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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 10.00'da açılarak iki 
oturum yaptı. 

Tunus Parlamentosundan bir grup milletvekili
nin, 

Çekoslovakya Meclis Başkanı riyasetinde bir Çe
koslovak Parlamento heyetinin ve 

Fas Temsilciler Meclisi Başkanı riyasetinde bir 
Fas Parlamento heyetinin; 

Ülkemize davet edilmelerine dair Başkanlık tez
kereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Tunceli Milletvekili Ali Rıdvan Yıldırım'a Baş
kanlık tezkeresinde belirtilen sebep ve sürede izin ve
rilmesi kabul edildi. 

1986 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı (1/718) 
(S. Sayısı : 361) ve 

Katma Bütçeli İdareler 1986 Malî Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısı (1/719) (S. Sayısı : 360) ile 

1984 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşla
rın Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildirimi
nin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezke
resi ile 1984 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı 
(3/870, 1/708) (S. Sayısı : 381) ve 

1984 Malî Yılı Katma Bütçeli idarelerin Kesin
hesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunul
duğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1984 
Malî Yılı Katma Bütçeli idareler Kesinhesap Ka
nunu Tasarısının (3/871, 1/709) (S. Sayısı : 382); 

Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanarak mad
delerine geçilmesi kabul edildi; birinci maddeleri 
okundu ve 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
Cumhurbaşkanlığı; 

1986 Malî Yılı Bütçeleri ile 1984 Malî Yılı Ke-
sinhesapları kabul edildi. 

11 Aralık 1985 Çarşamba günü saat 10.00'da top
lanmak üzere birleşime saat 21.30'da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Arif Ş. Bilgin 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

Samsun içel 
Süleyman Yağcıoğlu Durmuş Fikri Sağlar 

Kâtip Üye 
Kayseri 

Mehmet Üner 

H. — GELEN KÂĞITLAR 
11 . 12 . 1985 Çarşamba 

Raporlar 
1. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 

üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısı (ile Elazığ Milletvekilli Mehmet özde-
mir ve 7 Arkadaşımın, Diyarbakır Milletvekili Mah-
ımıd Altuma'kar ve 12 Arkadaşının, içel Milletvekilli 
Durmuş fFikni Sağlar ve 38 Arkadaşının; Kars Mil
letvekilli Aziz Kaygısız ve 8 Arkadaşınım, Elazığ Mil
letvekili Mehmet Özdemir ve 8 Arkadaşınım Ayını Ko
nuda Kanun TelklMerı ve Mâlî Eğitim Komisyonu 
Raporu (1/729, 2/148, 2/218, 2/221, 2/26'8, 2/284) 
03. Sayısı : 384) (Dağıtma tarihi : 11.12.1985) (GÜN
DEME) 

2. — Konya Mıillietvelkii Haydar Koyuncu'num, 
6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar l e Diğer Alet
ler Hakkında Kanun ile Türk Geza Kanununun 264 
üncü Maddesinde Yer Alan Ateşli Silahlar, Patla

yıcı Maddeler, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerim Tesli
mi Hakkındaki 2305 sayılı Kanuna Bür Ek Madde 
Eklenmesi Hakkımda Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/214) (S. Sayış» : 385) (Dağıtma 
tarihi : HU. 12.1985) (GÜNDEME) 

3. — 17.7.1964 Tarihi ve 506 sayılı Sosyal Si
gortalar Kanununum Bir Maddesıinıim Değiştirilmesi 
Hakjkımda Kamum Hükmünde Kanarmame ve Sağlık 
ve Sosyal işler Komisyonu Raporu (1/724) (S, Sa
yısı : 386) (Dağıtma tarihi ; İl1.12.1985) (GÜNDE
ME) 

4. — 9.7.1945 Tarihli ve 4792 sayılı Sosyal Si
gortalar Kurumu Kaınunumun 11 inci Maddesıimıim 
(G) Bendimin Değiştirilmesine Dair Kamum Hükmüm
de Kanarmame ve SağMc ve Sosyal işler Komisyonu 
Raporu (1/710) (S. Sayısı ı: 387) (Dağıtma tarihi : 
11.12.1985) (GÜNDEME) 
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5. — 2.9.1971 Tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sa
natkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Si
gortalar Kurumu Kanununun Bir Maddesinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/73Ö) 
(S. Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi : 11.12.1985) (GÜN
DEME) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : BaşkanvekiU özer Gürbüz 

KÂTİP ÜYELER : Arif Ağaoğlu (Adıyaman), Yavuz Köymen (Giresun) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 41 indi Bkleşimini açıyorum: 

Ol. — KANUN TASARI YE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 1986 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İda
reler Bütçe Kanun Tasarıları ile 1984 Malî Yılı Ge
nel ve Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanun Ta
sarıları (1/718, 1/719; 3/870, 1/708; 3/871, 1/709) 
(S. Sayısı : 361, 360, 381, 382) (1) 

A) SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 
1. — Sayıştay Başkanlığı 1986 Malî Yılı Bütçesi 
2. —r Sayıştay Başkanlığı 1984 Malî Yılı Kesinhe-

sabı. 
BAŞKAN -r 1986 Malî Yılı Genel ve Katma 

Bütçe Kanun Tasarılarıyla, 1984 Malî Yılı Kesinhe-
sap Kanunu Tasarıları üzerindeki görüşmelere devam 
ediyoruz. 

(1) 361, 360, 381 ve 382 S. Sayılı basmayazılar 
9,12.1985 tarihli 39 uncu Birleşim Tutanağına ekli
dir. 

Programımıza göre Sayıştayım 1986 bütçesi ile 
1984 yıllı kesıinhesabı üzerimdeki görüşmelere başlı
yoruz. 

Komisyon?., Burada. 
Hükümet?... Yok. (ANAP sıralarımdan «Sayıştay 

Başkanı burada» sesleri) 
KÂMRAN ÎNAN (Bitlis) — Sayın Başkan, par

lamento beklemez. 

EROL AĞAG15L (Kırklareli) — 2 neti maddeye 
geçelim efendim. 

BAŞKAN — Sayın mMetvekileri, hükümet tem
silcisi yoktur; görüşmeleri sürdürmek için Hükümet 
adına bıir yetkili bulunması zorunludur. Bu nedenle, 
birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 10.07.. 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.20 

BAŞKAN : Başkanvekili özer Gürbüz 

KÂTİP ÜYELER : Arif Agaoglu (Adıyaman), Yavuz Köymen (Giresun) 

BAŞKAN — 41 inoi Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 

m. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLADAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

1. — 1986 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli ida
reler Bütçe Kanun Tasarıları ile 1984 Malî Yılı Ge
nel ve Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanun Ta
sarıları (1/718, 1/719; 3/870, 1/708; 3/871, 1/709) 
(S. Sayıları: 361, 360, 381, 382) 

A) SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI : 
1. — Sayıştay Başkanlığı 1986 Malî Yılı Bütçesi, 
2. — Sayıştay Başkanlığı 1984 Malî Yılı Kesin-

hesabı. 
BAŞKAN — Programınıza göre, Sayıştayım 1986 

yılı bütçesi ile 1984 yıllı kesimhesabı üzerindeki gö
rüşmelere başlıyoruz., 

Komisyon, Hükümet ve Sayıştay Başkanı yerle
rini aldılar. 

Sayıştay 'bütçesi üzerinde grupları ve şahısları adı
na söz alan sayın üyelerin adlarını sırasıyla oku
yorum: 

Grupları adına söz alam sayım üyeler: Sosyalde-
mokrat Halkçı Parti Gru'bu adıma Sayım Muzaffer 
Yıldırım, Anavatan Partisi Gru'bu adına Sayın Şa
mil Kazokoğlü, Mıilliyetpi Demofcrasıi Partisıi Grubu 
adına Sayım Ebübekir Alkay. 

Şahısları adına söz alam sayım Üyeler: Lehimde, 
Sayım Hakkı Artukarslan, Sayım İsmail Saruham, Sa
yım Kadir Demir, Sayım İsmail Üğdül; 

Aleyhinde söz alan sayım üyeler: Sayım Şeref 
Bozkurt, Sayım Şeyhmuıs Bahçeci, Sayım Coşlkun 
Bayram, Savım Günseli özkaya, Sayım Fiıkri Sağlar, 
Sayım Selahattin Tafhoğlu; 

Üzerimde söz alan sayım üyeler: Sayım Reşlit Ül
ker, Sayım Hasam AJl'tay, Sayın Türkân Anlkan, Sa
yım Murat Sökmemoğlu, Sayım Yılmaz Hastürk. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adıma Sayım 
Muzaffer Yıldırım, buyurun elemdim. (SHP sırala
rımdan alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA MUZAFFER YILDI
RIM (Kayseri) — Sayım Başkam, değeri milletvekil

leri; Sayıştay Başkanlığımın 1986 rnıalî yılı bütçesi 
hakkında Sosyaldemiolkrat Halkçı Parti Grubunum 
görüşlerimi sunmak üzere yüksek huzurlarınızdayım. 
Grubum ve şahsım adına Yüce Meclisim değerli' 
miletvelfcMlerime en derim saygılarımı •sunanmi 

Demokrasilerde, kıallkımmanım yülkümüm kimleriim 
omuzlarımda kalacağınım saptanması, halktan topla
nan paraların harcaması, .sadece siyasal iktidarlarım 
tercihine .'bırakılamaz. Kamu 'gelir, gider ve mala
nınım üretimi, dağıtım ve kullanımımın demetlenmesi 
gerekir. Siyasal iktidarım karar ve uygulamalarımın, 
kamuoyunun da kaMımı ile (irdelenmesi gerekir. Bu 
anlamda denetim, yasal tnir zorunluluk değil, sos
yoekonomik gereksinmelerim yarattığı bir gereklilik
tir. Demetim sorumu, demokrasi sorumunum blir parça-
srdıır. 

Sayım miletvelkiillıeriİ, planlı kallkımmayı benimse
yen ülkelerde ekcmomjiınıim bir bütün olarak denet
lenmesine duyulan gereksinimi, çeşitli nedenlere da
yanmaktadır. Bunlarım em önemlisi, ülkemin njevcut 
imkân ve kaynaklarımı em sağhklı şekıilde saptamak, 
envanterim" çıkarmak ve bunum yeniden dağılımıma 
ışık tutmaktır. 

Demetim sonucu elde edilen veriler, toplumsal 
gereksinmeler arasımda seçimler yapmak, gereksim-
melerle olanakları denlkteşCiırmelk içim kullanılam em 
önemdi kaymaktır. Uzun vadeli kalkınma planlarının, 
yıllık programların ve bütçelerim hazırlanmasıyla, 
denetim sonuçları somut ürünlere dönüşür. Ekono-
mıiınim denetim'imıim bir 'başkıa amacı da, ülkenin ba
ğımsızlığını, egemenliğim» komyalbilmektir. Çağımız
da, ulusların bağımsızlığı', büyük ölçüde malî ve eko
nomik güce bağlıidır. Uluslararası ekonomıik ve malî 
•ilişkiler, gittikçe yoğunlaşan ve taraflara bazı hak 
ve yüküınlüMkler getiren mitelük taşımaktadır. 

Ekonomik ve malî yetersizlik medeniyle, başka Ül
kelerden aşırı borç alan ülke, kaynaklarını ve im-
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kânlarımı rasyonel biçimde kuEanama<iığı takdirde, 
borç veren ülkenin ekonomik denetimine girme teh
likesiyle karşı karşıya kalacaktır, (SHP sıralarından 
alkışlar) 

MEHMET BUDAK ıCKurşehık) — Sayııştayla ne 
ilgisi var? <1SHP sıralarından, «Dinle, dinle» sesleri) 

MUZAFFER YILDIRIM (Devamla) — Biraz 
sonra 'görücünüz alakasını. 

BAŞKAN — Sayın mittetvekileri, Kitfen hatibin 
sözünü kesmeyelim efendini. 

Devam buyurun efendim. 
MUZAFFER YILDIRIM (Devamla) — Buna 

engel olabilmenin yolu, siyasal iktidarların olası key
fîliklerini önleyecek gerçekçi ulusal planlamayı yaşa
ma geçirmek ve etkin demokratik bir denetim sis
temi kurmaktır. Denetimi gerekli kılan bir diğer ne
den, ülkenin maliye, para ve 'kredi rejimini sağlam 
esaslara kavuşturmaktır. Denetim, bu amacına, büt
çeleri ve banka sisteminin denetimiyle ulaşmakta
dır, Maliye, para ve (kredi rejiminin sağlam temel
lere oturtulmasında, bütçe denetimi yaşamsal diğer 
{taşımaktadır. Yasaların uygulanmasını ve yasalara 
uymayı sağlamak, denetimin bir başka amacıdır. Hu
kuk devletinin yaşama geçirilmesi, yazıla hukuk ku« 
nallarıma aykırı davranışların saptanması, sorumlu
luk üstlenmiş kurum ve kişilerin yanlış işlemlerinin 
önlenmesiyle gerçekleşir. Bütçe uygulamalarının ya
salara uygunluğunu sağlamak, yasa dışı işlemlerde 
sorumluluğu saptamak ve sorumluları cezalandırmak, 
denetimle mümkündür. 

İDenetimdn amaçlarından bini de, idarenin verim-
lıiliğdni .artırmaktır. Verien ödenekler ve sağlanan 
olanaklarla, öngörülen hizmet. arasındaki uyumun 
düzeyini saptamak, zaman ve İşgücünün kullanımı
nı ölçmek için denetim gereklidir. 'Bir başka anlatım
la, idarenin yeniden örgütlenmesinin, idarî reformun, 
nesnel tabanının en Önemi kaynağı, denetim sonuç
landır. j 

Denetimin diğer amaçlarından "bık4! de, kamuoyu
nun ve kişilerin bilgilenmesini sağlamaktır. Plan, 
program ve bütçe arasındaki uyum ve uyumsuz
lukların, kamuoyunun bilgisine ve eleştirisine sunul
ması, kamu gel'irlerinin kamu yönetimince nasıl kul
lanıldığının somut belgelere bağlanması, denetim 
sonuçlarının açıklanmasıyla mümkündür. Ülkenin 
kaynaklarınm değerlendiriliş, yol ve yöntemleri hak
kında 'bilgi sahibi olmak, kamuoyu ve kişilerin is
temlerine nicel ve nitel 'boyutlar kazandıracak, on-

| lann yurttaşlık hak ve ödevlerine daha bilinçli sa-
I hip çıkmaları sağlanacaktır. 

Sayın milletvekilleri, siyasal 'iktidarın ekonomik 
I politikasını, karar ve uygulamalarını denetleyen 

önemli bir organ parlamentodur. Planın ve bütçelerin 
parlamentoda görüşülmesi sırasında, yasaların tartı
şılmasında ekonomik politikaya yön verilir. Toplum
sal gereksinmelerde önceliklerin seçimi, ülkenin kay
naklarının (bu gereksinmelere göre üretim, dağıtım, 
tüketimin sağlanması, ödenek • hizmet ilikşisi, doğ
rudan veya dolaylı sekide yasalara yansır. Yasama 
organının, sayasal 'iktidarı denetimi, salt bununla sı
nırlı değildir, Parlamentonun, genel görüşme, soru 
önergeleri, Meclis araştırması ve Meclis soruşturma* 
sı yolanyla da siyasal iktidarım ekonomik ve malî 
kararlarını irdeleme, denetleme imkânları vardır. 

Sayın miılletvekiılleri, plan, program ve bütçe
lerin hazırlanması ve yürütülmesinde, Anayasamız, 
Devlet Planlama Teşkilatı ve Maliye Bakanlığına 
teknik düzeyde önemüi görevler vermiştir. Prog
ramların plana, bütçelerin yılhk programlara uy
gunluğunu sağlamalk, ödeneklerin öngörülen hizmet
lere ayrılmasını izlemek, yatırımlara plana göre izin 
vermek Devlet Planlama Teşkilatının görevi, olup, bu 
yetkilerin kullanımı aynı zamanda bir denetimdir. 
Gelir bütçesinin hazırlanması, gelirlerin toplanması, 
gider bütçesinin hazırlanması ve giderler için öde
nek ayrılması yetkileriyle donatılan Maliye Bakan
lığı bu işlevini yerine getirirken, bir denetim yapmış 
olmaktadır. Yatırımlara izin verilmesinden teşvik ted
birlerine, ödeneklerin kısılmasından bazı hizmetler-

i den vazgeçmeye dek uzanan yetkiler, Devlet Planla
ma Teşkilatı ve Maliye Bakanlığına özel önem ka
zandırmaktadır 

Değerli milletvekilleri, denetimle doğrudan gö
revi birer organ* olmamalarına ikarşın, aslî işlevleri
ni yürütürken malî ve ekonomik sonuçlar yaratan 
yargı organları kararlarının, denetim politikasında 
özel bir yeri vardır. Anayasa Mahkemesinin kamu-
laştırmalaırda vergi değeri esasını getiren Anayasa 
hükmünü iptal eden kararı, devletin ilaç fabrikası 
kurup kuramayacağına ilişkin karan, ek açıklama
yı gerektirmeyecek iki 'ilginç örnektir. Adlî yargının 
verdiği kararların malî ve ekonomik sonuçları top
luca değerlendirildiğinde, sanılandan oldukça önem
li olduğu görülmektedir. Danıştayım vergiler konu
sunda doğrudan yetkisinin yanı sıra, diğer kararla
rının oldukça önemli malî ve ekonomik sonuçlar ya
rattığı bir gerçektir. 
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Bu kısa anımsatmalar da göstermektedir !ki, Ana
yasa Mahkemesi, Danıştay ve Yargıtay, yasaların 
uygulanması sırasında siyasal 'iktidarın ekonomik ka
rar ve uygulamalarını dolaylı da olsa denetlemiş ol
maktadır. Ekonomik ve malî denetimde, adlî ve ida
rî yargının yerini vazgeçilmez kılan, hukuk devleti il
kesi, ve şosyâl gerçeklerdir. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde tüm foakanlıkla-
rın ve bağımsız genel müdürlüklerin birer teftiş ku
rulu vardır. Bunların yanı sıra, KİT'leri 'denetlemek 
için Başbakanlık Yüksek Deenıtleme Kurulu, özel 
girişimi vergi açıs'imdan denetlemek tiçıin Maliye Ba
kanlığı gelir denetim kuruları, 'bankalarda dene
tim yapan Bakanlar Yeminli Murakıpları Kurulu 
oluşturulmuştur.. 

Buraya dek yapılan açıMamalar gösteriyor ki, 
kamuoyunun, yasama organını ve Devlet Planlama 
Teşkilatının, ekonomik ve malî politikayı yönlen
diren soyut denetimi, yargı organlarımın dolaylı de
netimi, teftiş kurullarının somut; fakat mifero dü
zeyde kalan denetimi; siyasal iktidarın hesap vermesi 
için yeterli olmamaktadır. Siyasal1 'iktidarın malî ve 
ekonomik açıdan topluma hesap vermesi, aklanma 
veya yargılanması; denetimden beklentiler yeterince 
gerçekleşmemektedir. İşte, bu boşluğu doldurmak, si
yasal iktidarın karar ve uygulamalarını somut biçim
de ve makro düzeyde incelemek, raporlara bağla
mak; sorumluları yargılamak için bir malî denetim 
ve yargı organının oluşturulmasına gerek duyulmuş
tur. Sayıştay adı verilen 'bu örgüte, devletin gelir, 
gider ve mallarım deentlemek, bu konularda parla
mentoya raporlar sunmak, yürütme organına danış
manlık yapmak, sorumluları yargılmak görev ve yet
kileri verilmiştir. Bu işlevin etkin ve demokratik şe-
k ide yapılabilmesini sağlamak için; Sayıştay, yürüt
memin dışında, yargı güvencesiyle donatılan bir ku-
•nm olarak yasama organı adına görevli kılınmıştır. 
Malî denetim, çok yönlü ve ülke ekonomisinin ge
leceğiyle yakından ilgili bir konudur» Bu nedenle, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin siyasî iktidarı de
fi efc'minde en büyük yardımcı olan Sayıştaya ciddî ve 
önemli görevler verilmiştir. Anayasanın 160 inci 
maddesi ve- 832 sayılı Sayıştay Yasası uyarınca, ge
nel ve Ikatma bütçeli dairderinin, bunlara bağlı dö
ner sermaye ve fonların, belediye ve özel idarelerin 
denetimi Sayıştayca yapılmaktadır. Böylesine önem
li ve ciddî sorumluluklar yüklenmiş Sayıştayım iş
levini, verilen 'görevin ağırlığı ile bağlantılı olarak 

yerine getirmesini 'beklemek, Türkiye Büyük Miet 
Meclisinin en doğal hakkıdır. 

Şimdi Sayıştayın görevlerini, yapması gerekenle
ri daha somut sekilide irdelemek istiyorums-

ISayın milletvekilleri, Sayıştay, güderlerin denetimi
ni belgeler üzerinde mevzuata uygunluk açısından 
yapmaktadır. 'Böylesi bir denetim, sadece o belgeye 
bağlı gidenin mevzuata uygunluğunu ve maddî açı
dan doğruluğunu saptamaya yöneliktir. Oysa, gider 
denetimindeki çağdaş anlayış ve Batı'dafci sayıştay-
ların yıllardır uygulayaıgeldiği yaklaşım, harcamala
rın etkinlik ve verimlilik yönünden değerlendirilmesi
dir. Sağlıktan dış borçlara, tarımdan1 bayındırlık hiz
metlerine dek uzanan ülke sorunları hakkında Tür
kiye Büyük Millet Meclisine raporlar sunmak, Sa
yıştayın hem yasal hir görevi, hem de çağdaş de
netim yapmanın gereğidir. Örneğin, bir memurun 
diş tedavisinde yapılan harcamaya gösterilen titizlik 
ve duyarlılığı, ülkemizin sağlık sorunlarının makro 
düzeyde değerlendidılmesinde de beklemekteyiz. 

•'Bu söylediklerimiz, bizim sadece soyut bir dile
ğimiz değildir; 832 sayılı Yasanın 25 inci madde
sinde, «Anlam, uyguiamıa veya sonuçları bakımından 
Hazine menfaatlerini zarara uğratıcı nitelikte gör
dükleri yasa, tüzük, yönetmelik, kararname ve sair 
mevzuat hükümleri üç aylık raporlarla Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sunulur» hükmü yer almıştır. 
Keza, 832 sayılı Yasanın 28 inci maddesinde, «Sa
yıştay denetimline tabi kuruluşların hesap ve işlem
lerinin incelenmesi sonunda, gerekli' gördüğü husus
larda Türkiye Büyük Millet Meclisine rapor da ve
rir» buyruğu vardır. ı832 sayılı Yasanın 47 nci mad
desi de son derece önemli 'bir görev vermektedir; 
Sayıştay, bütçelere konan ödeneklerin bütçede gös
terilen iş, hizmet ve ihtiyaçlara harcanıp harcanma
dığı hakkındaki görüşlerimi' Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunduğu uygunluk biMrimlenine gösterir* 

Sayıştayın gider denetiminin boyutları, bu mad
delerde açıkça (belirtilmiştir. Toplamı 10 trilyonu 
aşkın kamu giderinin denetimi, 'bu maddelerin ver
diği hedefler doğrultusunda yapılmalıdır. Bu amaç
la, Sayıştaya 1975 yılında bir bilgi işlem merkezli 
kurulmuştur; ancak acı bir gerçektir ki, Türkiye'de 
en ileri düzeyde bir bilgisayar sistemi, basit bir ka-
yıtçıhık düzeyinde kullanılmaktadır. Bu biligisayar 
sisteminden, harcamaların ekonomik analizinde maa
lesef yararlanıknamalktadır; 'bu, bağışlanabilir bir 
hata değildir. Dünyanın en İleri teknolojisinden, ku
ruluş <amacına uygun şekilde yararlanılamamasının 
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(nedenlerimi yetkililerin 'açıklamasını beklemek hakkı
mızdır. 

iSayın milletvekilleri, Sayıştayın gelir denetimin
de Türkiye Büyük Millüet Meclisine yapacağı önemli 
katkıları olmalıdır. 832 sayılı Yasanın 28 incti mad
desinde, «Sayıştay, gelir tahakkuk sisternlerine dair 
Türkiye Büyük Millet Meclisline rapor verir» denıil-
mafctedir* lBu hükmün Sayıştaya verdiği görev açık
tır. Sayıştay, vergi mükellefi bazında denetim yeri
ne, üst düzeyde bir denetim yapacaktır. Yürürlüğe 
konan vergi yasalarınım meler sağladığını, ne ölçüde 
başarılı olduğunu, aksaklıkları varsa, nedenlerini 
saptamak; gelir dağılımı, sosyal adalet ve vergi tek
niği açısından değertemdirmek Sayıştayın yasal gö
revidir; çağdaş denetimin gereğidir. Vergi yasaları
nın sık silk değiştiği ve yasalarla yetkilerin önemli 
ölçüde yürütme organına devredildiği bir ortamda 
Sayıştayın suskun kalmasını anlamak güçtür. Hare
kete geçinilmeyen gelir kaymakları, yanlış vergilen
dirilen alanlar, vergi yasalarıyla toplumsal çıkarlar 
bağlantısı, vergiden kaçınma gibi önemli konularda 
Sayıştayın parlamentoya rapor sunması yasal görevi
dir; bunları ii&temek de Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin hakkıdır, 

Sayın milletvekilleri, Anayasanın 160 inci maddesi, 
gelir-gider denetiminin yanı sıra, devlet mallarının 
denetimini de Sayıştaya vermiştir. Taşınır mallar, ye
tersiz de olsa, Sayıştayca denetienımektedir; ancak, 
taşınmaz inallar, maalesef denetim dışı kalmıştır. 
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 23 
üncü maddesinde, devlete ait tüm taşınmaz malların 
Maliye Bakanlığınca kayıt ve idare edileceği belir
tilmiştir. 832 sayılı Yasanım 1, 28, 38 45 inci mad
deleri uyarınca, taşınır ve taşınmaz malların giriş, 
saklanış, kullanılış ve çıkşışlarımım yürürlükteki mev
zuata göre denetlenmesi görevi Sayıştaya verilmiş
tir. Bu yasal duruma rağmen, Maliye Bakanlığı, Ha
zine adına kayıtlı, devlete ait taşınmaz maların ka
yıt düzenini kurmamıştır. Kısacası, devlete ait bi
naların sayısı, arsa ve arazilerin yüzölçümü bilinme
mektedir. Sayıştay Başkanlığının 12.7.1969 gün ve 
593 311/434 sayılı yazısına rağmen, Maliye Bakan
lığı ıbuıgüne dek, taşınmaz mal hesabını vermemiş
tir. 

Denetimin engellenmesi, Anayasa ve hukuk dev
leti ilkesine aykırıdır. Konu ciddidir. Sayın Sayıştay 
Başkanı ve Maliye Bakamıma soruyoruz: Bu konu
da neler yapılmıştır? Yapmamışlar ise, sebebi nedir? 
Kamu mallarından kimlerin çıkar ve yarar sağla

dığı meçhuldür. Bu meçhulü aydınlığa çıkarmak Sa
yıştayın görevidir. Sayıştay Yasasının 87 nci mad
desine işlerlik kazandırılmalıdır. 

Sayın mMetvekileri, 832 saydı Sayıştay Yasası
nın 28 linçi maddesinde aynen şöyle denilmektedir: 
«Devlete ait ikraz, istikraz ve taahhütlerle çeşitM 
kaynaklardan bağış ve yardım suretiyle elde edilen 
nakdî ve aynî kıymetleri, Hazine 'bonolarını, bütün 
kefalet, kredi ve Hazine avanslarını kaydedip denet
ler.» Görüldüğü gibi, ülkenin ekonomik bağımsızlı
ğı, bütçe açıklan, emisyon, dış ve iç borçların ulu
sal ekonomiye yansıması gibi ıson derece önem ve 
özen gösteren konularda Sayıştaya verilen yetki ve 
sorumluluk büyüktür. 

Yabancı ülkelerde yapılan 'birçok ikraz, istikraz, 
bağış, kredi ve yardım anlaşmalarımın ülkemizin eko
nomik bağımsızlığı • /ile ilgisi açıktır. Buna rağmen, 
Sayıştayım bugünkü uygulamasında bu görevin özü, 
başlatılmış, göstermelik bir kayıt tutma anlayışına 
dönüşmüştür. Oysa, ıborçların yükü, bileşimi, gelişi
mi, faiz yükü, ödemelerin durumu, ekonomik karar
lar açısından, siyasal tavır bakımından son derece 
büyük önem taşımaktadır^ Sayıştayım bu konular
da Türkiye Büyük Millet Meclisine söyleyeceklerinin 
olup olmadığını oi'lmiyorum; ancak, bilinen odur 
ki, Sayıştay, göstermelik kayıt düzenini daha sağlıklı 
tutamamaktadır. Hangi ülkeye, hangi konuda ne 
kadar 'borcumuz vardır, faiz yükü nedir, ödeme du
rumu nasıldır, gelişmelerin seyri nedir? Bu konular
da Türkiye 'Büyük Millet Meclisimi aydınlatmak, çağ
daş denetimin gereğidir. 

Sayıştay bilgi işlem sistemi bunu yapacak kapa
sitededir. Yeter ki, Sayıştay, Maliye Bakanlığı, Mer
kez Bankası arasında bu amaca yönelik bir işbirliği 
yapılsın. Dileğimiz,- önerimiz, bunun gecikmeden 
gerçekleştirilmesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin bilgllemdkilmesidir. 

Değerli milletvekilleri, üzerinde durulması gere
ken bir tbaşka nokta, Sayıştay denetiminden kaçırı
lan fonlar ve hesap vermeyen saymanlıklardır. Bir
çok kurum ve kuruluş, çeşitli yollarla Sayıştay de
netiminin dışına kaçırılmaktadır. Oysa, denetimin 
etkili ve verimli olabilmesi, kamu ekonomisinin ge
lir ve gider yönünden bir bütün olarak denetimiyle 
mümkündür, 

Fonlar konusu, »on yıllarda büyük bir önem ka
zanmaya 'başlamıştır. Bütçe tekniği ile çelişen, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi ve Sayıştay denetimi di* 
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şında kalan ve Anayasaya aykırılığı açık olan fon 
uygulaması, Türkiye Büyülk Millet Meclisinin, üze
rinde çok duyarlı olması gereken noktalara varmış
tır. Sayıştay denetimine taıbi olan ve olmayan fon
ların sayısı bilinmemektedir. Bu fonların hangi amaç
la, -nasıl kullanıldığı meçhuldür. Sayıştay, bu alan
da sadece kendisine idare tarafından yenilen bilgi
lerle yetinmekte ve kayıt düzenini buna göre kur
maktadır. Aslında mevzuat gereği, Sayıştaya hesap 
yermek zorunda olan fonlar hangileridir ve ne ka
darı fıiilen hesap vermektedir? Bu da bilinmemekte
dir. 

îşin daha acısı, Sayıştay, kendisine hesap veren 
fonları da denetlememektedir^ 1985 yılı itibariyle, 
bütçe dışında ve bütçe içinde oluşturulan fon sayı
sı kaçtır? Bunlara ayrılan kamu parasının tutarı nedir? 
Sayıştay bunlardan kaçını denetlemektedir? Fon uy
gulaması nerede duracaktır? Kamuoyunda, fonların, 
bütçenin yüzde 25'ine, yanıi 2 trilyona ulaştığı görüş 
ye tahminî her geçen gün güç kazanmaktadır. Hü
kümet ve Sayıştay bu konuda resmî rakamları ve 
inandırıcı belgeleri açıiklamalıdıır. Bu konuda Türki
ye Büyük Millet Meclisline önemli bir görev düş
mektedir; gerek fonlar yoluyla, gerekse çeşitli mev
zuata konan hükümlerle Türkiye Büyük Millet Mec
lisi ve Sayıştay denetiminden kaçışın önü alınmalı
dır. Bu sorunun ekonomik boyutları mutlaka araş
tırma konusu yapılmalıdır. Sayıştayım, fonlar konu
sunda duyarlı olmasını, yasanın verdiği yetkilerini 
kullanmasını, Türkiye Büyük Millet Meclisine bu ko
nuda gerekli raporları sunmasını beMemekteyıiZi 

Hükümet, düştürdüğü bütün fonların denetimini 
Meclis murakabesinin dışında bırakmayı alışkanlık 
haline getirmiştir. Bu denetimden kaçış, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi denetiminden kaçış demektir.' 
(SHP sıralarından alkışlar) Bu da, millî iradenin üs
tünlüğüne, hâkimiyetin kayıtsız şartsız miletin ol
duğuna dair anayasal prensipleri inkâr ve yine Ana
yasanın 160 ve 165 inci maddelerini açıkça ihlal
dir. 

Anayasamızın malî ve iktisadî tasarruflar konu
sunda iıku maddesi vardır; yani iki denetim müesse
sesi düşünmüştür. Bunlardan 160 mcı madde şöyle 
demektedir: «Sayıştay, genel ve katıma bütçeli daire
lerin bütün gelir ve giderleri 'ile mallarını, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi adına denetler» İkinci ise ka
mu iktfsadî teşebbüslerinin denetimine ait 165 inci 
madde de şöyle diyor: «Sermayecinin yarısından 

1 1 , 1 3 , 1 9 8 5 0 : 2 

I fazlası doğrudan doğruya veya dolaylı olarak dev* 
i Iete ait olan kamu kuruluş ve ortaklıklarının Tür-
I kiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi esasları 
I kanunla düzenlenir.» Bu maddeye göre de, deneti-
I mi, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına, bir kurul 
I yapacaktır. 
I İktisadî devlet teşekkülleri içlin, bildiğimiz gibi, 
I bir Yüksek Murakabe Heyeti vardır, denetimi o ya-
I par; denetimin sonuçlarını bir raporla Türkiye Bü-
I yük Millet Meclisine sunar; rapor, 'komisyonda tet-
I kik edildikten sonra, Genel Kurulla arz edilir. 

I Her halü kârda, malî ve iktisadî tasarrufların 
I danebiımi Türkiye Büyük Millet Mec&i adınadır ve 
I denetim neticesi, Türkiye Büyük Mıiı'M Meclislime 
I gelmeye mecburdur. Oluşturulan fonları, Tünkliye Bü-
I yük Millet Meclisinin denetiminin dışında, icra or-
I gani, kendi tasarruflarını, kendıi icraatını, kendisinin 
I tayin ettiği bir denetim vasıtasıyla denetiyor. Bu, 
I görülmemiş 'bir şeydir. (SHP sıralarından alkışlar) 
I Hukuken de mümkün değildir, Anayasamıza da ay-
I kırıdır. 

I Son liöoi yılda ûluşıtuıruilan, bütçe dışı, Türkiye Bü-
I yük Millet Meclisi denetiminden yoksun, fonların 
I boyudan çok 'büyümüştür. Dolayısıyla, Türkiye ©ü-
I yük Millet Meclisti denetimindelki bütçe giderek kü-
I çülımekfcedir. Tünkliye Büyük Millet Meclisi gerekli 
I önlemleri almazsa, neredeyse bütçenin tamamı -üc-
I retlilere ödenenler hariç- fonlara dönüşecek, iktidar 
I da bu fonları istediği gibi kullanacaktır. (SHP sıra-
I kınından alkışlar) Üstelik, fonlardan 'bütçeye, bütçe-
I den fonlara aktarmalar yapılmaktadır. 

I Bütçe analizleri de inandırıcılıktan uzaklaşmıştır. 
I Oluşturulan fonlar, özel sektöre, avans, kredi 
I olanak verilmekte, şirket kurbanlarak, amacından 
I uzak, keyfî ve partizanca bir tutum içinde sarf edifl-
I mektedıir. '(SHP ısıraflıarından alkışlar) 

I Değerli milletvekili arkadaşlarım, Türkiye Bü-
I yük Mıilet Meclisi anayasa! denetim 'hakkını hiçbir 
I kuruluşa, hiçbir kimseye devredemez. Bu, Anayasa-
I mızm, Türkiye Büyük Millet Meclisine verdiğa, mil-
I let adına yapılan 'bir denetimdir. Bu denetim hak-
I kını Türkiye Büyük Millet Mediisinıin elinden aılma-
I ya kimsenin gücü yetmez. (SOP sıralarından alkışlar) 
I Türkiye Büyük Millet Meclisi denetiminin dışında 
I fonları oluşturan iktidarın' sorumluluğu çok büyük-
I tür. Bunların hesabı, yine Türkiye Büyük Millet 
I Meclisi tarafından sorulmalıdır. Anayasal kuruluş 
1 olan Sayıştay, anayasal hakları kendisine verilmedi-
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ğinde, suskunluk içerisinde olmamalı, hakkımı ve hu
kukumu savunmalıdır. 

Yerel yönetimlerin toplumun demckraıtiikieşmesıiın-
dekd yeri, önemıi açıktır. Demokrasıimin yaş/ama geç
mesinde, özel idare ve 'belediyelerim işlevi yadsumı-
mıaz. Bu nedenle, 'bu kuruluşûarın malî işilemılerti de 
gidıereik büyümektedir. Bilindiği glibi, yerel yömetim-
ler İçişleri Bakanilığımca doğrudan denetlenmektedir. 
Sayıştay denetimi ise, 832 sayılı 'Sayıştay Yasasının 
geçici 8 inci maddesi 'ile düzenlenmiştir. Bizlim 'bura
da sormak istediğimiz husus şudur : Ankara ve İs
tanbul Belediyeleri son on yılda ıkaç kez demetlen-
mniştir? Şayet denetlenmiyorsa engel nedir? Sayıştay, 
1984 ve 1985 yularında 'hangi büyük 'belediyeleri de
netlemiştir? Sayıştay, yerel yönetirdenim denetimim 
sonsuza dek, geçici 8 dncii ımadde çerçevesinıde md 
yapacaktır; önerleri nediır? 

'Bu konularım yanıtınım bir raporla Türkiye Bü
yük Millet Meollisine letiknesinıi istiyoruz. Bu ara
da, hemen vurgulamak 'isteniz kıi, amacımız, bir 'ana
yasal kuruluşu 'acımasızca eleştirmek değil; yasal gö
revlerimi daha duyarlı yapmasını, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi adına istemektir; Sayıştay demetjmıi-
nim yasal boyutlarımı ve Sayıştay'ın önemlimi sizlere 
bir kez daha anımsatmaktır. 

Böylesine ciddî, önemılli, ağır, teknik, uanuamlık 
•isteyen; yetki, görev ve sorumluıluıklar taşıyan Sayış
tay'a üye seçiminde ANAP iktidarınım yaklaşımı 'il
ginç ve acıdır, hukuk devleti adına üzücüdür. 

.Seçimlerim yapılmasından ömce, Türikiye Büyük 
Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda öne 
sürdüğümüz hukukî sorumlar dikkate aâınmamışıtır. 
Usulüne uygun serbest bırakılmayan, tutulu kadrola
ra seçlim yapılmıştır. Sayıştay Yasasının 6 ncı mad
desi dikkate alınmamıştır. Sayıştay meslek mensubu 
olmayan, seçimden 6 ay önce Sayıştay denetçiliğin-
den ayriıp Orman 'Bakanlığıma bağlı kuruluşlarda ge
nel müdür yardımcılığı görevline gidenler, mensup gi
bi seçime katılmıştır. Keza, aymı maddenin, boş üye
liklere 2/3 oranımda Sayıştay mensubu, 1/3 oranımda 
Maliye Bakanlığı mensubunum seçimesıi ıMkesime uyul
mamıştır. Adayiların sicilileri (incelenmemiş; meslefcte-
Hci başarısızlığı nedenliyi!© çeşlitOıi disiplin cezaları al
mış kişiler üye seçilmiştir. Gelenekler bir yama bıra
kılmış; meslekî formasyon, başarı, kıdem gi'bi ilke
ler dikkate alınmamıştır; liktlidar 'bünyesinde belli gö
rüşlerin yandaşı almaktan 'başka hiçbir nitelik aran-
mıaımıştır. 

t Bu sorun henüz kapanmamıştır; Ankara'da mah
kemelerin ve hâkimlerin olduğunu anımsatmak iste
nim. (SOP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Bu 
keyfilik, hu çarpıklık, bu hukuk dışı çözüm er geç 
düzelecektir. 

Olması gereken Sayıştay denetimlimden, zamanın 
elverdiği ölçüde söz ettik; ancak hemen belirtmeli
yiz ki, hizmetim etkinliği için, çalışanların maddî ko
şullarımın iyileştirilmesi de gereklidir. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi adına denetim yapan bir kuruluşun 

v meslek mensuplarının, başkandan denetçi yardımcısı
na dek, maddî olanaklarınım, mesleğin onuruna ya
raşır düzeyde olması kaçınılmazdır. Sayışbay denet-
çilerinıin 'bugünkü ücret düzeyi, bazı ımeslek gnupflıa-
ırıyla karşılaştırıldığımda, durumum liç açıcı almadığı 
görülecektir. 

Yurt dışı mal saymıanlıkilarının Sayıştay deneti-
I mine tabi olduğu ve yıllardır 'bu görevim iyi niyetle 

yapıldığı, bilinen 'bir olgudur. Ancak, 1984 yıllında, 
Sayıştay denetçilerinin yurt dışı görevlerini! yapma
ları, ANAP ilktidarımca keyfî olarak emgellenmişitir. 
(SHP sırallarımdan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

ABDULLAH ÇAKIREIFE (Manisa) — Sayın 
Özal onu kendisi yapıyor; Sayıştay ne yapacak1: 

MUZAFFER YILDIRIM (Devamla) — Anaya
sal 'bir kuruluşun görevden alıkonımıası ve yasal gö
revinin engellenmesi acıdır. Sayıştay mesilek mensup
larınım, gerek görev gereği, gerekse bilgi 'birikimimi 
geliştirmek içim yurt dışıma gâtoelerıi mutlaka sağ-

I lanımalıdır. 
BAŞKAN —- Sayın yıldırımı, .taparlayım. 
MUZAFFER YILDIRIM (Devamla) — Saygı

değer milibl̂ eıkıilleri, son alarak şu hususa da de
ğinmeden geçemeyeceğim. 1984 yılı bütçe açığı, res
mî kayıtlara göre, 480 milyar dolayımda görülmekte 
ise de, Tahkim Yasasından kaymaklanan 7C0 milyar
lık devlet borcu ile, 1 trilyonu aşmaktadır. Gerçek 
bütçe açığı, bize göre, 480 ımâyar deP , 1 trilyon 
180 rniilyardır. 

ÎSMAÎL SARUHAN (Ankara) — 2 trilyon... 

NUH MEHMET KAŞIKÇI ^Kayseri) — 3 tril
yon... 

MUZAFFER YILDIRIM (Devamla) — O ayın 
efendim. 

Gerek hükümetin kesinhesap 'tasarısında, gerekse 
Sayıştayım uygunluk 'bildıirimTiimde samimiyetle göste
rilmemiş olmasını çok yadırgadığımızı, müsaadıeıleri-

I nlizlle, blgilerimize sunmak işitiyorum. 
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Sayıştay, Türikiye Büyük Millet Meclisinin gözü ' 
ve kulağıdır, ıhiçibir şeyi üstü kapalı ısöyleyemez. 

Sayıştay Bütçesinin daha etkin 'bir denetim meka-
miznııası içerisinde, ımemldketiımüze hayırlı olmasını 
dilyoruz. 

Grubum ve şahsımı adıma, hepinize saygılar su
narım. ı(SHP sırallarından aılki'şlar) 

ıBASKAN — Teşekkür ederim Sayın. Yıldırımı. 
Anavatan 'Partisi Gru'bu adlına, Sayın Şamil Ka-

zdkoğlu, buyurun efendimi. 
ANAP GRUBU ADINA A. ŞAMİL KAZOK- • 

OĞLU (Bolu) — Sayın Başkan, yüce Meclisimizin 
saygıdeğer üyeleri; Sayıştay Başkanlığımın 1986 yı
lı 'bütçesi haikkında, Anavatan Partıiısıi gru'bu adına 
görüş ve düşüncelerıimıizi arz etmek üzere huzurla
rımızda buılunuyoıruım. Bu vesile lile yüce heyetinizi 
gru'buım ve şahsım adıma saygı İle ıselaırnlaırken, büt
çemizin, 'büyük mM'ietimıize ve memleketimize hayır
dı, uğurdu oilmasımı dilerim. 

'Bilindiği gibi, Sayıştay, dlilk olarak 1 Zilhicce 1278 
(lı862) tarihinde Divan-ı Âlli-i 'Muhaselbe adı ile ku
rulmuştur, İlik kuruluş statüsü bir tüzük ile 'tespit 
edilmiş olan Sayıştay, 1876 Anayasasının 105, 106 
ve 107 ımoi maddelerinde yer alarak, aynı zamıanda 
anayasal hir organ niteliğini ıkazanmıştır. Sayıştay 
üyeleri, 1876 Anayasasına göre, ömür 'boyu görev 
yapmak üzere tseçülmakte ve görevden uzalklaştıni-
maıları Meclis kararı dile odıabiıtoekıte -idi. 

Sayıştay, anayasal 'bir kurum halline geldikten bir 
süre sonra, kuruluş, görev ve çalışmalarını düzen-
ıleyen Divan-ı Muhasebatın Suıretî Teşikil ve Vazife
sine Daıiır Kararname yürürlüğe girmiştir. 1878 ta
rihli 'bu kararnameye, Fransız Genel Muhasebe Ka
rarnamesinin Sayıştay ile ilgili hükümleri, hemen he
men aynen alınmıştir. Sözü geçen Ifcararnameye gö
re, Sayıştay bir yargı görevi yaparaık, devletin gelir
lerimi toplayan, devlet giderlerini yapan ve kamu mal-
Jıarıını ddare ©denlerıi sorumlu tuta'bilmetote ıidi ve so
rumlular hakkında verdiği kararlar (kesindi. 1878 ta-
rlihli kararname, fiilen 1934 yılına ikadar yürürlükte 
kalmıştır. Şu hususu da ilave etmek gerekir iki, söz 
ıkonusu kararnamenin, 1934 tarih ve 2514 sayılı Di
vanı Muhasebat »Kanununa ve 1967 ıtanih ve 832 sa
yılı Sayıştay Kanununa etkisi oldukça fazlıadır. 

Cumhuriyet döneminde, 24 Kasım 1923 tarihli 
374 sayılı Kanun ıflıe Sayıştay yeniden kurulmuştur. 
Bu Kanun itle Sayıştayım sadece kuruluşu ile Baş
kan ve üyelerimin seçimli, atanması haklkında hüküm 
getlirilmiş, işleyişine ve denetleme görevine dair eski 
kararname hükümleri yürürlükte -bırakılmıştır. 

11 â 12 â 1985 0 : 2 

1924 Anayasamızda Sayıştay bir anayasal kuru
luş olarak yeniden yerini almıştır. 1924 Anayasası
nın 100 üncü maddesinde, Sayıştayım, Türküye Bü
yük Millet Meciliisiıne 'bağlı olduğunu ve devlet ge
lir ye giderlerini özel Icıamuna göre denetlarnekie gö
revli 'olduğunun 'bölirbiılmesıiyle yetinillmliştir. 

1961 Anayasasının 127 noi maddesiinde ide, so
rumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağla-
malk görevi ile Sayışfcaya yer verilmiştir. Sayıştayla 
ilgili anayasal düzenleme 1961 yılında yapıldığı hail
de, bu Anayasa doğrultusunda görev ve iş'leylişini 
düzenleyen '832 sayılı Kuruluş Kanunu 21 Şu'bat 
1967 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu tarihe kadar 
1934 tarihli 2514 sayılı Kanun yürürlükte kalmıştır. 

1982 Anayasamızın Sayıştayla ilgili hükümleri 
160 inci maddede şu şekilde ifade edilmektedir: «Sa
yıştay, genel ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir 
ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Mec
lisi adına denetlemek ve sorumluların hesap ve iş
lemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla ve
rilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işleri
ni yapmakla görevlidir. Sayıştayın kesin hükümleri 
hakkında ilgililer yazılı bildirim tarihinden itibaren 
onbeş gün içinde bir kereye mahsus olmak üzere ka
rar düzeltilmesi isteminde bulunabilirler. Bü karar
lar dolayısıyla idarî yargı yoluna başvurulamaz. 

Vergi, benzeri malî yükümlülükler ve ödevler 
hakkında Danıştay ile Sayıştay kararları arasındaki 
uyuşmazlıklarda Danıştay kararları esas alınır. 

Sayıştayın kuruluşu, işleyişi, denetim usulleri, 
mensuplarının nitelikleri, atanmaları, ödev ve yetki
leri, haklan ve yükümlülükleri ve diğer özlük işleri, 
Başkan ve üyelerinin teminatı kanunla düzenlenir. 

Silahlı Kuvvetler elinde bulunan devlet malları
nın Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlenme
si usulleri, Millî Savunma hizmetlerinin gerektirdi
ği gizlilik esaslarına uygun olarak kanunla düzenle
nir.» 

Değerli milletvekilleri, görüldüğü gibi Sayıştay, 
esas itibariyle bir Anayasa kurumudur; ancak ida
renin malî işlerine ve malî faaliyetine etkisi dolayı
sıyla, Sayıştayın, idarî faaliyetler bakanından da bü
yük bir önemi vardır.' «Millî egemenlik» esasım ka
bul eden memleketlerde, milletin, bütçe ve malî kay
naklar üzerinde etkin bir denetimini yerine getire
bilmek için kurulmuştur. 

21 Ekim 1967 tarih ve $32 sayılı Sayıştay Kanu
nunun 1 inci maddesinde Sayıştayın görev ve yetki
leri şu şekilde yer almıştır: «Sayıştay, genel ve kat-
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ma bütçeli dairelerin gelir ve giderleri ile mallarını 
Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve 
sorumluların hesap ve işlemlerini yargılama yolu ile 
kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen incele
me, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla 
görevlidir.» 

832 sayılı Sayıştay Kanununda değişiklikler ya
pan 3162 sayılı Kanun ile Sayıştay dairelerindeki 
üye adedi 4'ten 6'ya çıkarılmıştır. Bu kanunun geçi
ci 3 üncü maddesi ile, kanunun yürürlüğe girdiği 
12.3.1985 tarihinde Sayıştayda boş bulunan üyelik
lere ve Bakanlar Kurulunun 8/8360 sayılı karan ile 
verilen 16 adet üye kadrosuna yapılacak seçimin, bir 
defaya mahsus olmak üzere, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda doğrudan ya
pılacağı ve geçici 2 nci maddesiyle de, bu seçimle
rin, kanunun yürürlüğünden itibaren en fazla 8 ay 
içerisinde tamamlanacağı hükümleri getirilmiştir. 

3.162 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan, 
«Verilen kadrolara» ifadesiyle, 8/8360 sayılı Karar
name ile Sayıştaya tahsis olunan ve tutulmuş bulu
nan, aynı zamanda da kanunla yapılmış bulunan üye 
adedi artışına tekabül eden 16 adet üye kadrosu, 
kendiliğinden, serbest kadro haline dönüşmüş ve he
men kullanılabilir hale gelmiş olduğundan, seçilecek 
üyelerin istihdamını temin için, 190 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 7 veya 9 uncu maddele
rine göre işlem yapılmasına ve dolayısıyla bu konu
da Bakanlar Kurulundan veya 832 sayılı Sayıştay 
Kanununun 89 uncu maddesi uyarınca, Sayıştay Ge
nel Kurulundan bir karar alınmasına gerek görülme
miştir. 

Sayıştay Kanununun 6 ncı maddesi, üye seçimle
rinin Sayıştay Genel Kurulunca yapılması halinde, 
uyulacak esas ve usulleri gösteren bir maddedir. 3162 
«ayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesiyle, üye se
çimlerinin; bir defaya mahsus olmak üzere Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Plan ve 'Bütçe Komisyonunca 
doğrudan yapılacağı hükmü getirilmiş ve seçimin, 
6 ncı maddede belirtilen usul ve esaslara bağlı ka
lınmadan yapılması öngörülmüştür. 

Bu nedenle, komisyonda yapılan seçimde, mez
kûr 6 ncı maddede sözü edilen 2/3 veya 1/3 oranla
rının uygulanması, yine aynı maddede zikredildiği 
üzere, adayların sicillerinin komisyonca incelenmesi, 
bu maddede komisyonun toplanması ve seçilme için, 
atıf yapılan 5 inci maddede belirtilen nisaplara uyul
ması şart olmadığı halde, yapılmış bulunan, seçim
de, Maliye ve Gümrük Bakanlığından müracaat et
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ı~miş adaylar arasından 3 kişi üye seçilmiş; Sayıştay 
I ile Maliye ve Gümrük Bakanlığından müracaat et-
I miş olan adayların sicil özetleri komisyona tevdi 
I edilmiş ve adayların sicilleri üzerinde inceleme yap-
I ma imkânı sağlanmış; komisyonun toplanması ve 
I adayların seçilmesi için Sayıştay Kanununun S inci 
I maddesinde belirtilen nisaplara uyulmuş ve netice 
I olarak, kanuna uygun bir seçim yapılmıştır. 

Aslı 27.2.1969, değişiklikleri de 11.12.1970 ve 
I 16.1.1972 tarihli Resmî Gazetelerde yayınlanmış bu-
I lunan, Sayıştay Meslek Mensuplarına Ait Sicil İç Yö-
I netmeliğinin 23 ve 24 üncü maddelerinde, sicil form-
I lannın gizli olduğu, Birinci Başkan ile Genel Sekre-
I ter dışında, kimsenin, sicil formlarını görüp, incele-
I yemeyeceği açıkça belirtilmiştir. Nitekim, bu seçim-
I den önce Sayıştay Genel Kurulunca yapılmış bulu-
I nan seçimlerde de gizli sicil formları incelenmemiş-
I tir. 

I 832 sayılı Sayıştay Kanununun 1260 sayılı Ka-
I nunla değişik 4 üncü maddesinde yazılı genel ve özel 
I nitelikleri taşıyan Sayıştay meslek mensuplarından, 
I emekliye ayrılanların, diğer kamu kuruluşlarında gö-
I rev yapanların, üyelik seçimine katılmalarına mani 
I bir hüküm mevcut değildir; zira söz konusu 4 üncü 
I maddenin genel şartları belirtilen İkinci Bölümde; 
I «Fakülte ve yüksekokullardan birini bitirmiş ve son-
I radan malî ve iktisadî konularla ilgili görevlerde en 
I az 10 yıl başarı ile çalışmış olmak» denilmekte; üye-
I lik özel şartlarını belirten ikinci bölümünün (C) ben-
I dinin (a) fıkrasında da, «Sayıştay Savcılığında, ra-
I portörlüklerinde, uzman denetçiliğinde, başdenetçili-
I ğinde, savcı başyardımcılığında bulunmuş olmak» 
I hükmü yer almaktadır. 
I Bu madde hükmüne göre, yüksek tahsilli olup, 
I malî ve iktisadî konularla ilgili görevlerde 10 yıldan 
I fazla başarı ile çalışmış, Sayıştay bâşdenetçiliği, uz-
I man denetçiliği ve raportörlüğünde bulunmuş olan-
I ların, emekliye de ayrılsalar, diğer kamu kuruluşla-
I rında da görev yapsalar, seçime katılmalarına mani 
I bir kanunî-hüküm mevcut değildir. Aynı durum, Ma-
I liye ve Gümrük Bakanlığından müracaat eden aday-
I 1ar için de geçerlidir. 
I Değerli milletvekilleri, Anayasamızın 160 inci 
I maddesinin ilk fıkrasıyla, Sayıştaya, genel ve katma 
I bütçeli dairelerin bütün gelir ve giderleri ile, malla-
I rını, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek 
I ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme 
I bağlamak görevi verilmiştir. Devletin gelirlerinin, gi-
I derlerinin ve mallarının denetimi, taşıdığı önem ba-
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kımından bir farklılık arz etmemesine rağmen, Sa
yıştay, binasının ve kadrosunun ihtiyacı karşılamak' 
tan uzak olması nedeniyle, gider denetimine ağırlık 
vermiş, gelir denetimi ile mal denetimi arzu edilen 
seviyede gerçekleştirememiştir. 

Gerek, devlet hizmetlerinin günden güne genişle
mesi, gerekse teknolojik gelişmeler nedeniyle, mal 
alımı için bütçeden harcanan para yıldan yıla art
maktadır. Bu da, bugüne kadar mal saymanlıklarının 
tamamının denetlenmesi imkânı . bulunamadığından, 
toplam maddî değeri hakkında kesin bir rakam ve
rilmesi mümkün olmayan devlet mallarının, Sayıştay-
ca denetlenmesinin ne kadar önem taşıdığını göster
mektedir. 

832 sayılı Sayıştay Kanununun 46 ncı maddesin
de, «Ancak, kayıtlı mallarının değerleri toplamı 500 
bin lira ve daha yukarı olan mal saymanlıkları ye
rinde denetlenir» şeklinde yer alan hüküm ve 3162 
sayılı Kanunla Değişik 87 nci maddesinde, «Genel 
ve katma bütçeli dairelerin mal hesaplarıyla bu dai
reler dışında kalan idare ve kurumların sayman he
saplarının incelenme sonuçları hesap devrelerine gö
re raporlarla Türkiye Büyük Millet Meclisine sunu
lur» şeklinde yer alan hüküm ile, mal denetiminin 
devlet için taşıdığı önem vurgulanmış bulunmakta
dır. Bu konuda benden evvel konuşan sayın millet
vekili arkadaşımla da fikir birliği içinde bulunmak
tayız. 

Sayıştayın, çalışmalarında, devlet mallarının de
netimine de ağırlık vermesini, bu meyanda, bilhassa 
hah, kilim, vazo, tablo ve avize gibi, kültür ve sanat 
eserlerinden, tarihî kıymeti haiz olanlar ile, sanat de
ğerleri yüksek olanlarının müzelerde koruma altına 
alınmasını sağlamak için girişimlerde bulunulmasını, 
devlet mallarının envanterinin çıkarılmasını temenni 
etmekteyiz. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, fonlarla ilgili 
konuşmalara ve tenkit edilen konulara gelince: Fon
lar, Anavatan Partisi iktidarının gündeme getirdiği 
bir müessese değildir. Bilindiği gibi, daha evvelki ta
rihlerde de 30 kadar fon yürürlükte bulunmakta idi. 
Anavatan Partisi iktidarının kanunlara dayanarak ge
tirdiği, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Fonu, Sa
vunma Sanayii Destekleme Fonu ve diğerleridir... 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — öyle de
me, özal'a ters düşüyorsunuz,* «Benim fonlarım» di
yor... 

BAŞKAN — Söz kesmeyin Sayın Çakırefe. 
A. ŞAMİL KAZOKOĞLU (Devamla) — Kanun

lara dayanarak getirilen bu fonların kanunlan da 

yüce Meclisten geçmiştir. Fon kurulması aslında hü
kümetlere bu şekilde verilen bir yetki olmakta, de
netlenmeleri de Yüksek Denetleme Kurulunca yapıl
maktadır. Bu bakımdan, herhangi bir denetleme dı
şında kalması da söz konusu olmamaktadır. 

Dış borçlarla ilgili denetim ve takip konusunda, 
bütçede oluşturulan yeni sistemle bunların da takibi 
yapılmakta ve bu konuda yüce Meclis bilgi istediği 
zaman, bunu sağlayabilecek imkânlara sahip bulun
maktadır. Bu bakımdan, fonların, vatandaşlara geti
receği hizmetlere bir an evvel kavuşması ile sağlaya
cağı faydalan düşünerek, tenkit değil, takdir edilme
sini beklerdik. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sayıştayın 
1986 malî yılı bütçesinde ödenek tutarı bir evvelki 
yıla oranla yüzde 45,7 artışla 7 milyar 743 milyon 
698 bin lira olarak tespit edilmiştir. Bu rakam tasar
ruf ilkelerine riayet edilerek gerçek ihtiyaçları kar
şılayacak nitelikte ve miktardadır. 

Bu görüşle, gerek Sayıştay bütçesinin, gerek diğer 
kuruluşlar bütçesinin milletimize hayırlı uğurlu ol
masını diler, yüce heyetinize saygılar sunarım. (Al
kışlar). 

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

Ebubekir Akay, buyurun. 

MDP GRUBU ADINA EBUBEKİR AKAY (Er
zurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayış
tay Başkanlığının 1986 malî yılı bütçesi hakkında 
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubunun görüşlerini 
sunmak üzere huzurlarınızdayım. Bu vesileyle yüce 
heyetinizi en derin saygılarımla selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, malumları olduğu üzere, 
Anayasamızın 160 inci maddesinde, «Sayıştay, genel 
ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir ve giderleri 
ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına de
netlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin 
hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, de
netleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görev
lidir. Sayıştayın kesin hükümleri hakkında ' ilgililer 
yazılı bildirim tarihinden itibaren onbeş gün içinde 
bir kereye mahsus olmak üzere karar düzeltilmesi 
isteminde bulunabilirler. Bu kararlar dolayısıyla idarî 
yargı yoluna başvurulamaz. 

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

Sayıştayın kuruluşu, işleyişi, denetim usulleri, men
suplarının nitelikleri, atanmaları, ödev ve yetkileri, 

- 1 1 4 -



T. B. M.M. B : 4 1 1 1 . 1 2 , 1 9 8 5 O: 2 

haklan ve yükümlülükleri ve diğer özlük işleri, Baş
kan ve üyelerinin teminatı kanunla düzenlenir. 

Silahlı Kuvvetler elinde bulunan Devlet mallarının 
Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlenmesi usul
leri, Millî Savunma hizmetlerinin gerektirdiği gizli
lik esaslarına uygun olarak kanunla düzenlenir» de
nilmek suretiyle, Sayıştayın Anayasamızdaki yeri ge
niş bir şekilde açıklanarak belirtilmiştir. 

Türk devlet teşkilatı içerisinde 123 yıllık mazisi 
olan Sayıştay, 1862 yılında kurulmuş ve 1876 Anaya
sasının 105 inci maddesiyle bir Anayasa kuruluşu ola
rak teşekkül etmiştir. Daha sonra 1924, 1961 ve 1982 

.Anayasalarıyla da bu özelliğini daha belirgin bir şe
kilde devam ettirmiştir. 

Sayın milletvekilleri, demokratik hukuk devletin
de, idarenin, hukuka uygun hareket etmesini sağla
mak için denetim şarttır. Bu denetimin en iyi şekilde 
temin edilebilmesi de, hukukî denetim ile mümkün
dür. Millet adına en üst seviyede denetimi, yüksek 
malumları olduğu üzere, parlamentolar yapar. Parla
mentolar, hükümetlerin bir yıllık çalışma programı ve 
planı niteliğinde olan bütçelerini onaylayarak uygu
lama izni verir Hükümetler de, mevzuat dediğimiz 
hukuk kurallarına bağlı kalarak, icraatlarını yapmak 
zorundadırlar. Bütün parlamenter rejimlerde olduğu 
gibi, memleketimizde de, Meclis, özelliği bakımın
dan, bilhassa bütçe uygulamalarını bütün teferrua
tıyla denetleme imkânına sahip değildir. Bu nedenle, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi adına bütçe uygula
masını denetlemek üzere, Anayasamız bu görevi uz
manlardan teşekkül eden Sayıştaya vermiştir. 

Bilim ve teknoloji ışığında hızla gelişen dünya 
devletleri arasında, planlı kalkınma modeli içerisin
de memleketimizin de hızlı kalkınması gerekmekte
dir. Demokrasinin icabı olan, kuvvetler ayrılığı ilke
sinde, yasama organınca, kalkınmanın günün şartla
rına uygun olarak gerçekleştirilebilmesi için, kanun
larda bazı değişikliklerin yapılmasına ihtiyaç duyulur; 
ancak, bir bahane ile, devamlı, kanun ve mevzuat 
değişikliği yapılması, kalkınma yerine, gerileme ge
tirir. Maalesef Sayın özal Hükümeti döneminde, 
ekonomide olduğu gibi, mevzuatta da enflasyon ya
ratılmıştır. Şöyle ki, hükümet, yüce Meclisin yetki
lerini, kararname, yönetmelik ve genelgelere aktara
rak, mevzuatı iyice* karıştırmıştır. 

Muhterem milletvekilleri, işte bütün bu mevzuat 
kargaşası içerisinde, bağımsız bir yüksek yargı or
ganı olan Anayasa kuruluşumuz Sayıştayın, Türki
ye Büyük Millet Meclisi adına yaptığı hukukî dene-

| tim iyice zorlaşmıştır. Buna rağmen, teknik ve sos
yal imkânsızlıklar karşısında, bu kuruluşumuz, bugü-

I ne kadar en iyi şekilde görevini ifa edegelmekte-
dir. Asırlık bir kurum olan Sayıştayımızın, bu mev
zuat kargaşası içerisinde, bu ağır görevini ve günden 
güne artan bütçe harcamalarının, bütçe gelirlerinin 
ve devlet mallarının denetim, inceleme ve yargılama
sını yapabilmesi için, çalışma ortamının en modern 
şartlarda ve teknik imkânlardan istifade edebilecek 
şekilde sağlanması şarttır. 

Muhterem milletvekilleri, görüyoruz ki, bugün Sa
yıştay bu görevleri yapabilecek miktarda uzman ele
man çalıştırma imkânlarına sahip değildir. Haliha
zırda bugünkü çalışma yeri yeterli olmadığı gibi, mo
dern bir arşive ihtiyacı olduğu halde, bugüne kadar 
bu ihtiyacı da giderilememiştir. Hizmet binasının Ata
türk Kültür Merkezi içerisine alınmış olmasına rağ
men, yeni bir hizmet binası tahsis edilememiş ve bu 
yönde de, hükümet olarak bir çalışmaya gidileme
miştir, 

Yüksek yargı organı olarak Anayasamızda yer 
alan Sayıştayın meslek mensupları hâkim statüsün
de bulunmalarına ve aynı zamanda denetim görevi
ni de yürütmelerine rağmen, özlük hakları yönünden, 
son mevzuat değişiklikleriyle, benzeri yargı kuruluş
larına gör» tamamen mağdur edilmişlerdir. Şöyle k i : 
26.6.1984 tarih ve 241 sayılı Memurlar ve Diğer 
Kamu Görevlileriyle İlgili Bazı Kanunlarda Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin 28 inci maddesiyle, Anayasa Mahkemesi, 

I Yargıtay, Danıştay üyeleriyle hâkim ve savcıların ay
lıklarına esas ek gösterge miktarları, aynı kararna
menin 14 üncü maddesiyle, Sayıştay meslek mensup
ları aylıklarına esas ek gösterge miktarlarından daha 
yüksek olarak verilmiştir. 

Yine, halen uygulanmakta olan 12 Aralık 1984 
tarih ve 243 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
nin 40 inci maddesiyle hâkim ve savcıların aylıkları
na esas ek göstergeler, kararnamenin 34 üncü mad
desiyle Sayıştay meslek mensuplarına verilen ek gös
tergelerden farklı olarak düzenlenmiştir. 243 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin 41 inci maddesiyle, 
hâkimlik ve savcılık mesleğinde ve bu meslekten sayı
lan görevlerde bulunanlara verilen brüt aylıkların yüz
de 95'i oranındaki hâkim tazminatının, hâkim ve sav
cılar için en yüksek aylık tutarının yüzde 35'inden 
az olamayacağı belirtilmiş olmasına rağmen, bu mes
lekten sayılan Sayıştay mensuplarına bu hak tanın-

I mamıştır. 
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Ayrıca, kararnamenin aynı maddesiyle adalet mü
fettişlerine verilen brüt aylık tutarının yüzde 25'i 
oranındaki özel hizmet tazminatı; denetim, inceleme 
ve kanunlarla verilen diğer görevleri de yapmak du
rumunda olan Sayıştay meslek mensuplarına maa
lesef verilmemiştir. Son yıllardaki hâkim açığının en 
büyük nedeni bu maddî imkânsızlık olduğuna göre, 
hâkim ve savcılardan daha az maaşla çalışmakta olan 
Sayıştay, meslek mensuplarının durumları hiç de iç 
açısı değildir. Hatta, son yıllarda, Sayıştaya büyük 
ümitlerle giren değerli elemanlar, ilk fırsatta başka 
kurumlara geçmeye çalışmaktadırlar. 

Sayın milletvekilleri, yıllardan beri zor şartlarda 
hizmet veren Sayıştayımızm en üst seviyede görev 
yapan üyelerine, yukarıda sıraladığım maddî imkân
sızlıklar yanında, bugüne kadar lojman dahi temin 
edilmemiştir. Bunun yanında, çok daha fazla elema
nı olan kurumlar ile hâkim ve savcılar, teftiş kurulu 
mensupları lojman imkânına kavuşturulmuştur. Te
mennimiz, Sayıştayımızın da bu imkânlardan bir an 
önce istifade ettirilmesidir. 

Muhterem milletvekilleri, Sayıştayın, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi adına, çağın şartlarına uygun, en 
modern şekilde denetim, inceleme ve yargı hizmeti ve
rebilmesi için, mensuplarının, bilgi ve görgülerini 
artırmak üzere, yurt dışında gerekli incelöme ve araş
tırma yapmak için gönderilmesi şarttır. Şimdiye kadar 
bu imkânın sağlanamayışı büyük kayıptır. 

Sayıştayımızm, gerek yeni Anayasamızda ve ge
rekse 832 sayılı Sayıştay Kanununda belirtilen vazi
feleri en iyi şekilde yapabilmesi için, her türlü mad
dî ve manevî imkânlara kavuşturulması lazımdır. Bu 
imkânların sağlanmayışı ve bugünkü yetersiz kadro
su dolayısıyla, Sayıştay, ancak bütçe harcamalarının 
denetim ve incelemesini yapabilmektedir. Devlet ge
lirlerinin, bağımsız bir yargı organı sıfatıyla deneti
minin bugüne kadar temin edilememiş olmasıyla dev
letimizin çok çok zararı olmuştur. Ayrıca, yıllık büt
çelerin kat kat fazlası rakamlara varan devlet mal
larının hesabı bir türlü tutulamamış ve bu konuda 
şimdiye kadar sağlıklı bir denetim yapılamamıştır. 
Bunların sağlanabilmesi için, gerekli kanun düzen
lemeleri ve diğer imkânların temini bir an önce ya
pılmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, ANAP Hükümetinin, icraa
tını, Meclisin denetiminden kaçırmak isteğinde oldu
ğu, yapmış olduğu uygulamalardan anlaşılmaktadır. 
Şimdiye kadar Sayıştaya gerekli önemin verilmediği 
ve bilhassa bu dönemde yüce Meclisimiz adına dene

tim ve incelemede bulunan bu kuruma karşı ilgisiz 
kalındığı ortadadır. Bilhassa, yeni çıkarılan mevzu
atla, kamu kuruluşlarının bir kısmının ve kurulan fon 
teşkilatlarının Sayıştay denetiminden kaçırılması bu
nu açıkça göstermektedir. Bu durum, Anayasayı doğ
rudan doğruya ihlaldir. Hükümetin, Anayasaya çe
lişkili tutumlarına son vermesini bekliyoruz. 

Devlet gelirlerinin büyük bir kısmının bu fonla
ra aktarılarak sorumsuzca harcamalara gidildiği, dev
let borçlarının bütçe dışına alındığı hepinizin ma
lumudur; ancak, bu sorumsuz harcamaların, elbet-
teki bir gün bu yüce Mecliste hesabı sorulacak ve 
müsebbiblerinin ipliği pazara çıkacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, işte, Sayıştayın, etkili 
bir şekilde, gelir, gider ve mal denetimi yapabilmesi
nin önemi burada açıkça anlaşılmaktadır. Benim, 
Sayıştay üzerinde söyleyeceklerim bunlardan ibarettir. 

Sayıştay bütçesinin evvela yüce Türk Milletine ve 
sonra Sayıştayımıza hayırlı ve uğurlu olmasını Cenabı 
Allah'tan temenni eder, yeni seçilen üyelerine de ba
şarılar diler, yüce heyetinizi Milliyetçi Demokrasi 
Partisi Grubu ve şâhsım adına en derin saygılarım
la selamlarım. (MDP sıralarından -alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akay. . 

Gruplar adına konuşmalar tamamlanmıştır. 
Şahısları adına söz alan sayın milletvekillerine söz 

veriyorum. 
Lehinde, Sayın Hakkı Artükarslan, buyurun efen

dim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

HAKKI ARTÜKARSLAN (Bingöl) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri; Sayıştayın kurulu
şu ve bugünkü durumu hakkında, benden önce ko
nuşan arkadaşlarımız, başlangıcı ve dönemlerini de 
saymak suretiyle görüşlerini arz ettiler. Buna rağmen, 
ben de yaptığım bazı tespitlerle, Sayıştayımızm Türk 
Devleti bünyesindeki yerini, oluşumundan itibaren ele 
alarak sizlere anlatmaya çalışacağım. 

Sayıştay, Türk Devletinde Zilhicce 1278'de Divanı 
Âlii Muhasebe adıyla kurulmuş, 1876 Anayasasında 
da 105 ve 107 noi maddelerle, anayasal bir kuruluş 
niteliğini kazanmıştır. Fonksiyonel değeri gittikçe ar
tan bu millî kuruluşumuz, 1924 ve 1961 ve son ola
rak da 1982 Anayasamızın 160 inci maddesiyle, tüm 
Cumhuriyet anayasalarında, ehemmiyetli yerini al
mıştır. 

832 sayılı Kanuna göre, Sayıştay genel ve katma 
bütçeli dairelerin gelir ve giderlerini, tüm varlıkla
rını denetler; kadro vizesi, sözleşme tescili yapar. 
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Genel ve katma bütçelerle ilgili kesinhesapları, Sa-
yıştaya bilanço veren kurumların yıllık hesaplarını 
inceler, denetler ve Türkiye Büyük Millet Meclisine 
rapor eder. Bakanlık ve Sayıştay denetimine giren ku
rumların malî konularındaki istişarî mütalaalarına 
cevap verir. 

19.85 bütçesine göre, 1986 bütçesinde Sayıştayı-
mıza hemen hemen yüzde yüzlük bir imkân sağlan
mıştır. Bu imkân inşallah bilgisayar ve teknik ele
manlarla takviye edilecektir. 

Sözleşmelerin ve vizelerin gecikmesi, gerçekten, 
gerek millî ekonomiye, gerekse vatandaşa bazı zor
luklar getirmekte, vatandaşlar vizeyi alabilmek için 
günlerce Ankara'nın sokaklarında gezmektedirler. 

Bir hususu vurgulamadan geçemeyeceğim. Her ne
dense, bu yüce kürsüden yapılan konuşmalara dikkat 
edüirse, şu fonlar meselesi ve Anayasaya aykırılığı 
bir temcit pilavı misali hemen hemen her görüşme
de gündeme getirilir ve konuşulur. Bildiğim kadarıyla, 
Anayasaya aykırılık mevzubahis ise, siyasî partileri
miz de bilirler ki Türkiye'de, Anayasaya yolu, Al
lah'a şükür, sonuna kadar açıktır. Hal bu olduğuna 
göre, işi lafa getirmeyip, anayasal aykırılığı Anaya
sa Mahkemesine neden götürmezler? Bu işi, sadece 
mesaj olsun, laf olsun, her gün Anayasaya aykırılık 
dedikodusu yapılsın diye mi getirirler? Bir türlü an
lam veremiyorum bu işe. 

Bir hususu da belirteyim... 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Efendim, o, bir son
raki bütçe. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Müsâa
de et sevgili kardeşim. 

M. SEYFÎ OKTAY (Ankara) — Anlayamazsınız, 
anlasanız böyle konuşmazsınız. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ar
kadaşım, balkanınıza öğretiyoruz, bir de size mi İç
tüzük öğretelim? 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Kusura 
kalmayın, zorlanmayın, müsaade edin konuşayım. 

Bir de bir husus dikkatimi çekiyor: Bir genel baş
kanın, bir basın toplantısı yaparak ve yine burada 
konuşan konuşmacıların çoğunluğunun, bu sene Sa-. 
yıştay üyelikleri için yapılan seçim mevzuunu kamu
oyuna ve Meclise durmadan getirmeleri dikkâtimi çek
ti. Ben de komisyonun bir üyesi olarak bu işe pek 
yakın olduğum için, gördüğüm o seçim prosedürünü 
burada bir miktar açmaya ihtiyaç hissediyorum. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Bütçe üzerinde konuşun. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Baş
ka şey üzerinde konuşmuyoruz, bütçe üzerinde, Sa
yıştay üzerinde konuşuyoruz. 

İlk önce, Sayıştay seçimi yapılmadan 1 ay evvel, 
sayın üyelere, seçilecek üyelerin matbu olarak ki
tap, broşür halinde, isim listesi geldi. Bu kitap ve 
broşürlerde adayların meslekleri, vasıfları kısaca izah 
ediliyordu. Seçime girecek adaylar da, durmadan, 
milletvekillerini bürolarında, buldukları yerlerde ta
ciz ettiler, geldiler, gittiler kendilerinden bahsetti
ler... 

Komisyonumuz, ük yaptığı toplantıda seçilecekle
rin, vasıfları itibariyle, yasalar itibariyle daha iyi tet
kiki için bir altkomisyon kurularak, incelenmesini ar
zu etti. Aklımda kaldığı kadarıyla üç, beş arkadaşı 
görevlendirdik ve bu arkadaşlar günü gelince, komis
yonumuza, raporlarını getirdiler, şifahî bilgilerini sun
dular. Seçim günü toplantısında muhalefetten hiç kim
se gelmedi; nisap temin edilemediği için de seçim
lere geçilemedi. Ertesi gün yapılan toplantıda ise, bir 
kısım MDP'li arkadaşla bir kısım bağımsız arkadaş 
iştirak ederek normal nisap temin edildi; hatta, ina
nın samimiyetle söylüyorum, ben ismini hep karış
tırıyorum,-Sosyaldemokrat Halk Partisi... İnşallah ez
berleriz, millet de ezberler... 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
«Halk Partisi» diyebüirsin; kabul. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Sosyal
demokrat Halkçı Partiden olan arkadaşlarımız gele
mediler ve hatta gelmeleri için gayret sarf ettik; gel
sinler, seçilecekleri beraber halledelim, bu işi bitire
lim dedik; hani millî iradenin çok çok yanında olan 
arkadaşlarımız - gerçek de öyledir - burada da bu
lunsunlar, fikirlerini alalım, reylerini alalım dedik. 
Nedense, bir tanesi dahi, ne bir temas kurdu, ne de 
oylamaya geldi. Hal böyle olunca seçim yapılma
yacak mı?.. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Dikkate alır mıy
dınız? 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Sizi te
min ederim, samimiyetle ifade ediyorum, şu anda 
dahi, Sayıştaya seçilen bir tek üyeyi tanımıyorum. 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Tanımadan nasıl 
seçtiniz; öğrenebilir miyiz? 

BAŞKAN — Hatibin sözünü kesmeyin sayın mil
letvekili. 

Devam edin Sayın Artukârslan. 
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HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Ancak» 
isimlerinden ve bize verilen listeden bir değerlendir
me yaparak oylarımızı kullandık. Eğer, Halkçı Partili 
arkadaşlarımız gelip bize, «Şu arkadaşlar seçilmeye 
değerdirler» deselerdi, inanın ki, nazarı itibara alır
dık. 

Şimdi, uzakta dur, seçime gelme; ondan sonra, 
siyasî bir manevra yap, radyoda, televizyonda boy 
göster; bu seçimi, millî iradeyi, komisyonun normal 
seçimini, seçimle teşekkül etmiş bir neticeyi kabul et
me ve «Türkiye'de hâkimler var» de. 

Kardeşim, hâkimler senin diğer mevzularda, şikâ
yet ettiğin konularda, Anayasa Mahkemesine gitmen 
gereken yerde varsa, burada da vardır elbette; ama 
hani sen millî iradeye tam riayet ediyordun, hürmet 
gösteriyordun? Neden, niçin seçime iştirak etmiyor
sun?.. Sonradan da çıkıyorsun, seçilen arkadaşları... 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Biz, tanımadan se
çişinize itiraz ediyoruz. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Bence, 
seçilen arkadaşları, «uygundur, uygun değildir» tar
zında seçildikten sonra incitmek yanlıştır. Rica ve 
istirham ediyorum: Seçimin neticelerine hürmet gös
termek ve saygılı olmak hepimizin anlayışı olmalıdır. 
Aksi takdirde, beni seçtiler, zatı âliniz beğenmezse
niz; sizi seçtiler ben beğenmezsem, bunun sonu ne
reye varır? 

Sayıştayımıza bütçenin hayırlı ve uğurlu olması di
leğiyle, yüce Meclise saygılarımı sunarım. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Artukars-
lan. 

TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Sayın Başkan... . 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, usulî itirazımız oldu; lütfen değerlendiril
sin. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, Sayın Öney sizden 
önce söz istedi. 

Buyurun Sayın öney. 
TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Acaba İçtüzüğün 

ilgili maddesi imkân veriyor mu? Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin, 
Sayıştay seçimiyle ilgili davranışlarına değinen ve sa
taşma durumunda bir konuşma olmuştur. Grubun 
başkanı olarak bir açıklama yapmama izin verilebilir 
mi efendim? 

BAŞKAN — Sayın öney, sayın hatip bu konuda 
kendi görüşlerini açıklamışlardır; 70 inci maddeye 
giren anlamda bir sataşma yoktur; Başkanlığın gö
rüşü budur; teşekkür ederim. 

TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Grubu itham et
miştir Sayın Başkan. 

BAŞKAN — İtham yoktur Sayın Öney. 
TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Seçime iştirak edip 

etmeme konusunda itham etmiştir. 
SURURİ BAYKAL (Ankara) — Zabıtları, it

ham var mı, yok mu diye tetkik buyurun Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Tetkik edilmiştir. 
Değerli arkadaşlarım, bu 70 inci maddenin... 
TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Veya başka bir 

madde Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Başka bir maddemiz yoktur, bu 

madde vardır. Eğer bu maddede, karşılıklı konuşma
ları itham biçiminde alır da, bu konuda yeni bir uy
gulamaya gidersek, herhalde bu görüşmelerin sonu 
alınmaz, ki burada özel bir kasıt da yoktur, sataşma 
kastı yoktur. 

Sayın Bayezit, aynı konu muydu? 

M. SEYFI OKTAY (Ankara) — Davranışları
mızda mevcut olmayan durumlar konusunda atıfta 
bulunulmuştur; bu, doğrudan doğruya 70 inci mad
denin hükümleri dahilindedir. 

BAŞKAN — Başkanlıkça bu anilamdia anlaşıilma-
mıştır efendim. 

M. SEYFI OKTAY (Ankara) — Hiçbir arkada
şımız, konuşmacının 'belıkıttiği şekilde davranmamıştır. 
Konuşmacı başikıa bir davranışı, attıf yoluyla izafe 
etmeye çailışımışitur. Bu nedenle doğrudan doğruya İç
tüzüğün 70 nci maddesine giirmetotedıiır bu davranış 
biçimi. 

BAŞKAN — Sayın Oiktiay, bu söyledikteıiniz de 
za'butlıara geçiriliştir efendim. 

M. SEYFI OKTAY (Ankara) — O zaman, İç
tüzüğün 70 noi maddesine göre lütfen cevap haikikı 
veninıiz 'Sayın Başlkıan. 

BAŞKAN — Sayın Oktay, söyledikleriniz zabıt
lara geçmiş ve Başkanlıkça, İçtüzüğün 70 nci mad-
desıine uymadığı söylenmiştir efendim. 

M. TURAN BAYEZİT ((Kahramanmaraş) — Sa
yın 'Başlkıan, izin verir misiniz?.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayeziıt. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ya

zı /ilıe arz ederek usuılî biır itirazım olmuştu; lütfen 
değerflendıMısin 'Sayın Başkan. 

.BAŞKAN — Sayın Bayezit, usul! itirazınız de-
ğenlenıdkilmiştlkj Komisyon sıraisında hükümet ve 
Meclis adlına da yar atamıştır ve oturma biçimin-
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de 'bir yanlışlık yoktur; Başkanlığın takdiri budur I 
efendimi. 

M. TURAN BAYEZÎT '^ahraımamrnaras) — Hü-
•* I 

toümet yer alamaz, itirazımız onadır efendim. 
BAŞKAN — İçtüzüğün 63 üncü maddesine göre 

hükümet görüşmelerde yer alacaktır ve şu anda 
hükümet -adına bir temsilci vardur, Meclis adına da 
'blir temısıikd vardur; üstelik, Sayıştay Başkanı da ora
dadır. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahnamammıaraş) — Sa
yım Başkam, görüşülen bütçe Sayıştay bütçesidir. Hü
kümetin görüşmelerde yer aliması, Sayıştay üzeninde 
hükümetin manevî baskısını temsili eder. Bu neden
le hükümet yer alamaz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bayezıilt, 'bütün görüşmelerde, 
hükümet iadımia 'bir temsilcimin 'bulunması zorunludur. 
Hatırtarsamız, 15 dakikalık aırayı da sırf bunun için 
vermiştik. Teşeifckür edenim Sayım Bayezit. 

'ÖMER KİUŞHAN i(]Rars) — Mecliste hükümet 
olmadığı dçjim ara verildi Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, şahısları adına konuşma
ları sürdürüyorum. 

Aleyhte söz listeyenler : Sayım Omural Şeref Boz-
ıkuırt?.. Yoklar., 

ISayım Seyhmus Bahçeci?.. Yoküıar. 
Sayın Coşkum Bayram?.. Yoklar. 
Sayın Günseli Özkaya?.. Yolkılar. 
Sayım Fikri Sağlar?.. Yoklar. 
Sayım Selahattin Tafıiıoğlu?.. Yoklar. 
Üzerimde söz isteyen Sayım Türkân Arıkan?.. Bu-

radıallar. 
Buyurum Sayım Arakam. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkam, değerli miietveklleni; son ayılarda, ge
rek kamuoyunda, gerek Meclislimizde, zaımıan zaman 
tartışma konusu olan fonlar meselesıimi gündeme ge
tirmek liısıtiyorum. Bu konuda denin 'bir çalışmaya gir
dim ve 'bugüne kadar elde edebildiğim bazı bilgileri 
yüce Meclise sunmakta yanar görüyorum. 

Son 50 yıl içinde, 1983 yılıma kadar oluşturulan 
fonların sayısı, tespit edehildiğ.'m kadarıyla, '6'2'dir. 
ANAP iktidarı dönemlinde oluşturulan fonlarım sayı
sı lise, 'bugüne kadar 1'5'i geçmiş bulunmaktadır. 

Fonlar, kanunla, kanun hükmünde karamıame ile, 
Bakamlar Kurulu Kararıyla, hatta, son olarak bir 'tes
pitime göre,, yönetmelikle dahi kurulabilmektedir. . 

Fonlar, hemen her hükümet döneminde, kaynak 
sağlanmasında ve harcama yapılmasında, 1050 sa
yılı Kamunun ve 832 sayılı Kanunum yarattığı bir- | 
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takım 'bürokratik engelleri aşrnak ve lişleri çabuk
laştırmak amacıyla, kolay 'bir yol olarak 'benimsen
miştir. 

. Fonlara 'bütçeden ödenek ayrılabitonektedlir, fon
lar 'birbirine karşılıklı aktarma yapaMlmeıktedMer. 
Fontlara «ithalat, (ihracat işlemler/inden, iç tüketimden, 
lâilım satım lişilemleninden, gelir ortaklığı senetlerim
den, yurt dışına çıkışlardan, Tekel satışlarımdan ve 
benzeri 'binlerce işlemilerden kaynak ısıağlıanmıaktadır. 

Fonlıarım kullanımında da çok 'ilginç yöntemler 
ortaya çıkmaktadır. Aynı fon, hem altyapı yatırım
ları liçkı, hem teşvik dçin, hem kredi içim, hem tarım 
için, hem de karayolları yapımında kullanılabilmek
tedir. Kamu yatırımüarında, ihracatım, üretimim, yurt 
ve konut yapımının, sporcularım teşvikinde; spor te
sislerimin yapımımda, kültür varlıklarının korunmasın
da, işletmelerim finansman açısından desteklenmesin
de, trafik kazalarındaki zararların karşıılanmasında, 
kamu hıizmetleninin geflliştinitaıesıinde, bazı kamu per-
someDime ek malî imkânlar sağlanmasında, fonlar em 
çok başvurulan kaymaklardır; hatta fonlar, özel sek
töre kredi olarak verilmek .suretiyle şirket kurtarıl-
maşımda dahi etkin olabilmektedir. Kısaca, özetler
sem, fonlarım kullanımımda kesinlikle 'belirli bir sis
tematik yoktur. 

Denetim konusuna gelince : Böylesiine çok 'amaç
lı ve kullanımı aiıanı çok çeşit!)! olan kaynaklarım, 
sıkı bir şekilde denetlenmesi gerekirken, denetiminde 
de bir birlik ve bir sistematik yoktur. Kimi fonlar 
ayrı ayrı sadece Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Mer
kez Bankası, Yüksek Denetleme Kurulu; kimi fon
lar ilgili bakanlıklar, valiler, kaymakamlar, genel 
müdürlükler, genel müdürlüklerin bölgesel veya ma
hallî teşkilatları, bakanlıkların kendi iç denetim or
ganları; kimi fonlar çeşitli bankalar veya şubeleri, 
Devlet Planlama Teşkilatı veya ilgili özel idareler, 
iktisadî devlet teşekkülleri veya KİT'ler; kimi fon
lar mülkiye müfettişleri, mahallî idareler kontrolör-' 
leri, bakanlıkların görevlendirdiği görevli veya mü
fettişler, genel müdürlüklerin seçeceği üç kişilik grup
lar, bakanlığın, Sayıştayın ve ilgili bakanlığın seçe
ceği üç kişilik gruplar tarafından, denetlenebilmekte
dir. 

- Hatta öyle ki, fonların toplamını Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığı dahi izleyememektedir; sordu
ğum bir soru vesilesiyle, 80'i aşkın bir fon olduğu 
halde sadece 27'sine cevap verebilmiş bulunmakta
dır. 
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Fonlarla ilgili toplayabildiğim rakamlardan kısa 
bir örneği dikkatlerinize sunmak istiyorum. 1984 yı
lından 30 Haziran 1985 tarihine kadar 1,5 yıllık dö
nemde, sadece ANAP döneminde kurulanlar değil, 
eski fonlar da dahil, 15 fonda 1 trilyon 127 milyar 
liralık kaynak toplanmıştır. Bu 1 trilyon 127 milyar 
liraya 273 milyar lira bütçe ve Hazineden aktarıl
mıştır. 142 milyar lira diğer fonlardan aktarılmıştır, 
birbirlerine aktarma yapılmıştır. 28 milyar lira bu 
fonlardan bütçeye aktarma yapılmıştır ve 146 milyar 
lira da diğer fonlara aktarma yapılmıştır. Yani iç içe 
geçmiş haldedir ve izlemek mümkün değildir. 

Ancak 1986 yılı bütçesini incelediğimiz zaman, 
bütçe dışı fonların giderek büyümesi nedeniyle dev
let bütçesinin önemli bir bölümünün denetimsiz bir 
hale geldiğini veya denetimde birtakım sakıncaların 
ortaya çıktığını görüyoruz. Bildiğiniz gibi, 1986 yılı 
konsolide bütçesi 7,2 trilyon, halbuki benim bütçe 
rakamlarına dayanarak yaptığım hesaplara göre top
lanacak fonlar 1986 yılında en az 2,5 trilyon liraya 
ulaşıyor. Bunun yaklaşık olarak - henüz çalışmamı bi-
tiremedim, tahminî hesap yaptım - 500 milyar lirası 
bütçe içindedir. Şu halde 2 trilyon dolayındaki fon, 
bütçe dışı veya daha doğrusu Sayıştay ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi denetimi dışını oluşturmakta-, 
dır. Bu, giderek ve katlanarak artacaktır. 

Çünkü hükümete büyük yetkiler vermiş bulunu
yoruz. İstediği gibi kaynakları artırma yetkileri var
dır. Benim tahminime göre bu fonlar katlanarak bü
yüyecektir. Şu halde fonlar, bütçenin birkaç katı ha
line gelebilecektir. Ne yapmamız gerekiyor? Şimdi
den tedbirini almamız gerekiyor. 

Fonların, kaynak toplama bakımından kolay bir 
özelliği avrdır; buna karşı değiliz. Fonların kullanı
mında da 1050 sayılı Yasanın ve 832 sayılı Yasanın 
getirdiği birtakım engeller vardır, bu da doğrudur, 
buna da karşı değiliz; ama fonlar kullanıldıktan son
ra, bunların mutlaka Sayıştay denetimine ve Türki
ye Büyük Millet Meclisi denetimine getirilmesi, bir 

" kere, Anayasadan kaynaklanmaktadır. 
1986 bütçesinde vergi gelirleri 5 trilyon 750 mil

yar liradır. Öğrendiğime göre, belediyeleri} ayrılacak 
para bunun içinde değil. Oysa, bizim önce, bütçeye 
toplayacağımız bütün gelir tahminlerimizi yazmamız, 
yasalara göre buradan belediyelere ayrılacak payı 
ayrıca tefrik etmemiz gerekiyor. Demek ki, Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sunulan bütçede önemli ak
saklıklar yaratıyor. 

Şu halde ne yapalım? Gerek, Fonlar İhaleler Yö- ' 
netmeliğinden kaynaklanan savurganlığı, etkisiz de-
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netimden ötürü ortaya çıkabilecek haksız rekabeti, 
verimsizliği ve hatta - söylemesi çok zor geliyor ama, 
söylemek zorundayım - birtakım düzensiz kullanım
ları önleyici tedbirleri alabilmemiz için bu fonların 
mutlaka Sayıştay denetimi içine sokulması ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin önüne getirilmesi ge
rekiyor. Denetimi olmadığı için, bu fonlar haksız 
politik güç yaratabilir ve demokrasimizi de çok bü
yük ölçüde zedeler, yolsuzlukları kolaylştırabilir, ya
rın öbür gün burada yolsuzluklar, aynen TV dizileri 
gibi önümüzden geçebilir. Ne kimseyi böyle yolsuz
luklara itelim, ne de bu kaynakların verimsiz ve et
kin kullanımını böylece bırakmış olalım. Onun için 
diyorum ki, bu fonlar üzerine, geliniz, hep birlikte 
eğilelim, kullanımını kolaylştıralım, toplanmasını ko-
laylaştıralım; ama kullanımdan sonra denetimini ger
çekten sıkı bir şekle sokalım. 

Bu arada Sayıştayımıza da büyük görevler düş
mektedir; en azından, Anayasanın kendilerine verdi
ği göreve, en önce kendilerinin sahip olması gerekir; 
bu konuda hükümete, özellikle kendilerinin teklif ge
tirmeleri gerekir. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (SHP ve MDP 
sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Hükümet ya da komisyon söz lis'tıiyoır ımu? 
H. BARIŞ 'CAN ı(Sıinop) —'Sayın Başkan, 64 

üncü maddeye göre usuil halkkırada söz 'işitiyorum. 
'BAŞKAN — 'Buyurun Sayın Oatn, yellimizden 

ifade edilin. 
H. BARIŞ CAN- (Sinop) — Başkanlığı, Meclisin 

çalışıma usulılerine uymaya davete 'iiştkıim 64 üncü 
madde hükümlerıine göre, usuil hakkımda söz Astıiyo-
ruım. 

BAŞKAN — ©uyurun Sayım Oam. '(SHP sıraîa-
rmdiam aTıkışIıar) 

H. BARIŞ CAN -{Sinop) — Sayın Başkan, sa
yım miletvefc'illerü; Sayıştay 'bütçesini! görüşmekte
yiz. öncelikle usuil hakkımdakli (itirazlarımıza ve go-
rüşteniımiizi bildirmeden önce, Anayasamızın 160 ncı 
maddesimde, çalışıma usullerimi, esasımı ve hükmi şah
siyetini 'bulan Sayıştayım, aynı madıdenıim liıllk paragra
fında belinüMen tarifimi b:ır defa daha açıklamakta ve 
dikkatlerinize sunmakta yamar görmdkteyıim. 

«Madde 160. — Sayıştay, genel ve katma bütçe-
ılıi dairelerim bütün gelir ve giderleriyle maltlarını Tür
küye Büyük Millet Meclisi adıma denetlemek ve so-
rumlluilanm hesap ve işleımfeflM kesin hükme 'bağla
mak ve kamumılada verilen inceleme, <tenıöiiotns ve 



T. B. M. M. B : 41 

hükme bağlaımıa işlerini yapmakla görevlidir» deniyor 
ve madde devam ediiyor. 

Anayasamın 160 inci maddesinde vücut buılam bu 
hükümde diiıkkıatimıiai çeken konu özeillifcle şudur : 
Özeffkle Sayıştay, Türkiye Büyük Mılllst Meclisi adı
ma, hükümetlim 'harcamalarımı demetlemekle görevli:, 
'bağımsız 'bir kuruluşumuzdur; Amayasıaımızım 160 mcı 
maddesi, Sayıştayım kuruluşumu bu şekilde düzemle-
ımılştoir. Bu durum karşısında, Sayıştay bütçesinin gö-
rüşülimesıi .sırasında, 'hükümet adına 'bir yetkilinin yer 
almasını, İçtüzüğüm 63 üncü maddesiyle bağdaştıra-
mıyoruz. Sayın 'Başkanlık Divanımın görüşü, sıandığı-
mııza göre, içtüzüğün '63 üncü ımiaddesi istikametim -
dediiır ve 63 üncü maddede, «Her görüşmenlm ba
şından somuna kadar, hükümet adıma görüş biılıdliır-
fmıek üzere ©aş'bakan veya $lgilli bakam» demillımıefcte 
ve madde devam ediyor. 

İlk 'anlamda, buradan böyle bir sonuç çıkantılıa-
'biılıir; ama İçtüzüğüm 63 üncü maddesıimıim ükıiıncıi fık
rasına 'baktığımızda 'bir ayrıcalık gömmekteyiz, o da, 
Sayıştayın tarifinde vücudunu 'bullam sekiliden ve esas
tan gelmektedir ki, İçtüzük düzenlenenken bu hü
küm yenime getirilmiştir. 63 üncü maddenin ikinci 
fıkrasında «Sayıştay Başkamı veya yetkilendireceği 
daiıre 'başkanı ya da üye, gerektiğinde Millet. Mecli
simde açıklama yapabilir» demıiiknllş, yani istisnaî bir 
durum getirilmiştir. 'Damıek ki, 'bütçe görüşmeleri sı-
nasımda, Sayıştay Başkanının veya yetkilendireceği 
daiıre başkamı ya da üyenin, Millet Meclisimde açık
lama yapma hakkına sahip ollduğu 'beîıiırtMımıJşitıir. 

Bu durumda, Sayıştay bütçesli görüşülürken, bir 
hulkukî anlaşmazlığı gelecek yıllılarda -zabıtlara geç
mesi ve- faydalan ıilması açışımdan söylemeyi görev 
'biliyoruz. Şeklî görülebilir; aslında, hukukun üstün
lüğüme liınanan -şekilde ide olsa- kişiler olduğumuza 
inanmaktayız. 'Bu 'balkımdan 'bu şeklî yanlışilığın gi
derilmesinde yarar görmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, bu hususu bir örnekle de 
açılkiamak mümkündür. Yani, 63 üncü madde, har 
görüşmenin başından somumıa kadar, hükümet tcm-
sâlcisimi 'bulundurmayı amir 'bir maddedir. Bu hüküm 
yenime geldiğinde, dün burada görüştüğümüz Cum-
huırfoaşkamılı'ğı ve Türkiye Büyük Millet Meolıisıi büt
çeleri sınasımda hükümet temsilcMeri, m/İçim görüşme
lerim; başımdan sonuma kadar burada yer almadılar? 
'Demek ki, Sayıştay'a özellikle bir ayrıcaliık yapıl
mıştır. 

Bu, hiçbir biçimde kişileri veya hükümeti hedef -
deyen 'bir eleştiri değildir. Sadece, Anayasanın Jâgiılıi 
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maddesinde Sayıştayım tarifimde yerimi 'bulan ve İç
tüzüğün yorumuma ilişkim bir değerlendirmedir. Bu 
bakımdan, hükümet temsilcisıiraim, Sayıştay Başkan
lığı bütçesinin görüşmeleri sırasında -Sayıştay 'Baş
kanlığı yetkililleFİne açıifclama yapma yetkisi ide ve
rildiğine göre- yer almaması gerekir görüşündeyiz. 

Bu bakımdan, Başkamı, Millet Medisinin çalış
ma usullerime uymaya davet hükmü gereğince, İç
tüzüğün 64 üncü maddesıine uygum şekilde, usule 
iiliişklJn. söz 'almış bulunmaktayız. Dileniz kıi, bu usule 
bundan sonra Sayın Başkanlık Divanı uyar. 

Arz eder, teşekkürlerimi sunanını. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım Can. 
Demim de belirtildiği gibi, buna, İçtüzüğümüzün 

63 üncü ımaddesli gereği, 'bütün görüşmelerde başım
dan sonuna kadar, hükümet adıma 'Başbakan veya 
ilgili bakam veya yetikilendiııMecek b;ır daire aminimin 
bulunması zorunlu bulunduğu kuralımdam gidilmek
tedir. 

Ayrıca, bütçe uygulaması da hükümete aittir. 
Bu balkımdan, 'Başkanlığım uygulamasında bir yan
lışlık olmadığı düşüncesindeyim. 

Sayın Çan'ım görüşleri 'tutamaklara geçmiştir; te
şekkür edenim. 

M. TURAN BAYEZİT ((Kahramanmaraş) —Sa
yım Başkan, İçtüzüğüm 63/2 maddesini nasııl değer-
tendk'iıyorsumuz? 

BAŞKAN — O özel bir durum. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Na

sııl olur, Sayıştay üzenimde 'hükümetlin manevî bir 
baskısı olur. 

BAŞKAN —: Sayın Bayezit, yüksek malumları
nız ollduğu gibi, Meclis kürsüsünden, konuşmak sı-
mırlıamdırıilmıştır; konuşma hakkı sayın milletvekil-
ierimindir. 63/2 mdi madde, 'bumu Sayıştay Başkanıma 
ya da 'bir yetkilisine vermiştJr; böyle anlamaktayız. 

Teşekkür edenim. 
Hükümet adıma 'bijr açıklama yapmak isteyen var 

mı? 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — So

ru soracağımı efendim. 
BAŞKAN — Sonulları ayrıca aüacağım Sayım Ba

yezit. 
M. TURAN BAYEZİT (Kıahnamanmiaıraş) — Hü

kümet tadıma nasıl • komuşturuyorsumuz. Sayım Baş
kan?, Sayıştıayı hükümete entegre ediyarsumuz; bu 
tehlikelidir, 

BAŞKAN — Hükümet adıma bir açıklama ta
lebi yok. Teşekkür ediyoruz. 
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Demlin bir söz listamiş tiniz Sayın Bayezit. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Hü

kümet, Sayıştay 'bütçesinde nasıl konuşur; Sayışıta-
yın kendi başkanı var efendini. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, Başkanlıktan söz al
madan görüş 'bildirmeyim, onu rica edeceğini bir. 

İki; hükümet demin söz istemişti. 
Üç; 'hükümet, her zaman 'belli usullere göre söz 

isteyebilir ve kabul ettiğimiz Danışma (Kurulu ka
rarında da -karar yüce onayınızdan geçmiştir- 'bu 
vardır. 

Evet, <soruları alıyorum, 
M. TURAN BAYEZİT '(Kahramanmaraş) — Hü

kümet konuşsun, ondan sonra saralım. 
©ASKAN — Demlin konuşmamasını istemiştiniz 

ya da niye konuşuyor diye memak etmişttonıiz? (ANAP 
sıralarımdan «Bravo» sesleri, alkışlar) Rica ederi "im... 

Teşekkür ederim sayın arkadaşlarım. 
ıSayıe Bayezit, sorunuz var mıydı? 

M. TURJAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Efendiım, 'ben Sayın Sayıştay Başkanının cevapllan-
dırnuasiı ricasıyla saracağım. 

BAŞKAN — Sorunuzu Sayıştay Başkanına tev
cih ediyorsunuz değil mi? 

M. TURAN BAYEZİT !(Kahramanmaraş) — 
EVet, hükümetten sormuyorum. 

BAŞKAN — Tabiî, -buyurun. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Bi

naları ve ellilerinde bulunan limikânlıarı rahat bir se
kilide görev yapmalarına, görevlerimi yerine getirme
lerine yetmekte inlidir? Bunu «örüyorum ve çok sa
yın Sayıştay Başkanının cevapilıandıırması ricasıyla 
soruıyarum efendim. 

BAŞKAN — içtüzüğün 63/2 mcıi maddesine göre 
Sayıştay Başkanı ya da yetkilendireceği görevdi her 
zaman cevap verebilir. Sayın Başlkan cevap venmelk 
•'istiyorlarsa cevaplayabiliırtar. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Soru sonmak 
• * = • , ' 

istiyorum Sayın Başkah'. " 
HÎLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — soru so

racağım Sayın Başkan. 
BAŞKAN. — Sayın -ıSevünç ve Sayın Naibant-

oğlu sizleri' yazdım-. * 
Soru sormak »için 'başka sıöz isteyen var mı efen

dim? Yok. 
Buyurun Sayın Sayıştay Başkanı. 
SAYIŞTAY BAŞKANI SERVET ŞAMLIOÖLU 

— Sayın Başkan, yüce Meclisimizin değerli millet
vekilleri; bu kutsal çatı altında hürriyetçi demokra-
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•tik sistemlimizin ayrıilmaz anıa unsurları olan sliyasî 
partiler temsilcflerinTiizin partileri 'adına ve muhte
rem millieitvefcillerinin şahısları adına Sayıştay 'bütçesi 
vesilesiyle izhar buyurdukları bütün temennileri," bü-
<tün tekifilerıi, bütün .tenkitleri ve hatta telkinleri 'şük
ranla karşılıyor; bu noktada namütenahi sualle mu
hatap okluğumuz için gerekli cevapları yazılı olarak 
'arz edeceğimi! beyan ediyorum. 

Saygılarımla. 
ÖBAŞKAN — Teşekkür ediyorum efendim. 
©uyurun Sayın Sevinç. 
'MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

'Sayıştay 'Başkanının tarafsız olacağına, olması gerek
tiğine hiç kuşkumuz yoktur. Bir Sayıştay Başkanı
nın, herhangi siyasî partinin siyasî amaçlı toplantı
sına, makam arabasıyla gidip katılmış olması, onun 
tarafsızlığına gölge düşürür mü? 

Soru 2. Türkiye Büyük Millet 'Meclisi ve dola
yısıyla Sayıştay denetimi dışında tutulan ve hükü
metin keyfî harcamalarda 'bulunabildiği fonlar için 
sayıştay ne düşünmektedir? 

Soru 3. Bir dairenin harcamalarının yansı büt
çeden, yarısı ise 'fonlardan karşılanırsa, Sayıştay de
netimi bu olayda nasıl yapılmaktadır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
iSaym Sevinç, sorularınızı kime tevcih etmiştiniz? 
MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Sayıştay Baş

kanına. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Sayış'tay Başkanı. 
SAYIŞTAY BAŞKAM SERVET ŞANLIOÖLU 

— Efendim, 'bütün bu suallerin cevaplarını yazılı ola
rak kendilerine arz edeceğim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Saym Nalban'toğlu. 

HÎDMt NALBAOTOÖLU '(Erzurum) — Efen
dim, benim soracağım soruyu Sayın Münir Sevinç 
İkinci sorusunda sordu. 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, Sayıştay bütçesi üzerindeki 

görüşmeler tamamlanmıştır. 
BAHRÎYE ÜÇOK (Ordu) — Soru var efendim. 
BAŞKAN — Soru soracakları yazma işlemi bit

mişti efendim. 
Sayıştay bütçesinin bölümlerine geçilmesini oy

larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Her 'bölümü okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunaca
ğım : 
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1. -

Prog. 
Kodu 

101 

111' 

900 

Sayıştay Başkanlığı 1986 Malî Yılı Bütçesi 

A — CETVELİ 

Açıklama 

Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 
BAŞKAN — Kaibul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İnceleme Yargı ve Karar 
Hizme'lJleri 
BAŞKAN — Kaibul eden
ler... Etmeyenler... Ka'bul 
edilmiştir. 
Hizmet Programlarına Da
ğıtılamayan Transferler 

Lira 

4 500 931 000 

3 081 767 000 

111 000 000 

Prog. 
Kodu Açıklama Lira 

BAŞKAN — Ka'bul eden
ler... Etmeyenler... Ka'bul• 
edilmiştir. 
GENEL TOPLAM 7 743 698 000 
BAŞKAN — Kaibul eden
ler... Etmeyenler... Ka'bul 
edilmiştir. 

Sayıştay 'bütçesinin bölümleri kaibul edilmiştir. 
2. — Sayıştay Başkanlığı 1984 Malî Yılı Kesin-

hesabı 
BAŞKAN — Sayıştayın 1984 malî yılı kesinhesa-

Ibrnın 'bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Ka'bul etmeyenler...'Bölümlere geçil
mesi kaibul edilmiştir. 

Her Ibölümü okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunaca
ğım : 

Prog. ödeneğin çeşidi 

A — CETVELİ 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kaibul Edenler... Etmeyenler... 
Kaibul Edilmiştir. 

111 İnceleme, Yargı ve Karar Hizmetleri 
BAŞKAN — Kaibul Edenler... Etmeyenler... 
Kaibul Edimiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Trans
ferler 
BAŞKAN — Kaibul Edenler... Etmeyenler... 
Ka'bul Edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

ödenek 
Lira 

İptal edilmesi 
Gider gereken ödenek 

Lira 

570 478 000 324 991 278 

1 177 759 000 1 047 089 028 

83 495 603 52 655 499 

1 831 732 603 1 424 735 805 

Lira 

245 486 722 

130 669 972 

30 840 104 

406 996 798 

BAŞKAN — Kabul Edenler... Etmeyenler... 
Kabul Edilmiştir. 
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Sayıştay Başkanlığının 1984 malî yılı kesinhesabı-
nın 'bölümleri kabul edilmiştir. 

Sayıştay Başkanlığının 1986 malî yılı 'bütçesiyle, 
1984 malî yılı kesinhesabı ka'bul edilmiştir. Hayırlı 
olmasını temenni ediyorum. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

B) ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI 
1. — Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 1986 Malî 

Yılı Bütçesi 
2. — Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 1984 Malî 

Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Programımıza 'göre, Anayasa Mah

kemesi Başkanlığının 1986 yılı bütçesi ile 1984 yılı 
kesinhesabı üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon ve 'hükümet yerlerini almışlardır. 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı bütçesi üzerinde 

daha önce söz alan sayın milletvekillerinin isimlerini 
okuyorum1: Gruplar adına: Anavatan Partisi Grubu 
adına Sayın Akif Kocaman, Milliyetçi Demokrasi 
Partisi Grubu adına Sayın Süleyman Çelebi, Sosyal-
demokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın İbrahim 
Taşdemir. 

Şahısları adına söz alanlar: Lehinde, Sayın Hakkı 
Artukarslan, Sayın İsmail Sanman, Sayın Kadir De
mir, Sayın İsmail Üğdül, Sayın Mehmet Kaşıkçı; 
aleyhinde, Sayın Onura! Şeref Bozkurt, Sayın §eyh-
mus Bahçeci, Sayın Hasan Altay, Sayın Günseli Öz-
kaya, Sayın Durmuş Fikri Sağlar; üzerinde söz alan 
sayın üyeler, Sayın Reşit Ülker, Sayın Coşkun Bay
ram, Sayın Türkân Arıkan, Sayın 'Murat SÖkmenoiğ-
lu, Sayın Yılmaz Hastürk, Sayın Selahattin Taflı-
oğlu. 

Anavatan 'Partisi Grubu adına Sayın Akif Koca
man buyurun efendim. 

ANAP GRUİBU ADINA AKİF KOCAMAN 
{Gümüşhane) — Sayın Başkan, yüce meclisin saygı
değer üyeleri; Anayasa (Mahkemesinin bütçesi 'hak
kında Anavatan Partisi Grubu adına görüşlerimizi 
belıirbmek üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle 
yüce Meclıisıin değerli üyelerini şahsım ve grubum 
adına saygıyla .selamlarım. 

Değerli üyeler, Anayasamızın 2 nci maddesi, Cum-
huriyetiınizin bir 'hukuk devleti olduğunu belirtir. Bu
nun anlamıı da, bütün 'işlem ve kararların, uygula
maların, hukuk kurallarına uygun olacağıdır; bu uy
gunluğu sağlamak görevi de yargı organlarına ve
rilmiştir. Vargı denetimi adıyla yürütülen çalışmaları 
yüksek mahkemelerimiz kendi görev alanlarında ye
rine getirmektedirler. 

Adlî yargıda Yargıtay, idarî yargıda Danıştay yo
ğun çalışmalarla başarılı olmaya uğraşırlarken, adlî 
idarî ve askerî yargı mercileri kararları arasında olu
şan görev ve büküm uyuşmazlıklarını kes'in olarak 
çözümleyen Uyuşmazlık Mahkemesi de, dosyalarını 
zamanında karara bağlayarak .adaletin çabuk tecel-
lisıi için elinden gelen gayreti göstermektedir. 

Adalet konusunda sürdürülen çalışımaları vatan-
daşlarıımız özel bir ilgi ile izlemekte, devletin temeli 
sayılan adaletin, hakkı ile gerçekleşmesi için her fe
dakârlığı yerinde görmektedir. 'Milletimizin adalete 
olan saygısı, bağlılık ve güveni, mahkemelerimizin ka
rarları ile artacaktır. Toplum huzuru, millî dayanış
ma, kamu düzeni 'bu yol ile güçlenecektir. Tarihî 
şan ve şerefle dolu Türk 'Milletimin, adalete inancı 
dünya milletlerine örnek olacak seviyededir. 

Devletimizin hukuka verdiği önemi kimse fcüçüm-
seyemez. Tarihte yer almış bütün Türk Devletleri, 
adil devlet olarak, dost ve düşmanın takdirini top
lamıştır. Adalet, devletimizin temeli olduğu kadar, 
milletimizin de millî vicdanı sayılmaktadır. Kimse
nin kimseye haksızlık etmemesi, kötülüklerin, yolsuz
lukların ve haksızlıkların, karşılığını bulması, haklı 
olanın hakkını alması, 'herkesin evinde ve işyerinde 
güven içinde yaşaması; sorumluluklarını bilmesi, ka
nun önünde eşitliğin tam olarak uygulanması adaletin 
'gerekleri içindedir. Vatandaşlarımız arasında anlaş
mazlık ve uyuşmazlıkların önlenmesi, azalması ve uy
gun şekilde çözümlenmesi daletten 'beklenen görev
dir. Bu mukaddes görevin şuuruna sahip olan hâkim
lerimiz eliyle gitgide de da'ha doyurucu, daha hızlı 
kararlarla milletimize layık olduğu adalet hizmetinin 
verileceğine inancımız tamdır. 

Değerli üyeler, her yıl bütçe görüşmelerinde ilgili 
konulara teferruatlı biçimde eğilir, konuşmaları dik
katle dinleriz; ben tekrardan kaçınarak, önemli nok
talara değinmek istiyorum. Konuşmamda bilhassa 
Anayasa 'Mahkemesi 'üzerinde durar&k, geçmişi de
şerek değil, bugünü anlatıp, yarınları karşılayacak 
şekilde görüşlerimi açıklamak istiyorum; böylece da
ha gerçekçi, daha yapıcı olacağını sanıyorum. Yan
lışlıkları ve yanılgıları, tek taraflı değerlendirmeleri 
ele alarak yargı organlarına sataşmayı, onların say
gınlığına gölge düşürmeyi 'istemiyorum. Bu kolay 
yoldur; ama sonunda Ibundan hepimiz zarar görü
rüz; devlet ve millet zarar görür. 

Yargı organlarının bazı kararlarını uygun bulma
yabiliriz,- bazı kararlarına karşı olabiliriz, bazı karar
ları gerçekten yanlış olabilir. Bu bize göre böyle sa-
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yılır, karar verenlere göre doğrudur. Yıanlış, hatalı, 
hatta hile 'bile gereksiz verilmiş bir karar olsa da, 
yargı organını güçsüz kılacak, 'inancı ve güveni sar
sacak 'bir biçimde eleştirmek, yerine, onu yanlışlık
lardan alıkoyacak biçimde çalışır duruma getirecek 
ve güçlü kılacağız !ki, daha yapıcı, daha etkili olsun, 
şikâyet duyulmasın. Yargının güçlü olması, devletin 
güçlü, 'milletin huzurlu olmasıdır. Birgün herkes yar
gıya muhtaç olabilir; ihtiyacı olduğu zaman ona 
değer vermek, ihtiyacı olmadığı zaman veya ihtiyacı 
olmadığını sandığı zaman onu itmek ve incitmek 
doğru ibir davranış değildir. 

(Millet ve devlet hayatında, özellikle demokrasi
de yasama organının yeri ne ise, yargı organlarının 
yeri de öyle önemlidir. Bu öneme uygun durum için
de 'bulunmalarını sağlamak da devletin görevidir. 
Devlet Ibu görevini Anayasaya uygun kanunlarla ya
par. Bugün bütçe kanunuyla Anayasa 'Mahkemesinin 
imkânlarını tespit ve temin çalışması içindeyiz. Biz, 
bu görevimizi ne kadar isabetli, ne kadar 'tarafsız ve 
gerçekçi şekilde yerine getirirsek, Anayasa Mahke
mesine de bu şekilde çalışma imkânını hazırlamış 
oluruz. 

Değerli üyeler, Anayasa 'Mahkemesinin tarihi hak
kında 'bilgi vererek, ilmî görüşler sunarak sizlerin za
manınızı almak istemiyorum, önemli olan nokta, hu 
mahkemenin görev ve yetkileri ve çalışma imkânla
rıdır. 

Anayasamız, yargı dene'tıimini, hukuk devletinin 
tabiî bir gereği olarak 'benimsemiştir. Anayasa Mah
kemesi, kanunların kanun 'hükmünde kararnamelerin 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün, Ana
yasaya, şekil ve esas bakımından uygunluğunu, Ana
yasa değişikliklerini ise şekil 'bakımından 'inceler. Ay
rıca, Yüce Divan olarak çalışır. Siyasî partilerin ka
patılma davalarına ve hesaplarına 'bakar. Yasam do
kunulmazlığının kaldırılması ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyeliğinin düşmesine ilişkin kararlara ya
pılan itirazları karara 'bağlar. Uyuşmazlık Mahke
mesi Başkanını seçer. Böyle 'önemli ve çok 'büyük 
'görevleri olan mahkemenin özel 'bir yapısı bulundu
ğu da hatırlanırsa, yüksek mahkemeler içindeki özel
liği kabul edilir. (Bu özellik, 'bir üstünlük, ayrıcalık 
değil, (bağımsız ve ayrı yapıdan, ayrı görev ve yetki
den ileri gelen değişikliktir. 

Anayasa Mahkemesi, yukarıda belirtmeye çalış
tığım görevlerini yerine getirir, yetkilerini kullanır
ken, kendini kanun koyucu yerine koymaz. Yine, ye
ni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis 

edemez. Bunlar, Anayasanın 153 üncü maddesinin 
ikinci fıkrasında açıkça yazılıdır. 

Yasama Meclisinin bazı tasarruflarını incelemesi, 
\nayasaya uygunluğunu araştırması, Meclisimiz için 
de bir huzur imkânıdır. Hukuk yönünden isabetsizlik 
yanlışlık ihtimalleri ortadan kalkınca, kararımız kanu
numuz daha çok benimsenir ve daha etkili olur. Ana-
vasa Mahkemesinin uygunluk incelemesi yapması, 
Meclisin üstünde olması anlamında değildir. Böyle 
bir anlayışı kimse paylaşamaz; mahkeme de böyle 
bir görüritüden 'titizlikle kaçınmaktadır. 

Anayasa Mahkemesi demokrasinin teminatı sayıl
malıdır. Bazı büyük fırtınalar, 'bu mahkemenin ka
rarıyla dinmiştir. Gelecekte rejime aydınlık getirecek 
kararlar yine bu mahkemenin kararları olacaktır. Ka
rarlarını daha doyurucu, daha etkili daha gerçekçi 
bulmak istiyorsak, onları böyle karar almaya yeterli 
imkanlara sahip kılmalıyız. 

Üye seçiminde, kendilerinden daha çok zaman 
yararlanılması, kurulun görüşlerinin sık sık değişme
mesi için, emekliliğine çok az zaman kalanları seç
memek gerekir. 

Mahkemenin yıllardır sağlanmayan binası bir an 
önce 'iarnarril'anımalı, çalışma şartları yeterli seviyede 
hazırlanmalıdır. Yüce DıVan salonu İbir mahkeme sa
lonundan da küçüktür. Üyelerin odaları kitaplık koy
maya yeterli değildir. Üyelerin hiçbirisinin bir sek
reteri bile yolktur. Bütün kuruluşlarda üst düzey yö
neticilerinin sekreterleri varken, Anayasa Mahkeme
si üyeleri her konuyla kendileri ilgilenmek zorunda
dırlar. Üyeler ikişer veya üçer kişi olarak küçük ara
balarla 'görevlerine gelip gitmektedirler. 

(Dünya anayasa mahkemeleri, yasama organları
nın tamamlayıcısı, o seviyede kuruluşlar olarak gö
rülür ve 'buna göre davranılır. Almanya'da yasama 
organı üyelerine tanınan haklar, Anayasa Mahkemesi 
üyelerine de tanınmıştır. Bizde ise, emekli oluncaya 
kadar yararlanacakları 'bazı devlet araçları indirimi 
kaldırılmıştır. 'Bu imkânlar sağlanmalıdır. 

Anayasanın 146 ncı maddesinin son fıkrası, «Ana
yasa Mahkemesi, üyeleri, aslî gör evleri dışında resmî 
veya özel hiçbir görev alamazlar» açıklığını taşıdı
ğından, Anayasa dışında, kanunlarla 'görev verilme
diğinden, hiçbir kurula katılamazlar, öbür yüksek 
mahkeme üyelerinin aldıkları ek gelirlerden de yok
sundurlar. Ayrıca, lojmanları yoktur, 'bu sorun da 
hâlâ çözümlenmiş değildir. Hükümetimizin, anlayışla 
davranarak tahsis ettiğini öğrendiğimiz bina ve loj
manların bir an önce (bitirilmesi, Anayasa Mahke-
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mesİ üyelerinin .sıkıntılarını büyük ölçüde azaltacak
tır. Üyeler ne kadar 'huzur içinde olurlarsa, çalışma
ları da dbette o kadar verimli olacaktır. 

Sayın Adalet Bakanımızın büyük bir vukufla ko
misyonda dile getirdikleri İhtiyaçlara ve görüşlere 
katılıyorum, öbür yüksek mahkemeler içinde, görev 
ve yetkileri 'bakımından, yasama organıyla daha ya
kın durumda 'bulunan, ilişkileri daha canlı olan Ana
yasa (Mahkemesine, gereken değeri ve önemi veri
yoruz. Çalışmalarının daha 'başarılı olması 'bizim 'ba
şarımız sayılır. Meclisimizin hukuk (bakımından ta
mamlayıcısı durumunda olan, millî egemenliğin yar
gılama yetkisini (millet adına kullanan, yüksek mah
kemelerimizden birisi olan ve demokrasi tarihimizde 
hizmetleriyle anılacak olan Anayasa Mahkemesi için 
gerekli çalışmalara hızla başlamalıyız, 

Raportörlerin durumlarının düzeltilmesi, Anayasa 
ile kuruluş kanunu arasındakii uyumun sağlanması. 
bağımsız yapısına aykırı düzenlemelerin giderilmesi, 
öbür yüksek mahkemelerden yapılacak üye seçimle
rinin hızlandırılacak ve Anayasa Mahkemesi üyeliği
ni çekici duruma getirecek gerçekçi tedbirler alınma
lıdır. 

Yargı güvencesi, hakikatte milletin güvencesidir. 
Bunu daha güçlü duruma getirecek çalışmaları yap
makta hükümetimizin bugüne kadar attığı isabetli 
adımlara yüce Medisıiımiz yardımcı olmuştur. İm
kânsızlıklar içinde, kısıtlı ve sınırlı şekilde çalışan 
mahkemeler hepimiz için huzursuzluk sebebi olur. Ça
lışmalarını 'tam manasıyla yapabilmeleri için gereken
leri vermeliyiz, şartlarını hazırlamalıyız ki, onlardan 
beklediklerimizi bulabilelim. Yalnız tenkit etmek yet
mez, tenkit edilmeyecek durumda olmak gerekir. 

Anayasa Mahkemesinin 1986 bütçesiyle, bazı so
runlarına çözüm getirilmektedir. (Hepsini çözecek an
layış ve niyeti taşıdıkça, bu mahkemenin varlığının 
bize kuvvet vereceğini unutmayalım. Anayasadan 
kaynaklanan görev ve yetkileri, hukuk ilmi içinde 
merhale olarak görülmektedir. Böyle mahkemelere 
sahip olan ülkelerde siyaset 'hayatı daha huzurlu
dur, devllet hayatı daha aydınlıktır. Hukuk devletin
de, hukuk denetimi herkese rahatlık verir. Rejimi 
kuvvetlendirmek için hukuk dışı yollarla değil, hu
kuk içinde çözüm bulmak için Anayasa Mahkemesi 
bir sigortadır. 

'Bu anlayışla, yeni bütçeyi uygun karşıladığımızı 
belirtir, bütçenin hazırlanmasında tüm emeği geçen
lere, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkan ve üyelerine 
şükranlarımı arz eder, bütçenin milletimize ve Ana- | 

yasa Mahkememize hayırlı olmasını diler, yüce Mec
lisin değerli üyelerini ve Anayasa Mahkemesinin gü
zide mensuplarını grubum ve şahsım adına saygıyla 
selamlarım. (Alkışlar) 

(BAŞKAN — Maliyet Demokrasi Partisi Grubu 
adına Sayın Süleyman Çelebi. 

'Buyurun Sayın Çelebi. 
MDP GRUBU ADINA SÜLEYMAN ÇELEBİ 

(Mardin) — Sayın Başkan, yüce Meclisin sayın üye
leri; Anayasa Mahkemesi (bütçesi (hakkındaki ko
nuşmama 'başlamadan önce, yüce Meclisin sayın üye-
ilerine şahsım ve grubum adına saygılar sunarım. 

Genellikle, kuvvetler ayrılığı sistemini 'benimsemiş 
ve demokratik parlamenter rejimlerin vazgeçilmez 
bir unsuru olarak kabul edilen Anayasa Mahkeme
leri, uygar devletlerce tasvip edilmektedir. Nitekim, 
1948'de İtalya, 1949'da Batı Almanya, 1958'de de 
Fransa anayasalarıyla, anayasa mahkemeleri ve ana
yasa şûrası kurulmuştur. Anayasa mahkemelerinin 
oluşımas, ve bu yolla parlamento .tasarruflarının de
netlenmesi, ülkemizde de 1961 Anayasasının öngör
düğü bu mahkeme, 24.4.1961 gün ve 44 sayılı Ku
ruluş Kanunu ile kurulmuş bir yüksek yargı organı
dır. Parlamento çoğunluğuna sahip bazı siyasî ikti
darlar, istikbale matuf (bazı düşünce ve tutumların 
etkisinde kalarak Anayasaya aykırı kanunlar çıkar
mışlardır. Böylece, kanunların Anayasaya uygunlu
ğunun sağlanması ve kanunların denetlenmesi zaru
reti hâsıl olmuştur. Kanunların Anayasaya aykırı 
olup olmadıkları, İki denetleme biçiminde gerçekle
şir. 'Bunlardan birincisi, kanunları çıkaran parla
mento, ikincisi ise kazaî denetlemedir. Birinci yolla, 
kişilerin kendi siyasî görüş ve düşüncelerinden arın
mayacaklarına göre, bu denetleme yolu sakıncalı bu
lunmuştur. 'Bu yol sakıncalı görülmüş olacak ki, ikin
ci yol olan kazaî denetleme yolu tercih edilmiş ve 
bu sebeple de anayasa mahkemeleri kurulmuştur. 

Kanunların Anayasaya uygunluğu denetimi yapı
lırken, Anayasa Mahkemesinin, görev ve yetki sınır
larını aştığı, yasama gücü yerine geçtiği, yetkisi dı
şında yasa kuralı oluşiturduğu zamanlar da olmuş
tur. Bu sebepledir ki, '1982 Anayasasının 153 üncü 
maddesi, «Anayasa 'Mahkemesi, bir kanun veya ka
nun hükmünde kararnamemin tamamını veya bir hük
münü iptal ederken, kanun koyucu gibi hareketle 
yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm te
sis edemez» kuralını getirmiştir. Buna rağmen, Ana
yasa Mahkemesi, yirmi yılı aşan çalışması ve orta
ya koyduğu hukukla, Cumhuriyetimizin ve demok-
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ratik parlamenter sistemin vazgeçilmez unsuru oldu
ğunu kanıtlamış, nıiletimizce ^benimsenmiş ve layık 
olduğu onurlu yerini almıştır. 

Amerika Birleşik 'Devletleri Yüksek 'Mahkemesi 
de, başlangıçta tutucu bir hukuk anlayışı içinde ol
duğu için tepkilerle karşılanmış, hatta Cumhurbaş
kanı Roosevelt'i çileden çikartacak kararlar verme
sine rağmen Amerika kamuoyu onu korumuş ve be-
nimsenmiştıir. 

lö.'l1.1983 tarihinde kabul edilerek 13.11.1983 ta
rihinde yürürlüğe giren 2949 sayılı Yasa ile Anayasa 
Mahkemesi kuruluş ve yargılama usulleri, 1982 Ana
yasası 'hükümlerine uygum olarak düzenlenmiş ve 44 
sayılı Yasa yürürlükten kaldırılmıştır. 

1982 Anayasası ve 2949 sayılı Yasaya göre, Ana
yasa 'Mahkemesinin üye sayısı 11 asil, 4 yedek üye 
olmak üzere 15 üye olarak kalbul edilmiştir. Ancak, 
Anayasanın geçici 11; 2949 sayılı Yasanın geçici 1 
inci maddeleriyle eski dönemde seçilmiş bulunan üye
lerin, de müktesep hakları korunmuştur. 

2949 sayılı Kanunun 3 ve 4 üncü maddelerine gö
re, Anayasa Mahkemesi üyelerinin üçte ikisinin, Yar
gıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek 
'İdare 'Mahkemesi ve Sayıştay Başkan ve üyeleriyle 
başsavcıları arasından, kanunda gösterilen usullere 
göre, Cumhurbaşkanınca seçileceği 'belirlenmektedir. 
Mevcut kanuna göre, Anayasa Mahkemesinde üye 
olanların tek kaynaktan değil, çeşitli yerlerden sağ
lanması öngörülmüştür. Bu itibarla, Anayasa Mah
kemesi üyeliğinin, en azından, sağlanacak malî im
kânlarla cazip hale getirilmesi gerekir. 243 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname tile kısmen hu imkânlar 
sağlanmıştır. Buna rağmen, Milliyetçi Demokrasi 
Partisi olarak, ıtüm yargı mercilerinde görev almak
ta (bulunan zevata, devletin imkânları zorlanmak su
retiyle malî yönden 'büyük imkânlar sağlanmalıdır 
görüşündeyiz. Adaleti yürütmekte olan hâkim ve sav
cılar, malî yönden güçlendirildikçe, Türk toplumu 
daha huzurlu yaşayacaktır. Hükümetin buna bir çö
züm getirmesini istiyoruz. 

Anayasa değişiklikleriyle, kanunların şekil yönün
den Anayasaya aykırılıkları iddiasıyla doğrudan doğ
ruya tiptai davası açma hakkı, 'bunların Resmî Gaze
tede yayınlanmalarından başlayarak 10 gün; kanun 
hükmünde kararnamelerle Türkiye Büyük Millet Mec
lisi İçtüzüğünün veya bunların belli madde ve kesim
lerinin şekil ve esas, kanunların ise sadece esas yön
lerinden Anayasaya aykırılıkları iddiasıyla doğrudan 
doğruya iptal davası açma hakkı, bunların Resmî 

Gazetede yayınlanmalarından itibaren 60 gündür. 
İtiraz yoluyla mahkemelerce gönderilen işler 
için Anayasa Mahkemesi, işin kendisine noksansız 
gelişinden itibaren 5 ay içinde kararım vermek ve 
açıklamak zorundadır. 

Anayasanın 150 noi ve 2949 sayılı Yasanın 20 nci 
maddesine göre Anayasa Mahkemesinde, kanunla
rın, kanun hükmünde kararnamelerin, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi İçtüzüğünün veya bunların belirli 
madde ve hükümlerinin Anayasaya aykırılığı iddi
asıyla, Cumhurbaşkanı; iktidar ve anamuhalefet par
tisi meclis grupları; Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üye tam sayısının en az 1/5 tutarındaki üyesi iptal 
davası açabilir. 

2949 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin birinci 
fıkrasında, «Anayasa Mahkemesi, kanunların, kanun 
hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğünün Anayasaya aykırılığı hususunda, 
ilgililer tarafından ileri sürülen gerekçelere, dayan
maya mecbur, değildir. Anayasa Mahkemesi, taleple 
bağlı kalmak kaydıyla, 'başka gerekçe ile, Anayasaya 
aykırılık kararı verebilir» hükmü yer almıştır. 

(Mevcut hükme göre, Anayasa Mahkemesi, dava 
dilekçesinde yer almayan ve öne sürülmeyen her ko
nu hakkında ayrı ayn inceleme durumunda ve mec
buriyetinde olduğu için, bu durum zaman almakta
dır. Bununla beraber, geç kalmış olan adaletin ada
letsizlik yaratacağının Anayasa Mahkemesince bilin
diğine ve çalışmaların buna göre sürdürüleceğine iç
tenlikle inanıyoruz. 

1982 Anayasasının 6 ncı maddesiyle, «Egemenlik 
kayıtsız şartsız milletindir. 

Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanın koyduğu 
esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır» iba
resini benimsemiş ve yasama organı gibi, yargı orga
nı da, Türk Milleti adına yargı yetkisini kullanan 
meşru bir güç olarak kabul edilmiştir; Anayasanın 9 
uncu maddesi de bu hükmü teyit etmiştir. Hukuk 
devleti olmanın başlıca şartlarından birisi, yasama 
ve yürütme çalışmalarının yargı denetimine tabi tu
tulmasıdır; bunun değeri ve önemi büyüktür. 

Sayın milletvekilleri, milletimizin barış ve mutlu
luk içinde yaşaması, Anayasamızın amaçladığı de
mokratik düzenin her alanda işlerliği ile sağlanacak
tır; hepimizin görevi de budur. 

Yargı organları, devlet yapımızın eşit düzeyde te
mel taşlarıdır. Yönetim işlerinde olsun, adalet işle
rinde olsun, giderek, içtihat mahkemesi durumlarını 
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güçlendireceklerine ve etkinliklerini artıracaklarına 
inancımız sonsuzdur. 

Anayasa Mahkemesi ve yüksek yargı organları 
üyeliğinin, çağdaş ülkelerdeki meslektaşlarının sevi
yesine getirilmesi için azamî gayret sarf edilmelidir. 
Adalet Bakanlığının bu soruna en kısa zamanda çö
züm getirmesini istiyor ve temenni ediyoruz. Zira, 
bağımsız olduğu kadar, tarafsız ve etkin olan yargı, 
devletin gerçek temeli ve aziz milletimizin gerçek 
teminatıdır. 

2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve 
Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanunun 61 inci 
maddesi, Anayasa Mahkemesi üyeleri ve raportör 
ve memurlarının lojman ihtiyaçlarını karşılamak üze
re, mahkemenin bütçesine yeterli ödenek konulma
sını amirdir. Mahkemenin bugüne kadar çok az mik
tarda lojmanı mevcuttur. Bu durum, üye ve rapor
tör olarak çalışmak isteyenlerin arzularını olumsuz 
yönde etkilemektedir. 1985 yılı bütçesine 200 milyon, 
1986 yılı bütçesine de 450 milyon lira konulmak su
retiyle lojman sorunu çözümlenmek istenmiştir. Bu
nu, hükümetin' konuya daha fazla önem vermesi ba
bında söylüyorum. Burada çalıkan personelin tümü
ne lojman tahsisini sağlayacak malî kaynak yarat
masını. hükümetten içtenlikle arzu etmekteyiz. Ay
rıca, bu güzide mahkemede çalışan memurların ta

mamı da dar gelirli kimselerden oluşmuştur, Anka
ra'nın muhtelif semtlerinde ikamet etmektedirler ve 
işe gelip gitmeleri için ödedikleri yol parası onlar 
için büyük bir külfet oluşturmaktadır. Mahkemenin 
servis araçları olarak 22 kişilik bir otobüs ve 12 ki
şilik bir minibüsü vardır; minibüs ise, çalışmaz du
rumdadır. Servis aracı için yapılan teklifini hükümet
çe uygun görülmediği anlaşılmaktadır. 7 trilyonu aş
mış bir bütçede milyonların sözü mü olur? Bütçe Ko
misyonunda bu durum dile getirildiği halde, hükü
metçe benimsenmemiştir. 

Bu önemli konulara ilgi gösterilerek, Anayasa 
Mahkemesinin, anayasal özelliği ve devlet içindeki 
çok müstesna yeri dikkate alınmak suretiyle, bir çö
züme bağlanmasını hükümetten bekliyoruz. 

Bütçenin, milletimize ve Anayasa Mahkemesine 
hayırlı olmasını niyaz eder, yüce Meclise saygılar su
narım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Çelebi. 
Sayın milletvekilleri, konuşma sırasındaki arka

daşımın süresi de dikkate alınarak, sabah oturumla
rının da sonuna yaklaşmış durumda olduğumuzdan, 
öğleden sonra saat 14.00'te, görüşmelere kaldığımız 
yerden devam etmek üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 12.38 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili özer Gürbüz 

KÂTİP ÜYELER : Yavuz Köymen (Giresun), Arif Ağaoğlu (Adıyaman) 

BAŞKAN — 41 inci Birleşimin Üçüncü Oturumumu açıyorum. 

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

/. _ 1986 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İda
reler Bütçe Kanun Tasarıları ile 1984 Mali Yılı Ge
nel ve Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanun Ta* 

sarıları (1/718, 1/719; 3/870, 1/708; 3/871, 1/709) 

(S. Sayıları : 361, 360, 381, 382) (Devam) 

_ J28 — 

B) ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI 
(Devam) 

1. — Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 1986 Malî 
Yılı Bütçesi, 

2. — Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 1984 Malî 
Yılı Kesinhesabı. 
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BAŞKAN — • Anayasa Mahkemesi Başkanlığının 
bütçesi ve kesinhesabı üzerindeki görüşmelere kaldı
ğımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır. 
önceki oturumda söz sıralarını okumuştum. 
Söz sırası, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 

adına Sayın İbrahim Taşdemir de : (SHP sıralarından 
alkışlar) 

Grup adına konuşma süreleri malum olduğu üze
re, 40 dakika, şahıslar adına 10'ar dakikadır. 

Buyurun Sayın Taşdemir. 
SHP GRUBU ADINA İBRAHİM TAŞDEMİR 

(Ağrı) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ben
den önce parti grupları adına konuşan değerli arka
daşlarımın, yüksek mahkemenin sorunları konusunda 
öne sürdükleri görüş ve temennilere aynen iştirak et
mek suretiyle sözlerime başlamak istiyorum. 

Anayasa IMahkemesi bütçesi üzerinde görüş be
lirtirken, mevcut uygulamalar, yasalar ve gelişen top
lum karşısında zorunlu gördüğümüz düzenlemeler ile, 
ülkemizdeki Anayasa ve insan hakları ihlallerine dik
kat çekeceğim. 

Sayın milletvekilleri, Anayasa yargısı denilen de
netim yolu, hukuk devleti ilkesinin tüm olarak ger
çekleştirilmesini amaçlar. Hukuk devletinin tam an
lamıyla işlerlik kazanabilmesi için, yasama işlemleri
nin, bağımsız bir organın inceleme ve denetiminden 
geçirilebileceği bir yolun açık olması gerekir. 

Ne var ki, bir ülkenin hukuk devleti niteliği, ka
nunlarının anayasa veya başka üst kurallara uygun 
bulunmasıyla değil, ancak çağdaş demokrasi esasla
rına uygunluğuyla sağlanabilir. Bu nedenledir ki, gü
nümüzde salt hukuk devleti belirlemesi yeterli sayıl
mayıp, demokratik hukuk devleti niteliğinden söz edil
mektedir. Çünkü, hukuk devleti, insan haklarına ve 
özgürlüklerine dayalı, çoğulcu, iktidar seçeneklerine 
açık, demokratik sistemin gerçekleşmesine hizmet et
tiği için yararlı ve gerekli bir ilkedir. 

Sayın milletvekilleri, hukuk devletini güçlendiren, 
yasama organının çalışmalarını kolaylaştıran ve yargı 
güvencesini en üst düzeylerde gerçekleştiren ya da 
gerçekleştirmede teminat olan Anayasa Mahkememiz, 
henüz 23 yaşında olniasma rağmen, önlediği kargaşa 
ve çözdüğü sorunlarla demokratik rejimin hukuksal 
alandaki rolünü kanıtlamıştır. Vermiş olduğu bazı ka
rârlar nedeniyle geçmişte yüksek mahkemeye sataşan
lar ve bu vesileyle hem mahkemeyi, hem de Anaya
sayı suçlayanlar olmuştur. 

1 1 , 1 2 , 1 9 8 5 O; 3 

Anayasa Mahkemesi kararları değerlendirilirken 
şu hususun gözden uzak tutulmaması gerekir. Anaya
sa Mahkemesi denetim yaparken, sırf hukuk yönün
den denetim yaparak, yasanın Anayasa ve hukuk dü
zenine uygun olup olmadığını tespit eder; yapılan iş
lemin yararlı - yararsız; önemli - önemsiz veya eko
nomik olup olmadığına bakmaz. Anayasa Mahkeme
si, yapılan işlemin, şekil ve öz bakımından hukuka 
uygun olup olmadığının tespitini amaçlamaktadır. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde anayasalar devam
lı olarak bir önceki düzene tepki olarak ortaya çık
mıştır. 1982 Anayasası yapılırken, hem önceki döne
me tepkiler ifade edilmiş, hem de 1961 Anayasası 
suçlanmıştır. Son yüz yıllık devlet hayatımızda 7 ana
yasa ile 19 anayasa değişikliği yapılmıştır. Bu yapı
lanlar, bir yandan sağlıklı siyasî gelişme olmadığının, 
bir yandan da, Türkiye'nin sürekli olarak bir anaya
sa arayışı içinde bulunduğunun kanıtlarıdır. 

1980 öncesi olaylara baktığımızda, temel sorunun 
Anayasadan değil; fakat bizim hukuk ve uygarlık an
layışımızdan kaynaklandığını görürüz. Sosyal, ekono
mik ve siyasal gelişmeleri göz ardı ederek, bütün gü
nahı bir belgeye ve metne yüklemek kolaycı bir anla
yıştır. Ancak, şu kadarını belirtelim ki, 1961 Anaya
sasının en büyük talihsizliği, uygulandığı 19 yıllık dö
nemin çok büyük bir kısmında kendisine yürekten 
inanmamış iktidarların eline düşmüş olmasıdır. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

Bu iktidarlar, Anayasadaki beklentilerin, toplum- • 
ca benimsenmesi gereken beklentiler olduğuna inan
mış değillerdir. Bu durum, Anayasanın kendi içinde ve 
toplumda bir gerilim yaratmıştır. İşte bunun sonu-
cundadır ki, Anayasa tartışılmaya başlanmış ve ken
disine günah çıkarılmıştır. Eğer gerçekten geçmişin 
günahı Anayasaya yüklenmemiş olsaydı, 1961 ile 
1982 Anayasaları arasında derfn farklılıklar olmaz ve 
bugün toplumsal gelişme ve hukuksal hayatımıza ayak 
uyduramayan mevcut Anayasanın, ihtiyaçları gidere
mediği ya da başka sorunlara kaynaklık ettiği iddiası 
yapılamazdı. 

Sayın milletvekilleri, yargı, demokrasi ve insan 
haklarının güvencesidir. 1982 Anayasası, yargısal de
netim alanına ciddî kısıtlamalar getirmiştir. Anayasa 
148 inci maddesinde, «Anayasa Mahkemesinin kanun, 
kanun hükmünde kararname ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisi İçtüzüğünün Anayasaya şekil ve esas ba
kımından uygunluğunu denetler» hükmünü getirmiş, 
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ancak, olağanüstü hallerde çıkarılan kanun hükmün
deki kararnameler nedeniyle söz konusu denetimin 
yapılamayacağını ifade etmiştir. 

Olağanüstü hallerde çıkarılan kanun hükmünde 
kararnameler, genellikle kişisel ve siyasal hakları sı
nırlandırmaktadır. Bu itibarla Anayasada, kişinin 
ayakta kalabilmesi amacıyla kendi maddî ve manevî 
varlığını geliştirebilmesi için sayılmış olan hak ve öz
gürlükler tehlikeye girmektedir. IBurada dikkati çe
ken nokta şudur : !Bir yandan yürütme güçlendirilir
ken, bir yandan da, mutlaka yapılması gereken bir 
şeymiş gibi, bu güçlendirmenin bir parçası olarak öz
gürlükler sınırlandırılmakta ve bu sınırlandırmalara 
rağmen yargı yolu denetimi ortadan kaldırılmakta
dır. Yürütmeyi güçlendirirken, yürütmeye kanun hük
münde kararname çıkarma ve olağanüstü hallerde bu
nu yapma yetkileri verilirken, bunların denetlenmesi 
yollarını ortadan kaldırmak yerine, bilakis, bu yol
ları kolaylaştırmak gerekir ki, o denge ayakta dura
bilsin. 

Sayın milletvekilleri, iptal davası açmanın sınırlan
dırılması, hukuka uygunluk denetimini sınırlandır
maktadır. Kendi varlık alanlarında, özellikle yüksek 
mahkemelere, kişi güvencesini teşkil eden savunma 
hakkının temsilcisi olan insanların en yüksek mes
lekî teşekkülleri olan Türkiye Barolar Birliğine ve en 
azından, Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bu
lunan siyasî partilere dava açma hakkı tanınmalıdır. 
Anayasanın, toplumun bütün kesimlerince benimsen
mesi, ancak anayasal hakların kullanma imkânının 
olup olmadığına bağlıdır. Eğer hakların kullandırıl
masında sınırlandırma var ise, o ölçüde de anayasal 
güvenceden yoksunluk ve temel hukuk kurallarından 
uzaklaşma vardır. 

Sayın milletvekilleri, işin esasına girilerek verilen 
ret kararlarının Resmî Gazetede yayınlanmasından 
sonra, 10 yıl geçmedikçe, aynı kanun hükmünün Ana
yasaya aykırılığı iddiasıyla başvuruda bulunulmaya
cağına ilişkin hüküm de değiştirilmesi gereken bir hü
kümdür. 

Toplumumuzun son üç yılda gösterdiği gelişmeler 
ve değer yargılarındaki hızlı değişiklikler ortadadır. 
Aykırılık nedenleri kısa zamanda değişir ve aykırılık 
gerekçeleri doğabilir. Anayasaların tutucu ve katı ol
mamaları gerekir. Bu itibârla, öngörülen 10 yıllık sü
renin hukukta gelişmeyi önleyeceği inancındayız. 

Bunun gibi, Anayasa Mahkemesi kararlarının ya
zılıp gözden geçirilmesi, düzeltilip imzalanarak gerek
çeli bir biçimde yayına verilmesi ve hele üstelik ya-
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yımının da Başbakanlık eliyle olduğu nazara alındı
ğında, ciddî bir sakınca ortaya çıkmaktadır. Bu du
rumda, iptal edilen bir yasa, gerekçeli karar yayımla-
nıncaya kadar uygulanamayacaktır. Bazı Arap dev
letleri vatandaşlarına mülk satımlarına ilişkin yasanın 
iptalinde görüldüğü gibi, gerekçe yazılıncaya kadar, 
Anayasa ihlalleri devam etmekte ve bu durum ise, 
yüksek mahkemenin etkinlik ve saygınlığına gölge 
düşürmektedir. 

Sayın ıBaşkan, değerli milletvekilleri; Millâ Güven
lik Konseyi zamanında çıkarılan ve Anayasaya aykı
rılığı iddia olunamayan, ancak özünde Anayasaya ay
kırı olan yasaların değiştirilmesi veya en azından bir 
düzenlemeye tabi tutulmak üzere ele alınması zorun
ludur. 

«12 Eylül 1980 öncesi Siyasî Çekişme ve Çatışma 
Ortamına Benzer Bir Durumun önlenmesi Hakkın
da» adını taşıyan 2969 sayılı yasa, bugün için uygula
nabilirliğini yitirmiş, hukuk tekniği ve sosyal gerçek
lik açısından da, çağın ve günün gerisinde kalmıştir. 
Uygulamada dahi tereddüt yaratan bu yasanın varlık 
sebebi, ne yazık ki, kaybolmuştur. Demokrasilerde 
eleştiri, doğruları bulmanın en önemli yöntemlerinden 
biridir. Tartışmalar, giderek ortak noktaları belirler 
ve sağlıklı uzlaşmalara götürür. Yakın geçmişimizin 
bir bölümünün unutulması ve tartışılmasının yapılma
masının istenmesi, topluma bir yarar sağlamaz. İnsan
lar, belleklerinden yoksun bırakılamayacakları gibi, 

' toplumlar da, siyasal ve sosyal geçmişlerinden soyut
lanamaz. Kaldıki, bu yasa ile yasaklanan eylemler, 
suç sınırına varmış ise, zaten, Türk Ceza Kanununun 
ilgili maddeleri uygulanacaktır. 

Sayın milletvekilleri, sıkıyönetim mahkemeleri, sı
kıyönetimle vardır; sıkıyönetim sona erdikten sonra 
bu mahkemelerin işlevi de kendiliğinden sona ermeli
dir. Anayasanın 145 inci maddesinin üçüncü fıkrası, 
«Askerî mahkemelerin savaş ya da sıkıyönetim hal
lerinde davalara bakacağını» açık ve net bir şekilde 
belirlemiştir. Bu, Anayasanın emredici bir hükmü ni
teliğindedir. 1402 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi 
ise, «Sıkıyönetimin kaldırılması durumunda, sıkıyö
netim askerî mahkemelerinde görülen davalar sonuç
landırılıncaya kadar, bu mahkemelerin görev ve yetki
leri devam eder» hükmünü ihtiva etmektedir. Her ne 
kadar, bahsi geçen madde, 19 Eylül 1980 tarihinde 
değişikliğe uğramış ise de, bu hüküm, 1402 sayılı Ya
sanın kabul tarihi olan 1971'de de konulmuş, Anaya
sa Mahkemesi, 16.2.1972 tarih ve 31/5 sayılı kararı 
ile, söz konusu hükmü, tabiî hâkim ilkesi ve 1961 
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Anayasasının 32, 124, 138 inci maddelerine aykırı 
bulmak suretiyle iptal etmişti. 1982 Anayasasının k 

145 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile 1961 Anaya
sasının 138 inci maddesinin üçüncü fıkrasının içeriği 
aynı olduğu halde, 1961 Anayasası hükümlerine uy
gun olarak Anayasaya aykırılığı, Anayasa Mahkemesi 
kararıyla tescil edilmiş olmasına rağmen, 12 Eylülün 
hemen ardından 1402 sayılı Kanunda yapılan deği
şiklikle, sıkıyönetimin bitiminden sonra da mevcut 
davaların devam edeceği kabul edilmiştir. Bu hükme 
göre, bugün, sıkıyönetimin bittiği yerlerde de sıkıyö
netim mahkemeleri görevlerine devam etmektedirler. 
Askerî mahkeme ve savcıların, ellerindeki işlemlerle 
ilgili olarak görevlerini sürdürmeleri, tabiî hâkim kav
ramına aykırıdır. Sıkıyönetimin kalkmasından sonra, 
sıkıyönetim mahkemelerinde göreve devam edilmesi, 
olağanüstü hal olmaksızın, sıkıyönetim hükümlerinin 
devamı anlamına gelmektedir. Kaldı ki, bu durumun 
demokratik hukuk ilkeleriyle bağdaşır bir yanı da 
yoktur. Bu durumda, uygulamayı haklı gösterecek 
bir tek yol vardır, o da, söz konusu düzenlemenin, 
12 Eylül 1980 sonrası yapıldığı ve bu itibarla Ana
yasaya aykırı da olsa, aykırılık iddiasının ileri sürü
lemeyeceği görüşüdür. Ancak, altını çizerek söylemek 
zorundayız ki, 1402 sayılı Yasayı değiştiren 2301 sa
yılı Yasa, Anayasaya aykırılığı yargı kararına bağlan
mış bir hükmü, bilerek ve isteyerek yasalaştırmıştır. 
1982 Anayasası, sözü geçen kanundan sonra kabul 
edildiğine ve Anayasanın hükümleri, yasama, yürüt
me, yargı organı ve idare makamları ile diğer kişi
leri bağlayan temel hukuk kuralları olduğuna göre, 
Anayasaya açıkça aykırı olan bu hükmün hukuken 
geçerliliği savunulamaz. 

Sayın milletvekilleri, bu konu, Türkiye'nin gün
deminde bulunan, ciddî, anayasal sorunlardan birisi
dir* O halde, geçici 15 inci maddeye sığınıp, hukuk 
ihlallerine göz yummamız doğru değildir. Yapılacak 
olan şey, Anayasaya aykırılığı açık olan bu hükmü, 
Anayasaya uygun bir hale getirmektir ya da, Anaya
sayı o şekilde yorumlamaktır. 

Anayasa Mahkemesi emekli sayın başkanının, 
25.4.1985 tarihinde yaptığı konuşmada belirttiği gibi, 
Anayasa Mahkemesine iptal istemiyle dava açılması 
mümkün olmayan yasaların, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde yeniden ele alınması, demokratik hukuk 
devletimizin daha da güçlendirilmesi sonucunu do
ğuracaktır. 

Sayın milletvekilleri, kamu kurumu niteliğindeki 
meslek teşebbüsleri üzerinde, kendilerini idarenin ve-
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sayeti altına sokan yasal düzenlemeler yetmiyormuş 
gibi, bu kez de siyasal baskılar kurulmakta ve bu bas
kılar endişe verici boyutlara ulaşmaktadır. Bunun en 
son somut örneği, Türk Tabipler Birliği Merkez Kon
seyi üyeleri hakkında, Sayın Adalet Bakanının direk
tifleriyle soruşturma yapılmasıdır. 

Bildiğiniz gibi, Türk Tabipler Birliği Merkez Kon
seyi üyeleri, Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar ve 
milletvekillerine gönderdikleri bir mektupla, «İdam 
cezalarının, Türk Ceza Kanunundan çıkarılması gö
rüşünde olduklarını» beyan etmişlerdir. Her şeyden 
önce, yazılan mektup, devletin yönetim ve sorumlu
luğunda bulunan kişilere verildiği için, bir dilekçe ni-. 
teliğindedir. Bu dilek, Anayasanın 74 üncü madde
sinde belirtilen dileklere de uygundur, ölüm cezası
nın gerekli olup olmadığı konusu ya da zamanlaması 
tartışılabilir; ancak, görüş belirtenlere karşı siyasal 
tavır takınılması, düşünce özgürlüğüne karşı, ikti
darların ne kadar hazımsız olduklarının bir belirtisi
dir. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Doktorlar için, ölüm cezasına karşı çıkma, siya
set değil; ancak meslekî bir vecibe olarak kabul edil
melidir, ama ne yazık ki, sayın bakanımız, bunu si
yaset olarak nitelendirmektedir. 

Sayın bakan bu ihbarı yapacağına, cezaevlerinde 
yapılan işkence ve insanlık dışı muamelelere el at
saydı, tutuklu ve hükümlülerin, kobay olarak kulla
nılmasına izin veren yetkililer ve sorgu esnasında sa 
nıkları döven savcılar hakkında soruşturma açtırsay-
di, demokratik hukuk devletine daha çok katkıda 
bulunmuş olurdu. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, hukuk devleti, insan hakla
rına saygı gösteren, bu haklan koruyucu ve adil bir 
hukuk düzeni kurarak, bunu devam ettirmeye ken
dini yükümlü sayan; yükümlülüğünü yerine getiren, 
bütün davranışlarıyla hukuka, Anayasaya uyan; bü
tün işlem ve eylemleri yargı denetimine tabi*bulunan 
devlet demektir. 

Niteılcıim, Anayasamızın 125 dinci maddesinin bi
rinci fıkrası, îıîdarenin her türlü eylem ve işlemine 
karşı yangı yolu acıktır» hükmünü getirmektedir. 
1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Maddele
rini Değiştiren 2342 sayılı Kamumun ek 3 üncü mad
desinde, «Bu Kanunla Sıkıyönetim Komutanlığınla 
tanınan yetkileri kulılanmasına ilişkin idarî işlemler 
hakkında iptal davası acılamaz. Şahsî kusurları ne
denliyle hukukî sorumlulukları ileri sürülemez» hük
münü ihtiva etmektedir. 
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Ayrıca, ilgili kanunun, 2 nci maddesine göre, 
«Sıkıyönetim komutanlarının lbo%elerinde genel gü
venlik, asayiş veya Ikamu düzeni açısından çalışma
ları sakıncalı-ıgörülen veya hizmetleri yararlı olma
yan kamu personelinin statülerine göne atanması ve
ya işine san verilmesi, mahallî idarelerde çalışanla
rın görevlerimden uzalklaıştıırılması veya işlenme son 
verilmesi halkkımdaki (istemleri ilgili kurum ve organ
larca derhal yerine getirilir. 'Bunlar hakkında, tafbi 
oldukları; 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu
nunun veya (sosyal güvenlik kurumları hakkındaki 
kanun hükümleri uygulanır. Bu şekilde işlerine son 

.verilen memurlar, diğer ıkamu görevlileri ve kamu 
hizmetinde görevli işçiler bir daha kamu hizmetinde 
çalıştıırılarnazlar.»1 

Sayın millet vekilleri, bu durum (karşısında kamu 
(görevlisi yargı organına başvuramamakta ve hakkı
mı arayam'amıalktaıdır. Kamu hizmetlerinden ebediyen 
men cezası, hukukumuzun en ağır cezalarından biri
dir ve ancak ağır cezayı gerektiren suçlarda uygu
lanması gerekir. Haklarında dava açılmayı dahi ge
rektirecek derecede kuvvetli dölü' ve emiare bulun
mayan insanların bu kadar ağır cezalar ile cezalan
dırılması, suç ve ceza arasındaki eşMıik ilkesine ay
kırıdır. Kaidıfci, ortada, hukuken suç olarak naite-
lendürilebillecek bir eylem de bulunmamaktadır. 

ıSılklyönetim yetkililerinin kullanılmasına İlişiklin 
istemlerin yargı denetimine tabi olmaması, Anayasa
mızın hak arama Özgürlüğünü düzenleyen 36 ncı 
maddesi ile itemel hak ve hürriyetlerin korunmasına 
da dair 40 inci maddesine ters düşmektedir. Anaya
samızda, yargı yolunun kapalı olduğu haller istisna
dır. Bunlar, Cumhurbaşkanının resen imzaladığı! ka
rarlar ve emirler, - ki, Anayasamızın 105/2 nci mad
desinde bdirtilmiştir - Cumhurbaşkanının ıtek başı
na yapacağı işler ve Askerî Şûra kararları i e - keza 
Anayasamızın 125/2 nai maddesinde belirtilmiş
tir - (Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuuriu kararla
rıdır. O halde, mevcut uygulama Anayasaya çok açık 
bir biçimde aykırıdır. 

Sayın mMetvekileri, sıkıyönetim komutanlarının 
bazı işlemlerimi geri almalarına karşı, birçok yerde 
idarenin eski kamu görevlilerimi veya İşçileri hizmete 
almadıkları bilinmektedir. Hükümet, bu 'keyfîliğin 
ağır isorumlüıiuğunu üstlenmemeli ve bu kimseler, doğ
rudan doğruya, kazanılmış halkları gözetilerek, eski 
.işlerine alınmalıdırlar. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde yaygınlaşıp âde
ta kurumsallaşan, yargısız cezanın bir örneği de gü-
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I venl'ik soruşturmasıdır. Kimin, hangi esasa göre yap
tığı belli olmayan ve 'İnsanlarımızın kaderini, yet-

I kileri kanunlarla belirlenmemiş bazı güçlerin elleri-
I ne bırakmak ve onların 'insaflarına terk etmek, de-
I mokratik hukuk devleti ve insan onuru ile bağdaşa

cak bir durum değildir. (SHP ışımalarından alkışlar) 
I Bırakınız insanların savunma yapmasını, bak aramla-

ya kalkışmalarını, haklarındaki suçlamaları bile bil-
I ımedikleri ve suçlamalanın kimden, nasıl ve nıiçin gel-
I diğini anlayamadıkları bir ortamda, hukuka inanç 

ve saygıyı aramak beyhudedir^ Türkiye, bugün de
vamlı olarak insanların yüreğine korku salınan, şüp
he üretilen bir ülke halline getiritoriiştir. Korku ve 
şüphe üzerine dayalı yönetimlerin yaşama şansları' 
yoktur. Hükümet, bu ıgerçeği kabul edip, hukuku ege
men kılmaya çalışmak zorundadır. 

I Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anayasamız, 
I kimseye (işkence ve eziyet yapılamaz, fcimse İnsan 
I haysiyetiyle bağdaşmayan bir ceza ve muameleye ta

bi tutulamaz hükmünü amirdir.; Yetkililer sürekM 
alarak, işkencenin yokluğunu ileri sürüp, bu fconuda-

I ki iddiaları kabullenmemeyi, âdeta bir .sistem haf-
I ne (getirmişlerdir. Ancak, bu inkarcı tutumunda iş-
I kenceyi sistemleştirdiğini igözddn kaçırmamak gere-
I kir. İlgililerin yapması genelken şey, bu gerçeği kabul' 
I edip, olayın üzerine varmak ve derhal1 hukukî ted

birler almaktır. Aksi hal ve suçluluk duygusu için
de inkâr ise, hükümet yetkililerinin irade ve istek
leri dışında bile olsa, bu faaliyetlerin faturasının ken
dilerine çıkarılmasını engellleyemeyecektir. Ülkemiz-

I de işkence geçmişte de vardı, bugün de vardır. Ye
ter! önlem alınmaz ve yeni yasal düzenlemeler ya-

I pıilmaz ise, yarın da var olacafctır,ı 

Sayın Başkan, değerlli milletvekilleri; olağansüt 
I dönemden çıkıp, demlökratiik yaşama yönelen toplü-
I mumuzun gündeminde bulunan sorunların biri de, 
I toplumsal barışı sağlamaktır. Zor dönemin bütün 
I acı ve 'sıkıntılarımı geçmişte bırakıp unutmak için, 
1 demokrasiye hiçbir olumsuzluğun sığmaması; sağük-
I İt başlayıp sağlıklı (gelişmesi için de önce toplumsal 
I barışın kurulması (gereklidir. ©öyle bir amaca ulaş-
I manın aracı, siyasal kapsamlı ve eşitlikçi bir aftır. 

I Af kavramına karşı olanlar dahi, affı, olağan* 
I üstü dönemlerden sonra başvurulabilecek zorunlu bir 
I onarım aracı olarak kabul etmekte ve bü amaçla 
I kullanılmasını önermektedirler. Anayasamızın 87 nci 
I maddesi ile getirilen kısıtlama, 'bizim kanaatimize 
j göre, doğrudan doğruya yasama organının yetkileri-
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ne getirilen bir kısıtlama olmakla beraber, <bu hük
me katılmadığımızı açıkça ve net olarak ifade ede
rek şunu belirtmeik dstıiyoruz İki, 87 nci ımaddlede beliır-
tilen yasaklamalar belirli fiiller için getirildiğine gö
re, Anayasada fiil niteliğinde olmayan düşünce suç
larını affa engel biçiminde yorumlamamalı ve bu ko
nuda hükümet, tereddüt yaratacak tavır ve beyanla
rından kaçınmalıdır. (SHP sıralarından alkışlar) Dev
let aleyhine dahi suç işleyenlerin Pişmanlık Yasasıyla 
salındığı bir ortamda, 87 nci maddenin çok katı bir 
şekilde yorumu, hakkaniyet ölçüleriyle bağdaşma
maktadır. 

Yapılması gereken şey, güven ve toplumsal barı
şın sağlanması için, affın, her türlü siyasal çekişme
lerin üzerinde tutularak ve siyasal yatırım hesabı gü-
dülmeksizin bir an önce çıkarılmasıdır. Eğer af ko
nusu bir ara seçim ya da genel seçim malzemesi ya
pılmak isteniyorsa, böyle bir beklenti içerisinde olan
lar ve böyle bir hesap yapanlar sükûtu hayale uğ
rayacaklardır. (SHP sıralarından alkışlar) Zira uzun 
zamandan beri hissiyatlan ve umutları siyasî hesap
larla istismar edilen mahkûm ve mahkûm aileleri, 
giderek, iktidara karşı itimatlarını yitirmişlerdir. Her 
geçen gün, affı geciktirenlerin siyasî günahlarına ye
ni bir fatura ekleyecektir. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anayasamı
zın 17 nci maddesinin ikinci fıkrası, «Tıbbî zorunlu
luklar, ve kanunda yazılı haller dışında kişinin vücut 
bütünlüğüne dokunulamaz ve kendi rızası olmadan 
bilimsel ve tıbbî deneylere tabi tutulamaz» demekte
dir. Ülkemizde bazı insanların yanıltılarak ve irade
leri dışında, kobay olarak kullanıldıkları bilinmekte
dir: Keza bazı cezaevlerinde, özellikle İstanbul'daki 
askerî cezaevlerinde tutuklu ve mahkûmların aynı şe
kilde, kobay olarak kullanıldıkları yolunda Adalet 
Bakanlığına şikâyetler yapılmıştır. Gerek yasa dışı 
ilaç araştırmaları yapan vakıflar ve gerekse kobay 
olarak kullanıldıkları yolunda şikâyette bulunan tu
tuklu ve hükümlülerin şikâyeti üzerine, sorumlular 
hakkında ne gibi bir işlem yapılmıştır? Bunun ceva
bım sayın bakandan bekliyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sıkıyönetim 
komutanlarının, kendi bölgeleri içinde oturan vatan
daşları sıkıyönetim bölgesi dışına çıkarma ve başka 
yerde oturtmakla yükümlü kılan yetkileri - ki, bu yet
kiler aynı kanunun 3 üncü maddesinin (d), (k) ve (p) 
fıkralarında belirtilmiştir - temel hakların özünü ze
deler niteliktedir; ailenin bütünlüğü kavramıyla bağ
daşmamakta ve aile reisinin, yasal yükümlülüklerini 
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yerine getirme olanağını kendilerinden almaktadır. Bu 
konuda yasal bir düzenlemeye ihtiyaç vardır. 

Ayrıca, Pasaport Kanununda, idareye, devlet gü
venliği yönünden yurt dışına çıkması sakıncalı görü
len kişilere pasaport verilmemesi yetkisini veren mad
de, keyfî uygulamaları kaçınılmaz hale getirmektedir. 
Bu konuda keyfî uygulamalar sürüp gitmekte ve va
tandaşlar da, devamlı şikâyetlerle, gerek partilere, 
gerekse Meclise ve ayrıca bu arada Dilekçe Komis
yonuna müracaat etmekte; ancak, ne yazık ki, şim
diye kadar bu müracaatlar konuşunda da olumlu bir 
sonuç alınmamakta ve en azından bizlere bir bilgi ve
rilmemektedir. 

Keza, yakınları zanlı ya da hükümlü bulunan ya 
da öyle kabul edilen ve yurt dışında bulunan kişi
lere pasaport verilmemesi yolundaki eğilim de, ceza
nın şahsiliği ilkesiyle bağdaşmamakta ve pasaport 
konusundaki uygulamalar, Anayasanın seyahat öz
gürlüğüne ilişkin hükmünü de ihlal eder noktalara 
varmış ve çoktan aşmıştır. 

Sayın milletvekilleri, Anayasayı uygulamamak ya 
da yanlış uygulamak da Anayasanın ihlalidir. Söz
lerine değil, özüne, anlam ve amacına bakarak Ana
yasayı uygulamak, Anayasada olmasa bile, gelenek
ler kurarak hukuk düzenimizi güçlendirmek zorun
dayız. Tek dayanağımız budur, tnsan haklarına iç
tenlikle sarılmalı, Anayasada olsun ya da olmasın, 
tüm hak ve özgürlükler üzerinde titremeliyiz. 

Temel yasalarla, yöntem yasaları öncelikle ve bir 
bütün içerisinde ele alınmalıdır. Avukatlık Yasası, 
Sıkıyönetim Yasası, Devlet Güvenlik Mahkemeleri 
Kuruluş Yasası, Pasaport Yasası ve ilgili öbür yasalar 
üzerinde önemle durularak, yenilikler ve Anayasaya 
uygun, ileri ve çağdaş düzenlemeler yapılmalıdır. 

Savunma hakkının kutsallığıyla, temel hak ve öz
gürlüklerin dokunulmazlığı sağlanmalıdır. 

Yasalarımızdaki hukuk dışı önlemler, yasal görül
se de, yaralayıcı ve o ölçüde de sakıncalı ve insan
ların hukuka olan güvenlerini azaltıcı niteliktedir. 
Bunlara dayanak olan Anayasa maddelerini ve yasa
lardaki bu kamburları gidermeliyiz. İnsana değer ver
meyen, insanı insan olmaktan çıkaran uygulamalar, 
başıbozukluklar, keyfîlikler son bulmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; insanların 
kobay olarak kullanıldığı, eziyet ve işkence.gördüğü, 
yargının zorlanarak çalıştırıldığı yerlerde özgürlük
ten hiç söz edilemez ve hukuk devleti savunulamaz. 
Bir ülkede telefonlar dinlenir, mektuplar açılırsa; bir 
yurttaş işyerinden ya da evinden alınıp, yakınlarına, 
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nereye ve ne için götürüldüğü söylenmeden, günler
ce kendinden haber alınamazsa; doğal ve anayasal 
haklarını kullanmaktan dolayı insanlar suçlanırsa; 
mahkeme kararlarına, savcıların takipsizlik kararları
na rağmen, yetkileri kanunlarla saptanmayan bazı 

. gizli güçlerin raporları sonucu, insanlar, güvenıilemez 
kişi durumuna düşürülüp, suratlarına devlet kapıla
rı kapatılırsa, hukukun varlığından bahsetmek ola
naksızdır. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, hukukun tek egemen güç, 
demokrasinin bütün kurumlarıyla işler olduğu bir 
Türkiye özlemiyle sözlerime son verirken, 1986 yılı 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Bütçesinin gerek ül
kemize, gerek insanlığa ve gerekse tüm Anayasa Mah
kemesi mensuplarına hayırlı ve uğurlu olmasını diler, 
saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Taşdemir. 
Şimdi şahısları adına yapılacak konuşmalara ge

çiyoruz. 
Lehinde, Sayın Hakkı Artukarslan?.. Yok. 
Lehinde, Sayın İsmail Saruhan?.. Yok. 
Lehinde, Sayın Kadir Demir?.. Yok. 
Lehinde, Sayın İsmail Üğdül?.. Yok. 
Lehinde, Sayın Mehmet Kaşıkçı?.. Yok. 
Aleyhinde söz isteyen sayın üyelerden Sayın Onu-

ral Şeref Bozkurt, buyurun. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale). — 
Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Anayasa 
Mahkememiz, yirmi yıllık geçmişi içerisinde Anaya
saya ve hukuk devleti ilkesine son derece bağlı ve 
bu ilkelerdi vazgeçilmez bir faktörü olduğunu ka
nıtlamış yüce bir mahkemedir. 

Yüce mahkemenin - bazı kanunlar dolayısıyla, 
iptal istemiyle yakından ilgilenmek olanağını bulmuş 
bir milletvekili olarak - pratikte karşılaştığımız, işle
yişiyle ilgili bazı konularda görüşlerimi arz etmek 
istiyorum. 

Bilindiği üzere, yüce mahkeme, kanunların, ka
nun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğünün, Anayasaya, şekil ve esas 
açısından uygunluğunu denetleyen bir mahkemedir. 

Değinmek istediğim ilk konu, yüce mahkemede 
dava açma hakkıyla ilgilidir. Bugün Anayasamızın 
ve Anayasa Mahkemesi Teşkilat Yasasının belirlemiş 
olduğu çerçeve içerisinde, yüce mahkemede, Sayın 
Cumhurbaşkanı, iktidar ve anamuhalefet partileri 
grupları ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsa
yısının beşte birini oluşturan - diğer bir ifade ile -
80 milletvekilinin imzası tahtında dava açabilmekte-
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dir. Bunun yanısıra, tabiatıyla, mahkemeler kanalıyla 
da yüce mahkemeye herhangi bir yasanın Anayasaya 
aykırı olduğu konusunda müracaat olanağı mevcut
tur. 

Değerli arkadaşlarım, benim, dava açma hakkına 
sahip olanlar konusunda özellikle üzerinde durmak 
istediğim, iktidar ve anamuhalefet parti gruplarının 
bu hakka sahip olmalarına karşın, anamuhalefet ve
ya iktidar grubu olmayan; ancak, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde grup kurcak sayıya ulaşmış diğer 
partilerin Anayasa Mahkemesine müracaat edebil
me hakkından yoksun bırakılmasının, ne denli uy
gun olabileceği noktasına ilişkindir. 

Hepimiz biliyoruz, bidayet mahkemeleri olan sulh 
hukuk mahkemesi, sulh ceza mahkemesi, kuşkusuz, 
saygıdeğer mahkemelerimizdir. Bunlar Anayasa Mah
kemesine, Anayasaya aykırılık iddiasıyla bir konuyu 
götürme olanağına sahiptirler. Siyasî partiler de, de
mokratik siyasal hayatın, demokratik parlamenter re--
jimıin vazgeçilmez temel unsurlarıdır. Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde grup kuracak kadar üyeye sahip 
grupların böylesi bir olanaktan yoksun bırakılmama-
larının uygulamada çok daha yararlı sonuçlar sağla
yacağını Yüce Meclisin takdirlerine sunmak isterim. 

Sayın milletvekilleri, değinmek istediğim ikinci bir 
konu, şekil açısından yüce mahkemeye müracaatla 
ilgilidir. Bugünkü statüye göre, şekil bakımından yü
ce mahkemeye başvurabilmek ya da yüce mahkeme
nin biçimsel açıdan kendisine yapılan, şekilsel an
lamdaki bir başvuruyu inceleyebilmesi, yalnızca, o 
yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisinde nihaî oy
lamasının yasal olup olmadığı noktasına münhasır 
bulunmaktadır. * 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Mec
lisindeki müzakereler, içtüzüklerle - tabiatıyla, Ana
yasanın belirlemiş olduğu temel esaslar çerçevesin
de - yürütülmektedir. İçtüzüklerde yer alan, Yüce 
Meclisi teşkil eden partilerin sahip oldukları üye 
sayısı, yani matematiksel dağılımı gibi nedenler, kimi 
zaman içtüzüklerin yeterli olamaması sonuçlarını or
taya koyabilmektedir, öte yandan - doğaldır - içtü
zükler, ihtiyaca cevap vermemeleri halinde, değişti
rilmelidir ve nitekim, değiştirilmektedir de. Bu cüm
leden olarak, yeni Anayasamıza uygun olarak ha
zırlanmış - tabiî detayları üzerinde münakaşa müm
kündür - yeni bir içtüzük teklifi de Yüce Meclise 
gelmiş bulunmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, içtüzük konusunda, par
lamentoda bulunduğumuz aşağı yukarı iki yıllık dö-

134 — 



T. B. M. M, B : 41 11 * 12 4 1985 0 : 3 

yınılıaınımalkla yürürlüğe giırmdkteddır.- O toriihe fcadar, 
yani Anayasa Mahkemesinin iptale ilişkin kararı Res
mî Gazetede yayınlana dek, iddiaya konu olan ka
nun, geçerliliğini muhafaza etmektedir. Bu suretle, 
pek çolk kazanıllımış 'bak, aslında o kazanılmış hakka 
vücut veren yasa Anayasa Mahkemesince iptal edil
miş olsa 'bile, müktesep hakkın -saygınlığı 'açısından 
varlığını elbette devam dttkımeldıdıiır. Ancak, öyle hal
ler vardır ki, Anayasaya aykırı olarak, Anayasaya 
aykırı hülkümılıer ihtiva ederek yürüdüğe girmiş bir 
yasıa, iiierıide telafi edilmesi mümkün almayan uy
gulamaları da ihtiva edebilir. Hukukta, «Tehirinde 
mazarrat olan hailler» veya bir yargılama sonunda, 
aslında lehte karar 'istihsal olunsa bile, olayın geç 
kalması, kararın geç ortaya çıkması nedeniyle, o 
kararın uygulanabilirliği kaybolabilir, örnek arz ede
yim yüce Meclise : O zamanlar mensubu bulundu
ğum siyasî parti, mütekabiliyet 'esası aranmaksızın, 
ya'banciarın mülk edinmesine 'ilişkin yasanın, Ana
yasaya aykırı hükümler »ihtiva ettiği iddiasıyla Ana
yasa Mahkemesine başvurdu. Gazetelerde bir haber : 
Yüce mahkeme yasayı iptal etti. Hemen yüce mah
kemeye gittik; gazetelerde bu tür halbenlar ortaya 
çıkmıştır, karar eğer takarrür ettiyse, tarafız, lütfe
diniz verimiz, biz de bilelim, tarafız, dedik. İlgililer 
-pek haklı olarak 'tabiî- kararın çıkıp çıkmadığı ko
nusunda bir açıklama yapamayacaklarını ifade bu
yurdular. Sonradan gazetelerde, basında yer alan 
haberler öylesine diddî 'bir anlam kazandı ki, anla
şıldı, yüce mahkeme yasayı iptal etmiştir; ancak, ge
rekçesi hazırlanıp, Resmî Gazetede yayınlanıncaya 
dek, umuma, kamuoyuna âlân edilmeyecektir. 

nem içerisinde gördük ki, pek çok kez münakaşa 
çıkabilmektedir. Pek çok içtüzük hükmü, kimi zaman 
başka türlü; ama bir müddet sonra, hatta hatta aynı 
oturumu yöneten Başkanlık Divanı tarafından dahi, 
başka türlü yorumlanabilmektedir; bunun örnekle
rini hep yaşadık. 

İçtüzük hükümleri, bir kanun tasarısının veya tek
lifinin görüşülmesi konusundaki biçimsel usule iliş
kin hususlar, kimi zaman, o yasa tasarısı veya tek
lifinin esasım etkileyecek boyutlara da ulaşabilmek
tedir. Eğer, içtüzüğe uygun bir uygulama yapsay
dı, daha başka türlü çıkabilecek olan bir yasa... 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) 
— Biraz da bize hitap edin, biz de dinleyelim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — 
Rica ederim, Yüce Meclisin her tarafına saygım var
dır; affedersiniz. 

BAŞKAN.— Devam ediniz efendim. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — 

Fizikî alışkanlıkta olsa gerek; özür dilerim. 
Eğer, içtüzükteki bir madde, şöyle yorumlanıp 

uygulansaydı, o yasa tasarısının nihaî şekli şöyle bir 
biçime ulaşacaktı, şöyle bir esasa ulaşacaktı; ama 
şöyle uygulandığı için, tam karşıtı bir esasın da or
taya çıkması mümkün olabilecektir. O zaman, biçim
sel açıdan Anayasa Mahkemesine gidebilme olanak
larının salt son oylamaya münhasır tutulmasının, 
kimi zaman uygun ve adil sonuçlar sağlamayacağı 
yolunda ciddî bir endişeye sahip olduğumu Yüce 
Meclisin bilgisine sunmak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, Anayasa Mahkemesinin, 
yaklaşık on adedi aşkın dava açma çalışmasına fiilen 
katılmış bir arkadaşınız olarak arz ediyorum : Ana
yasa Mahkemesinde açılan davalar çok uzun sürede 
sonuca bağlanmaktadır. Elbette, Anayasa Mahkeme
si, önüne gelen davayı ariz - amik bir tetkikata tabi 
tutmalıdır, detaylı bir biçimde incelemelidir. Anaya
saya uygunluğun, hele hele, içinde bulunduğumuz yep
yeni bir Anayasa döneminde, oldukça güç ve çalış
ma isteyen, zaman isteyen bir faaliyet olduğunu ka
bul etmekten herhalde geri kalmamız mümkün de
ğildir; ama, böylesine uzun bir süre içerisinde dava 
sonuçlandırılmasından, olabildiğince sarfınazar etme
nin yollarını aramaya, yüce mahkemenin de - sanı
yorum - ihtiyacı olduğunu burada, ifade etmek iste
rim. 

Değineceğim nihaî konu, yine pratikte gördüğüm 
bir sakıncadan kaynaklanmaktadır. Bilindiği üzere, 
Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazetede ya-

Sizi 'temin ©derim saygıdeğer milletvekillileri, o 
haberlerin yer aldığı tarih ille, yüce mahkemenin ip
tal 'kararının Resmî Gazetede gerekçesiyle börtükte 
yayınlandığı tarih arasında -hafızam henıi yanıltmı
yorsa- 'bir ayı mütecaviz 'bir süre geçti. 

BAŞKAN — Topadayın Sayın Bozkurt. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT Revamla) — To
parlıyorum Sayın Başkanım. 

'Bu 'bir aylık süre 'içerisinde zaten yüce mahke
meye işin intikal ettiği tarihe takaddüm eden dev
rede hazırlıkları tamamflıanm'iş, pazarlıktan yapılmış 
pek çok gayrimenkul, yetkisi, Anayasaya aykırı bir 
yasadan kaynaklanmasına rağmen, yabancılara satıl
mış oldu. Bunu önlemek için, o tarihte, o partinin 
yetkilileri olarak derhal yüce mahkemeye müracaat 
ettik ve ihtiyatî tedbir kararı almasını talep ettik. 
Yüce mahkeme talebimizi reddetti. Reddine gerekçe 
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olan hususu burada detaylı oflamak- arz ©taneye, sa
nıyorum, Sayın Basılanımın ikazından sonra zaman 
da yok; ama maalen şunu 'arz etmek isterim : Ana
yasada ve Anayasa Mahkemesinin teşkilatına, iişkin 
yasada, ihtiyatî tedbir müessesesinin bulunduğuna da
ir 'bir hüküm yoktur. Şinıdıi, 'ben kendi mütalaam 
arz ediyorum : Anayasada ve Anayasa Mahkeme®:-
nim teşkilatına ilişkin yasıada, «lihtiyatî ted'bıitr kaıraı* 
verilemez» diye de biır hüküm yok. Şu hailde, Ana 
yasa ve teşkilat yasası, bu konuda bir düzenleme yap 
inak gareğ!ni duymamış. Haklıdır; çünkü, ihtiyatî ted 
bir müessesesi, bizatihi, davanın bünyesinde münde 
miç olan bir kavramdır; dava kavramı, 'bizatihi, ih 
tiyatî tedbiri kendi bünyesinde ihtiva eder. Hadi ü 
beş gayrimenkul satıldı... ©izce öneımlli, bazılarımla pd" 
önemli gelmeyebilir; fakat öyle haller ortaya çıka" 
ki, o hailenin yarattığı sakıncaları sonradan gidermek 
madden, fiziken mümlkün olmaz. O nedenle, Anaya
sa Mahkemesinin Teşkilat Yasasında 'bu konuda bit 
değişikliği öngören yasa teklifi tarafımdan hazırlan 
mıştur ve 'bu hafta içerisinde de yüce Baştkanlığ" 
takdim edilecektir. Bırakınız yabancıların mülk edin
melileri yle .ilgili yasanın iptalimdeki sakıncasını; aına 
hukuken bu önemli bir olaydır, gerçekten bir gerek
sinmedir. Bu gerçek ihtiyaca, yüce 'Meclisin kayıt
sız kalımayaoağımı ummak istenim. 

Sayın Başkan, yüce Meclise saygılarımı sunuyor 
Anayasa Mahkemesi bütçesinin Anayasamıza, Ana
yasa Mahkememize, ülkemize ve ulusumuza hayırlı 
uğurlu olmasını temenni ediyorum. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozkurt. 

.Üzeninde söz isteyen, Sayın Reşit Ülker, 'buyurun 
efendim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan. 
yüce Meclisin sayın üyeleri; Türkiye'de- «Anayasa 
Mahkemesi» ibaresinin karşılığı oıîam fikri, «yüce mah
keme» diye -benden evveli konuşan değerli arkadaşım 
hep «yüce mahkeme» diye ifade ettiler- ilk defa 1923 
yılında Ziya Göfcalp ortaya atmıştır; 'ancak Anayasa 
Mahkemesi, 1950-1960 yıları arasında ortaya çıkan 
ihtiyaç neticesinde, 1961 Anayasasıyla getirilımıiştıir. 

Bugün Anayasanın hükümleri, bütün vatandaşla
rı, organları ve yetküıileni bağlayan hükümleridir. Ana
yasamızın 11 inci maddesi, «Anayasa hükümleri, ya
sama (yani biz) yürütme ve yargı organlarını, idare 
makamlarını ve diğer kuruluş ve kisveni bağlayan te
mel hukuk kura'llarıdır; «Kanunılıar Anayasaya aykırı 
plamaz» demektedir. Böylelikle, kişilere kadar inmek 

suretiyle, herkesin, Anayasa hükümlerine bağlı ol
ması lazım geldiği, Anayasanın 11 inci maddesinde 
iade edilmiştir. Ancak, bugüne kadar MeoMısıimizde-
ki uygulatmada, Anayasa hükümlerine, bilhassa yasa 
yaparken gereken dikkati göstermediğimiz ortada
dır. Birisi Sayın Cumhurbaşkanı, 17'si siyasî parti-
iar tarafından olmak üzere bugüne kadar toptanı 18 
dava açuknış, 3 konu hakkında karar verilirmiş, 5 konu 
lakkunda da ret kanarı verıJlmlştir; bugün de • gaze
telerde yeni bir kanarın verildiği ifade edilmektedir. 

Değeri üyeler, bu makam büyük bir rakamdır. 
Anayasa Mahkemesine, ancak çok ihtilaflı, anlaşıila-
mayacak kadar güç incelıifcler taşıyan konuiiarda gi-
dilımesli lazım geilıiır. Halbuki, daha evvelki Meülliste 
de, bizim' Meclisimizde de, «Efendim, 'biz burada 
kanunu çıkartırız; beğenmeyen de Anayasa Mahke
mesine gider» zihniyeti hâkim olmaktadır ki, bu çok 
yanlış biır görüştür, 

Bugün içtüzüğümüzün 39 uncu maddesi, «ıKomiis-
yonlaır kendilerine havale edilen .tasarı ve tekıliiflerin 
ilik önce Anayasanın metin ve ruhuna aykırı olup 
ılımadığımı tetkik etmekle yükümilüdürıler. 

Bir komisyon, bir tasarı veya tekliflin Anayasaya 
aykırı olduğunu gördüğü takdirde gerekçesini ''belir
terek maddelerin m'üzakeresine geçmeden reddeder» 
demektedir. Yanıi her komisyona galen ıhar kamun ta
sarı ve teklifinin, önce, Anayasaya aykırı olup olma
dığı ele 'alınıp, mutlaka, «Bu Kanun tasarısı veya tek
lifi Anayasaya aykırı görülmemiiştir» diye yazılması 
gerekir. Bu maddeden çıkan anılarn budur. 

Yine İçtüzüğümüzün 85 inoi maddesinde Genel 
Kurul için de, «Biır kanun tasarı veya tekliflinin Ge
neli Kuruldaki görüşütaıesii sırasında tasarı veya tek
lifin beli bir maddesinin Anayasaya aykırı olduğu 
gerekçesiyle reddini isteyen önergeler, diğer önerge
lerden önce oylanır» deniyor. Yani burada da, önce 
oylandığı gibi, Meclis bunda 'bir şüpheye düştüğü 
zaman, çokzamıan biz önerge veriyoruz ve «Bıir defa 
da Anayasa Komisyonuna gitsin» diyoruz. 

Değerill milletvekilleri, bunda şunun da rolü ola
bilir. 1961 Anayasasına göne ilki meclis vardı ve bir 
yasa birinci mecliste görüşüldüğü zarman, burada at
lamışa 'bile, ikinci mecliste .düzeltme ihtimali vardı. 

1957 İçtüzüğüne göre ise, iki müzakere vardı. 
Şimdi hem ikinci meclis kalktı, hem de iki mü

zakere yok. Mutlaka, kanunların ikinci defa mü-
. zalkeresıi kısa 'bir şakide getiırüımelıJdlir; çünkü ger
çekten, burada yapıılıan konuşmaların ışığında, top
lantı bittükten sonra karıştıırıyorsunuz, 'bakıyorsunuz, 

- m-
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Anayasaya 'aykırı; aımıa iş işten geçmiş, yapacak 'bir 
şey de yok. Bu durumların da olması ibtimailimin 
çoık olduğunu düşünüyorum. Onun için bir çare de 
budur. 

Değenli milletvekilleri, bir 'başika noktaya teıma.s 
etmek istiyorum : 'Bugün, Anayasa Mahkemesi, par-
üilarlin hesaplarını tetkik eder, partilerin kapatılımıası-
na kanar verir. 1961 Anayasasından evveli partilerin 
kapatılması, sulh mahkemelerinin karanları ile oılu-
y ordu i Şimdi Anayasam izin 69 uncu 'maddesinde. 
partilerin çalışmalarının demokrasi ©sasılarına uygun 
olması emredilımektedir. Bunu deneüleyeceik olandı; 
Cumhuriyet Başsavcılığıdır. Üzüntü ille belirtmek ge
rekilir ki, eğer partileılin içinde demokrasi yoksa, ilik 
önce bu lanîaşılmıaz, üç seme beşsene geçer (artık ika; 
sene geçerse), sekiz seme geçer; biır de bakarsınız re
jim tehlikeye girer. 'Parti içi teşkilat, Rahmetli İnö
nü'nün söylediği gibi, oınların devirlinde yaşadıklar 
'bir tecrübe, Türk tarıiihı.inlin İkinci Meşrutiyette yaşa
dığı bir şey) «Merikez-ıi umumî sultası» diye dehşetli 
üzerinde durur ve partıi içinde 'bu dengeleri kurma -
ya çallışıırdı. 1950-1960 arasında ve 1960'tıan sonraki 
hadiselerde de 'birimci planda olayların esas sebebi' 
parti içi demo!kras!lnıln olmamasiıdur ve 1960'itan son-
na Siyasî Partiler Kanunu çıkartılmıştır; flaikat rnaa-
ilesef işletilmernrştir. Cumhuriyet bassa ve ılıaırı görev
lerini yapmıamışilıaırdır, .tarih böyle yazacaktır; Rê ıV 
Ülker yanlış yapabilir; 'ama tarihin böyle yazma İh
timali çoktur. Bugün de Siyasî Partiler Kanunu çı
kartılmıştır, büyük emek verilmiştir; ama siyasî par 
tilerin parti içi demokrasiyi kurup kurmadıkların' 
denetleyecek Cumhuriyet Başsavcılığı ve diğer cum
huriyet savcıları da parti içi demokrasi .ille yeteılince 
iılgilenmemıişilerdir. Atatürk, «cumhuriyet savcısı» de
lmiştir, «savcı» dememiştir; çünlkü, savcıların bininci 
vazifesi, cumhuriyetli, yani demokrasiyi Ikorumıaktîir. 

Bugün gazetelerde 'birçok şikâyetler okuyoruz ve 
biziım de bilgilerimize göre Cumhuriyet Başsavcılığa 
yeteri kadar demetleıme yapmamaktadır, olayların 
üzerine gitmemektedir. 'Biır noktayı kabul etmek zo-
runıluıluğu vardır : Parti içi demokrasiriin kuraları 
işleyişi ve ülıkemizdeiki durumu 'bakımından çok 'bü
yük inoell.'ikler taşır. O mekanizmaları çok liyi bilme
dikçe, imoelemediıkçe, uzmanlara inoelettkımedilkçs. 
dışarıdan 'baktığımız zaman 'basliıt hir hadise gibi gö
zükür; lama, asılında, demokrasi oradan gitmeye 
basılar. Bir parti kongresinde 'birisimi düşürürler, hak
sız ve usullere aykırı oilaraik... Ne olacak bundan; o 
düşer, öbürü gelir... Demokrasi kalmazsa, vatandaş 

kaçar, dürüst vatandaş politikadan kaçar; politikayı 
meslek edimmiş otoalıaır kalır, ondan sonra da, mam-
'©ketin başına işler açılır... O bakımdan, kim görev 
almışsa., o görevlerin yerime getirilmesi lazımdır. 
Eğer o görevler geçmişte yarine getirilmiş oilsa idi, 
bugün bizim 'başımıza gelen bu hadisder olmazdı 
ve bu sendelemeler, bu gerilemeler, vakit kaybetme
ler olmazdı. 

Bu arada bir şeyi ifade etmek istiyorum : Bu 
konutlarda yetkili ollanıların 'hemen beyanlar verrne'le-
rinli doğru bulmuyorum. Önlerine bir hadi.se gele
cektir; doğrudur, yanlıştır, şudur, budur; aımıa böyle 

• Tiakamılarda olamların, çabuk beyanlarda bulunma
maları lazım gelir. Çünkü, kendilerimi bağlarlar, -bir 
güvenaizıl.'ık de getirebilir. Onun için buna da dikkat 
etmek lazımdır. 

'BAŞKAN — Konuşmanızı toparlayınız Sayın 
Ülker. 

REŞİT ÜLKER ı(ÎDevamla) — Sayın Başkan, sa
yın üyeler; bir önemli nokta da şudur : Efendim, 
biz ufak şeylere • göz yumuyoruz, partiler alelaoeıle 
kuruldu, öncekilerim hepsi kapatıldı. Biır ölçüde doğ
ru; ama bu müsamahayı öteye götürdüğümüz za
man... Ağaç yaşken eğilir, eğer sertlenirse, kıalınla-
şırsa, onu eğmek mümkün değildir; zamanında el koy
mak lazımdır. 

iBir noktayı daha arz etmek istiyorum. Anayasa 
Mahkemeriınıin karanları, banim 'bildbildıiğ'ım, talkip 
edebildiğim ikadarıyla, 19 uncu cilde kadar çilcmıştır. 
Bunların da süratle basılmasında -bilhassa bu Mec
liste uygulanan kararlardandır- omların elimıizı.in al-
•Lumda bulunmasında yanar vardır, 

Anayasa Mıahkemesinıin devletimize, hukuk dev
letine yararlı, insan 'halkları konusunda başanılı ol
masını diler, saygılarımı sunarım. (MiDP, SHP ve 
Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ülker. 
Hükümet adıma, buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar-

Vn) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değsrlli üye
leri; Anayasa Mahkememizin bütçesinin görüşülme
si münasebetiyle grupları ve şahısları adına konuşma4 

yapan arkadaşları dikkatle dinledik. Asılında, 'hande
miz bu konuda söz allmayı düşünmüyordum; ama ba
zı beyanlar beni buma mecbur kıldı. 

'Evvela, Anayasa Mahkememizle .ilgili kanunun 
56 ncı 'maddesinıim bir fıkrasında, «Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde bütçe 'ile ilgili görüşmelerde Ada
let ©akanı veya tensip ettiği takdirde Anayasa Mah-
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kemesi Genel Sekreteri hazır 'buüuınur. Bu görüşme
lere, başkan ve üyeler açıklama yapmak üzere da
vet edilemezler» tarzımda 'bir hüküm var. 

Bendeniz, hükümet tadıma şurada otuırmayabillir 
idim; çünkü tensip ettiğim takdirde, Anayasa Mıah-
kemesi Genel Sekreteri, 'bu görevi ıifa edebilecek idi; 
aoaaik, gerek şahsımın -cüzim de aynı düşüncede ol
duğuna iinanıyorum- gerekse hepimizin 'bu yüce mah
kemeye duyduğu saygı ve omun hukuk sistemimiz 
içimde, devletimiz kuruluşları içinde hukuka bağlılı-
ğın teminatı olduğunıa dair keski (inancımız dolayı
sıyla ben hükümet kesimimde, bütçemin görüşülmesi 
münasebetiyle yer aılıdım. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, yine Anayasa 
Mahkemesi ile ilgili dilek ve temenniler, şüphesiz ki, 
gerek mahkememiz tarafımdan, gerekse hükümet ta
rafımdan dikkate alınacaktır. 

Anayasa Mahkemesinin foriksiyomu ile ilgii ol-
madığı hallide, bazı görüşler ve tenkitler serd edildi. 
Gönül Jarzu ederdi ki, ilgili 'bakanlık bütçeleri görü
şülürken arkadaşlarımız görüşlerimi o gün, o bütçe 
münasebetiyle açıklasınlar. ISHP Grubu adına konu
şan İbrahim Taşdemıiır 'arkadaşımız, bu vesileyle, ya
ni Anayasa Mahkemesi bütçesinimı görüşülmesıi mü
nasebetiyle, Anayasa Mahkemesi ile uzaktan yakım
dan hiçbir ilgisi olmayan 'birçok iddialar ortaya attı," 
bu medenıle s'öz aldım. 'Bu konularla İlgili daha de-
taylı konuşmalar, gerek kendli hakanlığım bütçesi 
görüşMürkem, gerekse İçişleri Bakanlığı veya Milî 
Sıavunma Bakanlığı bütçeleri görüşülürken, 'burada 
etraflıca yapıla'blir. 

iSayım milletvekilleri, seçildiğimiz zaman, bu kür
süden hepimiz heyecanla bir yemlin ettik; o yemim
de şöyle 'bir İfade geçiyordu : «Anayasıaya sadakat
ten ayrıllmayacağıma...» 

HÜSEYİN AVN1 SAÖESEN (Ordu) — 84 ün
cü maddeyi, o zaman niye getiriyorsunuz, Sayım Ba
kan? 

BAŞKAN — 'Sayım Sıağesen, lütfen... 
AHMET EKİCİ (Kütahya) — Aklın (ermez se

nin. 
BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayalım. 
ADALET 'BAKANI M. NECAT ELDEM (De

vamla) — Bu yernlimi ettik; bunlardan 'biri de bem-
denıizim ve 'baikamım. Bu Anayasamın 135 'imci mad
desi, «Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları 
ve üst kuruluşları, 'beli bir mesıleğe mensup olıamla-
rım müşterek ihtiyaçlarımı karşılamak, meslekî fiaalli»-
yetlerimi kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere 
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uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensup-
larımım birbirleriyle ve halik (ile olan ilişkilerimde dü
rüstlüğü ve güveni haklim kılmak üzere, meslek di
siplinimi ve ahlâkımı korumak maksadı ile kamunla 
kurulan ve organları kendi üyeleri ıtarafımdam kanun
da gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, 
gizli oyla seçilen kamu (tüzelklişilerdir» diyor. Bu 
maddenin üçüncü fıkrası, «Meslek kuruluşları, ku
ruluş amaçları dışımda faaliyet gösteremezler; siya
setle uğraşamazlar, siyasî partiler, sendikallar ve der
neklerle ortak hareket edemezler» amir hükmünü ih
tiva etmektedir. 

Sayın Taşdemir, Türk Talbipler Birliği Merkez 
Konseyinim yayımladığı bir 'bildiri dolayısıyla, Ada
let Bakıamı olanak konuyu cumhuriyet savcılığına iet-
memli, (iktidarın hazımısızliığı olarak nitelendirdi ve 
beni eleşitıirdi. 

Bir yandan Anayasaya sadık kalacağınıza yemin 
edeceksiniz, bir yandan da Anayasaya uygum hare
ket eden bir bakıamı veya bir hükümeti hazımsızlıkla 
itham edeceksiniz! 

M. SEYF1 OKTAY (Ankara) — Sayın bakam, o 
zaman diğerlerlimi de ihbar edin. 

ADALET BAKANI M, NECAT ELDEM (De
vamla) — Bu, kamu kurumu miteiiğiındelki meslek 
'kuıruluşlarımım bütün yasallarımda -yanılmıyorsam hep
si 6 tanedir- bu hüküm aynen mevcuttur : Amacım 
dışıma çıkmayacaksın ve siyasetle uğraşmayacaksın. 

Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi, bu mad-
ddlerıi ihlal ettiği için, Ceza Muhakemeleri1 Usulü 
Kanunumun bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak, 
savcılığa ihbarda ibulundum; savcılık da, gerek as
liye ceza mahkemesiimde, gerekse hulkuk mahkemesin
de dava açmış bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, 'bunlara, göz yumarsanız, 
görmezlikten gelirseniz ve müsamahakâr (davranırsa
nız, bir rejim, bir düzen aşındıiinılmaya başlanır. Biz 
bunlara kesimlikle müsaade etmeyeceğiz; hiçbir mes
lek kumlusunun, hiçbir sendikamın, siyaset yapması
na ve amacı dışına çıkmıasıma müsaade etmeyece
ğiz. '(ANAP sıralarından alkışlar) 

(İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — TUSİAD'a ve 
Aydınlar Ocağıma ne dersiniz, sayın 'bakan? 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — özgürlükler
den zarar gelmez, sayın balkan. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, hatibin sözü
nü lütfen kesmeyin. 

Sayım bakan, lütfen devam edimiz. 

138 — 
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ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De-
vaımlla) — Teşdklkür edleıtiım Sayın Başkan, 

IBu böylece büne! 
Arkadaşımız yine, 12 Eylıiil öncesindeki 1961 Ana

yasasının özliamıi liçıinde, 1982 Anayasamızın bazı hü-
küımlkdınd tenkit etti. 

©em Anayasa uzmanı değMım; tenkit, talep ve 
dileklerini hukukçularımız ve Anayasa uzananları
mız de'ğedendıiridıer. Bu konuda bar söz söyleyecek 
durumda değilüm, ama, adaadaşıımızda bir özlem 
hıissedliljiyor. Yalnız şunu unutmasınlar -bildiğim ka
darıyla- yalnız Türkiye Cımhudyeti Anayasası de-
ği, bütün anayasalar tepkıi yasalarıdır. Önemli odan, 
o tepkımıin neden doğduğudur, tepkinin doğmasına 
neden olan okyUardur. 

Yine, bakanlığımın Mtçesinde die getirilmesi 'ge
reken, cezaevlerinde işkence, hükümdü ve tutuklula
rın kobay olarak kullanıılımaiları iddialarının, sorarım 
dize, Anayasa Mahkemesi bütçesinin görüşülmesıiylıe 
ilgisi ne? 

Değeri arkadaşlarını, ceza ve tuıbukevleırıinde. hiç
bir Ikıişi kobay olarak kullanofaaımıştır., Bir dergi
mizde bir vakıfla ilgili olarak bu konuda 'bir haber 
çıkmıştır; ıtamaımen 'bizim dışımızda bir olaydır. Bu
nu, getirtip, «Ceza ve tevkif evlerinde hükümlü ve 
tutuklular kobay olarak kullanılıyor» tarzındır, vaz 
etmek, ne derece doğrudur, ne derece vatanperverlıik-
le bağdaşır, bunu yüce heyetinizin takdliderine bıra
kıyorum, 

Burada beni yıpratacaksınız, iktidarımı yıpratacak
sınız veya bu amaçla söz alacaksınız; ama beyler 
unutmayınız ki, devleti yıpratıyorsunuz, devleti... 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

YILMAZ DEMİR '(Bilecik) — Konuşmak, dev
leti yıpratmak değildir. 

ÎBRAHİÎM TAŞDEMİR (Ağrı) — Vatanı kur
tarıyoruz. 

M. TURAN iBAYEZJtT (Kahramanmaraş) — Za
ten yıpranıdınız sayın bakan. 

BAŞKAN — Sayın 'Bakan, «ne derece vatanper
verlikle bağdaşır» sözünü açıklar mısınız efendim, onu 
tavzih eder misiniz; anlaşılamamıştır efendim. 

İBRAHİM TAŞDEIMİİR (Ağrı) — Sayın Başkan, 
devam etsin, söz hakkı doğuyor. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De
vamla)— Efendim, ben arkadaşlarımızın vatanper
verliğinden hiçbir zaman şüphe etmedim; ama bu tarz 
davranışların, taşıdıkları yüksek vatan sevgisi ile bağ
daşamayacağını ifade etmek istedim. 

HİLMİ NALBANTOÖLU ^Erzurum) — Sizi yıp
ratmanın vatanperverlikle ne alakası var? 

BAŞKAN — Devam ediniz efendim. 
ADALET BAKANI İM. NECAT ELDEM (De

vamla) — Sıkıyönetim Kanununun Anayasaya aykırı
lığı iddia edildi. 

Anayasamızın geçici 15 inci maddesi vardır, gayet 
açıktır. Sıkıyönetim Kanunu Millî Güvenlik Konse
yi zamanında yürürlüğe konmuştur; bu kanunun Ana
yasaya aykırılığı iddia edilemez, ama arzu ederseniz, 
teklif verirsiniz, yasayı değiştirirsiniz; ona diyeceğim 
yok. 

İBRAHİM TAŞDEMİR ı(Ağrı) — Bir temenniydi 
sayın bakan. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De
vamla) — Hayır, bu konuda açılmış bulunan kam
panyanın farkındayız da, o -açıdan söylüyorum... 

Toplumsal barış ve af >: 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kıymetli za
manınızı daha fazla almamak için, gerekirse bakan-
lığımın bütçesinde konuşacağım. 

(Biz, toplumsal barışın gereğine inanmış, bunu ken
dine prensip edinmiş, amaç edinmiş bir istikrar iktida
rıyız. i(ANAP sıralarından alkışlar) 

Bu uğurda yapılması gereken her şeyi yaparız; 
kanunlar içinde, Anayasa içinde, toplumsal ihtiyaçlar 
içinde yaparız. «Siyasî istismar mevzuu yapılmasın» 
deniyor ve yanılmıyorsam, arkadaşımız, iktidarın, affı 
bir siyasî istismar mevzuu yaptığını telmih etti. 

M. SEYF1 OKTAY (Ankara) — Affedeceklerini
zi zaten affettiniz sayın bakan; diğerlerine gelince iş 
değişiyor... 

BAŞKAN — Hatibin sözünü kesmeyin lütfen sa
yın milletvekilleri. 

Devam edin siz efendim. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De
vamla) — Anayasamız, yüce Meclise kanunların ge
tirilmesini iki esasa bağlamıştır : Hükümet tasarı sevk 
eder, milletvekilleri teklifte bulunur. 

HİLMİ NAUBANTOĞLU (Erzurum) — Bizim 
teklifler de komisyonda yatar... 

HÜSEYİN AVN1 SAĞESEN (Ordu) — İki sene
den beri yatan kanun tekliflerimiz var sayın bakan. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De
vamla) — Hükümet tasarıyı getirir, getirmez, o ken
di bileceği şeydir. «İstismar mevzuu yapıyorsunuz» 
diyenlere, soruyorum; niçin siz teklif olarak getirmi
yorsunuz? Neden getirmiyorsunuz?.. Birleşmeden ev
vel komisyonlar kurdunuz, SODEP - Halkçı Parti ko-
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misyonu kurdunuz, aradan aylar geçti, nerede teklifi
niz?.. (SHP sıralarından «Geliyor, geliyor» sesleri) 
Getiremezsiniz, çünkü elinizden bir siyasî istismar 
kozu alınacaktır; bunu getirdiğiniz takdirde, bu koz 
elinizden gitmiş olacaktır. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

Samimî iseniz, gerçekten arzu ediyorsanız, getirir
siniz, burada görüşülür, tartışılır, gereği ne ise yüce 
Meclis takdir eder; ama getirmeyeceksin, ikide bir 
temcit pilavı gibi bu konuyu ortaya atacaksın; «Efen
dim, hükümet istemiyor, iktidar istemiyor...» yok öyle 
şey arkadaşlar!.. 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Geliyor. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Reddedesiniz diye 
getirmiyoruz tabiî; kapı tıkansın diyorsunuz değil mi? 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De
vamla) — Yok öyle şey arkadaşlar... 

Bakın, MDP verdi teklifini; siz de verin. 
HÜSEYÎN AVN1 SAĞESEN (Ordu) — Şimdiye 

kadar, muhalefetin getirdiği hangi kanun teklifini ka
bul ettiniz? 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De
vamla) — Siz de verin efendim. Komisyonlar kurdu
nuz, bir sürü şeyler ortaya attınız... 

HÜSEYÎN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Kanun 
teklifini değil, önergeleri bile reddediyorsunuz; han
gisini kabul ettiniz ki?.. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De
vamla) — Efendim, Sayın Onural Şeref Bozkurt be
yin, kararlarla ilgili, haklı bir tenkiti oldu. Bu Ana
yasamızda olsun, kanunda olsun, «İptal kararları, ge
rekçeleri yazılmadıkça açıklanmaz» hükmünden kay
naklanıyor. Aslında hiçbir kararın açıklanmaması la
zım; ama kanunda ve Anayasada öyle bir hüküm var 
ki, basın mensubu, gazeteci soruyor; «Efendim, ka
rarınızı açıklar mısınız?» «Açıklayamam» tarzında al
dığı bir cevabın mefhumu muhalifinden, o kararın ip
tal edilmiş olduğu sonucuna varıyor ve bu yayınla
nıyor; demin arkadaşımızın sözünü ettiği mahzurlar 
da bir yerde belki ortaya çıkıyor. 

Katılıyorum; kanımca, Anayasamız engel değil
dir; kanunun bu maddesi değiştirilmeli, iptal veya ret 
kararlarını da içine alacak şekilde, «iptal veya ret ka
rarları, gerekçesi yazılmadıkça açıklanmaz» hükmü 
konduğu takdirde, bugün müşteki olduğumuz durum 
ortadan kalkar. 

YILMAZ DEMtR (Bilecik) — Kapalı olan her 
şey tehlikelidir Sayın Bakan, açık olsun. 

11 , 12 . 1985 0 : 3 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De
vamla) -r- Anayasa bu şekilde hüküm koymuştur, ona 
uymak mecburiyetindeyiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kıymetli zama
nınızı daha fazla işgal etmek istemiyorum. Anayasa 
Mahkememizin 1986 bütçesinin ulusumuza, devleti
mize ve bu yüce mahkememize hayırlı uğurlu olma
sını diliyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
İBRAHİM TAŞDEMIR (Ağrı) — Sayın bakan, 

konuşmalarında, «vatanperverlikle bağdaşmayan bir 
tutum» demek suretiyle beni töhmet altında bıraktı. 
Bunun ötesinde, sözlerime değişik bir anlam vermiş
tir ve 70 inci maddeye göre söz hakkım doğmakta
dır; bu nedenle söz istiyorum. 

'BAŞKAN — Sayın Taşdemir, bu konunun tav
zih edilmesini istemiştim, sayın bakan açıklamışlardı; 
acaba yeterli bulunmadı mı? 

İBRAHİM TAŞDEMIR (Ağrı) — Bunun ötesin
de, sözlerime yanlış anlam verilmiştir. 70 inci madde 
açıktır... Bazı konulardaki sözlerimi yanlış... 

BAŞKAN — Sayın Taşdemir, bir dakika... 

Demin söylediğiniz vatanperverlik konusunda... 
İBRAHİM TAŞDEMIR (Ağrı) — Onun da öte

sinde... 
. BAŞKAN — Sayın Taşdemu, bu konuyu net

leştirelim. 

Sayın bakandan açıklamalarını istemiştim, konuyu 
açıklamışlardı. O, sizi tatmin etti mi? 

İfBRAHtM TAŞDEMIR (Ağrı) — Tatmin etti; 
ama Sayın Başkan... 

BAŞKAN .— Oldu, Sayın Taşdemir, eğer o tat
min etti ise... Birbirlerinize tam uyum içinde olma
yacağınız doğaldır. Siz eleştirdiniz, sayın bakan cevap 
verdiler; ama, «o konu tatmin etmedi» deseydiniz... 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

İBRAHİM TAŞDEMIR (Ağrı) — Sayın Başka
nım, beni hem siyasî istismar yapmakla suçladılar, 
hem de söylemediğim sözleri bana atfettiler. 

BAŞKAN — Sayın Taştîemir, değerli arkadaşla
rım, bir noktanın açıklığa kavuşması gerekli : Eğer, 
gerçekten, vatanperverlik konusundaki tavzihi yeterli 
görmeseydiniz, 70 inci madde size konuşma hakkı ve
riyordu. Onu yeterli görünce, 70 inci madde başkaca 
konuda söz hakkı vermiyor. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — O açık
lama beni tatmin etmedi. 
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•M. SEYFÎ OKTAY (Ankara) — Sözleri değişik 
ifâde etti. 

BAŞKAN — Sayın Oktay, bir dakika... 
Buradaki görüşmeler mutlaka birbirimize tam yüz

de yüz sual - cevap şeklinde olmayacaktır. Siz eleşti
receksiniz, elbette cevap verilecektir. Başkanlık bu an
lamda anlamıştır. Teşekkür ederim. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Sayın Başka
nım, cevap niteliğinde değil; sözlerime yanlış anlam 
verilmiştir. 

IBAŞKAN — Sayın Taşdemir, konu açıklanmıştır. 
M. SEYF1 OKTAY (Ankara) — Siyasî istismar 

ithamı nedir efendim; bu, sataşma değil mi? 

•BAŞKAN — Siyasî istismar lafı nerede söylenmiş
ti Sayın Oktay? 

Başkanlık çok dikkatle takip etmektedir Sayın 
Oktay. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Siyasî istismar 
nedir; bu, sataşma değil midir Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Nerede söylendi; onu belirtir misi
niz? 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Af konusunda 
Sayın Başkan. 

IBAŞKAN — Af konusunda... 
İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — 'Sayın Başkan 

önemli bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Taşdemir, lütfen, Sayın Ok
tay'la konuşuvorum. 

İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Efendim, «1961 
Anayasasına özlem duyma» şeklinde bir ifade kullan
dılar. Bu çok ağır bir itham... Müsaade buyurun, izah 
edeyim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Taşdemir, «özlem duyma» de
nildiğinde de eğer hassasiyet gösterseydiniz, açıklatır-
dım; ama o ifade de genel anlam içerisinde, bütünü 
içerisindedir. İçtüzüğün 70 inci maddesiyle ilgili ola
rak bir sataşma mahiyetinde anlaşılmamıştır. 

Sayın Taşdemir, teşekkür ederim. Sizinle ilgili ko
nu anlaşılmıştır. 

Sayın Oktay, başka bir konuda ısrar ettiğiniz iti 
razınız var mı? Af Kanunu tasarısı Meclise geldi gel
medi konusu, Adalet Bakanlığı bütçesinde ya da di
ğer uygun bir bütçede her zaman ileriye sürülebilecek 
bir konudur. Cevabı nasıl olsa verilebilir. İstismar ko
nusu, İçtüzüğün 70 inci maddesiyle ilgili değildir, öy
le anlaşılmamıştır. Sayın Oktay. 

Teşekkür ederim. 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — «Siyasî istismar» 
dendi, Sayın Başkan... 

BAŞKAN — O anlamda anlaşılmamıştır, İçtüzü
ğün 70 inci maddesindeki anlamda anlaşılmamıştır. 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Sataşma değil 
midir? Resmen sataşmadır. Sataşma başka nasıl anla
şılır? 

BAŞKAN — Değildir, değildir; böyle anlaşılmış
tır Sayın Oktay. (Gürültüler) 

Saym Oktay çok teşekkür ederim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, sorumuz var. 
OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Saym Başkan, 

nüsaade eder misiniz... 
BAŞKAN — Sayın Bayezit bir dakika, Sayın Ba

badır bir noktada söz istediler. 
Buyurun Sayın Bahadır. 

OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Sayın Başkan, 
\nayasa Mahkemesinin bütçesi genel bütçe içerisinde 
hükümet tarafından hazırlanmaktadır. Binaenaleyh 
hükümet tarafından hazırlanan bir bütçede hüküme
tin hazır bulunması gayet tabiîdir, hükümet adına da 
\dalet Bakanının bulunması gayet tabiîdir. Bunun 
vüksek yargı organlarının bağımsızlığını zedelediğini 
'cabul edemiyorum. Bağımsızlık, bu şekilde iştirakle 
zedelenmiş olmaz. Bu görüşe katılmıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bahadır, bu görüşte ısrarlı 
olunmamıştı ve sayın bakan da açıklamada bulunmuş
lardı. 
, Teşekkür ederim. 

Değerli arkadaşlarım, soru sormak isteyen arka
daşlarımın adlarını okuyorum : Sayın İsmail Şengün, 
layın Hilmi Nalbantoğlu, Sayın İbrahim Taşdemir, 
layın Turan Bayezit, Sayın Seyfi Oktay. 

Sayın arkadaşlarım, malumlarınız olduğu üzere, 
sorular yalnız ilgili bütçeye ait olacaktır. Bir başka 
bütçede sorulabilecek bir soru herhalde tarafınızdan 
sorulmayacaktır. Bunu ön. bilgi olarak ifade ediyo
rum. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
vın Başkan kesin çizgi ile nasıl ayırırsınız; Adalet Ba
kanlığı ile Anayasa Mahkemesi, konuları itibariyle iç 
içe Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Adalet.Bakanlığı bütçesi daha son
ra görüşülecektir Sayın Bayezit. Burada şimdi Anaya
sa Mahkemesi Başkanlığının bütçesini ve kesinhesap-
larını görüşüyoruz. Soruların bu konuda olacağını 
umarak, değerli arkadaşlarıma ' sırasıyla söz veriyo
rum. 
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Sayın Şengün, buyurun. 
ÎSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 

gerçi sayın bakan sosyal barış ve afla ilgili olarak 
kendi bakanlıkları bütçesinde yüce Meclise bilgi ve
receklerini söylemişlerse de, konuşmaları sırasında, 
Milliyetçi Demokrasi Partisinin bir af teklifi hazırla
dığını ifade buyurmuşlardır. Bu af teklifi -eğer ya
nılmıyorsam- ağustos ayında yüce Meclise verilmiştir 
ve eğer, yine, yanılmıyorsam, komisyon gündemine 
girebilmek için hükümetin kendi hazırlayacağı af ta
sarısını beklemektedir. Yani, hükümetin af tasarısı gel
medikçe Milliyetçi Demokrasi Partimizin af teklifi de 
komisyon gündemine girmeyecektir, giremeyecektir. 
Bu nedenle sayın bakandan şunu öğrenmek istiyo
rum : Bu safhada hükümetin af tasarısının ne durumda 
olduğunu, yüce Meclise ve dolayısıyla komisyona gö
rüşülmek üzere ne zaman gelebileceğini ifade edebi
lirler mi? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Şengün, tereddütünüzü söyle

miştiniz. Zannediyorum af konusu ile ilgili bir açık
lama istiyorsunuz. Görüşmekte olduğumuz bütçe Ana
yasa Mahkemesi Başkanlığı bütçesidir. Sayın bakan 
demin belirttiler, Adalet Bakanlığı bütçesi görüşüldü
ğünde konu üzerinde durulabilir. Siz tereddütünüzü 
zaten belirtmiştiniz. 

FENNİ ISLIMYOLİ (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
müzakerelere iştirak edemezsiniz, siz bakan değilsi
niz; sayın bakan bilgi versinler. 

BAŞKAN — Müzakerelere iştirak edilmemekte
dir; ancak... (Gürültüler) Bir dakika, açıklayalım, lüt
fen... 

IDeğerli arkadaşlarım, bir konuya açıklık getirmek 
zorundayız. Eğer, açıklık getiremezsek konu sürekli 
tartışma konusu olacaktır. 

FENNİ 1SL1MYELÎ (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
zatı âliniz müzakerelere iştirak etmek durumunda de
ğilsiniz. Sayın bakan kendi görüşünü ifade ederler. 
Her halde sayın bakan bunu ifade edecek durumda
dırlar ve ederler. Lütfen efendim... 

BAŞKAN — Aynı konu. Elbetteki o durumda
dır; ancak, bütçe müzakerelerinde teamül ve soru 
sormada usul şöyledir : Sorular Başkana sorulur. Baş
kan, bütçe ile ilgili... 

FENNİ ISLIMYELİ (Balıkesir) — Başkan müza
kerelere iştirak edemez; içtüzüğün amir hükmü var. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Bakan adına siz 
cevap veremezsiniz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sorular Başkanlığa hitaben sorulur. 
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YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, siz 
bakan adına cevap veremezsiniz. Bakan, cevabını ister 
yazılı, ister sözlü verir. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, bir konuda, 
isterseniz usul müzakeresi açalım, bu konunun ger
çekten aydınlanması gerekiyorsa usul müzakeresi aça
lım. Ancak, sorular Başkanlığa hitaben sorulur ve 
Başkan tarafından, ilgiliden, cevabı istenir. Soru ta
mamen bakanlık bütçesi ile ilgili değilse, başkanlığın 
bu konuda hiç takdir yetkisi yok mudur? Bu konuyu 
belirtir misiniz? 

YILMAZ DEMlR (Bilecik) — Efendim, Başkan 
cevap veremez diyoruz, bakan cevap verir diyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Şengün, sorunuzun yanıtlan
masında, daha doğrusu, sorunuzun sayın bakana in
tikal ettirilmesinde ısrarlı mısınız? 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkanım, 
sayın bakan, görüşmeleri sırasında, yüce Mecliste 
MDP'nin böyle bir teklifi olduğunu belirttiler. 

BAŞKAN — O açıklandı Sayın Şengün. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Bizim teklifimiz 
acaba hükümetin tasarısıyla birlikte komisyonda ne 
zaman görüşülecektir, diyorum. Sorum bundan iba
rettir. 

BAŞKAN — Anlıyorum. 
Sayın bakan, soruyu size intikal ettiriyorum. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Bu sorunun cevabını bakanlığımın bütçesi gö
rüşülürken arz edeceğim. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın bakan. 
Buyurun Sayın Hilmi Nalbantoğlu. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın bakan dediler ki, «Beni yıpratıyorsu
nuz; bu, vatanperverlik değildir.» 

Vatanperverliği, kendisi böyle mi anlıyor? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Efendim vatanperverlik üzerinde bir konuş
ma, bir tartışma açmak şu anda ne derece uygun olur 
bilemiyorum. Beni yıpratıyorsunuz, derken, benim 
vatanperverliğimle oynuyorsunuz, derken -ki öyle bir 
şey söylemedim, katiyen yanlış anlaşılmasın- ben 
yıpranmışım yıpranmamışım, benim için önemli de
ğil. Benim için önemli olan, devletimin, milletimin âli 
menfâatleri, hak ve hukuktur. Bu uğurda yıpranırım 
da, feda da olurum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Kişisel hiçbir endişemiz yoktur. Hepimiz en azından 
eşit ölçüde vatanperveriz. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın İbrahim Taşdemir. 
İBRAHİM TAŞDBMİR (Ağrı) — Sayın Başkan, 

Anayasa, devletin temel yasası ve devlet mekanizma
sı içerisindeki her türlü eylem ve işlemin de Anayasa
ya uygun olma zorunluluğu olduğuna göre, soruları
mın bu çerçeve içerisinde mütalaa edilip, bu bütçede 
cevap verilmesini istirham ediyorum. 

Konuşmam esnasında ben, İstanbul sıkıyönetim 
mahkemelerinde davası devam eden bazı sanıkların, 
Adalet Bakanlığına dilekçe vermek suretiyle, kendile
rinin kobay olarak kullanıldıkları yolunda şikâyetleri 
olduğunu söylemiştim. Bu konudaki talepleri bakan
lığa ulaşmış mıdır? Ulaşmışsa, ne gibi işlem yapılmış
tır. Eğer, ulaşmamışsa, cezaevi yönetimi ile bakanlık 
arasında bir tampon müessese var mıdır? IBunun açık
lanmasını istiyorum. 

Anayasamızın 135 inci maddesi çerçevesinde, 
TÜS1AD, Aydınlar Ocağı ve İşverenler Sendikasının 
şimdiye kadarki faaliyetleri sayın bakanlıkça siyaset 
olarak mütalaa edilmekte midir? Siyaset olarak mü
talaa edilmişse, bu konuda ne gibi işlemler yapılmış
tır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Efendim, Saym Taşdemir'in, bazı tanıkların 
kobay olarak kullanılması iddiasıyla ilgili soruları
na yazıh olarak cevap vereceğim. Üç gün sonra gö
rüşülecek olan bakanlığım bütçesinde arzu ederseniz, 
sözlü olarak da cevap verebilirim. 

İkinci olarak, Saym Taşdemir, Anayasanın 135 in
ci maddesine dayanarak, sözünü ettiği, Aydınlar Oca
ğı, TÜS1AD ve İşverenler Sendikası gibi kuruluşla
rın, amaçlan dışında, siyasal nitelikteki faaliyetle
rinden dolayı bir işlem yapılıp yapılmadığı hususu
nu soruyorlar. 

Efendim, şu ana kadar, bu meslek kuruluşları
nın, sözü edilen nitelikteki bir faaliyetine şahit ol
muş değiliz. Gözümüzden kaçan veya kendilerine 
göre suç niteliğinde olan bir husus var ise, lütfen 
bize ihbar buyursunlar, gereğini yaparız efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Bayezit. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkanım, önce, zatıâlinizi bir ek yük altında 
bırakmamak için bir noktayı açıklayayım. Sualim 
daha çok Adalet Bakanlığı bütçesiyle ilişkilidir; an
cak sayın bakan, özellikle konuyu gündeme getirdik
leri için, - siz de takip ettiniz - kendileri bu bütçe 

içinde o konunun görüşüleceği kanısında oldukları 
için şöyle bir sual sormak istiyorum : Efendim, Ana
yasanın 135 inci maddesine göre, kamu kurumu ni
teliğindeki meslek kuruluşlarının, kuruluş amaçlan 
içinde, meslek ahlakını korumak maksadı vardır ve 
yine 135 inci maddede, bu kuruluşların siyasetle uğ-
raşamayacakları, siyasî partiler, sendikalar gibi kuru
luşlarla ortak hareket edemeyecekleri hususu dile 
getirilmiştir. «Aslolan, tabibin, bir insanı yaşatması-
dır; onun ölmesine iştirak etmemesidir» şeklinde top
layabileceğimiz görüşü, hangi açıdan, Anayasanın, bu 
fıkrasındaki «Siyasetle uğraşma» ya girmiştir; açık
lanmasını istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri konuyu 
gündeme getiren ben değilim, evvela ona açıklık ge
tirelim. Sayın İbrahim Taşdemir konuşması esnasın
da bu hususu söz konusu etti, zabıtlar getirtilip, ba
kılabilir. 

Benim verdiğim cevap, kısa bir cevaptır, asıl taf
silatlı cevabı bakanlığım bütçesi görüşülürken vere
ceğim. 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Mahke
meye intikal etmiş bir konudur... 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Yani, gerekirse... O zaman da, ümit ederim, 
sizi tatmin etmiş olacağım; ancak şunu bilin ki, Ana
yasanın 138 inci maddesi muvacehesinde, mahkeme
ye intikal etmiş olan bu konuda burada bir beyanda 
bulunmamız mümkün değil; ama özel olarak bunu 
size açıklayabilirim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Oktay. 

M. SEYFI OKTAY (Ankara) — Efendim, sayın 
bakan, 1961 Anayasasına özlem duyulmasını son de
rece sakıncalı görüyorlar ve hatta memleketseverlikle 
de bağdaşmayacağı konusunda bir imaj yarattılar. 

1961 Anayasası, çağdaş, çoğulcu demokratik sis
temi amaçlayan, temel hak ve özgürlükleri güvence 
altına alan bir Anayasaydı ve belli bir süre de, ülke
de uygulama alanı buldu. Acaba, kendileri, bu çağ
daş, çoğulcu, demokratik sisteme ve temel hak ve öz
gürlüklerin güvence altına alınmasına karşı mıdır
lar? Bu bir. 

İkinci sorum : Bu Anayasa da, o devirde ülke 
halkının oylamasından geçti, genel oya sunuldu; eğer 

m-



T. B. M. M. B: 41 11 s 12 . 1985 0 : 3 

sakıncalı idiyse, genel oylamada oy veren vatandaş
lar için acaba ne gibi önlemler düşünebiliyorlar? 

Üçüncü sorum afla ilgili. Her ne zaman, gecik
miş olan aftan bahsetsek, sayın hükümet tepkiyle kar
şılıyorlar. Bugüne kadar kaçakçılar, vergi kaçakçıla
rı, karşılıksız çek düzenleyenlere, yani toplumun belli 
bir kesimini teşkil eden bölüm için af çıkarıldı. Aca
ba diğer kesimler için aftan vaz mı geçtiler? Bu hu
susun açıklanmasını istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oktay. 
Buyurun Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Efendim, Sayın Taşdemir konuşurken, 1961 
ve 1982 Anayasaları arasında - yanlış izlenim edil
medi isem - bir mukayese yaptı ve bu, bende, bir 
özlem duyuyor intibaını uyandırdı; benim söylediğim 
budur. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — 1961 Anayasasını 
da Türk milleti onaylamıştır sayın bakan. 

BAŞKAN — Lütfen, müdahale etmeyin. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Çoğulcu demokratik sisteme bağlıyız; bu re
jim sayesindedir ki, hepimiz buradayız. Bize vücut 
veren, varlığımızı borçlu olduğumuz bir sisteme nasıl 
karşı çıkarız. 

İfciınoi .sualimiz, «Anayasaya olumlu oy verme
yenlere karşı bir önlem düşünüyor musunuz, dü
şünmüyor musunuz?» tarzında idi. 

önlemılıeri kanunlar koyar. Bendeniz şahsen, dü
şünmüyorum; vatandaşın oyudur, muhteremdir, is
ter olumlu olur, ister olumsuz olur... 

Af konusunda da yeterince bilgi arz ettim. Mü
temmim bilgileri bakanlığım bütçesi görüşülür
ken arz edeceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Balkan. 
Başka soru sormak isteyen arkadaşımız yok. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Yüce Meclise saygılar sunanın. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, Anayasa 
Mahkemesi Başkanlığı bütçesinin tümü üzerindeki 
(görüşmeler tamamlanmıştır. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Her bölümü okutup, ayrı ayrı oylarınızla suna
cağım. 

Bölümleri okutuyorum:1 

1. — Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 1986 Malî 
Yılı Bütçesi., 

Prag. 
Kodu 

A — CETVELÎ 

Açıklama Lira 

101 Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 105 423 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 İnceleme ve yargı hiz
metleri 1 136 577 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler..... Kabul 
edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Da
ğıtılamayan transferler 6 300 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 1 248 300 000 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı bütçesinin bö^ 
lümleni kaibuil edilmiştir. 

2. — Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 1984 Malî 
Yılı Kesinhesabı. 

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesi Başkanlığının, 
1984 Malî Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısının bö
lümlerine geçclmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler.H Bölümlere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

Her bölümü, ökuıtup, ayrı ayrı oylarınıza sunaca
ğım. 

Bölümleri okutuyorum: 
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Anayasa Mahkemesi Başkanlığı . 

A — CETVELİ 

İptal edilmesi 
ödenek Gider gereken ödenek 

Prog. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

101 Genel yönetim ve destaL hizmetleri 52 888 000 42 939 536 9 948 464 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir,, ş | 

1111 İnceleme ve yargı hizmetleri """"*" 162 412 000 142 625 349 19 786 651 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir.. 

900 Hizmet programlarınla dağıtılamayan trans
ferler 3 766 082 3 297 793 468 289 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. ^ - — • 

GENEL TOPLAM 219 066 082 188 862 678 30 203 404 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmişim 

Sayın milletvekilleri, Anayasa Mahkemesi Baş-
kanlığmın 1984 Malî Yılı Kesinhesabmın bölümleri 
kabul edilmiştir., 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığının 1986 Malî Yı
lı Bütçesi ile 1984 Malı Yılı Kesinhesabı kabul edil
miştir: hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. 
(Alkışlar) 

C) BAŞBAKANLIK 
1. — Başbakanlık 1986 Malî Yılı Bütçesi, 
2. — Başbakanlık 1984 Malî Yılı Kesinhesabı. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, programımı

za göre, 1986 yılı Başbakanlık bütçesiyle, 1984 yılı 
(kesinhesabı üzerindeki görüşmelere basılıyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini aldılar. 
Başbakanlık bütçesi üzerinde daha önce söz alan 

sayın milletvekillerinin isimlerirni okuyorum1: 

Gruplar adına; Milliyetçi Demokrasi Partisi Gru-
ibu adına Sayın İsmail Şengün, Sayın Doğan Kasar-
oğlu; Sosyaldemdkrat Halkçı Parti Grubu adına Sa
yın Ayhan Fırat, Sayın Ömer Kuşhan; Anavatan 
Partisi Grubu adına Sayın Mehmet Onur, Sayın 
Lütfulah Kayalar: 

Şahısları adına da, lehinde; Sayın Hakkı Artuk-
arslan, Sayın îsrnail Saruhan, Sayın Kadir Demir, 
Sayın İsmail Üğdül, Sayın Mehmet Kaşıkçı; 

Aleyhinde: Sayın Günseli özkaya, Sayın Şeyh-
mus Bahçeci, Sayın Coşkun Bayram, Sayın Türkân 
Arıkan, Sayın Şeref Bozkurt, Sayın Yılmaz Has-
tiink, Sayın Fikri Sağlar, Sayın Selahattin Taflıoğlu; 

Üzerinde : Saym Hüseyin Aydemir, Sayın Reşit 
Ülker, Sayın Hasan Altay, Sayın Murat Sökmen-
oğlu, 3ayın Cafer Tayyar Sadıklar. 

Şimdi kürsüye, gruplar adına konuşmacılardan 
ilk sırada bulunan Saym Şengün'ü davet ediyorum. 

Buyurun Sayın Şengün. (MDP sıralarından alkış
lar) 

MDP GRUBU ADINA İSMAİL ŞENGÜN (De
nizli) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli mil
letvekili; Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adı
na Başbakanlık bütçesiyle ilgili görüşlerimizi arz et
meden evvel, dün Sayın Başbakanın bu kürsüden 
yaptığı ve direkt olarak, Milliyetçi Demokrasi Par
tisi Genel Başkanı Saym Ülkü Söylemezoğlu'nun, 
kendilerinden bir gün önce yaptığı konuşmayla ilgili 
görüşlerini kısaca cevaplamak istiyorum, yüksek iz
ninizle. 

Sayın Başbakan dün yaptıkları uzun konuşma
nın bir noktasında, «Sayın Söylemezoğlu burada, 
hracatı keselim; ihracat yoluyla kalkınmaya gitme
yelim; enflasyonu böyle düşürürüz dedi» şek
linde bir ifadede bulundular. 
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'Bu ifadeye -karşı, Sayın Söyleırüezoğhı, oturdu
ğu yerden «Hayır, böyle bir şey söylemedim» de
mesine rağmen, Sayın Başbakan, «Evet, böyle söy
lediniz» §eık!liinde bir cevapta .bulundular. 

Değerli 'arkadaşlarım, ıtutanaklardaın, Milliyetçi 
Demokrasi Partisi Genel Başkanı Sayın Söylemez-
oğlu'nun, Sayın Başbakanın ifadelerine mesnet teş
kil eden sözlerini okutuyorum: 

«Türkiye ihracat yapmalıdır; fakat bu ihracat, 
kurulacak yeni kapasitelerle ve yapılacak ilave üre
timlerle IkarşılanmaİKİır. Kapasiteyi ve üretimi geniş
letmeden ihracatın zorlanması, enflasyonu şahlandı
ran temel sebeplerden biri olması yolunu açmakta
dır.» İfade aynen böyledir. 

Sayın Başbakanın söylediklerinin hilafına, Sayın 
Ülkü Söylemezoğlu hiçbir şekilde, «ihracata kese
lini, ihracat yoluyla kalkınmaya gitmeyelim» şek
linde bir beyanda bulunmamışlardır, şartlı bir ifade 
ortaya koymuşlardır: «Üretim artmalı, kapasite art
malı, ihracat artmalı» buyurmuşlardır, Tavzih ede
nim; bu bir.| 

MEHMET ABDÜRREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Onun işine geldiği için öyle anlamıştır^ 

(DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 
— Sayın 'Başbakan böylle bir şey söylemediler. 

İSMAİL ŞENGÜN ıÇDevamla) — Hayır, Sayın 
Başbakan böyle ifade ettiler; tutanaklar burada efen
dim. 

BAŞKAN —- Sayın Şengün, devam edin. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Biz-
laıf atınca suç oluyor, balkanlar laf atınca bir şey ol
muyor. , 

İSMAİL ŞENGÜN ıtfDevamila) — Sayın millet
vekilleri, bunun dışında, Sayın- Başbakan, gene dün
kü değerli beyanlarında, «Katma Değer Vergisine 
atameler itiraz ettiler, erteleyin dediler, biz ertele
medik ve başarıyla uyguluyoruz» 'buyurdular. 

Kendimizi hiçbir zaman muhatabı saymıyoruz, 
daha doğrusu kendimizi allame kabul etmiyoruz,. Bu
numla birlikte, Katma Değer Vergisini prensip ola
rak kabul eden ve destekleyen Milliyetçi Demokrasi 
Partisi Grubunun, Katma Değer Vergisiyle ilgili söz
cüsü olarak, burada şu görüşlerimizi çok kısa olarak 
tekrarlamak istiyoruz.! 

Değerli milletvekilleri, Katma Değer Vergisinin 
kanunlaşmasına karşı çıkmazdık; ama b_u önemli ko
nunun, ekonominin hızlı, ateşli olduğu ve yüzde 
50,'liik enflasyon ortamında uygulanmasını kesinlik
le benimsemedik. Bu* enflasyonu etkiler dedik. 

Bu iddiamızı hükümet ve sayın bakan kabul et
mediler; ama daha sonra - ne zaman? - bugünlerde, 
bütçe nutkunda Sayın Maliye Bakanı, enflasyonu 
hızlandıran sebeplerin başında Katma Değer Vergi
sini ifade ettiler; bu şekilde, bizim bir yıl önce bu 
kürsüden lifade ettiğimiz iddialarımızı doğrulamış ol< 
dular. 

Katma Değer Vergisini eğer l°85'ıte uygulamaya 
koymasıaydınız, balkınız ne olurdu? Değerli arkadaş
larım, şu anda yüzde 401larda olan enflasyon, belki 
de yüzde 30la, hatta altına inmiş olabilirdi ve siz 
Katma Değer Vergisinin yerini aldığı vergilerle, bu
gün gene 1 trilyon vergi toplamış olurdunuz; fakat 
büyük kazancınız, enflasyonu 1983 düzeylerine çek
mek olurdu. İşte, o alameleri eğer o gün dinlesey
diniz, ciddiye alsaydıntız, büyük bir avantaj elde et
miş bulunacaktınız. 

Değerli arkadaşlarını, Sayın1 Başbakanın KİT'ler
le iflgil olan beyanlarına da izninizle çok kısa ola
rak değinmek işitiyorum., «KİT'leri millete iade ede
ceğiz» buyurdular; «Çünkü KİT'ler milletin tesis
leri idi» dediler; «Zaten onların parasıyla kurulmuş
tu. Kâra geçireceğiz, ondan sonra millete vereceğiz. 
Milleti sevmek de - 'budur zaten, yani başka türlü 
olmaz iki» dediler{ 

'Cevabımız kısaca şudur: Değerli arkadaşlar, KİT 
satmak, onu millete iade etmek değildir. Devlet, ma
lını birkaç şahsa satmaktadır, daha doğrusu, milletin 
tümünün, 51 milyonun malını, birkaç şahsa, birkaç 
yüz şahsa satmaktadır. Milletin malını, birkaç veya 
birkaç yüz ışahsa satmak, onu millete devretmek, asili 
sahibine iade etmek değildir. Boğaz Köprüsünda ol
duğu gibi, bütün milletin yararlanacağı bir gelirden, 
bir fantazi uğruna, birkaç bin kişiyi yararlandırmak 
da, bizim görüşümüze göre, kesinlikle sosyal1 adalet 
değildir, 

Yüce Meclisin değerli milletvekilleri, Başbakan
lık, Yüce bir kuruluştur. Bakanlıklararası işbirliğini 
sağlamak, politik, ekonomik, sosyal ve kültürel ge
nel siyaseti yürütmek, düzenlemek ve bir düzen 
içinde götürmek, Anayasanın ve kanunların verdiği 
görevleri yerine getirmek, söz konusu kanunda, Baş
bakanlık için belirtilen hususlardır, 

Başbakanlık, tecrübe, bilgi, feragat ve fedakâr
lık isteyen kutsal bir görevdir. 'Ben' şu anda, bu gö
revleri bugüne kadar yerine getiren Türkiye Cum
huriyetinin tüm başbakanlarına şükranlarımı sunu
yorum ve aynı zamanda, ölmüşlere rahmet, sağ olan
lara da selamet dilemekteyim. 
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Sayın mütetveddüm, Başbakanlık, hükümet prog
ramı itte, plan ve yıllık programların uygulanmasını 
İzler, mevzuat teMdflerinin Anayasaya uygunluğunu 
inceler, mevzuat ilkelerini tespit «der ve geliştirir; 
devlet teşkilatını teftiş eder, arşiv ve dokümanla meş
gul olur, deniz işlerini koordone eder. Bunların her 
birlisi dev işlerdir. İlaveten, bizim Başbakanlığımıza 
bas olarak, merkez teşkilatı dışanda, 34 adet, bağlı ve 
ilgili kuruluş Başbakanlığa bağlıdır. 

Özelikle bu hükümette, her kuruluşun pek çok 
'önemli kararları, şahsiyeti ve karakteri gereği, Sa
yan Başbakana getiriilhıektediır. Sayın nılMetvekilleri, 
Sayın Başbakanın Mecliste olduğu gün ve saatler
de, Başbakanın etrafının nasıl sanıldığını, hatta, Baş
bakanlık Divaninin devamlı ikazda bulunduğunu gö
rüyoruz. ! 

Tüm lyetkMerin bir elde toplanması ve son sö
zün beklenmesi ise, modern yönetim ilkelerinin ta-
mamenı dışında kalır ve açıkçası, devlet yönetimlinde 
bize göre bir zafiyetin işaretidir. Kuruluşların ço
ğunu devlet bakanlıklarınla dağıtmak da yetmez; 
çünkü nihayette baş sorumlu, baş yetkili Başbakan
dır. 

•Bu kısa girişten sonra, (bir hususu açıklamakta ya
rar görüyorum. Hükümet, 6 Kasım 1983'iten sonra 
işbaşına gelmiştir ve sorumluluğu o tarihten başlar. 
Bu hükümetin başta gelen lilkıi üyesi, geçmiş hükü
mette de bulunmuştur. O hükümet, (Sayın Ulusu 
Hükümetidir; o dönemlin övgü ya da yergisinin mu-
hatabi da Saym Ulusu'dur. Kialdı ki, o hükümettir 
kıi,, icraatın Ülk yılında, mıiü geliri eksiden ar
tıya geçirmiş, ihracatı 6 milyar dolara' getirmiş, 
enflasyonu yüzde 25 - 30lara çekmiş ve her şeyin 
ötesinde, can1 ve mal! güvenliğimi, huzuru sağlamış
tır. 

(Bu hükümetin, (başarı ya da başarısızlığında baş
langıç tarihli ise 1983 Kasımıdır ve o andaki Türk 
ekonomisi, Türk siyaseti, Türk toplumu ve kültürü
nün içinde bulunduğu çerçevedir. Evet, bizatihi, hü
kümet bu noktayı gözlerden kaçırıyor ve bu husu
sa belki İtibar etmek istemiyor sayın milletvekil
leri. 

1983 Kasımında Türkiye'de kesinlikle kuyruk fa
lan yoktu, karaborsa da yoktu, mal darlığı da yok
tu. Başbakan, «O dönemden «orunlar devir aldık» 
diyor. Onlar nedir bıttemiyorum; ama devir aldığı 
Türkiye'yi, çoğu başbakanlar, işbaşına geldiklerin
de arzu ettikleri gibi bulamamışlardır. 
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Bu konuyu böylece belirttikten sonra, mevcut hü
kümette uzun zamandan beri izlediğimiz koordinas
yon eksiıklıiğine, zafiyetine, çok kısa bir vesika oku
yarak, bir örnekle değinmek istiyorum. 

Değerli milletvekıilleri, kanun taşanları maalesef 
ilgili 'bakanlıkların bile görüşü laflanmadan hazırlan
maktadır. Hazırlayıcılarının »bile hükümet dışından 
olduğu rivayetleri vardır. Tasarılar, ilgili bakanlığa 
gitmeden, doğrudan Meclise ve komisyonlara sevk 
edilmektedir, ©u, hükümet içinde de tartışma konusu 
olmuştur. Şimdi, niçin tartışma konusu olduğunu 
belgesiyle size arz ediyorum. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri
ze) — Nereden çıkıyor bunlar? Muhayyel şeylere 
dayanıvor&ufluz. 

İSMAÎL S B N G Ü N ^Devamla) — Muhayyel 
şeylere dayanmadan sizlere arz etmek istiyorum. 

özel kreşler, anaokulları ve meslek teknik okul
larıyla, kalkınmada öncelikli yörelerde açılacak özel 
okullar-, öğretime başladıkları tarihten itibaren, 5 
yıl süre ile Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisinden 
muaf tutulacaktır. (Bu kanun ıtasansı Meclise sevk 
edildiğinde, (bu tasarıyla ligM olarak, bir bakanlık, 
Başbakanlığa bir yazı ile müracaatta bulunmuştur 
ve demiştir ki, «Söz konusu tasarıyla ilgili olarak 
1050 sayılı IMühıasebeıi Umumiye Kanununun 26 ncı 
maddesi ve Maliye ve Gümrük Bakanlığının Teşki
lat ve Görevleri Hakkındaki 170 sayılı Kanun Hük
mündeki Karamamenlin 12JE maddesi gereğince, ba
kanlığımızın görüşü alınması gerekirken, tasarıyla il
gili olarak bakanlığıımıızdan görüş alınmamıştır. Bu 
durum 'ise, devlet gelirleri poliıtitoasımıı bozduğu gibi, 
vergi tekilliğini de zedelemektedir.» 

Değerli milletvekilleri, size başka bir örnek': Bir 
süre önce, Plan ve IBütçe Komisyonunda, malumu
nuz olduğu üzere, Savunma Fonu tasarısı görüşül
dü. Daha önce aynı konu Millî Savunma Komisyo
numuzda da ele alındı; fakat Savunma Fonu tasa
rısı, herhalde Maliye, ve Gümrük Bakanlığının gö
rüşü alınmadan Plan ve Bütçe Komisyonuna geldi 
ki, o komisyonda, o komisyondaki müzakerelere ye
tişebilen maliyenin teknisyenleri veya bürokratları, 
bu tasarıda yapılması lazım gelen, kanun tekniği 
itibariyle mutlaka o tasarıda bulunması lazım gelen 
hususları, önergeler hazırlatmak suretiyle tasarıya it
hal edebildÜerf 

Simdi müsaadenizle, biraz da ekonomi konusuna 
dönmek işitiyorum. 1985 Ekim başı itibariyle emis
yon, yılbaşına göre yüzde 52, tedavüldeki para yüz-
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dıe 58, rezerv para yüzde 60, «M-l» denen para ar
zı yüzde 47 ve yine «M-2» denen para arzı yüzde 65 
artmış bulunmaktadır. Bu rakamlar, para arzının 
ekonomimin gelişmesine paralel olarak dikkatli şe
kilde kontrol edilmediğimin, diğer bir ifadeyle, ye
terli para aırzı politikası uygulanmadığının açık ka
mışlarıdır. Bu yüksek oranlar, enflasyonun, bir po-
lit'lka olarak maalesef, desteklend;ğiınin, benimsendi
ğinin belirgin göstergeleridir. O halde işçi, memur ve 
envk^n'n ücret artışları, hayat pahalılığı karşısında 
(tesirsiz kalmaktadır; satın alma gücü düşmektedir, 
gelir dağılımı daha da bozuk hale gelmektedir; es
naf, boşalan raflarını eskisi kadar dolduramamak-
tadır; çiftçi tarlasını işlemekte ve ihtiyaçlarını kar
şılamakta zorluk çekmektedir. Kısacası, iktidara gel-
diğ'nin üçüncü yılı 'başımda, hükümet, en önemli 
vaadinden caymış, enflasyonu çok aşağı seviyelere 
düşürme hususundaki kararından çoktan vazgeç-
miştiır! Daha önemlisi, parasal göstergelerdeki bu 
yüksek artışlar, enflasyonist etkilerini gelecek yılda 
da sürdürecektir. Gelecek yıl şimdiden ipotekten-
mlştir. Fiyat artış hızınım bu yrlıfci düzeyin atana 
'inmesi gelecek yıl da mümkün olmayacaktır. 

Mani, kumandan - kurmay başkanına sormuş, de
ğerli arkadaşlarım; 

— Düşman karşıda, ordunun harp gücü nasıl? 
— Efendim, birkaç eksiğimiz var. 
— Nedir? 
— Bı;r;nc!si, barutumuz yok. 
— Yeter, demiş kumandan, gerisini sayma; har

bi kaybettik. 
Sav»n milletvekilleri, enflasyonu yüksek biir eko

nomiyle, barutu 'bulunmayan bir harp gücü, aynı 
anlamdadır. Ekonomik performansın başta gelen 
pöstertresi, makul fiyat istikrarıdır. 1985 yılında 

Türk ekonomisinde fiyat istikrarı, artık, ulaşılacak 
b'r hedef olmaktan çıkmıştır, çıkarılmıştır. Şimdi ar-
t'ik venıi hedef. enflasyonu indirmek değil; fakat üc-
retülere, dar gelirlilere enflasyonun üstünde bir gelir 
sa^am^ktır. Enflasyondan pes etmiş bîr hükümet 
ıVm, bu. yeni hedef oldukça kolaylık get'irmekte-
d!r. «Enflasyon hızı yüzde 20 olacak» dersiniz ve 
ffar p̂ Vriüve bnr puan, yüzde 26 artış verd:nıiz mi, 
bu eö7îiıme artık herhalde kimse itiraz edemez; siz 
de böyle düşünüyorsumuzdur!... 

Ekonom'k performansın diğer göstergesi olan 
işs'zfi'k ne durumda? Hükümetin, istihdam sorunla
rıyla ilgili bakanı geçenlerde beyanda bulundular... 

ilmî çalışıyorlar, konunun üzerine ilmî gidiyorlar; 
nşallah başarılı olurlar. Hükümetin diğer bir ba
canı, «Bizdeki istihdam, daha doğrusu bizdeki işsiz-

/''k, Avrupa ülkelerinin altındadır, merak etmeyin» 
seklinde bir beyanda bulundular; ben kısaca buna 
%5'nmek 'istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, istihdam oranının nasıl he
saplanacağı, basit iktisat ' kitaplarında yer almak
tadır. Bütün nüfusu, eğer işsiz nüfusa bölerseniz, 
gayet tab'î düşük nispette bir 'işsizlik oranı bulur
sunuz. Onun iç:n, değerli bakana, bu konularda en 
az Savın Titiz kadar kitaplar karıştırmasını tavsiye 
edeceğim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi bazı 
«östergeter ve rakamlar vermek istiyorum; hiçbir 
7;aman spekülasyona gelmeyecek, açık seçik rakam
lardır; tş ve tşçi Bulma Kurumu rakamları: tş ve 
tşçi Bulma Kurumu kayıtlarına göre, siz balayında 
!ken, yanıi Kasım 1983'te tş ve işçi Bulma Kurumu
na, kend;sine iş bulamayan faal nüfus olarak kay-
dedüftn, 609 bin kişidir. En son rakamlar Temmuz 
1985'le ilgili. Nedir Temmuz 1985 rakamı? 935 bin. 

iste değerli arkadaşlarım, işsizlik, bu devri saadet
te vüzde 54 artmış builunmaktadır. tşsizliiğVn kısa 
rarnanda çözülebilmesini biz de gerçekçi bulmayız; ama 
vüzde 54 artmasını, doğrusu, sizin ifadenizle hiç
bir sek'ide doğru, istikrarlı ve kararlı politikalar uy
gulandığının 'delili olarak da ortaya süremeyiz. 

RVnnnrniilk performans m başka bir temel ^ösitergesi, 
kalkınma hızıdır. 1984'teki vüzde 5.9 şeklinde hesap
lanan millî Relir artış hızımızla hem ıı'ft'har, hem de 
buna biraz hayret ettim. Çünkü, işsizlik azalmamış. 
tss'zlik azaldığı zaman kalkınma hızının artacağı ifa
de edilir. Biraz önce söyledik, işsizlikte azalma diye 
bir şey vok, bilâkis artma hızı yüksek; ama gene 
'4e, ne hikmetse, millî gelir 1984 yılında yüzde 5,9 
oranında artmıştır. 

Bu yıl, ilk altı ay sonunda kalkınma hızı 3,9. 
Aradan daha üç ay geçmiş geçmemiş, bu kalkınma 
hızı birdenbire yüzde 25 bir şiddet kazanmış ve he-
me,noee!k, bu kalkınma hızı, bütçe müzakerelerine 
tekaddüm eden günlerde yüzde 4,9 oluvermiş! 

Değerli arkadaşlarım, çok kısa olarak üretimden 
de bahsetmek istiyorum. Bakınız, Kasım 1983'te nor
mal benzin üretimi ne kadar? 1 milyon 320 bin ton. 
Temmuz 1985'e gelelim, 735 344 ton. 

Hampetrol: Gene Kasım 1983'te 2 milyon 26 bin 
ton; Temmuz 1985'te 1 milyon 209 bin ton. 



T. B. M. M. B: 41 11 , 12 , 1985 0 : 3 

Gazete kâğıdı: Kasım 1983'te 133 bin ton; Tem
muz 1985'te 82 bin tona ancak yaklaşabiliyor. 

Pik demir: Kasım 1983'te 281 bin ton; Temmuz 
1985'te 89 bin ton. 

Ham mayi demir: Kasım 1983'te 2 milyon 409 
bin ton; Temmuz 1985'te 1 milyon 560 bin ton. 

Sülfürik asit: Kasım 1983'te 718 bin ton; Tem
muz 1985'te 319 bin ton. 

Azotlu gübrelen (Dikkatinizi çekerim) Kasım 
1983'te 3 milyon 238 bin ton; Temmuz 1985'te 2 mil
yon 138 bin ton. 

Fosfatlı gübreler: Kasım 1983'te 2 milyon 236 
bin ton ve Temmuz 1985'te 1 milyon 23 bin ton. 

Değerli arkadaşlarım, bunlar, kalkınma hızı 5,9 
ile 4,9 arasında oynayan ülkemizin, Türkiye'mizin 
bazı üretim rakamlarıda'r; çoik enteresan 'birtakım gös
tergelerdir. 

Bakınız, 1983 Kasımından, (işbaşına geldiğinizden) 
bu yana gıda maddeleri sanayiindeki azalma yüzde 
17 olmuştur. Her çeşit ayalkkabı liımal'i yüzde 16,6 ol
muştur; millet ayakkabısızdır. Orman ürünleri, mo
bilya sanayiinde ise eksilme yüzde 8'dir. Bütün bun
lar, eksilen rakamlardır. Nihayet, makine sanayiin
de - elektrik makineleri hariç - 1983 Kasımı ile 1985 
Temmuzu arasındaki azalma yüzde 12,2'dir. 

Değerli mi^etvekilleri, ekonomik performansın 
başta pelen göstergesi, makul fiyat istikrarıdır; bunu 
söyledik. Şimdi, müsaade ederseniz, burada biraz 
güncel bir konuya değinmekte yarar görüyorum. 

Biliyorsunuz, bugüne kadar, ne zaman Başbaka
nımız dışarıya gitmişse, ne zaman bir sayın bakanı
mız dış seyahatten dönmüşse, Atatürk Hava Lima
nında veya Esenboğa'da, dış izlenimi eriyle ilgili ola
rak bize fevkalâde iç açıcı birtakım beyanlarda bu
lunmaktadırlar, Türk Uİusu, Türk Milleti olarak, 
TRT'miz de bu imkânı kendilerine bolca bahşettiği 
için. Ben şimdi size, bu itibar meselesinin ne olduğu
nu kendi görüşüme göre arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Şengün, eğer süreyi yarım 
saat olarak kullanacaksanız, 5 dakikanız daha var, 
hatırlatıyorum. 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkan. 

Sayın Başbakanımız dahil, hiçbir bakanımız, 
yurt dışından döndükten sonra, Türk ekonomisinin 
aksaklıkları konusunda, dışarıdan görünümü konu
sunda bugüne kadar bize hiçbir şekilde herhan
gi bir beyanda bulunmamışlardır. Tabiî, siyaset ada
mıdırlar, istedikleri şeyi söylemek gayet tabiî hakla

rıdır; fakat buna rağmen, sanki dışardaki izlenim de 
çok pembeymiş gibi bir tablo çizmekten de geri kal
mamışlardır. 

Türk ekonomisinin, gerçekten, bugünkü değeri 
nedir değerli arkadaşlarım? Türk ekonomisinin bu
gün dışarıdan görünümü Sayın Başbakan, sayın ba
kanlar, sayın müsteşarlar tarafından çizilen tablo 
mudur yahut değil midir? Türk ekonomisinin ger
çekleri nedir? 

Sayın Başkan, bir muhalefet milletvekili olarak 
bizler arzu ediyoruz ki, nüfusumuz artsın, refah dü
zeyimiz artsın; bir yıldan diğer yıla geçerken, hükü
metimizin başarılı bir ekonomi politikası sonucunda 
fertlerimizin refahı .da, hayat düzeyi de, bir yıldan 
öbür yıla artış göstersin, Tabiî, bu, arzulanan bir şey; 
bütün milletvekillerinin arzuladıkları bir şey. Yal
nız, bütün bu iyi niyet ve arzuya rağmen, ekonomik 
göstergeleri göz önüne aldığımızda, bize çizilen re
simlerin pembeden griye, nihayet griden siyaha doğ
ru gittiğini maalesef gözlüyoruz; ama devamlı bir 
reklam, akıllıca bir reklam kampanyası, TRT'nin 
bu konuda gayet iyi kullanılıyor olması, hatta izni
nizle, «İcraatın İçinden» programı yetmiyormuş gi
bi, ikinci bir «İcraatın İçinden» programına tevessül 
ediliyor olması, bize pembe görünümü vermeye ça
lışan gayretler olarak görülüyor. 

Şimdi tarafgir olmayı bir yana bırakalım, bir 
muhalefet milletvekili olmayı da bırakalım; dışardan 
bizi tanıyan, izleyen kuruluşların gözüyle ekonomi
ye, itibarımıza bakalım. Dışarıda bir müessese, itibar 
müesseseleri olarak kabul edilen uluslararası banka
lara - ki, biz bunların çoğuna her yıl borç öderiz -
«Al, sana 109 ülke ismi veriyorum, Bunları bir eko
nomik analize tabi tut; itibarı en düşük olandan, 
en itibarlısına kadar, sıfır ile 100 arasında puan ver» 
deniyor. Araştırmaya 70'den fazla uluslararası ban
ka katılıyor. Sonuç şöyle: Eylül 1981'de 81 inci 
sırada bulunan ülkemiz, Eylül 1984'te 60 inci sıra
ya yükselmiş, Mart 1985'te ise 56 ncı sıraya yerleş
miştir. 

GÜRBÜZ ŞAKRANLI (Manisa) — Daha ne 
istiyorsunuz? 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Bekleyiniz. 
Bu umut verici gelişmenin yanında, itibarımıza 

verilen puana da bakalım, işte, burada biraz şoke 
oluyoruz. Ekonomimizin dış görünümü itibariyle bi
ze herhangi bir ön yargıyla bakmayan, hatta borç 
ödemelerimizi zamanında yaptığımız için bize sem-
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patiyle bakan kuruluşların itibarımıza verdikleri 
puan, 100 üzerinden 34,8'dir. 

GÜRBÜZ ŞAKRANLI (Manisa) — Daha ön
ce kaçmış? 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — 50 puana ka
dar orta saysak ve mesafe kat etmiş olsak bile biz, 
maalesef itibar yönünden zayıfız ve bizden iyi du
rumda güneydeki küçücük Güney Kıbrıs var 37,4 
ile, Tunus var 41,8 ile, Portekiz var 49,7 ile ve dün 
burada teşhir edilen Yunanistan var 51,2, Acaba 
Yunanistan'a iltimas mı ettiler dersiniz?! 

GÜRBÜZ ŞAKRANLI (Manisa) — Daha önce 
kaçmış, daha önce? 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, tabiî biz her zaman dışarının bizimle ilgili 
görüşlerini gerçekmiş gibi kabul etmeyiz, kendi yar
gılarımızdan da geçiririz. 

Bu arada, dün burada sözü edilen Yunanistan' 
m 9 milyon nüfusu, 4,5 milyar dolarlık ihracatı var 
ve enflasyon hızı yüzde 20. Bizim 51 milyon nüfusu
muz var. Biz, 25 milyar dolarlık ihracatımız olmalı 
ki, Yunan'ı bir tarafa koymaya çalışalım biz, yüzde 
40 enflasyonu olan Türkiye, yüzde 20 enflasyona 
gelelim ki, Yunan'ı bir tarafa koyalım. 

Değerli arkadaşlarım, bazı yanıltıcı rakamlara 
itibar etmez bu Meclis. Biz hiçbir zaman Yunan'ı 
kendimizden güçlü görmeyiz; ama ekonomik ger
çekleri de burada ortaya koymak zorundayız. 

Değerli arkadaşlarım, görünen o ki, Türkiye, 
özellikle 1985'lerin bu aylarında belli bir sıkıntı için
dedir. Bu sıkıntıyı sadece bu müessese ortaya koy
muş değil, özellikle dış borçlanma yönünden, Tür
kiye'nin, kaldırılabileceği bir sınıra varmakta olduğu 
endişesi, bugün uluslararası kuruluşlarda yaygın bir 
görüş halindedir. Kimdir uluslararası kuruluşlar? Bir 
tanesini ele alalım; bizim son zamanlara kadar çok 
sıkı ilişkiler içerisinde olduğumuz Para Fonu. 

Fon bu yıl Türkiye ile yeni bir stand-by anlaş
ması yapmamaktadır. Bu tercih belki Türkiye'den 
gelmiştir yani Türkiye, «Artık benim bu anlaşmaya 
ihtiyacım yok, demek istemiştir. Biliyorsunuz Para 
Fonu, Türkiye'deki bazı hareketlerin üzerine bir 
limit koyar; mesela birisi, para arzına konulan li
mittir ve bu limite hükümetler mümkün olduğu ka
dar uyarlar ki, ekonomi, ancak Uluslararası Para 
Fonunun arzuladığı yönde gelişsin. Şimdi, Para Fo
nunun görüşü şu: Türkiye, dış borçlanma yönünden 
kaldırabileceği yükün sınırına gelmiştir; daha dikkatli 
hareket etmek zorundadır. Onun için, Uluslararası 

Para Fonu demiştir ki, - bugün burada bulunan bü
tün milletvekili arkadaşlarımın dikkatini çekiyorum-
«1985 yılı için kalkınma hızınız yüzde 3,6 olsun, da
ha yüksek olmasın, Çünkü, daha yüksek kalkınma 
hızına erişmek için dış borçlanmayı fazlalaştırmanız 
lazım, Türk ekonomisinin dış borçlarının artması la
zım; fakat varılacak meblağ, hacim, ekonominin kal
dırabileceği yükün üzerinde olabilir. Onun için, 1985 
yılında 3,6'da kalın 1986 yılı için de 4,6 size yeter.» 

Değerli arkadaşlarım, hükümetimiz, belki de bu 
nedenlerle Uluslararası Para Fonuyla yeni. bir anlaş
ma yapma yoluna gitmemiştir. Belki bu konuda 
daha da aydınlanma imkânını bir süre sonra bula
cağız. 1986 yılında 4,6'lık bir düzeyin üstüne çıkmak 
istenmektedir ki, iç politik gelişmeler de bu konuda 
hükümeti istediği şekilde hareket etme zorunda bı
rakmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bu ifadelerimin altında 
yatan, Uluslararası Para Fonunun, söylediğim tavsi
yeleri göz önüne alındığında, Türk ekonomisinin ha
kikaten, son iki yılda (çünkü bizi ilgilendiren 1984 
ve 1985 yıllarıdır) bütün çizilen o güzel tablolara 
rağmen, biraz hayalî tablolara reğmen, maalesef is
tenilen ölçüde gelişemediği; sadece bir muhalefet mil
letvekili yönünden değil, bu işi dışarıda ciddî meşgale 
ittihaz etmiş, bu işi iş ittihaz etmiş ve bu konuda her 
türlü itibarını her şeyin üstünde tutan kuruluşlar 
yönünden de, durumunun pek parlak olmadığıdır. 

Değerli arkadaşlarım, konuyu bağlamaya çalışaca
ğım; çünkü, çok değerli bir arkadaşım daha size hi
tap edecektir. Ancak, Başbakanlık bütçesi konusun
da bir iki küçük noktayı da huzurlarınıza getirmek 
istiyorum. Bu, özellikle Başbakanlık müşavirleriyle 
ilgilidir. Halk dilinde, bu müşavirlerden, «prensler» 
diye söz edilmektedir. Bunlar, devlet memuru ve 
genel bütçeye tabi iseler, kadrolu memurdurlar ve o 
zaman, devlet memurunun siyaset yapmama yasağına 
tabidirler. Bugünkü durumları ile, fiilen, siyasî parti, 
yani hükümetin değil, ANAP'ın müşavirliğini yap
maktadırlar, partinin Başbakanlık nüvesini oluştur
maktadırlar. 

Anayasada, «Bakanlar Kurulu' diye bir müessese 
vardır, değil mi arkadaşlarım? Acaba, bugün bu 
müessese mevcut mudur? Mevcutsa, işletiliyor mu? 
Ayda, haftada kaç kez toplanıyor? Uygulama, bize 
göre, Anayasayı... 

GÜRBÜZ ŞAKRANLI (Manisa) — Resmî Ga
zeteye bakın beyefendi. 
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İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Müsaade et 
ifade edelim. Uygulama, bize göre, Anayasaya aykırı 
şekilde, Amerikan presidentiel sistem şeklinde uygu
lamaya dönüştürmektedir. Presidentiel sistemi benim
siyorsanız, Anayasada bunu hükukîleştirmek zorun
dasınız. 

Değerli milletvekilleri, daha pek çok söylenecek 
sözler var; fakat ben, zannediyorum bana partimin 
ayırdığı zamanı biraz aştım. 

Değerli arkadaşlarım, gerçekleri burada ifade et
mek milletvekillerinin görevidir. Biz, sadece ve sa
dece, sizlere, gerçekleri aktarmak suretiyle, duru
mun ne olduğunun bilincinde olmanız için yardım 
ediyoruz. 

Derin saygılar sunarım. (MDP ve SHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
Buyurun Sayın Doğan Kasaroğlu. (MDP sırala

rından alkışlar) 

MDP GRUBU ADINA DOĞAN KASAROĞ
LU (istanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; bendeniz sizi biraz ekonominin dışına çekip, 
basın - yayın hayatıyla ilgili konularda dikkatinizi 
toplamak istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, devletimizin önemli fonk
siyonlarından bir tanesi hiç şüphesiz ki, enformasyon 
hizmeti, tanıtma hizmeti ve yaym hizmetleridir. 

Anayasa yapımız icabı, Türkiye'de basın - yayın 
organları devletin müdahalesinden uzak, devletin, 
müdahalesi dışında kuruluşlar olduğu için, elbetteki 
hükümetlerle bunların ilişkisi meselesi üzerinde dur
mayı doğru bulmuyoruz. Ancak, ne var ki, devle
tin kendi aslî fonksiyonu olan hizmetlerin yerine 
getirilmesinde, dilimizin döndüğünce ve bu hizmette 
görevli kuruluşlara zede vermemeye özen göstererek 
görüşlerimizi arza çalışacağım. Kalan vaktin iyi de
ğerlendirilebilmesi için, izin verirseniz hemen konu
ya girip, meseleyi, dış tanıtmadan başlayarak gayret 
edeceğim. 

Değerli milletvekilleri, dış tanıtmada, doğrudan 
ilişki yerine, olaylı ilişki yolunun seçilmiş olmasını 
elbette yerinde karşılıyoruz. Ancak, bunun süratle 
geliştirilmesi ve uygulamaların güçlendirilmesi lazım 
geldiğine inanıyoruz. Türkiye'de devletin yaptığı pro
pagandaların bugüne kadar nasıl sonuç verdiğini, 
dünyada devletlerin yaptığı propagandaların hemen 
hemen hiçbir şeye yaramadığım bugüne kadar gör
dük. Onun içindir ki, son yıllarda seçilen dolaylı pro
paganda yolunun, diğer ülkelerin uyguladığı başarılı 
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yollardan biri olduğuna inanıyoruz. Bu bakımdandır 
ki, Türkiye'de bu hizmetlerle ilgili olarak kurulan 
özel kuruluşların artırılmasından yanayız. Devlet ola
rak bu kabil kuruluşların oluşabimesi için, gereki, 
resmî, gayriresmî teşviklerin yapılmasından yanayız. 
Özellikle siyasî ve sosyal araştırmalar vakfı (Sisav) gibi, 
özel kuruluşların, hiçbir kişisel menfaate dayanma
yan, vakıf vesair kuruluşların artırılması faydalı ola
cak ve devletimizin, bunlarla meselelerini, daha sı
cak ilişki içinde götürmesi yararlı olacaktır kanaatin
deyiz. 

Değerli milletvekilleri, bunların yanında basın 
kuruluşlarının da aynı amaçla devreyej girebilmesi 
için mutlak surette bu kuruluşlarla hükümet arasın
daki ilişkilerin artırılmasında fayda görüyoruz. Bu 
meyanda, yabancı basın mensuplarının i ülkemize da
ha geniş çapta çekilebilmesi için gerekli her türlü 
girişimin yapılmasının da faydalı olduğuna inanıyo
ruz. 

Türkiye'de yıllardan beri, Kaş'ta \[e İğneada'da 
Uluslararası Basın Tatil Köyü kurulması için yapıl
mış girişimlerin bir an evvel sonuçlandırılması bakı
mından hükümetimizin gerekli teşebbüsü gösterme
sini temenni ediyoruz. j 

İstanbul'da, Türk Basın Müzesi kurulması çalış
malarının bir an önce tamamlanabilmesi için, ta
nıtma, ile ilgili sayın bakamn yaptığı yardım ve gös
terdiği ilgiyi memnuniyetle karşılıyor, basın kuruluş
larının diğer meselelerine de hükümetimizin eğilmesini 
diliyoruz. 

Tanıtma Fonunda toplandığı bildirilen 47 milyar 
liranın, bu konudaki çalışmaların güçlenmesi için 
ümit verici olduğunu görüyor, diğerleri gibi, Mec
lisin denetimi dışına çıkarılan bu fonun da iyi kul
lanılmasını temenni etmenin, şu anda yapılabilecek 
4ek hareket olduğuna inanıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, ülkenin dış tanıtılması ya
nında, iç tamtmaya da mutlak önem vermek gerek
tiği inancındayız. Ülkemizi, varlıklarımızı, değerleri
mizi kendi milletimize mutlaka tamtabilmeli, ortak 
değer ölçülerinin kurulabilmesini sağlamalıyız. Bu 
hizmeti yalnız TRT'den beklemek elbette mümkün 
değildir. Geçen yıllarda bu konuda başarılı çalışma
ları görülen basın - yayın teşkilatımızıın, tekrar aynı 
fonksiyonuna kavuşturulmasının, hizmetin bir gereği 
olduğuna samimiyetle inanıyoruz. Bunun yanında, 
aynı hizmete diğer resmî ve özel kuruluşlarımızın 
da katkısını sağlamak, hizmeti yaparken hükümet 
propagandasından kesin olarak kaçınmak, devleti ta-
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nıtma amacına yönelik hareket etmek gerektiğine de 
inanıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, dış tamtma konusunda en 
büyük etken, hiç şüphesiz ki, yabancı basın organ
ları temsilcilerini ülkemizde görev yapar hale getir
mektir. Son zamanlarda bu konularda atılan adım
ları olumlu karşılamakla birlikte, yeterli görmüyo
ruz. Hele hele geçmiş yıllarda elimizden kaçan fır
satları düşündükçe, atılan adımları henüz çok kü
çük kabul ediyoruz. 1970'li yılların ortalarından iti
baren Beyrut'tan kaçmaya başlayan yabancı yayın 
organları temsilcileri, Türkiye'de çalışma arzularını 
göstermiş; ancak, Türk telekomünikasyon, PTT im
kanlarının elvermemesi, bu fırsatı bizden kaçırmış
tır. Keşke, o zaman da, bugün PTT hizmetlerini 
büyük bir sıçrayışla ileriye götüren görevliler hiz
mette bulunsaydı... 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; basın haya
tımızın çeşitli meselelerini burada sayıp dökmeye
ceğim. Türkiye gibi gazete ve kitap okuma alışkan
lığı çok az olan ülkelerde devletin devreye girme
si zorunluluğu vardır ve bundan vazgeçmek müm
kün değildir. Bugün basın sanayimiz teknik açıdan 
gelişmiş; ancak, yayılma ' açısından aynı başarıyı 
gösterememiştir. Gazetelerin bunca çabasına rağmen, 
okuyucu sayısı istenilen düzeye çıkamamıştır. Bura
daki faktörlerden biriside, malumlarınız, gazete fiyat
larının yüksek olmasıdır. Kâğıt ithalinde uygulanan 
yüksek fona bir son verilip, SEKA'yı, vatandaşın sır
tından, zarardan kurtarma işinden vazgeçilmesidir. 

Basının haber almasını süratlendirecek faktörler
den birisi de, elbetteki, telsiz kullanabilmesidir. Çı
karılan kanun ve yönetmeliklere rağmen basın sek
törü hâlâ telsiz imkânına kavuşamamıştır. Bu bü
rokratik engellerin mutlaka ortadan kaldırılması ve 
basın sanayiinin süratle telsiz imkânına kavuşturul
ması gerektiği inancındayız. 

Sayın milletvekilleri, basının meselelerinden bi
risi de, ülkemizde bir rejim sıkıntısı doğuran resmî 
ilan konusu olmaya devam etmektedir. Çok şükür, 
kangren olmuş bu dert, belirli bir çözüme bağlan
mış, 1960'tan beri, şikâyetler tersine dönmüştür. An
cak, şurasım da unutmamakta fayda vardır ki, res
mî ilan meselesi, artık, Türkiye'nin eriştiği ekonomik 
yapı içerisinde değerini kaybetmiştir. Bugün için bu 
mesele yalnız Anadolu basım için bir koruma vası
tasıdır. Resmî ilanları idare eden Basın flan Kurumu, 
sistemin icabı, fonksiyonunu yitirmiştir. Resmî ilan 
meselesine mutlaka son verilip, Anadolu basımm 
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başka yollardan koruma altına alma çareleri mutlaka 
uygulamaya konulmalıdır. 

Hemen burada bir noktaya işaret etmeyi de ken
dime görev sayarım. Bugün elime ulaşan Basın Ya
yın ve Enformasyon Genel Müdürlüğümüzün hazır
ladığı, «Anadolu Basım 1985» adlı kitap dolayısıyla, 
görevlileri samimiyetle kutlarım. Basın Yayın Genel 

Müdürlüğünün bu tür yayınlarım sürdürmesini, ba
sın mensuplarım tanıtan, «Türk Basımnda Kim Kim
dir» adlı eserin aktüel hale getirilmesini temenni 
ederim. 

Değerli milletvekilleri, basın yayın teşkilatımızın 
yıllardır bitmeyen bir derdi, gene bu yıl da aym şe
kilde karşımıza çıktı. Bütçe imkânlarından en düşük 
şekilde yararlanan bu teşkilatımızın, mutlak surette, 
hiç değilse Tanıtma Fonu aracılığıyla desteklenme
sinde fayda olduğu kanaatindeyim ve bu arada, izin 
verirseniz, bir endişemi de dile getirmeyi görev sa
yarım. Basın Yayın Teşkilatımızı hiçbir zaman Dış
işleri Bakanlığının bir şube müdürlüğü olarak gör
meyelim. Bu teşkilatı, layık olduğu yerine oturtup, 
kendisinden, Atatürk'ün kurduğu bu teşkilattan, yıl
larca alınan hizmetler, fazlasıyla almaya gayret gös
terelim. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizde yayın ve en
formasyon konusundaki bir eksikliğin de, monitö-
ring hizmeti olduğu yüksek malumlarınızdır. Dev
letimiz, hâlâ bir devlet dinleme sistemi kuramamış, 
çeşitli kuruluşlardaki dağınık monitöring sistemlerle 
meseleyi götürmek suretiyle, bir taraftan masrafları 
artırırken, bir taraftan da hizmetlerin layıkıyla ya
pılamaması sonucunu doğurmuştur. 

Bu bahsi bağlamadan evvel, yazarların ve yayın
evlerinin durumuna da birkaç cümleyle temas etmek 
isterim.. Bu sektör gerçekten büyük sıkıntı içindedir. 
Müelliflerin ve yayınevlerinin, devletin koruyucu eli
ni üzerlerinde görmeye ihtiyaçları vardır. Gelir Ver
gisi Kanunununda yapılan değişikliklerle, yazarlara 
ve bir kısım sanatçılara getirilen imkânların, ümit 
ederim ki, yararı olacaktır. Ancak, bu konudaki 
stopaj miktarının yüzde 10'u aşmamasını tekrar te
menni ediyoruz. Ayrıca, Sayın Kültür Bakanımızın 
birkaç gün önce yaptıkları bir açıklamada, yazar
lara ve yayınevlerine yapılacağını vaat ettikleri yar
dımın da, süratle gerçekleşmesini ve bunun siyasî 
bir emel taşımamasını temenni ediyoruz. 

Sayın mıililetvekıllerıi, basın ikonoısuındia 'blir hususu 
daha değerli hükümetimizin blgiılerimıe sunmayı gö
rev bilidir^ Yılılıaıroa büyük ımıaısnaf ve emökıtedıe 
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spoır basınımızın İstanbul'da yaptırdığı Olimpiik Ha
vuz Tesisleri yıktırılma tehlikesiyle karşı (karşıyadır. 
İstanbul'da 'beyndımiiılıel yarışmaların yapıldığı bu te
sistin yıktırılması, ne belediyeye, ne hükümete, ne de 
Türkûye'deki 3 'bin spor yazarınla tnir şey 'kazandır-
mıayaoalk; Tiklk sporuna çok şey (kaybettirecektir. 

Değendi milletvekillileri, Genel Kurulumuza niya-
beten görev yapan ve aldığı kararlar yüce Meclisi-
mıizıin onayından geçen KİT Komisyonunun vardık
ları sonuçların yerine getirilmemesinli üzüntüyle kar
şılıyoruz. 'Belki vakitlin darlığı, beliki de ihmal, bu 
sonuçları ortaya çıkaırmaktadiır; amıa ben, bûr <iiki 
hususu hatırlatmakta fayda görüyorum. 

K.ÎT Komisyonunun 1984 yılında aldığı, radyo-
tinlkl«rıin 'hMeştMıimesi ve PTT'ıde toplanması şek
lindeki karar hâlâ uygulanmamıştır. Oysa, başarılı 
hizmetlerli son yılarda artan PTT'nkı, Hakkâri'nin 
en ücra köşesine Ikadar yayılan radyolink teşkilatı, 
memleketimiz için gerçekten «ifitihıaır kaynağıdır. PTT' 
nıin ve TRT'nıin elindeki iradydling imkânlarının mut
lak birleştiralmesinde fayda vardır. 

Anadolu Bankasının, Başak Grubu ile Igiii faa
liyetleri konusunda KİT Komisyonunun ûtttifiaflclıa al
dığı kararın, hükümetlin yanlış bir uygulaması sonucu 
Meclise ulaşmasının gecikmesi üzüntü vericidir ve şu 
anda 'karşılaştığı tablo, bunların hepsinden 'haziindıiır. 
KÜT 'Komisyonunun, ittifakla hakkında iademi ibra 
kararı verdiği bir bankanın bütün sorumlularını maih-
karneye verirken, işin başında bulunan müsebbibi 
görmemezlikten getoıeik, zannederim ki yüce Mecli
simiz tarafından kolay ka'buî ediilecelk bir mesele ol
mayacaktır. 

Değerli mlllilletvekilerii, bu konudaki görüşlerimi 
tamamlarken, 8 Aralık 1985 tarihli Milliyet Gaze
tesinde yer alan iki ıhaber üzenine dıilfckatinlizıi çek
mek listiyoırum. Bu meseleyi, dfctidar sorumluluğu ta
şıyanların, Anıayasa ıfcemıkıatı altındaki Radyo-Teie-
vizyon ve Anadolu Ajansına 'bakış açılarından da 
öte, yayın organlarına tahammülsüzlük odıarak gör
düğümü litfade etmek istiyorum. 

Anavatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sa
yın • Mehmet Keçecier, '8 Aralık 1985 günkü MıMliyet 
Gazetesinde yayınlanan 'bir mülalkatında, TRT'den 
bahsederken, «Nitekim, parlamento dışı muhalefetin 
kongrelerimi vermekteyiz» diyebilmektedir. 

Aynı gün Milliyet Gazetesıindıe, «Dinçerler yine 
kavga etttt» başlıklı haberde, sayın baklanın, Anadolu 
Ajansı muhabirine, «Sen, devletlin bakanına hangi 
yetkiyle soruyorsun? Devletin memuru değimisin? 
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Senıiın parana ten ödüyor? Paranı ben veriyorum» 
dediğini buyuruyorlar. 

lElbettefci, sayın balkanım 'biliyorlar ki, 'bu parayı 
kendileri ceplerlinden vermiyorlar; devletten, Anado
lu Ajansı, yaptığı hizmetin ıkarşıilığı olanak allıyor. An
cak, ne var ki, Anadolu Ajansı mensubunu !bir Dev
let İstatistik (Enstitüsü memuru alarak görme zihni
yetini de taikdirlerıinıize arz etmeyi görev bilirim. 

Bu beyanları bugüne kadar yayınlamayan ilgiiM-
ler, umut ederim ki, vakit bulamadıklarından bunu 
yapamıadılar. Aksi halde, Anayasamızın, tarafsızlığı
nı teminat altına aldığı her ilkli müessesemize bühtan 
olur İki, bunu da 'beyan sahiplerine hiçbirimiz yakış
tıramayız. 

Sayın 'Başkan, değerli miılletvekıillerû; izin verirse
niz biraz da TRT konusu üzerinde durmak istiyo
rum. 

TRT'den şikâyetler genel bir çizgi üzerinde top
landığı takdirde, meselenin sathî görüleceği inancın
dayız. Konuyu, perde önü ve arfcasıyla iyi görmek
te fayda vardır. Ancak, her şeyden evvel Rıadyo-Te-
levlizyondan yapılan ve yapılacak olan yakınmalarda 
'bir hususu önemle göz önünde bulundurmak gerek
tiğine inanıyorum. Yapılan hataılar ne olursa olsun, 
eleştirilerde, TRT'nin tümü i'e yıpratılmaması, 'bir 
Anayasa müessesesi olan bu millî kuraluşumuzun 
varlığının özenle korunması gerektiği kanaatindeyiz. 
Demokrasiye yürdfcten bağlı Ikimselerin, demokratik 
hukuk devletlinin temel müesseselerlinden 'birisi olan 
TRT üzörinde titizlikle durması gereğine inanıyoruz. 
İnsan hak ve hürriyetlerinin temel taşlarından birisi 
dian, vatandaşların 'haber allma, ıser'bestçe fikir ve 
kanaatlere ulaşma hürriyetinin teminıat müessesesi 
olan 'bu kuruluşumuza büyük btir itina göstermeik ge-
rektiğa kanaatindeyiz. İşte "bu konuda arz edeceğim 
görüşlerimi bu temel üzerinde tutmaya gayret ede
ceğim. 

Sayın milletvekillileri, aynı özenin TRT görevlileri 
taraflından da gösterJllmesıinin şart olduğu 'inancında
yım. TRT, varlığını, çok partili, çok sesi, demok
ratik düzen içerisinde sürdürebileceğine göre, bu 
hassasdyetıi herkesten fazla koruması gerekir. Ülkeyi 
tekrar sandığa gotüröbilmekte, politikanın ve poli
tikacının saygınlığım sağlamakta ve böylece çok 
partili demokratik hukuk devletini vatandaşın içine 
sindirmede, TRTnıin, büyük sorumluluğu olduğunu 
unutmaması gerekıir. 

TRT konusuna 2954 sayılı Kanunla giınmek is
tiyorum. Bugüne ıkadar TRT için çıkarılmış fcanun-
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kırın hemen hemen en genişinde 'bir anlayışla hazır-
lıanıam ve yürüdüğe konulan bu Kamumu, me demok
rasimize, me de TRT'mize layık görüyorum. 

Aceleye getirilmiş 'btir (kamun olarak elimizde bu
lunan mıetdm, sistematik olarak yanlış kurulmuştur, 
Amerika Birleşik Devletlerinim ticarî radyo-tdeviz-
yon sistemiyle, ingiltere ve hatta Kara Avrupa'sının 
sistemleri birbirine ıkarıştırılırnıştır. 

«TRT Yüksek Kurulu» diye icat ©diten 'bir ku
rulum ne yapacağımı kimse Mmıemektediır. O dere
ce ki, başarılı 'bir hariciyeci olan, TRT Yüksek Ku
rulunun Sayın Başkanı, kamunun, TRT Yüksek Ku
rulunun ne yapmasını istediğimi pek sarih olarak di
le getirmediğini ifade etmektedir. Sayın kurul baş
kanı, kamunun 'bir maddesiyle keındisıimıe verilen, TRT 
yayımlarımı demetleme meselesimiı daihıi ciddiye aılmıa-
dığımı, beyanlarıyla ortaya koymuş, TRT'min, nadyo-
televizyon yayınlarımı kemdisimim dahi dinlemediğini 
beyan etmiş ve aynı sayın 'başkam, haberleri TRT' 
den değil, BBG'dem takip ettiğimi söylemekten de çe-
ldnmemiştıiır. 

Sayım milletvekilleri, TRT Kanununum 16 mcı 
maddesi düne Ikadar yönetmeliklerle ddare edilen teş
kilatın kuruluşunu kanunlaştııımış; ancak maddemin 
hemem somumda, teşlklilaitlaırı değiştıiırme yetikiisM TRT 
Yömetkn Kuruluyla, TRT Yüksek Kuruluma vermiş
tir. Yanıi yasama organınım yaptığı kamumu, idare 
dilediği gibi değiştirebilecektir. 

Bunu amılıaırnıamım imkânı yoktur. (Bendemiz 'bu hu
susu bir ifade zafı olrak görüyor ve 'bu maddenin 
•mutlak surette, TRT dinamizmimin korunabilmesi 
için kamumdan çıkması gerektiğime imanıyorum, 

iDeğerlM milletvekilleri, TRT Kamumumum en geri 
görüşle hazırlanmış bir kanun solduğunu ifad© et-
mistiım. Bu geri olma hususundaki limancım, TRT' 
yi, bugüne kadar hiçbir kamumda olmayan 'bir şe
kilde hükümete 'bağıımlıı kılımasımdam ileri getonekıte-
dir. TRT Kamumu, bugüne kadar hükümetlerin hiç
bir kamunda almadığı1 yetkiyi, bu ve 'bundan son
raki bütün hükümetlere açık »tutmuştur : TRT per
sonelinin tazminatlarınım onaylanması yetkisi Ba
kanlar Kuruluna aittir; TRT'de çalışan sözleşmeli 
personelin ücretlıerlimi tespit yetlkisd Bafcamlaır Kurulu
na aittir. Tarafsız bir 'kamu kuruluşu olam TRT'de 
çalışaoalk hizmetlilerim ücretlıeriınii Bakamlar Kurulu
nun -'bugünkü Bakanlar Kurulumu tenzih ederek söy
lüyorum- kılıcımın altımda tutmak:, bu kuruluştan ar
zulanan tarafsız yayını peşinen 'beklememek demek
tir. 

Değerli miletvetfcileııi, TRT gelMerd içim çıka
rılan son TRT Gelirlerli Kamumu, öyle samıyorum ki, 
oramı hayli yüksek tutmuşa 'benziyor. 1981 yılımda 8 
mııilyarlık 'bir gelire ancak sahip olablen TRT, bugün 
100 milyarın üzerimde 'bir bütçeye erişrnıiştir. Hizme
tin gelişmesi bakımından bumu el'bettelki rneımmumiyet-
k> karşılamak gerekir; ancak, bir hususu yeniden göz
dem geçirmekde fayda görüyoruz •: TRT Gelirleri Ka
nunuma göre, bu kuruluşumuza verilen yüzde 3,5lik 
mıiktar fazladır ve bugünkü sekiliyle de kıilanılması 
hemen hemen kolay değildir. Konunun iyi incelenip, 
hiç değişe bir mıiktar indirilmesi vatandaşa, fcatre 
de olsa, bir yardım olacaktır. 

Bu bahsi tamamlamadan evvel, TRT'min bir der
dini 'de dile getirmeyi görev sayarım.; TRT, yıllardan 
beri PTT'den parasını alaımıarnıamım ıstırabını yaşa
mış bir müessesedir, öyle sanıyorum ki, bugün de 
hâlâ TRT'min, PTT'den lalacağı vardır; bunun yanın
da TEK'ten de parasını tam manasıyla tahsil ede
memiştir. Her ilki müessese de yaptığı zamlarla bü
yük kâmlar sağlayan müesseselerdir; ama me var ki, 
TRT'ye 'bu borcu 'ödememekte direnmektedirler. 

TRT'mim, ikinci kamalı kurmasını memnuniyetle 
karşılıyoruz; ancak, bu ikinci kanal meselesinin Doğu 
ve Güneydoğu Anıaddlumuza süratle yayılımasımı te
menni ediyoruz. 

TRT siteslimin temelinin bir 'an evvel atılmasını ve 
'faaliyete geçirilmesini diliyoruz. 

Değerli milletvekilleri, TRT'min 2954 sayılı Ka
nunu, çağdaş haberleşmeye ulaşmayı amaç edinmiş
tir; 'ama me var ki, 'bu husus, yalnız, gerekçesinde 
ve birkısum maddelerimde ifade edilen güzeli keli
meler olarak kalmıştır. Kanunda bahsedilem ve 'bu
gün bütün dünyada yaygın bir hale getirilen kapa
lı devre televizyonun üflikemlizde kurulmasına imkân 
yoktur; zira kanun, bir ıraaddesiınde söylediğini, diğer 
maddderimde kapatmıştır. 

Üzerinde durulması gerekli bir mesele de, TRT' 
nin tekelinin ülkemizde mutlaka son bulmasıdır. Re
kabete açılmayan bir radyo - televizyon, ne yaparsa 
yapsın, ileri bir yayın kalitesine erişemeyecektir. Ana
yasada bu konuda bir değişiklik yapılması çok zor 
ise, - İngiltere sisteminin seçilmesi mümkündür. İngil
tere'de kurulan ve «ticarî televizyon» olarak adlan
dırılan INT sistemi Türkiye'ye getirilip mutlaka ikin
ci bir televizyon olarak kurulmalı ve radyo - televiz
yonda eğitim hizmetlerinin artırılması sağlanmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; TRT yayın
ları konusuna gelince: Milliyetçi Demokrasi Partisi 
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Grubu olarak, TRT'nin siyasî yayınlarından şikâ
yetçi olduğumuzu Sayın Genel Başkanımız bütçenin 
tümü üzerindeki konuşmalarında örnekleriyle açıkla
mışlardır; bu konuları tekrarlamamaya gayret ede
ceğim. 

Mevzuatımıza yemi girdiiğlini bu kürsüden da
ha evvel arz ettiğim 19 ve 20 nci maddeler, şikâyet 
konusu olmaya ve hem de artan şikâyet konuları ol
maya devam etmektedir. Hükümet, 19 uncu madde
nin şartlarını tamamen bir yana bırakmış, yani, hu
kuku bir yana itmiş, parti propagandası aracı olarak 
kullanma yolunu seçmiştir. 

Son 19 uncu madde uygulaması 30ı Kasım 1985 
günü yayınlanan «İcraatın İçinden» programıyla or
taya çıkmıştır. Sayın Başbakanımızın da artık mille
te söyleyecekleri bir şey kalmadığı içindir ki, 10 da
kikalık bir «pembe hayaller» nutkuyla program ta
mamlanmıştır. 

BAŞKAN — Toparlayınız Sayın Kasaroğlu. 
DOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — Söyledik

lerinin hiçbirisinin kanunlardaki şartlara uzaktan ya
kından uymadığı hepimizin malumudur. Sayın Baş
bakan bu konuşmasında, «Ülke ekonomisi ilerler
ken, aile bütçesi terse gider mi?» buyurdular ve dün 
de Sayın Başbakanımız bu kürsüden, «Büyük Türki
ye'yi hayal ettiklerini» ifade buyurdular. 

Şimdi ben, bu konuşmaları dinleyen ve aylık or
talama gelirleri 35-40 bin lira olan vatandaşlarımı
zın ne düşündüğünü, kendilerinden sormak isterim; 
acaba Sayın Başbakanım bunu merak ettiler mi? 
(MDP sıralarından alkışlar). 

Sayın Başbakanımızdan halkımız sormaktadır; 
Acaba, Sayın Başbakanımız, Türk vatandaşlarının 
da hayalle yaşadıklarını mı sanıyorlar? 

Kendilerinden küçük bir ricamız olacak: Bir da
haki «İcraatın içinden» programında, dört, beş ço
cuklu değil, tek başına olan ve evi de bulunan bir 
emeklinin, 40 bin lira aylık alıp, 15 bin lira yakıt, 
5 bin lira da elektrik ücreti ödedikten sonra, geriye 
kalan 20 bin lira ile nasıl geçineceğini vatandaşa lüt
fedip anlatsınlar. 

BAŞKAN — Toparlayınız Sayın Kasaroğlu. 

DOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — Toparlı
yorum Sayın Başkanım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; TRT Kanu
nunun 19, 20 ve 21 inci maddelerinde yapılması ge
rektiğine inandığımız değişiklikler geçen yıl huzuru
nuza getirilmiş; ama yüce Meclisin tasvibine mazhar 
kılınamanuştır. Bu yıl, İçtüzükteki yasaklama süresi 

dolduğu zaman, hem bu maddeleri, hem de TRT Ka
nununun aksayan diğer maddelerini huzurunuza ge
tirip, TRT'nin tek yönlü kullanılmasına elimizden 
geldiğince mani olmanın çabası içerisinde olacağız; 
demokrasiye inanan sizlerin de bizimle birlik olaca
ğınız inancı içerisinde, bu teklifimizi tekrar huzuru
nuza getireceğiz efendim. 

Değerli milletvekilleri, sözlerimi toparlarken bir 
hususa özellikle dikkatinizi çekmeyi görev bilirim. 
TRT Yönetim Kurulu üyelerinin açık oturum yap
ması, hem bu müesseseyi, hem hizmeti, hem de ya
pılan açık oturumları fazlasıyla zaafa uğratmakta
dır. (Alkışlar). 

Dünyanın hiçbir yerinde, bir müessesesinin ba
şında bulunan insanlar, yönetim kurulu üyeleri, o 
müessesenin hizmetlisi olamazlar. O müessesenin hiz
metine girerlerse, daha alt kademedeki kimseler, on
ların hizmetlerini tartışma durumunda kalırlar ki, bu 
da kişiliklerine zaaf getirir. 

ALİ RIFKI ATASEVER (Tekirdağ) — Sizin za
manınızda da öyleydi. 

DOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — Olmadı 
efendim; TRT'de bugüne kadar hiç olmadı. Konuş
macı olarak katıldılar, yönetici olarak katılmadılar. 

Değerli milletvekilleri, elbetteki TRT'nin bütün 
yanlışlarından hükümetleri sorumlu tutmak mümkün 
değildir. TRT'nin kendinden doğan yanlışları var, 
hükümetlerden doğan yanlışları var, baskı grupların
dan doğan yanlışları var, TRT'nin mevzuattan gelen 
yanlışları var. 

MÜMTAZ ÖZKÖK (Sakarya) — Geçmişten ge
len yanlışlıklar da var... 

DOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — TRT'nin 
geçmişinin her türlü hesabı verilmiştir; keşke geç
mişi bugün de olsa. 

BAŞKAN — Sayın Kasaroğlu, devam buyurun,. 
DOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — Dünkü 

bütçe müzakereleri, TRT'nin geçmişinin ne kadar 
iftihar vesilesi olduğunu bir daha ortaya koydu, 
(MDP sıralarından, «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Muhalefet gruplarının konuşmalarım 17'şer da? 
kika yayınlayan Radyo - Televizyon idaremiz, Baş
bakanımızın konuşmasını 34 dakika yayınlamaktan 
geri durmadı. 

Oysa ben size, kınamaya çalıştığınız geçen döne» 
mi söyleyeyim: En sön, 1980 bütçesi görüşülürken, 
16 Şubat 1980 günü bu yüce parlamentoda görüşü
len bütçe görüşmeleri radyo ve televizyondan başuv 
dan sonuna kadar naklen yayınlandı. Cesaretiniz var 
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mı, yayınlayabildiniz mi? (MDP sıralarından, «Bra
vo» sesleri, alkışlar). 

Değerli milletvekilleri, vaktim tamamlandığı için 
diğer konulara giremiyorum. 

Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. (MDP sıra
larından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kasaroğlu. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 
Ayhan Fırat. (SHP sıralarından alkışlar). 

Buyurun Sayın Fırat. 
SHP GRUBU ADINA AYHAN FIRAT (Ma

latya) — Sayın Başkan, yüce Meclisin-sayın millet
vekilleri; sözlerime başlarken, Sosyaldemokrat Halk
çı Parti Grubu adına yüce Meclise saygılar sunarım. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği gibi, fonlar hariç, 
1986 konsolide devlet bütçesi 7,254 trilyondur. Bu 
bütçe, 1985 devlet bütçesine göre yüzde 30'luk bir bü
yüklük arz eder. Ancak, 1985 bütçesinin en az 500 
milyar açıkla kapanacağını düşünürseniz, -ki, ek öde
neklerle 6 trilyona gelmiştir- 1986 bütçesi ancak ve an
cak 1985'e göre yüzde 20 dolayında bir büyüklük arz 
eder. 

1984 yılında enflasyon yüzde 47'leri geçince, «Bu 
bütçeyi biz yapmadık ki, bizden önceki hükümet yap
tı» diyen bu iktidar, şimdi yine yüzde 50'lere yakla
şan 1985 yılı enflasyonunun kabahatini acaba kime 
yükleyecek?,. 

Açığıyla birlikte 6 trilyona varan 1985 bütçesini, 
1985 yılı enflasyon oranına göre artırırsanız, yaklaşık 
9 trilyonluk bir bütçe bulursunuz. Bu halde denebilir 
ki, 1986 yılı bütçesinin en az 1985 yılı bütçesi kadar 
etkin olabilmesi için 8,5 veya 9 trilyonluk bir bütçe 
olması gerekirdi. Dolayısıyla, bize göre 1986 yılı büt
çesi hiç de tatminkâr olmayan ve 1985 yılı bütçesine 
kıyasla daha küçülmüş, etkinliği azalmış, yetersiz bir 
bütçedir. 

Bu bütçe, Türk Ulusunun hiçbir beklentisini kar
şılayacak bir bütçe olamaz. Bu bütçe, sizin hüküme
tinize uygun bir bütçedir, bu da çok doğaldır; çünkü, 
siz bütçe gelirlerini, yalnız dar gelirliler ve bordrolu-
lar üzerine yükleyen bir iktidarsınız. Siz, zenginlerin 
üzerine gidemezsiniz; zira, çoğunuz o kesimden gel
diniz. Son çıkardığınız vergi kanunlarında bile, asgarî 
ücretli ile yıllık 3 milyon lira kazananın vergi dilim
lerini yüzde 25*te tutarak, düşüncenizi açıkça belli et
tiniz. Ayrıca, Kurumlar Vergisini yüzde 40'tan yüz
de 46'ya çıkartıp, sonuçta yüzde 6'lık bir yükseliş kar
şılığa tüm şirket patronlarını, devlete ödeyecekleri 
"milyarlarca liralık kazanç, vergilerinden de kurtardı

nız. Bir misal vermek istiyorum : 100 milyon lira kâr 
gösteren bir anonim şirket sahibi veya hissedarı, bu
nun 40 milyon lirasını Kurumlar Vergisi olarak ve 
kalan 60 milyon liranın, yüzde 63 üzerinden olmak 
üzere 37,8 milyon lirasını da vergi olarak veriyordu. 
Şimdi ne verecek? Kurumlar Vergisi olarak verdiği 
yüzde 40'ı yeni kanunla yüzde 46'ya çıkarıyoruz ve 
sonuç olarak 54 milyon veriyoruz kendisine; ama da
ha önce kendisine net olarak 22 milyon lira kalıyor
du. Bu farktan dolayı ne gidiyor? 32 milyon lira. Bu 
çıkarttığınız yeni vergi kanunlarıyla, 100 milyonluk 
bir gelirden, 32 milyonunu o zenginlere iade ettiniz. 
Bu yükü kime vurdunuz? Dar gelirliye. Sizin «Orta-
direk» dediğiniz kesime bunu yaygın yük olarak gön
derdiniz. 

İşte, bu nedenlerle diyoruz ki, sizin, devleti kü
çültmeye yönelik bu tutumlarınıza uygun olarak ha
zırladığınız bu bütçe, tam sizin iktidarınıza göre; za
vallı, daracık, genelde ülkeyi daha fakir yapacak bir 
tüketim bütçesidir. Şimdi size soruyorum : Bu bütçey
le, 1984 ve 1985 yıllarında perişan ettiğiniz işçi ve me
mura ne verebilirsiniz, emekli, dul ve yetime ne ve
rebilirsiniz; bu bütçeyle, kahve köşelerinde vakit öl
düren, üniversiteye giremeyen gençlere ne verebilirsi
niz; milyonlarca işsize ne verebilirsiniz; bu bütçeyle, 
bir yıl boyunca alın terini toprağa akıtan ve ürettiği 
mahsulün değer bedelini alamayan fedakâr, cefakâr 
Türk çiftçisine ne verebilirsiniz; bu bütçeyle, esnafa ve 
sanatkâra ne verebilirsiniz; bu bütçeyle, namuslu tüc
cara ne verebilirsiniz; sizin olmayan belediyelere ne 
verebilirsiniz? (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Bu bütçeyle, ancak, yine bazı taraftarlarınıza iş, 
hayalî ihracatçıya milyarlık prim, muz ve çocuk bezi 
ithalatçısına milyonlar ve bazı partiniz mensupları
nın akrabalarının kurdukları şirketlere bankalardan 
milyonluk ve hatta milyarlık kredileri gene verebilir
siniz; bundan da şüphemiz yok. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şimdi biraz 
da Başbakanlığımızın 1986 yılı bütçesi tahminlerine 
bakalım. 1985 yılı bütçesinde Başbakanlığa 30 kadar 
Mersedes almak için milyara yakın para konmuştu. 
Bu kadar Mersedesin ne olacağını sorduğumda; «Arap 
misafirleri ve onların ailelerini gezdirmek için» de
miştiniz. Bu sene de yine, 610 kodlu taşıt kalemine 
620 milyon lira, 620 koduna da -1985 yılı bütçesinde 
87 milyon konulduğu halde- yüzde 1100 artışla 955 
milyon lira para koydunuz. Bütçeye koyduğunuz bu 
miktarları toplarsanız, ikisi 1 milyar 575 milyon lira 
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eder yani iki tüketim kaleminin tutarı, Cumhurbaş
kanlığı bütçesinden daha büyük. 

Alınacak 31 arabanın 15 tanesine, yine, «misafirler 
için» demişsiniz ve bunların yine Mersedes olacağı, 
ödeneğin büyüklüğünden anlaşılıyor. Şimdi soruyo
rum : Araba saltanatına hâlâ bir son vermeyecek mi
siniz; kırk elli arabalık konvoylarla kimleri taşıyacak
sınız? Fakir fukaradan topladığınız vergileri, bu şe
kilde savurganca harcamanız doğru mu? Halen, Baş
bakanlığın emrinde 144 vasıta var; bu sene alacak
larınızla birlikte 175 vasıta oluyor, motorize bir Baş
bakanlık kuruyorsunuz! 

Bu memlekete biraz acıyalım. Birçok köyümüzde 
okullar, bir iki milyon için, altı yedi senedir çatısız 
bekletiliyor. Misal veriyorum; Karaterzi Köyündeki 
okul 5 senedir bekliyor; Hasançelebi Bucağı Köylü 
köyünde 3 bin dönümlük ekili alan, 5 milyon Türk 
lirasına yapılacak su kanalının eksik kısmı parasız
lıktan yapılamadığı için, koskoca saha susuzluktan 
kavruldu gitti. 

Sizden istirham ediyorum, biraz insafa gelin; bu 
savurganlıktan vazgeçin. İğnenin ucunu, lüksünüze, 
konforunuza batırın; millet, çuvaldıza çoktan razı... 
(!SHP sıralarından alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, bir de, yine Başbakanlık 
bütçesinin (R) cetvelinde yer alan taşıt alımları ara
sında, kredili veya peşin olmak üzere, bir de uçak alı
mı görüyoruz; «Cumhurbaşkanlığı veya Başbakanlık 
hizmetleri için» denmektedir. 

Ben şahsen, Sayın Cumhurbaşkanının özel uçak 
istediğini kabul etmiyorum, düşünemiyorum. Rica edi
yorum, ne yapmak istiyorsunuz bu fakir ülkede? Bu 
savurgan ve sorumsuz halinizle, içmeye su bulama
yan, sulama suyu olmayan, yolu bulunmayan, okul
suz, tarlasına atacak gübreye gücü yetmeyen, kahve
hane köşelerinde vakit öldüren çitfçilerin, köylülerin, 
işçilerin, emeklilerin, hatta memurların yüzüne nasıl 
bakacaksınız? (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Sayın milletvekilleri, pazar yerlerinde, okul önle
rinde, cadde ve sokaklarda resmî plakalı arabalardan 
geçilmez oldu. Halen birçok valimizin üçer arabası 
bulunduğunu söyleyerek, «Türkiye'de özveride bulu
nacak, Doğan veya Renault arabaya binebilecek 13 
vali çıkmaz mı?' diye Plan ve Bütçe Komisyonunda 
sormuştum; çünkü onlara da Mersedes araba almı
yordu; ama maalesef muvaffak olamadım. 

UEYLA YENİAY KÖSEOĞLU (İstanbul) — 
Efendim, fakir ülke mi Türkiye? «Fakir ülke» lafını 
geri alsın. 
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AYHAN FIRAT (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, bazen sokakta üç yıldızlı, dört yıldızlı Re
nault araba görüyorum; inanın, iftihar ediyorum. Şim
di tekrar ediyorum : Sayın Hükümetin Başbakanı ve 
bakanları, bu devlete pahalıya mal olmayınız, müte
vazı olunuz ve tasarrufa azamî riayet ediniz. 

Sayın milletvekilleri, şimdi j Anayasamızın 112 nci 
maddesinde belirtilen, Başbakanlığın görev ve yetkile
rine bir göz atalım. Maddede aynen, «Başbakan, Ba
kanlar Kurulunun başkanı olarak, bakanlıklar ara
sında işbirliğini sağlar ve hükümetin genel siyasetinin 
yürütülmesini gözetir» denilmektedir. Yine diğer bir 
paragrafta, «Başbakan, bakanların görevlerinin Ana
yasa ve kanunlara uygun olarak yerine getirilmesini 
gözetmek ve düzeltici Önlemleri almakla yükümlü
dür» denilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, hepinizin de malumu ol
duğu üzere, geçen sene çıkartılan bir kanun kuvvetin
de kararname ile Başbakanlığımıza 34 tane kuruluş 
bağlanmıştır. Bakıyoruz, bağlı kuruluşlara; Millî Gü
venlik Kurulu Genel Sekreterliğinden tutun da, Ziraat 
Bankasına, Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğüne, 
Demir Çelikten, Çimento Sanayiine, TPAO'ya ve 
Gübre Sanayiine kadar neler yok ki içlerinde!... 

Şimdi sormak istiyorum : Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığı varken, Taşkömürü Kurumu ile 
TPAO'nun, Başbakanlıkta nç işi var? Eğer ülkenin 
enerji sorunlarını tek elde toplayarak dengeli bir üre
tim ve tüketim politikası uygulayacaksak, farklı ener
ji sektörleri arasında koordinasyonu sağlayacaksak, 
tüm ülkelerde olduğu gibi, enerji ile ilgili bütün ku
rumların tek bakanlık çatısı altında toplanmasından 
daha doğal ne olabilir? Bu, Ziraat Bankası için de 
öyledir; ilgili bakanlığa bağlanmalıdır; SEKA ve Sü-
merbank için, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı olabilir. 
Bunların Başbakanlıkta ne işi var!.. 

Başbakanlık, israfta, tüm bakanlık ve kurumların 
önünde yer almaktadır; diğer bakanlık ve kurumlar 
da Başbakanlığı örnek alarak büyük oranda mefru
şat satın almakta, oturdukları yerleri tefriş etmekte
dirler. Bakın; Başbakanlık bütçesinde yer alan 400 
kodda yazılı tüketim malları -tüketim malları arka
daşlar- 1985*te 619 milyon, 1986'da 933 milyon; yüz
de 50 büyütülmüş. Yine, 1985'te, 700 kodunda yer 
alan yapı tesis ve onarım giderleri için 1 milyar 333 
milyon lira; 1986 yılı için, aynı kalem, 2,1 milyar lira 
olmuş, yani, yüzde 50'nin üzerinde büyümüş. Muhte
rem arkadaşlar, bu iki kalem için 1986 yılı bütçesine 
yalnız 3 milyar konmuş. En kötü bir ihtimalle, bu 
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paraflın 2 milyar liralık kısmı tasarruf edilebilir. De
min de arz ettim, Cumhurbaşkanlığı bütçesi, geçen 
yıla oranla sadece yüzde 2 büyümüş, yüzde 2... 

Bu yatırımlar, enflasyonist yatırımlardır. Ancak, 
her nedense, hükümet, ölü yatırımları, üretime dönük 
yatırımlara tercih etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Başbakanlığın ilgili kuruluş
larından TPAO ve Etibank için de birkaç söz söyle
mek istiyorum. Hükümetin, Türkiye'de petrol üreti
mini artırmak, yabancı sermayeyi Türkiye'ye çekebil
mek, yerli ve yabancı özel yatırımcıları teşvik etmek 
için geçen sene Petrol Kanununda lehte bazı değişik
likler yaptığı malumdur. Bu kanun yürürlüğe girdik
ten sonra, 1985 yılının ilk 9 aylık petrol üretimine ba
kıyoruz, millî kuruluşumuz olan TPAO, üretimini 
yüzde 10 oranında artırıyor. Gelip de bize yardımcı 
olmasını beklediğimiz ecnebi şirketlerin hepsinin üre
timi ya sıfıra düşmüş yahut üretimlerinde büyük bir 
düşüş var. 

Muhterem arkadaşlar, bu konuyu bu kürsüden; 
«önce kendi millî kuruluşunu takviye etmezsen, ya
bancı gelip de senin hatırın için petrol çıkarıp bunu 
sana vermez, şeklinde dile getirmiştik. Siz, kendi ku
ruluşunuzu ihmal edin, yabancı firmalar gelsin diye 
kanun çıkarın; işte, neticesi TPAO'da görülüyor... 

Diğer bir konu da, Etibank ile ilgili, yani maden 
ihracatı meselesine değinmek istiyorum. Bildiğiniz gi
bi, bor madenlerinin... (ANAP sıralarından gürültüler) 
Arkadaşlarım, dinlemenizi istirham ediyorum. Çok 
calibi dikkattir, burada neler söylenmişse hepsi zabıt
larda vardır. 

Bildiğiniz gibi, eskiden bor madenlerinin ihracatı 
Etibank tarafından yapılırdı, yani tek elden. Dört yıl
dır, yani bor madeni devletleştirildikten sonra, ANAP 
Hükümeti, Maden Yasasında değişiklik yaparak, mil
yarlık maden ihracatı yapmayı amaçladığını söyledi; 
bunun için de, özel sektöre ve yabancı sermayeye ser
besti ve prim verdi. Bir kanun çıkardı, «Gelsin, ara
sın, satsın» dedi. Ayrıca, firmalar, kurulan «Maden 
Fonu» ile de desteklendi. 

Hal böyle iken, bakıyoruz, hükümetinizin çıkart
tığı bu kanun sebebiyle çok söylediğimiz halde, Eti-
bankın elindeki tekeli kırdığınız için -muhterem arka
daşlarım, resmî kayıtlardan okuyorum- madencilik ve 
taş ocakçılığı ihracat toplamı 1984. yılında 170 mil
yon dolar iken, 1985 yılının ilk 9 ayında 166 milyon-
dolara düşmüştür. Toplam ihracatımızın içindeki ye
ri ise, 1984 yılında 3,33 iken, 1985 yılında yüzde 2,91'e 
inmiştir. 

Hükümet, bu meseleyi bir kanun çıkararak hal
ledeceğini zannediyor. Burada yalvardık, «Millî da
vadır, bor madenini vermeyin, Avrupa'da fiyatı düşür
meyin» dedik; senelerdir bu usul tatbik edilmişti; din
lemediniz, verdiniz; işte hali... Yazık, günah değil mi 
memleketin milyonlarına? 

ÖZDEMİR PEHLİVANOĞUU (İzmir) — Ondan 
dolayı mı oldu? 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Başka neden oL-
du? İhracatı artırmak için kanun çıkardınız; Avrupa' 
da bor fiyatları düştü! 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın; sayın hatip 
devam edin. (ANAP sıralarından gürültüler) 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Dinleyelim ar
kadaşlar... 

İSMAİL SARUHAN '(Ankara) — Gerçekleri söy
lemiyorsun. 

AYHAN FIRAT "(Devamla) — Arkadaşlar, sor
duğunuz için söylüyorum; gübre konusunda hüküme
tiniz, «Devletin elindeki gübre fabrikalarını ne yapa
yım? sorusuna cevap bulabilmek için Amerika'ya git
ti, heyet getirdi. «Ne yapayım?»a ne lüzum var; za
ten programınızda var; Satacaktınız. Milyonlarca li
raya malolan, Amerika'dan gelen bu heyet 3 ay ça
lıştı, 3 ay... 

LEYLA YENİAY KÖSEOĞLU (İstanbul) — 
Doğru cevap ver. 

AYHAN FIRAT ^Devamla) —• Yalan değil, ga
zeteler yazdı; bunun için de 254 milyon lira para öde
diniz. Arkadaşlar, heyetin verdiği raporu okuyorum : 
«Devletin elindeki 3 fabrikayı hemen satmak lazım» 
Programınızda zaten satmak fikri yer aldığına göre, 
niye ecnebi şirkete para ödüyorsunuz? Bu memleket
te onlar kadar akıllı insan yok mu? 

LEYLA YENİAY KÖSEOĞLU (İstanbul) — Sen 
varsın ya!.. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — --Ben varım ha
nımefendi, Allaha şükür; sen yoksun... (SHP sırala
rından «iBravo» sesleri ve alkışlar) 

(BAŞKAN — Sayın Fırat, devam ediniz efendim. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Sayın milletvekil
leri, şimdi de ekonomik değerlere bir bakalım : Be
şinci Beş Yıllık Plan Dönemi için yüzde 6,3'lük bir 
ortalama kalkınma hızı öngördünüz. Siz öngördünüz, 
siz koydunuz, planı siz yaptınız; ama dün Sayın Baş
bakan burada, «Kalkınma hızı düştü. Eğer yüksek 
tutsaydık devlet ve fakir bundan zarar görürdü» dedi
ler. Beş yıllık planı siz yaptığınız halde, 6,3'lük kal-
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kınma hızını niye yüksek koydunuz? Geçen sene, bir 
sene ötesini göremediniz mi? 

Muhterem arkadaşlarım, yüzde 6,3'lük ortalama 
kalkınma hızı rakamı doğrudur ve hatta yıllık kalkın
ma hedefinin yüzde 7 civarında olması lazım ki, me
denî ülkelerle aramızdaki irtibatı kaybetmeyelim. An
cak, bakıyoruz ki, 1984 yılı ekonomik değerleri iyi 
çıkmayıp, enflasyon oranı da yüzde 47leri aşınca, bu 
yıla sahip çıkmayan hükümet, bunu, kendisinden ön
ceki Ulusu Hükümetine mal etti. Ancak, Sayın Baş
bakan dün burada, 1984 yılından hu seneye kadar olan 
yıllık yükseliş miktarının 4,9'dan 5,9'a çıktığını da 
kabullendi. Yani, iyi olanları kabulleniyorlar, kötü 
olanları da eski hükümete yüklüyorlar. Mademki, o 
değerleri eski hükümet saptadı ve mademki, enflas
yon eski hükümetin kabahatiydi, o zaman yüzde 5,9' 
luk yıllık kalkınma hızı da eski hükümetin hakkıdır, 
sizin hakkınız değildir. Sizin hakkınız ise, ancak 1985 
yılında getirmiş olduğunuz yüzde 3,9'luk yıllık kal
kınma hızıdır. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri ve 
alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, şimdi 1985 yılındaki kalkın
ma hızı yüzde 3,9 olunca bir müşavir gayrete geldi ve 
«Bunun müsebbibi kimdir?» diyerek DÇM hesapları
nı yakaladılar. Bu sefer de kabahatli, DÇM hesapları 
oldu. 

Şimdi, bakınız arkadaşlar, hükümet üç senedir, 
enflasyon miktarına «yüzde 25» diyor; ama bu yüzde 
25'lik oranı bir türlü bulamıyoruz. Hükümet iki se
ne için kabahatli buldu; şimdi, üçüncü sene olan 1986 
yılı için de bu miktara yine «yüzde 25» olacak diyor. 
Bakınız, burada söylüyorum, üçüncü senenin kabaha
tini kimseye yüklemeyin; çünkü, 1986 yılında, yani 
üçüncü senede, yüzde 25'lik enflasyonu tutturamazsı
nız. Nedenini izah edeceğim... 

Muhterem arkadaşlarım, dünya ekonomisinde, 
Türk ekonomisinin yerini de farklı görmeyin. Çün
kü, 119 ülke arasında yapılmış olan bir istatistikte, 
Türkiye, ekonomik değerlerine göre 79 uncu sıraya, 
Yunanistan ise 58 inci sıraya konmuştur. Bu, sizin 
ekonomik modelinizin neticesi. Aslında, sizde mode
lin ne olduğu da anlaşılmıyor; sizin modeliniz sınıfta 
kaldı. IBu hükümet, liberal ekonomi ile serbest piyasa 
ekonomisinden yanadır. (Bir de bakıyorsunuz, liberal 
ekonomi, yani serbest piyasa ekonomisi yanlıları, ya
na yatmış olan holdingleri doğrultmaya çalışıyorlar; 
hatta ye hatta, bazı büyük devlet ihalelerini, halkın 
gözü önünde, holdingler arasında, kardeş payı yapa
rak dağıtıyorlar. Nerede serbest piyasa ekonomisi, 
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nerede serbest rekabet koşulları?.. Bunlar, zararla kâ
rın kardeşi değil miydi? Zarar eden kuruluşlar için 
neden devlete yönetiyorsunuz? Sizler, devletçiliğin ve 
şirket kurtarmanın karşısında değil miydiniz?!. 

Muhterem milletvekilleri, Amerika, İngiltere, Fran
sa gibi liberal ülkeler, bizim tekstil ürünlerimize du
var örüyorlar; biz ise, kalkıp, onların tüm malları için 
gümrük setlerimizi yıkıyoruz. 'Bu nasıl liberal görüş, 
siz onlardan daha mı liberalsiniz?! 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Muhafazakâr gö-
rüş... 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, tüketim kalemi için 900 milyon dolara ya
kın döviz harcanıyor. Harcanan döviz miktarı geçen 
seneye nazaran ise yüzde 79 daha artmıştır; bu ise 
çok tehlikelidir. Bakınız, size bir misal vereyim arka
daşlarım : Bunu harcıyorsunuz; fakat ülkenin can 
damarı olan enerjiyi de «Yap, işlet, devlet» formülü
ne bağlıyorsunuz ve dünyada firma arıyorsunuz, öyle 
firma bulacaksınız ki, fiyatını size empoze ettirecek, 
yıllık kârını yazdıracak, garantilerini alacak ve bu fir
ma gelecek, size santral kuracak; üstelik, bunun kö-
mürünüde dışarıdan ithal edeceksiniz. Bakın, millî 
kaynaklarımızı bir tarafa atıyorsunuz, «Yap, işlet, 
devret» formülüne, bu memleketin kaderini bağlıyor
sunuz. .. Olmaz arkadaşlar!.. 

Arkadaşlar, bakınız, 900 milyon dolarla ne yapar
dınız : 900 milyon dolar, 450 milyar Türk lirası ya
par; bu parayla, plana koyduğunuz Afşin - Elbistan 
<B) santralını, (yani 4x340 megavat gücünde) yapar
dınız arkadaşlarım. Bu 400 milyarla ne yapardınız; 
400 bin hektar araziyi sulardınız. iBununla ne yapar
dınız arkadaşlar; o dışarıdan «yap işlet devret» ile 
gelip santral kurmasını beklediğiniz insanların yapa
cağı 2 santralı siz yapardınız. Yani, istirham ediyo
rum, köpek mamasından, çikletten, bilmem daha ne
den, bu memleketin sorunları daha mühim değil mi? 
Bir sene, iki sene, üç sene daha kemer sıkamaz mıyız 
arkadaşlarım? İstirham ediyorum ve bir milletvekili 
olarak soruyorum... Buna «dur» deyin, «dur» deyin; 
yazık, günahtır bu dövizlere... Bakın, bu memleket 
yarın darboğaza girecek, biraz sonra onu da izah ede
ceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, serbest piyasa ekonomi
sinden bahsedeceksiniz, sanayi mamullerin fiyatım 
serbest bırakacaksınız; ama Türk işçisinin asgarî üc
retle elini kolunu bağlayacaksınız,, ücret anlaşmazlı
ğında bile grev hakkı yerine, hakem sistemini koya
caksınız; memurun, katsayı artışı ile ağzına bir par-
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mak hal çalacaksınız; çiftçinin bir senelik emek ve 
alın terini düşük taban fiyatıyla elinden yok pahasına 
alacaksınız, bunun da adı, serbest piyasa ekonomisi 
olacak! Bir tarafta sanayici istediği zammı yapacak; 
işçisi, memuru ve çalışanına sen köstek olacaksın... 
(Bunun adı, «serbest piyasa ekonomisi» olmaz. Serbest 
piyasa ekonomisinde, işçinin hakkını da serbest bıra
kırsın, üreticinin hakkını da... Eğer bunun hakkını 
kısıyorsan, üreticiye de gidersin -bugün maliyet enf
lasyonu vardır, 100 liralık malı 200 liraya mal etmek
tedir- ona da rayiç vererek, «Bunun fiyatı şundan 
fazla olmayacak» der ve milyonlarca tüketiciyi kur
tarırsın. Hem onu yapma, hem işçiye set çek, hem 
üreticinin elini kolunu serbest bırak, istediği zammı 
yapsın, tüketiciyi soysun!.. Bunun adı, «serbest piya
sa ekonomisi,» değil arkadaşlar... 

HÜSEYİN AVNI SAÖESEN itfOrdu) — Kaçak
çıları affedenlerden ne bekliyordun, başka bir şey 
mi? 

BAŞKAN — Hatibin sözünü kesmeyin lütfen. 
AYHAN FIRAT (Devamla) — Muhterem arka

daşlar, demin arz ettim gübre fabrikalarını satacak
sınız... Şimdi ben size soruyorum arkadaşlarım... Siz 
de vilayetlerinize gidiyor, çiftçilerle görüşüyorsunuz, 
samimi olarak söylüyorum, 100 dönüm toprağı bulu
nan bir çiftçi, 50 dönümünü ekemez hale gelmiş, güb
re atamaz hale gelmiş... 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — Nerede, ne
rede? 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Bakınız arkadaş
lar, Ege'den daha 15 gün evvel döndüm, her yerde 
böyle arkadaşlar, gezin de görün. Sizin -yalan demi
yorum- yanlış olduğunuzu söyleyeceğim. 1980 yılın
da gübre tüketimi 8 milyon tondu, 1985 yılında 7,5 
milyona düştü. Niye düştü? Alamadı, atamadı... 

SALİH ALCAN ı(Tekirdağ) — Alan yok. 
DEVLET BAKANIM VEHBİ DİNÇERLER (İs

tanbul) — Bedava gübre dağıttık. 
AYHAN FIRAT ((Devamla) — Ürettiğin gübreye 

bak arkadaşım, sattığın gübreye bak; cevabı orada. 
Niye söylüyorsun? Bana bu kürsüden devletin dokü
manını göster, «9 milyon ton gübre geldi» diye. Gös
teremezsin... IBiz, o 8 milyon ton gübreyi 1980 yılında 
kullandık, ya... 

FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Stok var. 
BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz. Devam ediniz 

Sayın Fırat. 
AYHAN FIRAT (Devamla) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri; şimdi de TRT hakkında birkaç 
şey söylemek istiyorum. 
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| Radyo ve televizyon çağın en etkili iletişim aracı* 
dır. Bu nedenle, siyasî iktidarların ellerini bu gibi ku
rumlardan çekmeleri lazımdır. Kurum idarecilerinin de 
son derece yatısız davranmaları gerekir. Bizler, TRT' 

I nin farklı ve zararlı yayınlarını daha eski donemler-
I de görmüş kişileriz. 'Bize göre, TRT'nin Atatürk dev-
I rim ve ilkeleri yanında bütün ağırlığıyla yer alması 
I gerekilir. ((SHP sıralarından (alkışlar) Gelin, görün ki, 
I 'bu TRT ne yapıyor: Laik Türkiye Cumhuriyetinin 

karşısında en ıbüyüik tehlikelerden biri olan İrticaa 
I prim vermetke; hatta ve hatta, üç profesör laracılığıy-
I la, Osmanlı Devletinin laik 'bir yönetime sahip oldu-
I ğunu ıtelevizyon ekranında ispatlamaya kalkıyor... 
I (SHP sıralarından alkışlar) 

I 'Bu TRT, karşıt görüşteki insanlara dıa yer verilmesi 
I gerçeğinden korkarak, siyasal ve sosyal içerikli açık 
I oturumlardan taımamen vazgeçmiştir. TRT'nin tele-
I vizyonda yayınladığı değersiz ve dengesiz yabancı 
I diziler, kurumun gayrî millî bir tutum içerisine gir-
I. diğini açıkça ispatlamaktadır; buna misaller de ve-
I rilebilir. Yine TV'nin Ibir bütün olarak topluma sun-
I duğu mesaj ve değer yargıları, Türk insanının ahlak 
I anlayışını da tahrip etmekte ve genelde ülkemizdeki 
I kültür yozlaşmasının başlıca nedenlerinden biri ol-
I maktadır. 
I Sayın milletvekilleri, TV'de Türk insanı yoktur; 
I hele Türk insanının sorunları, problemleri hiç yok. 
I TV'nin en bellibaşlı görevlerinden bir tanesi de, ftop-
I lumun sorunlarını yansız bir biçimde kamuoyuna 
I yansıtmak ve bunlara çözüm aranmasını kolaylaştır-
I mak olmalıdır. Halihazır durumuyla bence TRT, bu 
I tophıma lâyık Ibir kurum olamamıştır. 
I BAŞKAN — Sayın Fırat, yıarıoı saat fconuşacak-
I sanız, 5 dakikanız var. 

I AYHAN FIRAT (Devamla) — Teşekkür ederim 
I Sayın'Başkan. 
I Sayın mMe'tvefcilleri, bir genç düşünün, bir genç; 
I şimdiye kadar hiç karakola dahi gitmemiş, hakkın-
I da herhangi bir yargı kararı yok; 'imtihana giriyor, 
I sınav kazanıyor ve hakkında güvenlik tahkikatı ya-
I pılıyor. Kime, bakkala mı, manava mı soruluyor?. 
I Belli değil; 'fakat bir yazı eklenerek gönderiliyor, «sa-
I kınoalı» diye ve bu genç fişlenmiş oluyor. Neden 
I sakıncalı; hiç kimse bir şey söylemiyor. 
I Biz, vatanın ve milletin birlik ve bütünlüğünü tüm 
I gücümüzle müda'faa eden bir partiyiz. Ancak, şimdi 
I size sormak istiyorum : Nedir bu onbinlerin çektik-
I teri?.. 'Bu insanları böyle fişlerseniz, dışlarsanız, na-
| sil, birlik ve 'beraberlikten bahsedebiliriniz? Bir de, 
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örfî idare madamlarına, yani 1402 sayılı Yasaya gö
re, «sakıncalı» denen ve vilayetleri dışına çıkartılan
lar var. Bilahare, ilgili örfî idare makamları, 'bunla
rın sakıncalarının kalktığına dair 'belge veriyorlar. 
Bu (belgelerle tekrar eski yerine ve asine dönmek is
teyenlerin talepleri, duyduğumuza göre, 'Başbakan
lıkta takılıp kalıyor ve bu (binlerce insanın, torpilleri 
yoksa, mağduriyetleri sürüp gidiyor. Biz hükümetten 
rica ediyoruz, bu vatandaşları daha fazla mağdur 
etaesinler. 

Muhterem arkadaşlarım, bu arada bir konuya da 
değinmek istiyorum. 'Malatya Vilayetinin Akçadağ 
Kazasında 'bir vatandaş -ismini de veriyorum, thsan 
Akitaş- bir suç isnadıyla emniyete almıyor, 5 gün son
ra hastaneye gönderiliyor. Bu 5 gün (içerisinde dok
tora şevki isteniyor; yapılmıyor ve 'bir doktor, rapor 
veriyor; «sağlam» diye; 5 gün sonra hapishaneye gi
diyor. Emniyete götürüldükten 17 gün sonra, şikâ
yet üzerine, savcı 'bunun durumunu görüyor ve ku
rula sevk ediyor; arkadaşlar, 17 gün 'sonra!.. Kurul, 
«Jşkence görmüştür» diye rapor veriyor. Bunlar acı 
şeyler... Bunlar her ülkede olur; fakat hükümetlerin 
görevi 'bu gibi gözü dönmüş, Anayasayı çiğneyen
lerin başına 'balyoz gibi inmektir. Çünkü, işkence 
anayasal suçtur; 'bunu kimseye yaptırtmamalı. Bu in
san. 

IÎSMET 'OKTAY ı(Eskişehir) — Suçu neymiş bu 
adamın?.. 

AYHAN FIRAT Revamla) — İyi söylediniz ar
kadaşım; şimdi ben de merak ettim; suçu ne diye; 
Maalesef, yanlışlıkla içeri alınmış; salıveriliyor, 21 
gün sonra salıveriliyor. Olur mu arkadaşlar? İsmimi 
de veriyorum; 'bakın, ismini de veriyorum. 

HAOÜtL ORHAN ERGÜDER istanbul) — Sa
yın Fırat, hükümetle ne 'ilgisi var? 

AYHAN FTRAT ı(Devanıla) — Hayır; diyorum 
ki, hükümet bu görevlilere gerekli darbeyi vurmalı 
ki, bunlar yapmasın. İşte o zaman 'göreceksiniz, hü
kümetinizi (bizler de alkışlayacağız. 

BAŞKAN — Sayın Fırat, konuşmanıza devam 
edim. 

AYHAN FIRAT (Devaımik) — Sayın nıillletve-
JcMerd, daha önce de söylediğim gibi, Sayın Başba
kanımız ve sayın hükümet, 1984 yılı başında pembe 
bir tablo çizmişti; 1984'ün bu durumunu hep bir
likte gördük. Enflasyon yüzde 501ere varınca, demin 
de arz ettim, kabahat eskiye gitti! Şimdi, 1985 yılın
da da gene aynı şekilde kabahati DÇM'ye yükledik; 
ancak, 1986'da da enflasyon oranının yüzde 25 ola-
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cağı varsayımından yola çıkıyorsunuz; vergi geMe-
ıtimi, 1985'e nazaran yüzde 57 artırıyorsunuz, 3,6 tril
yondan 5,75 trilyonıa çıkarıyorsunuz. 

Evvelemirde enflasyon beklentiniz 'bizce yanlış; 
ciddî bütr hesaplamanın ürünü değil. Siz sadece KİT 
ürünlerinin fiyat artışlarını yüzde 251lerde tutmakla 
neticeye gidemezsiniz, öncelikle Türk Lirasının dolar 
karşısındaki değerlinin yüzde 25'ten dalha fazla düş
mesini örâemeniz gerdkıir. Ayrıca, demin söylediğim 
gibi, dış ticaret rejıimini, bu kıamlbiyo politikasını göz-
'den geçirmeniz gerekir. 

Sayın miletveklüeri, yaitırıımllar her geçen yıl azal
maktadır. 1985'ıte konsolıide 'bütçede yüzde 20'ler ci
varında yer alan yatırımlar, 1986'da yüzde 17lere 
gerilemiştir. 1986'da bu yüzde 17'ük yatırımın yüz
de 60'ı devlet, yüzde 40'ı özel sektör 'tarafından ya
pılacaktır. Süızin hükümetiniz özel sektör yatırımına 
ağırlık veriyordu, bu oran ters dönecekti; neden dön
medi; sormak hakkımız d e p mi? 

Yine sizin hükümetiniz, Doğu'ya yapılacak ya
tıranları ıteşvlik içtin Ikjanun çıkardı. Bakın arkadaş
lar, teşvik tedbirlerinden yanar'lanmak için Devlet 
(Planlama Teşkıilıatınıa müracaat eden proje portesi 
3,3 trilyon civarındadır. Bunun ne kadarı, Doğu ve
ya kalkınmakta olan vilayetlere aittir? Yüzde 10' 
undan azı muhterem arkadaşlarım. Onun için, bura
da söyledik, gene söylüyoruz; hizmeti ve sanayii, 
devletin oraya götürmesi lazım. 

1986 'bütçesli tümüyle bir 'borç ödeme bütçesine 
dönüşmüş. Muhterem arkadaşlarım, 7 küsur triyo-
nıun yüzde 40'ı ıtransferlerde; 'bunun 250 milyarı 
KİT'lerde, 200 milyarı Emekli Sandığında, geriye 
kalan 3 trilyonun 2,5 trilyonu; iç ve dış borçların 
anapara ve faizlerine harcanıyor. Kullanılacak kısım 
nedir? Yüzde 601ık 'bir bütçe kalıyor elde. Yani bun
dan sonıra, 'bu sekilide gittiğimiz 'takdirde, ileride büt-
çeleıüımıiz tümüylev'biir borç ödeme 'bütçesine dönü
şecek; çünkü dış 'borcumuz 26 milyar dolar; bizim 
gayri safi milî hâsılamız 50 milyar dolar, iki yüzde 
50'nıin üstüne çıkmıştır. Bakın arkadaşlar, eskilere 
göre birkaç rakam vereyim : 1981'de dış 'borçların 
gayri safi milî hâsılaya oranı yüzde 28,8, 1983ta 
yüzde 3'6,7, 1984'te yüzde 43,6, 1985'te de 'biraz 
önce 'arz ettim, yüzde 50'nin üzerine çıkacak, lüe-
ride 'bütçderıiimfiz tümüyle bir borç ödeme 'bütçesine 
dönüşecektir, ki çok tehlikeli bir gidiştir. 

Bütçe açığı yönünden 1985 yılı olumsuz bir yıl 
olmuştur. 1983 yıüı, artı bakiye vermiştir arkadaş
lar, ilk 7 aylık dönemde, ki 250 miyar kadar faz-
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Haliktır bu. 1984 yılı 150 milyar kadar fazlalık ver
miştir, 1985 yılı ise, eksli 'bakiye vermiştir, daha liıi'k 
7 ayda açık vermiştıjr. Yani ekonominin durumu 
1984'e nazaran daha kötü alarak gözükmüştür ve ay-
ırıba 'hayalî İhracat da söz konusudur; bize göre 950 
miyon civarındadır; 'ama bunun üstünde mi, latanda 
mı, Sayın Başbakan da bir rakam veremediler, «söy
leyemem» dediler; ama ihayaM ihracata ödenen 'bir de 
vergi liadesıi var, 'bunun1 da 80 müyar civarında ol
duğu söyleniyor muhterem arkadaşlarım, 

Şu gözüküyor muhterem arkadaşlarım : Eğer, 
hükümetin niyeti, devleti... 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Konuşma sü-
ıresiinıi mi uzattınız Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Efendim, 1 saatlik süreyi kullanı
yorlar. 

AYHAN FİRAT (Devamla) — Beyefendi, bir 
Başkanlık Divanı var burada. Yakışıyor mu size, 
'bunu sanmak suretiyle benıim .sözümü kesmek? Bir 
saat müddetlim var 'benlim... 

BAŞKAN — Sayın Fırat, devam edin efendim. 
İSMAİL SARUHAN {Ankara) — Demin, süre 

hakkında 'ikaz etmiştiniz; onun dçin sordum Sayın 
Başkan. 

GÜRBÜZ ŞAKRANLI (Manisa) — Başkanlık 
Divanı, sizin için de var, Sayın Fırat. 

BAŞKAN — Sayın Fırat, siz devam edin; ıkonu 
anlaşılmıştır efendim. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Sayın mMletve-
Ikilefli, 'bu hükümet gaiıba, devletli, gırtlağına kadar 
'borca soktuktan sonra, ıjktidarı SHP hükümetine dev
redecek; o anlaşılıyor... (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, şimdi siizllere, 'bir de, hükü
metin 'tarımdaki' muvaffakiyeti hakkında 'birkaç bil
gi vereyim. Türkiye'nlin mevcuıt hayvan potansiyeli 
yüzde 17 oranında azalmış. Diğer taraftan, gıdıa 
maddeleri ve diğer tüketim malıları dçin 700 milyon 
dolarlık ithalat yapılmaktadır. Buna, çıiftçli krediıle-
rtin'in faizleriyle, ekspertiz ücretlerini dahil ederseniz, 
bu oran yüzde otuzlara, otuzdökuzlara çıkmaktadır. 
Tarım girdi fiyatları ise, enflasyonun üzerinde art
mıştır. Hükümet çiftçiyi, bir kıilo buğday veya üç-
buçuk kilo pancarla, bıir çay içmeye mahkûm et
miştir, arkadaşlarım, Çiftçi, 'bir çayı, üçbuçuk kilo 
pancarla İçer hale gelmiştir. 

Yine hükümet, plana, 1984 yılında, yalnız DSİ ka
nalıyla, 140 'bin dönüm arazıiyli sulayacağını yaz
mıştı, Beşinci 'Beş Yıllık Planda ise, 750 fakı hektar 
araziyi sulayacağınızı 'belirttiniz. Ne kadarını suîa-
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diniz hu sene? İşte, Man ve Bütçe Komisyonundan 
geçti; ancak, 92 bin hektar araziyi sulayabildıinıiz. 
Böylece, yüzde 40 oranındakıi arazi sulanamadı. Sli-
zin koyduğunuz her ıralkam, Beşinci Beş Yıllık Pla
nın 'daha lilk senesinde, aksadı gitti; yüzde 40 ora
nında saptı. 

Türk toplumu, yılda kişi başına 19 kilogram et 
tüketimken, sizin hükümetiniz sayesinde, bu miktar 
da 17 kilograma düştü. 

MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Çiftçi, «Allah 
bin kere razı olsun» diyor. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — İşsizlik İse, almış 
başını gidıiyor. Devlet Planlamanın resmî kayıtlarına 
göre, tarım dışı İşsiz sayısı, 2,5 milyon, tarım alanın
daki işsiz sayısı ıise, -650 'bindik.. Yani, Devlet Plan
lamanın resmî kayıtlarına göıre, 3 milyonun üzerinde 
'işsliz vardır Türkiye'de. îş ve İşçi Bulma Kurumunun 
rakamlarına göıre İse, 1974'de 700 küsur hin olan 
(işsiz erkek sayısı, 1985'ıte 1 milyon 10 hine çıkmış; 
işsizlik, yüzde 50'ye yakın artmış. Halbuki siz, plan
da, işsizlere iş 'bulacağınızı! söylüyordunuz; ama gö
rüyorsunuz, İşsizlik azalmamış, artmış. Daha bu eko
nominin neresinden ıtutalbliıMırsinıiz? 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın 
Fırat, içimi kararttınız vallahi; eve nasıl gideceğiz bil
mem. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Sayın arkadaş
larım, Sayın Başbakanımın dünkü konuşması üze
nine ide folkkaç söz söylemek işitiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Başbakanımız, KIT' 
ilerin 1983'ıte zararda olduğunu, 1984'lte 400 küsur 
milyon, 198'5'te de miyara yakın kâr ettiğini söyle
diler. 1984 ve 1985 rakamları doğru; ama 1983 de
ğil. Devletin arşivleri elinizdedir, oradan bakınız... 
Bu, aynı şekilde, üç sene önce de münakaşa edildi. 
KİT'ler, 1980'de 52 milyar, 198'1'de 118 milyar, 1982* 
de 172 milyar ve 1983'te total alarak 156 milyar 
kâr etti. Dolayısıyla, 1983'ü zarar gösterip, 1984'ü 
kârlı göstermek olmaz; çünkü orada, hakkı yenmiş 
'bk hükümet vardı; aynı hükümetlin içinde Sayın 
Başbakan da 'bulundu; 198i2'ye kadar 'birlikte çalış
tık; o yılarda da KÜTller kâr etti. Neden söylemi
yor onu? 

MUSTAFA ÇAKALOĞLU (Antalya) — Nıiye 
bağırıyorsun? 

AYHAN FIRAT ((Devamla) — Beyefendi, saygı 
duyuyorum; bundan sonra bağırmayacağını, özür 
dilerim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Cevap vermeyiniz efendim. 
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HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Sayın 
Fırat, meyi doğru söylüyorlar Ikıi, onu doğru söyie-
sMer? 

AYHAN FIRAT 'Pevarria) — Muhterem arka
daştanım, 'birkaç «Jöz de, konut içtim söylemek li&tıi-
yoruım, Bakın aırikadaşlar, «'Konut Fonu» nu çıkar
dık. Niçıin? Türkiye'de Ikonutsuzlıaırıa konut yapmak 
liçin. tKonutsuzlaııa ne kadar konut yaptık? 1984 yı
lında 1!&5 'bin, 198'5'iiaı Mayıs ayında 16 500 - 1984'fe 
aynı - yaımi 100M rıalkamlliar, 1<85 bin... 1980 yılında 
kaç adet konut ürettlik arkadaşlar; 203 'bin. Daihıa 
genlere gitmiyorum... 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi de tmıMî gelirden 
bahsetmek listiyorum. M ü göMmıiz 1 300 doılıaıra 
yülkseknişıtli, lilki sene (içerisıiınde millî gdllidımiz, maa-
tesef 1 000 doların altıma düşmüştür. 'Bu mıüî gölıir, 
umanın, o kaıdar dengesiz yayıhyor, d kadar anormal 
dağılıyor kıi, Anayasanın amiiır hükmü olan «sosyal 
devlet» lilllkesiınıi de alüst tediyory Ayrıca, vergi ka
nunlarımı da getiırıiyaruz, çok kazanandan vergüyıi al
maktan da (imtina ediyoruz... 

Muhterem arkadaşlarım, enerji üzerine de birkaç 
şey söylemek istiyorum.! 'Bu söyleyeceklerimi lütfen 
tetkik ©din, enerji bütçesinde gelecek, göreceksiniz. 
Balkın, sayını 'balkanınızın resmî 'beyanatından alıyo
rum, *1984 yılı 'başında Türkiye takibimin 33 milyar 
175 miiyon klovat/saaıt otea'ğımın; bunun 31 mıillyar 
toiSovat/saatLnıi fcehdiımıizin ürettiğini, 1 milyar 770 
milyon kilovat/saatini de dış ülkelerden aldığımızı» 
söylüyor. 

31 milyar kilovat/saat emerjıi üretiyoruz... Arka
daşlarım bunu yüzde 15 oranında veya denildiğine 
göre, yüzde 12 oranında artırırsak, yıllık artım... 

BAŞKAN — 'Sayın Fırat, ikinci konuşmacıya çok 
az süre kalacak. 
.- AYHAN FIRAT '(Devamla) — Ne kadar kaldı 
Sayın Başkanım? 

BAŞKAN — 18-19 dakika kaldı efendıim. 

AYHAN FIRAT >(Devarnla) — Hemen bitiri
yorum. 

Arkadaşlarım, bu sene sonunda 36,5 milyar kilo
vat/saat enerji üretmemiz lazımdı. Şimdi, sayın ba
kanımızın birkaç gün önce burada veya Plan ve Büt
çe Komisyonunda yaptığı konuşmadan arz ediyo
rum: «33 milyar 900 milyon kilovat/saat.» Yani 
1984'ün sonu ile 1985'in sonu arasında ürettiğimiz 
enerji 2 milyar 300 bin kilovat/saat. Zaten, Beş Yıl
lık Planda da var... Afşin - Elbistan'ın 340 megavat
lık üçüncü ünitesini devreye koyamamışız. 
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Muhterem arkadaşlarım, dün Sayın Genel Baş
kanımızın söylediği rakam doğru. Peki enerji kesin
tisi, kısıntısı nasıl kalktı? 2 milyar kilovat/saat ener
ji açığımız vardı; 2 milyar kilovat/saat ilave enerji 
ürettik, bunu buraya verdik diyelim ve öyle kaldır
dık. Peki, siz 6 bin köye elektrik verdiniz; 1 milyon 
televizyon piyasaya çıktı; bu kadar dayanıklı tüke
tim malları piyasaya çıktı; nasıl oldu da bunu hal
lettiniz? 

Muhterem arkadaşlarım, nasıl halloldu, biliyor 
musunuz; yalnız Bilecik'te - bakın basında da var
dır - mevcut 13 fabrikanın 10 tanesi kapandı; kapa
site kullanımı yüzde 50'lerin altına düştü. İşte, paha
lılık, maliyet enflasyonu da buradan geliyor. Bu şe
kilde enflasyonu önleyemezsiniz... 

Muhterem arkadaşlarım, son olarak, fonlara de
ğinmek istiyordum; ama o konuya değinmeden söz
lerimi bağlıyorum. 

Siz ve hükümetiniz, yanlı davranmanızı devam et
tirdikçe, ihaleleri yandaşlarınıza kapattıkça, taban 
fiyatları düşük tuttukça, muz ve çocuk bezi ithala
tına devam ettikçe, akarsu ve diğer millî kaynaklar 
dururken, ithal kömüre dayalı santrallar kurmaya 
yöneldikçe, lüks ve israfa devam ettikçe, üretime yö
nelik yatırımlara gereğince ağırlık vermedikçe, çok 
kazanandan çok vergi almadıkça, hayalî ihracata 
göz yumdukça, 200'den fazla kapak fabrikayı tekrar 
çalışır hale getirmedikçe, sosyal içerikli yasaları açık
ça dışladıkça, demokratik kurallara sırt çevirdikçe, 
sanayideki kapasite kullanımını yüzde 50'nin üstüne 
çıkaramadıkça, denk bütçe yapamadıkça; ne işsizli
ğe çare bulabilirsiniz, ne enflasyonu önleyebilirsiniz, 
ne de millî geliri 1 000 doların üstüne çıkarabilirsi
niz. Siz, dizginleri bırakmışsınız, atın götürdüğü ye
re hızla gidiyorsunuz... 

Yüce Meclise engin saygılar sunarım. (SHP ve 
MDP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına ikinci 

konuşmacı olarak Sayın Ömer Kuşhan, buyurun 
efendim. 

SHP GRUBU ADINA ÖMER KUŞHAN (Kars) 
— Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
çok değerli üyeleri; Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
Grubu adına değerli arkadaşım Sayın Ayhan Fırat' 
in, 1986 Malî Yılı Başbakanlık bütçesi üzerinde söy
lediklerine ilaveten, söylememiz gereken, üzerinde 
durulması gereken konuları vurgulamak üzere hu
zurlarınızdayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli milletvekilleri, bilindiği gibi, tüm çağdaş 
demokratik sistemlerde, demokrasinin bir güvencesi 
olarak, kuvvetler ayrılığı esası mevcuttur. Buna gö
re, devlet gücünü, birbirlerine egemen olmayan üç 
ayrı kuvvet temsil etmektedir. Bunlardan birisi, ya
sama gücü; ikincisi, yürütme; üçüncüsü, yargı gücü 
veya erkidir. Bu erklerin tek elde toplandığı veya 
birbirine karıştığı bir sistemde demokrasiden söz edi
lemez değerli milletvekilleri. Böylesine bir sistem, 
monarşik veya oligarşik bir sistemdir; sonuç olarak 
diktadır. Bu neden, bizim Anayasamızda kuvvetler 
ayrılığı sistemini demokrasimizin temeline oturtmuş
tur. 

Bizde yürütme erkini, sınırlı olarak Cumhurbaş
kanlığı makamı; ama, tam ve kapsamlı olarak hü
kümet kullanır, özetle diyebiliriz ki, yürütmenin ba
şı ve temsilcisi, Başbakanlıktır. Yürütme organının 
temel işlevi yasaları uygulamaktır. Yürütme orgam 
bir taraftan, ürettiği ve uyguladığı politikalar açısın
dan yasama organının, diğer uygulamaları açısından 
da yargı organının denetimine tabidir. Gerek yargı, 
gerek yasama ve gerekse yürütme organları, demok
rasilerde hukuka bağlıdırlar. Gerek bu erklerden her
hangi birinin işlevini sürdürmesi ve yerine getirmesi, 
gerekse halkın temel hak ve hürriyetlerinin teminatı 
hukuktur ve hukukun üstünlüğüdür. 

Hiçbir ülkede ve demokratik sistemde yürütme 
organının görevleri, teker teker belirlenip saptanma
mıştır. Ancak, şunu ifade edebiliriz ki, yürütme or
ganı, görevlerini yerine getirirken, hukuka uygun 
davranmak, adalete uygun davranmak, ahlaka uy
gun davranmak, ülke çıkarlarına uygun davranmk 
zorundadır; her şeyden evvel, objektif ölçülere uy
mak zorundadır. Bütün, belirtmeye çalıştığımız bu 
hususlar, hele hele yürütme organı için, vazgeçilmez 
asgarî esaslardır sayın milletvekilleri. 

Yürütme organı, ülkenin gereksinmelerine cevap 
verebilecek politikaları da üretir. Ürettiği bu politi
kaları, genellik ve açıklık ilkelerine uygun olarak 
kullanır, ister sağ politikaların iktidarı olsun, ister 
sol politikaların iktidarı olsun, istikrarlı ve güvenilir 
bir yönetim için, bunlar asgarî gerekleri teşkil eder
ler sayın milletvekilleri. 

tMcemizd© yürütmenin, bu temel esaslar karşısın
da acaba «durumu nedir?. Şunu helmen ve üzülerek 
'belirtelim ki, mevcut iktidarın gidişatı bu 'temel esas
lar karşısında hiç de iç açıcı değildir. 'Sayın Başba
kanın yapısında, âdeta, kuvvetler ayrılığı ilkesine bir 
terslik mevcuttur. Sayın Başbakan, denetimine tabi 
bulunduğu yasama organıyla olan ilişkilerinde halen 

bir denge oluşturamamıştır sayın milletvekilleri. De
vamlı 'surette, yasama organının yelki ve fonksiyon
larını ele geçirmek ve onu dışlayarak işlevsiz bırak
mak sevdasındadır. Anayasamızın, istisnayı teşkil 
eden hükümlerini sürekli isteterek, istisnaları fiilen 
kural 'halline dönüştürmüştür. 

Yasa yapma yetkisi yüce 'Meclise ait bir yetki
dir. Bu yetkinin devredilemezliğini, Anayasamız açık
ça saptamıştır; ama buna karşın, Anayasamızın 9*1 
inci maddesinde, istisnaî bir hüküm olarak yer alan 
ve hükümete kanun gücünde kararname çıkarma 
yetkisi veren hükümlerden yararlanarak, elde ettiği 
yetkilerle, yüce (Meclis 'dışında kanun yapmayı bir 
âdet (haline gelinmiştir. Bu tarzda oluşturduğu kanun 
'hükmündeki karanrameleri yüce 'Meclise sunup, ya
sallaştırmaktan kaçmaktadır. Bu şekliyle Sayın Baş
bakan, kendisini âdeta yüce Meclis yerine de ikame 
etmektedir. 'Bununla da yetinmeyip, yüce Meclisi 'bas
kı ve etki altına alma çabasına düşmüştür. 

Değinmek istediğimiz ttor (başka konu da, hükü
mette bulunan 'Sayın özal'm, devletin ana yapısını 
bozucu 'bir 'başka uygulamasıyla (ilgilidir sayın mil
letvekilleri. 'Başbakanlık, bakanlar arasında işbirliği
ni sağlayan, bu şekilde hükümetin genel siyasetini 
yönlendiren 'bir makamdır. Bakanlar Kurulu, bu siyase
tin yürütülmesinden birlikte sorumlu olmakla 'bera
ber, her 'balkan, kendi bakanlığıyla ilgili işlerden do
layı, genel şahsî sorumluluğunun yanı sıra, Başba
kana karşıda sorumlu durumdadır. (Başbakan, ba
kanlarının görevlerini Anayasa ve kanunlara uygun 
olarak yerine getirdiğini gözetmek ve düzeltici ön
lemleri de almakla yükümlü bulunmaktadır. Bu hu
sus, öncelikle Anayasamızın 112 nci maddesinde ve 
konuyla ilgili diğer hükümlerinde açıkça belirtilmiş
tir. Anayasamızın ışığı altında konuyu bir değer
lendirmeye tabi tutacak olursak, her bakanlık kendi 
uğraş sahasına giren 'konularda, hükümetin genel po
litikasına uygun olacak biçimde, esas, düzenleyici ve 
belirleyici bir fonksiyona sahiptir. Oysa, Sayın özal'm 
'Başbakanlığı döneminde görülen odur ki, Başbakan
lık, Sayın Özal'm kişisel eğilimlerine de uygun ola
rak bakanlıkların çalışma konularında birincil işle
ve sahip kılınmaktadır. Tabir caizse, Başbakanlıkta, 
anayasal Bakanlar Kurulunun ötesinde ve bütünüyle 
tayin yoluyla göreve (gelenlerden oluşan, mini bir 
bürokra'tlar kabinesi oluşturulmuştur. Kimi zaman 
İlgili bakanlığın tamamen bilgisi dışında düzenleme
ler yapabilecek kadar fiilî etkinliğe sahip olan bu 
Anayasa dışı oluşum, basında zaman zaman «Ba-
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kanlarüstü müsteşar ve müşavirler» gibi sıfatlarla ta
nımlanan kişilerden oluşturulmuştur. Bu şahıslar ki
mi zaman sadece fiilî bakanlıkla da yetinmeyip, cep
lerinde ses kayıt cihazlarıyla, kendinden menikul sav
cılık görevlerini dahi üslenebilecek ve ilginç olanı, 
sanık sandalyesine siyasal sorumluluğu 'bulunan ba
kanları, oturtabilecek kadar geniş ve olağanüs'tü güç 
ve pozisyonlar edinebilmişlerdir. Elbette 'bu sözle
rimizle hiç kimseyi, fiilen oturtulmaya çalışıldığı sa
nık sandalyesinde savunmak amacında değiliz; ama 
bir şeyi savunmakta ısrarlıyız sayın milletvekilleri, o 
da, hiç kimsenin, kaymağını Anayasadan ve ona pa
ralel olarak, yasalardan almayan kamusal yetkileri 
kullanamayacağı gerçeğidir. 

'Balkan düzeyindeki 'bir siyasal sorumluyu, gerek 
görülüyor ise, sanık sandalyesine oturtacak ilgili, yet
kili ve aslî görevlilerin varlığı hiç kimse tarafından' 
'göz ardı edilemez. Böylesi davranışlar, ulusal irade
ye saygısızlıktır, hukukun üstünlüğüne inanmamak
tır. Yetki gaspıdır, icranın 'başında 'bir kaos yarat-
malktır, tutarsızlıktır ve hatta hatta ciddiyetsizliktir. 

Elbetteki, Başbakanlığın, 'bağlı kuruluşları bir ya
na 'bırakılırsa, bir idarî kadrosu bulunacaktır. Ancak, 
bu idarî kadro, hükümet tasarrufları konusunda ka
rar oluşturucu, belirleyici, bizzat tasarrufta bulunucu 
'bir pozisyon olarak nitelendirilemez. Olsa olsa, Baş
bakanlığa ait bulunan koordinasyon işlerinin sekre-
ıtaryası görevlerini üslenmesi iktiza eder. 

Sayın milletvekilleri, kendisini hukuka bağlı say
mayanların, ne zaman ne yapacağı, yasaları ve ku
ralları nasıl çiğneyeceği önceden kestirilemez. 

Bir çoğunuzun bildiği gbii, yüce Meclisimizde 
bir dosya yüzer gezer şekilde dolaşmaktadır; bu dos
ya, ünlü «Kafaoğlu Dosyasıdır» sayın milletvekilleri. 
Bu dosyanın ilişkin olduğu konu esasen yüce Mec
lise geçen yıl intikal eitmiş ve Meclisimizin K!ÎT Ko
misyonunda görüşülmüştü; komisyon konuyu görüş
müş, irdelemiş ve yüce Meclisimiz adına bir karar 
oluşturmuştur; genel hükümlere göre işlem yapılmak 
üzere, dosyayı yürütme organına tevdi etme kararı 
almıştır. 

Suçların hangi makamlara ihbar edileceği ve han
gi makamlarca kavuşturulacağı yasalarımızda yazı
lıdır. KİT Komisyonu kararıyla, yüce Meclisin iradesi 
Ibeli iken, gerekli işlemi yapmak için yasalarımızın 
genel hükümleri belli iken, Kafaoğlu dosyası nasıl 
ve niçin getörilrniş'tir sayın milletvekilleri; bu konu 
üzerinde çok düşünmek 'gerekir. Oysa, görülüyor ki, 
Sayın özai, eski muarızı Kafaoğlu hakkında, em

rindeki memurlara düzmece suçlama dosyaları ha
zırlatmış ve kendisini iddia makamı yerine koyarak, 
hiç hakkı olmadan, siyasî muarızını, bir savcı gibi 
suçlamıştır. 'Bununla da kalmayarak, dosyayı, işlem 
yapılmak üzere yüce Meclise sevk etmiş ve yüce 
Meclisi etki atlına alarak, siyasal sürtüşmesine alet 
etmeye çalışmıştır. (SHP sıralarından 'alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, görülüyor ki, Sayın Baş
bakan, hükümeti de dışlayarak, tüm hükümet yet
kisini; Meclisi de dışlayarak, Meclisin yetkilerini; 
yargıyı da dışlayarak, yargı yetkisini de tekeline al-
maik hırsına kapılmıştır. Bu eylemler, kuvvetler ay-
rıhğındaki, Başbakanlık fonksiyonunun, hukukun üs
tünlüğünü de aşarak, monarşik bir işleve sahip kılın
masından 'başka-şekilde yorumlanamaz. 

BAŞKAN — Konuşmanızı toparlayınız Sayın 
Kuşhan. 

'ÖMER KUŞHAN '(Devamla) — Bil demokrasiyi 
hiçe saymaktır. (ANAP sıralarından «Konuya geç» 
sesleri) Değerli milletvekilleri. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, toparlayın. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Toparlıyorum 
Sayın Başkanım. 

Değerli mületvekil'leri, bir kimsenin, söylediği şey
lerin hangi meselede, hangi konu üzerinde olduğunu 
anlayabilmesi için, evvela o konuyu bilmesi gerekir. 
O bakımdan, ikide bir beni «"Konuya geb diye ikaz 
etmeye çalışan değerli milletvekili arkadaşlarıma 'gü
cenmiyorum; çünkü konunun ne olduğunu bilmiyor
lar ki, söylediğimden bir şey anlasınlar. (SHP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, siz devam edin. 
İÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın Başkan, 

hemen toparlıyorum. 
(Değerli milletvekilleri, Sayın Başbakanın çok özel

likle son zamanlarda üzerinde hassasiyetle durduğu 
ve 'beni konuya davet eden sayın mille'tvekili ve diğer 
milletvekili arkadaşlarımın da desteğini sağlayarak, 
fonlar teşkil etmek suretiyle çeşitli uygulamalara gir
diği hepinizin malumudur ve ayrıca yine malumu
nuzdur ki, şu anda Başbakanlık demek, Türkiye Cum-
Ihuriyeti Hükümeti demektir âdeta, kendisine bağlı 
kuruluşlar nedeniyle. 

Sayın milletvekilleri, Başbakanlık bütçesini tet
kik ederken görürsünüz ki, birinci sahifede, kendisine 
bağlı kuruluşları şöyle bir gözden geçirdiğinizde, san
ki dışarıda kalan başka kuruluş yoktur gfbi bir hal 
vardır ve gerçektir de bu. Ama, gelin görün ki, böy
lesine iktisadî çalıştığını iddlia eden ve böylesine ge-
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lirleri artırıcı, milletine adi 'bölüşümü getireceğini 
söyleyici; ama 'bugüne tadar kesinlikle bunu yap
manın eğilimini dahi göstermemiş olan Başbakanın 
'bir 'başarı Jbeligesıini size sergilemek listiyorum. Adını 
vermeyeceğim, araştırın, bulununuz; her şeyi 'hazır 
almaya çalışmayın. (SHP sıralarından «'Bravo» ses
leri, alkışlar) Özellikle belirtiyorum, bu bir genel 
müdürlüktür ve Başbakanlığa bağlı genel müdürlük
tür ve sizin getirmiş olduğunuz yeni sistem içerisin
de, genel müdürün ve yönetim kurulu üyelerinin ve 
hatta şefinden müdürüne kadar bütün elemanlarının, 
'kendisine 'bağlı kuruluşlarda yönetim kurulu üyesi 
olarak görev aldıklarını ve bunun fcafşıllığında da her 
tay, genel müdürün 600 bin lira, memurunun ise 150 
bin lira gibi bir fark ücret aldıklarını belgeleyen ve 
ilgili genel müdürlükçe, bir milletvekilinin sorusu üze
rine gönderilmiş bir resmî belgedir. Müsaade eder
seniz, bir kısmını size okumak listiyorum1: «Sözleş
meli personele, kendi üore'tJleri dışında, liştiraklerdeki 
yönetim ve demetim kurulu üyeliklerinden verilen ek 
görev ücreti ve ne nam altımda verildiği ekli listede 
'gösterilmiştir» diyor. 

Değerli* arkadaşlarını, sayın milleltvekilleri, bu ek 
liste, ANAP Hükümetinin, Türkiye'de tüyü bitmemiş 
yetimlerin haklarını ne şekilde, hakkı olmayan kim
selere yedirdiğinin belgesidir. (SHP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, dün özellikle bir şeye dik
kat ettim; benden önce konuşan değerli arkadaşla
rım elbetteki vurguladılar, ama ben de vurgulama
dan geçemeyeceğim... 

'FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Sayın Baş
kan, 5 dakika geçti. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, sözünüzü bağlayın 
efendim. 

lÖMER KUŞHAN '(Devamla) — Hemen topar
lıyorum. 

Türkiye'de milî bir kuruluşumuz var; Türkiye 
Radyo ve Televizyon Kurumu. Dün aksanı ve ev
velsi akşam sayın Anamühalefet ve 'diğer muhalefet 
partisi genel başkanlarının buradaki görüşmelerine, 
millete bazı konulan anlatışlarına 1'7'şer dakika; ama 
'Sayın Başbakanın buradaki yarısı hayallere dayalı 
cevaplarına (ANAP sıralarından gürültüler) 34 da
kika gÜbi bir süre verdi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir sistem ku
rulmuştur sayın milletvekilleri; Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde Başbakana ne kadar süre verilir ise, 
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Anamühalefet ve mulhialefet partisi liderlerine de o 
kadar süre verilir. 

O sevgili millî kuruluşumuzu, biz, bu konuda, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde uygulanmakta olan 
sistemî  kendi bünyesinde uygulamaya davet ediyor, 
hepinize engin saygılar sunuyorum .sayın mille'tve-
kil'leri. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN Teşekkür ederim Sayın Kuşhan. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Mehmet 

Onur; buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADİNA MEHMET ONUR 

(Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin sayın üyeleri; Başbakanlık bütçesi 
'hakkında Anavatan Partisi adına söz almış bulunu
yorum. IBu vesile ile yüce Meclisin değerli üyelerini 
şahsım ve grubum adına saygıyla selamlarım. 

1986 yılı Başbakanlık bütçesinin kabulü, bütçe 
çağrışımdaki ilkelere, Maliye ve Gümrük Bakan
lığının yayınladığı bütçe hazırttaıma rebJberindeki 
esaslara uyulmak üzere, tasarruf anlayışı içinde ha
zırlandığı ve 1986 malî yılı bütçesi olarak teklif edi
len ödeneklerin, hizmetlerin İfası için yeterli olduğu 
görüldüğümden, Plan ve Bütçe Komisyonunun 13 
üncü Birleşiminde uygun bulunmuştur. 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planının, ikinci yılı
nın bütçesi olan 1986 yılı bütçesinin, toplumumuzun 
refahını artıracak ve takip edilen istikrar politikası
nın başarıya ulaşmasını sağlayacak önemli unsurlar
dan birisi olduğuna inanıyoruz. 

Genel bütçenin bir 'parçası olan Başbakanlık büt
çesi de, bu politika ve prensiplere uygun olarak, 
Başbakanın ve Başbakanlığın, Anayasa ve kanunlar
la verilen görevlerini en iyi bir şekilde yürütmesi 
için, gerçekçi bir şekilde hazırlanmıştır. 

Değerli milletvekilleri, 1984 tarih ve 18550 sayılı 
Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 3056 
sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkındaki Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hak
kındaki Kanunda, Başbakanlığın görevleri şu şekilde 
bdilrtilmişitir; müsaade ederseniz başlıklar (halinde 
takdim edeceğim. 

Bakanlıklar arasında işbirliğini sağlamak, 

Hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözet
mek, 

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

•Devletin teşkilatının düzenli ve müessir bir şekil
de işlemesini temin edecek prensipleri tespit etmek, 
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Hükümet programı ve kalkınma planlan ile yıllık 
programların uygulanmasını takip etmek, 

Kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yö
netmelik ve karar tekliflerinin, Anayasaya ve diğer 
mevzuata uygunluğunu incelemek ve yasama organı 
ile olan münasebetleri yürütmek, 

Mevzuat 'hazırlama usul ve esasları ile ilgili ülke
leri •'•'tespit etmek ve geliştirmek; yürürlükte bulunan 
mevzuatın 'Sicillerini tutanak, kodlamak, tek metin 
'haline getirmek, bilgi işlem sistemi içinde takip et
mek ve yayınlamak, 

İdarede etkinliğin sağlanması, görevlerin tam ve 
verimli bir şekilde zamanında yerine getirilmesi, ida
rî usul ve işlemlerin basitleştirilmesi; devlet teşkilatı
nın düzenılenmesi için 'gerekli olan sistem ve prensip
lerin 'gdiştiriilımesıini ve uygulamasını 'Sağlamak. 

'Devlet teşkilatındaki teftiş ve denetim sistemini 
geliştirmek; uygulanmasını 'takip etmek, gerektiğinde 
teftiş ve denedim yapmak, 

/Türk .Devleti ve Milletinin hayatını ilgilendiren, 
tarihî, hukukî, idarî, ekonomik, ilmî doküman ve 
belgeleri toplamak; değerlendirmek ve düzenlemek, 

'Film, mikrofilm gibi ileri teknikleri uygulayarak, 
arşiv malzemelerini tek nüsha olmaktan kurtarmak; 
'bunların tahribini önleyici arşiv laboratuvarları kur
mak; milletlerarası arşivcilikle ilgili hareketleri takip 
etmek ve önemli arşiv malzemesini yurt ve dünya 
'bilim çevrelerine sunmak. Kısaca böyle... 

Yüce Meclisimizce bilinen bu görevleri ttekrar et
menin sebebi, 'Başbakanlık bütçesi çerçevesinde ya
pılacak işlerin genişliğini bir kere daha 'takdirlerinize 
arz etmektir. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; Sayın 
Ayhan Fırat arkadaşımızın biraz önceki bahsettiği is
raf sualine cevap olarak, biz de şöyle diyeceğiz. 'Me
selelerimizin daha kolaylıkla ve daha süratle çözüme 
kavuşturulabilmesi için, 'her şeyden önce, hukukî 
esasların ve idarî yapının bunu sağlayacak hale ge
tirilmesi zarurî görülmüş, bu •bakımdan 'günün şart
larına uygun olmayan, eskimiş, yavaş işleyen, kaynak 
ve zaman israfına yol açan idarî yapı ve hukukî esas
lar gözden geçirilerek, yeniden düzenlenmiştir. 

Hükümet programımızın ana hedefleri arasında 
yer alan, idarenin yeniden düzenlenmesi çalışmaları 
kısa sürede 'büyük ölçüde tamamlanarak, başarı ile 
neticelendk'ikniştir. 

Hükümet kurulduğu gün, daha güvenoyu alma
dan, 14 Aralık 1983 tarihinde, bakanlıkların teşkilat 
ve görev esasları konusunda 17 adet kanun hükmün

de kararname neşrederek, önemli bir reorganizasyon 
yapmıştır. Bu operasyonla, 'bakanlıkların teşkilat ve 
görev esasları tespit edilmiş ve sayıları azaltılarak, 
idarenin etkin ve verimli bir şekilde- yürütülmesi ko
nusunda önemli (bir reform programı yürürlüğe kon
muştur. 

Planlama, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 
ve Merkez Bankasının beraberce ahenk içinde çalış
ması, ekonominin daha iyi çalışması demektir. Eko
nominin bu önemli üç organı, geçmişte ahenkli ça
lıştırılamamış ve bu da bazı ekonomik sıkıntıları 
bilakis ağırlaştırmışitır. Oysa, bunların uyumlu çalış
tığı dönemde ekonomi 'başarılı olmuştur. İşte, ekono
mide birliği sağlamak ve süratli karar almak için, 
Planlama, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ve 
Merkez Bankası, Baıbakanlığa 'bağlanmıştır. 

'Sporun, toplumda ve bilhassa eğitim sistemi için
de daha etkili bir yer 'bulabilmesi için, Gençlik, ve 
Spor 'Bakanlığı, Milî Eğitim Bakanlığı ile bideştiril-
miş, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı haline 
'getirilmiştir. 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tek bakanlık hali
ne getirilmiş; devletçe götürü'len altyapı hizmetlerin
de müesşiriyet sağlanmıştır. Bunlar hep tasarrufla il
gilidir. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, sanayileşme ile bir
likte, ticaret sektörünün de aynı hızla gelişmesi ge
rektiği düşüncesiyle birleştirilmiştir. 

Büyük önder Atatürk'ün, bu milletin efendisi 
olarak kabul ettiği Tüfk köylüsüne en iyi hizmet ver
me gayesiyle köye götürülen hizmetler, Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanlığı bünyesinde bMeştirilmiş-
tir. 

İşçimize götürülen hizmetlerin hızlandırılması ama
cıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları bir
leştirilmiştir. 

Ekonominin sıhhaiti için verimli çalışan kuruluş
lar haline getirilmek mecburiyeti 'bulunan önemli 18 
kamu iktisadî teşebbüsü, ilgili kuruluş olarak Başba
kanlığa bağlanmıştır. Muhakkak devletin kontrolü 
altında olması gerekli, rekabete açık olan kamu ik
tisadî teşebbüslerini, o politikaları yapan bakanlık
lara bağlı tutmamak için böyle yapılmıştır. Aksi tak
dirde, rekabet esasları çalışamazdı; 'politikayı yapan 
bakanlıkların, mutlaka, bu işten ayrı olması gere
kiyordu. 

Böylece, 1978'de 35'e kadar çıkan bakanlık sayısı 
azaltılmıştır. Bakanlıklar, koltuk dağıtma meselesi 
değil, hizmet yarışının verildiği makamlar olarak de
ğerlendirilmiştir. 

— 167 — 



T. B. M. M. B: 41 11 , 1% , 1985 0 : 3 

2680 sayılı Kanununun verdiği yetkiye dayanıla- j 
rak hazırlanan ve 18 Haziran 1984 tarihli mükerrer 
Resmî Gazetede neşredilen 33 kanun hükmünde ka
rarname ve 'bir de Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile 
kamu kurum ve kuruluşları yeniden düzenlenmiş ve 
idarî reform paketi tamamlanmıştır. 

Genel olarak yapılan 'bu idarî reform ile ana mo
del gözden geçirilerek değiştirilmiş, bakanlıkların teş
kilat ve görevleri yeniden düzenlenmiş, bakanlık ve 
ıbağlı kuruluşların teşkilat ve görevleri ıreorganize 
edilmiştir. 

Kaımu İktisadî teşebbüsleri yepyeni bir anlayışla 
ele alınarak, 180 kamu -iktisadî teşebbüsü ünitesinin 
tek bir kanun hükmünde kararname ile düzenlenmesi 
sağlanmıştır. 

Tarım satış ve tarım kredi kooperatifleri teşkilat
ları, çıkarılan bir kanunla yeniden düzenlenmiştir. 
Çok sayıda kurul, komisyon ve komitenin kaldırıl
ması sağlanmıştır. Bu suretle, 92 adet kurul, şûra 
ve komisyonun sayısı 56'ya indirilmiştir; işte bunlar 
tasarruftur. 

Yıllardır, üzerinde »bol bol konuşulan, sayısız ku
rulların ve komisyonların sonsuz toplantılarında laf ! 
ve kâfcıt üzerinde yapman .reorganizasvon çalışımaları, i 
hükümetin; oesur, enerjik ve kararlı tutumuyla altı j 
avlık b'r dönemde tamarrilanmuştır. Bu çalışmalar ya- j 
nılırken, günlük politikadan, küçük hesaplardan ta- | 
maman uzak kalınmış, devletin ivi idare edilmesini j 
pjê ektıiren bütün tedbirler düşünülmüş ve bu konuda I 
her fedakârlık yapılmıştır. 

Muhterem milletvekilleri, gerçekten de, bu reform 
hareketlinin uvgu'aması neticesinde, yetki ve sorum- I 
luluk'lar dağınıklıktan kurtarılarak, teşkilatlanmada | 
sadeleşme ve gidilmiş ve hiverarş'ik kademeler ve bi- j 
riımler belli esaslara bağlanmıştır. İşçinin işi bir ba- I 
kanlıkta, çiftçinin işi bir 'bakanlıkta, esnaf ve sanat- I 
kârın işi İse bir bakanlıkta halledilmektedir; koordi
nasyon İhtiyacı da asgariye indirilmiştir. Böylece, 
personel reformuna zemin de hazırlanmıştır. Çünkü, 
kamu kurum ve kuruluşlarında anahizmet birimleri | 
ile onlara yardımcı olan ve danışma hizmeti yapan 
birimler birbirinden ayrılmıştır. Hedef, dinamik, sü
ratli ve müessir işleyen çekirdek bir idarî yapıyı ge
liştirmektir. 

'Başbakanlığın yeniden düzenlenmesinde, diğer ül
kelerin teşkilat modelleri incelenmiş; kamu kurum ve j 
kuruluşları arasında koordinasyon ve işbirliği sağla
yacak, devlet teşkilatının düzenli, etkili ve verimli bir 
şekilde çalışmasına yön verecek bir yapıya kavuş
turulmuştur. 

I 1960 yılından bu yana kadro ihdası suretiyle daire 
başkanlığı şeklinde kurulan ve yeni düzenleme öncesi 
mevcut olan bu birimler hukukî statüye kavuşturu-
lıarak, başkanlık. şeklinde birer uzmanlık ve koordi
nasyon birimleri haline getirilmiştir. Böylece, Baş
bakanlığın anahizmet birimleri 'arasında bulu
nan bakanlıklarla, kamu kurum ve kuruluşları ara
sında koordinasyon ve işbirliği sağlanmış, devlet teş
kilatının düzenli, etkili ve verimli bir şekilde çalış
masına yön verilmiştir. Bu suretle, Başbakana Ana
yasa ile verilen görevlerin müessir bir şekilde ifası 
mümkün olabilmiştir. 

Ayrıca, Başbakanlığa bağlı kuruluşlar sıkı bir 
incelemeye tabi tutulmuş ve 5 müsteşarlık kaldınl-
ımıştır: Kıbrıs İşleri Müsteşarlığı müşavirlik haline 
getirilmiştir; Toprak ve Tarım Reformu Müsteşar
lığı, Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 
olarak, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına ve-

I riknlşfiir; Tanıtma 'Müsteşarlığı, Basın Yayın ve En
formasyon Genel 'Müdürlüğü adı altında, daha ve
rimli bir teşkilat haline getirilmiş; çevre Müsteşar-

I lığı, Çevre Genel Müdürlüğü olarak teşkilatlandırıl-
• mış ve Deniz İşleri Müsteşarlığı ise, başkanlık olarak 
{ düzenlenmiştir. 
; İdarî reform paketinin en önemli bölümlerinden 
I birini Kamu İktisadî Teşebbüsleri meydana getirmek-
I tedir Bu alanda yapılan düzenlemeler, kamu iktisadî 
I teşebbüslerinim piyasa ekonomisi kaidelerine göre iş-
| lemesi esasına 'dayandırılmıştır. 

Sunî olarak ayrı bir hiyerarşik kademe şeklinde 
7 üst kurum, yani basındaki deyimiyle, şapkalar kal-

I dikmiştir 32 teşkilat kanunu kaldırılarak, bunların 
j yenine tek bir çerçeve kanun getirilmiş, kuruluşların 
j ana statü ve sözleşmelerine Ekonomik- İşler Yüksek 

Koordinasyon Kurulumun yönetimiyle esneklik ka
zandırılmıştır. Ayrıca, getirilen sözleşmeli personel 
sistemiyle, kaliteli eleman istihdamına mikan sağlan-
mıştır. 

I İdarî reform ile idarî yapıları belirlenen kuruluş-
| ların süratli, etkin çalışabilmelerini sağlayacak kad-
j rolarını tespit edebilmek amacıyla da, Genel Kadro 

Kanunu çıkarılmıştır. Bu düzenleme sonucu, devlet-
; miz ilk defa kadrolarına, kısaca memuruna sahip çı-
I kabilmlşitir. 

1970 yılında 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nu ile planlanan Genel Kadro Kanunu 14 yıldır çı
karıl amamıştı; bundan dolayı, bürokrasideki bu keş
mekeş her geçen gün büyümüştü Devletin kadroları 
tespit edilirken, unvan kargaşalığı ile karşılaşılmış-
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tır; aynı işi yapan memura değişik yüzlerce unvan 
verilmiştir, Bunun için, aynı mahiyetteki kadro un
vanları tek 'bir unvanda toplanmıştır. 

Düğer yandan, 'bürokrasideki biyerarşik kademe 
de azaltıüımıştır. Müsteşardan şef yardımcılığına ka
dar uzayan ve sayısı 14 olan üst bürokratik kademe 
^azaltılarak, vatandaşa kolaylık getirilmiştir. Eskiden 
vatandaşın 'bir talebi olduğu zaman 14 ayrı üst ka
demeden geçerdi; başvuru taşradajı geldiği zaman 
'bu kademe sayısı 20'yi dahi geçebiliyordu. 'Böylece, 
yöneticilerin sayısı 18 240'̂ tan 8 4'50'ye düşürülerek, 10 
bin civarında azaltılmıştır; işte, (tasarruf 'budur. 

Bu kanunla keyfî kadrolaşmaya son verilmiştir; 
yeni kadrolar ancak kanunla alınabilecektir. Kadro 
tespiti ve talepleri, iş analizine ve iş ölçümlerine da
yandırılmıştır; yani, adama iş 'bulmak yerine, işe gö-
ıre adam bulmak zihniyeti yerieş'tirilmiştir. Memuru
na ve kadrosuna sahip çıkan devlet, böylece kaynak 
israfını da önlemiştir. 

'Bu kanun sayesinde, kadrosuzluk sebebiyle terfii 
edemeyen memurlara terfi imkânı getirilmiş, ayrıca 
kuruluşlardaki kullanılmayan atıl kadrolar, kullanı
labilir 'bale sokulmuş'tur. Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten, hüküme'tin 'birinci yılını doldurduğu aralık 
ayının ilk yarısına, kadar, 'bütün hakanlıklarda ve 
bağlı kuruluşlarda 'bu işlemler- tamamlanmış bulun
maktadır. 

Yine hu kânunla, taşra teşkilatındaki istihdam 
kapasitelerinde azaltma yapılarak, merkez 'teşkilatın
da genişleme yapılması Önlenmiştir; hatta merkez 
kadrolar, gerektiğinde tşara teşkilatına kaydırılabile-
cektir. Bunda amaç, taşradaki hizmetlerin aksama
ması, oradaki vatandaşlarımızın hizmetlerinin daha 
süratli bir şekilde yerine getirilebilmesidir. Hizmetin, 
taşradaki vatandaşın ayağına götürülmesi böylece 
sağlanmıştır. 

Merkezî idarenin ıslahı ile Genel Kadro Kanunu
nun uygulamaya sokulmasına paralel iki büyük adım 
daha atılmıştır. Bunlardan bir tanesi, merkezî idare
nin taşra teşkilatlarının, merkeze paralel olarak bir-
leştiramesıidir. İkinci çalışma olarak, mahallî idare
lerin düzenlenmesi için de, bürokrasinin ıslahıdır. 

Ülkemizde son yirmi yılda mahallî idareler kü
çük belediye hizmetleri, metropoliten yerleşme ve 
hizmet idareleri haline gelmiş ve bekliye teşkilatları, 
uzman personel ve finansman darboğazları ile kar
şılaşmaya başlamıştır. Metropoliten belediyeler ve di
ğer belediyelerin personel eğitimi için faaliyetlere te
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şebbüs edilirken, bir yandan da, çeşitli kanunlarla, 
kalıcı yeni finansman kaynakları bulunmuştur. 

Değerli milletvekilleri, bürokrasimizin her kade
mesinde, vatandaşa itimat esasının getirilmesi temin 
edilmeye çalışılmıştır. Vatandaşın devlet kapısında 
çektiği sıkıntıları ortadan kaldırmak için, insan gücü 
ve zaman kaybına sebep olan pek çok bürokratik 
işlemler basitleştiriilmişjtir. Mesela, ehliyet almak, nü
fus cüzdanı almak, ikâmetgâh ilmühaberi almak, 
savcılık belgesi almak gibi meseleler... Burada hep
sini saymak istemiyorum. Ayrıca, nüfus işlemlerinde 
de .kolaylık getirilmiştir. Bilhassa köyde oturan va
tandaşların, doğum, ölüm ve evlenme gibi işlemleri 
önemli ölçüde basitleş'fcirilmiştir; çocukların okula 
kayıtları sırasında istenen evrak sayısı büyük ölçüde 
basitleştirilmiştir. Ayrıca, yatırım projelerinde fizibi
lite, yapma •mecburiyeti kaldırılmış, bu konuda yatı
rımcının bir form doldurması yeterli görülmüştür, 
bürokratik işlemler asgarîye indirilerek, teşvik bel
gesi bir ön belge olma niteliğinden çıkarılmış ve teş
vik tedbirlerinin herhangi bir uygulama belgesine ge
rek kalmadan, teşvik belgesinde yer alan değer esas 
alınarak tatbik edilmesi usulü getiri'lmiştir. 

Vergi makbuzu yerine, vergi cüzdanına işlerlik ka
zandırılmıştır. Veraset ve İntikal Vergisi işlemlerin
de kolaytaştırmaya gidilmiştir. Ayrıca, 'ehliyet işlem
lerinde formaliteler ortadan kaldırılmıştır. 

'Memur ve diğer kamu 'görevlileri İle ilgili bazı 
kanunlarda değişiklik yapılması hakkında 243 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname 12.12.1984 tarihli 
Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş, böy
lece, hükümetin 2999 sayılı Kanuna dayanarak aldığı 
yetki kanunu çerçevesinde Türk personel rejimi ça
lışmaları noktalanmış bulunmaktadır. 

'Bu defa yapılan düzenlemelerle, özelikle 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununun 'bütün hükümleri 
gözden geçirilmek suretiyle, uygulamada, gerek dev
let açısından ve gerekse vatandaş açısından tıkanık
lıklara ve hatta bazı kamu halklarının kullanılmasın
da tereddütlere yol açan hükümlere işlerlik kazan
dırılması yanında, devlet memurlarının sosyal hakla
rıyla birlikte, yine malî haklarında da .gerekli iyileş
melerin yapılmasına çalışılmrş ve yeni bir kanun hük
münde kararname de çıkartılmıştır. 

Mayıs ve Haziran 1984 aylarında çıkarılan ka
nun hükmünde kararnamelere ek olarak yürürlüğe 
konulan 243 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile, 
'657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kamu 
personelinin sosyal, idarî ve malî statüleri yeniden 
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'özden geçirilmiştir. Bu, 1970 yılından bu yana ya
pılan en büyük personel hareketi ve gerçek anlam
da 'bir personel reformudur. Yapılan bu personel re
formu ,'i'le, devlet memuru, 'klasik, kalıplaşmış değer
lendirme .sisteminden, dengeli ve itidalli bir değer
lendirme sistemline oturtulmuştur. 'Bu (reformla ilk 
defa, çalışanla çalışmayan tefriki yapılabilecek, ça
lışan personelin teşvikiyle, ödüllendirilmesi sağlan
mış olacaktır. Yeni personel rejimiyle getirilen re
formun ana unsuru, memurun çalışımasının değer
lendin Imes'idir. 

Yapılan önemli isterden biri de, taşrada, valilerim 
ve kaymakamların, sicil amiri olmalarının sağlan
ması, 'böylece merkeziyetçilikten, ademî merkeziyet
çiliğe geçilmede önemli 'bir adım atılması ve mülkî 
idare amirliğinin güçlendirilmesidir. 

Ayrıca, ödül sistemine dinamizm kazandırılmış,• 
emsallerine göre daha başarılı olan devlet memuru
nu, kadro sayısının yüzde 1 ini aşmamak üzere, il
gili bakanın takdiriyle ödüllendirme yoluna gidilmiş
tir. 

Emniyet, gümrük, eğitim ve öğrettim 'hizmetlerin
de ise, toplam kadronun yüzde 2'sini geçmemek üze
re, onlar da iki maaş ikramiye alma durumuna ge
tirilmiştir. 

Ayrıca, kadro tıkanıkları, bir üst dereceye terfi 
imkânı ile giderilmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, görüldüğü gl'bi, devlet 
teşkilatı 'herkes tarafından 'kolayca anlaşılan, 'basit, 
rasvonel bir yapıya kavuşturulmuştur. Bu balkımdan, 
idareyi yeniden düzenleme çalışmalarında demokra
siyi geliştirecek ve kökleştirecek prensiplere ağırlık 
verilmiştir. 

Değerli •mıletvekileri, Osmanlı Devletinin resmî 
yazışmaları, merkez teşkilatı dairelerinin arşiv mal
zemesi, bugün İstanbul da Osmanlı Arşivi Daire Baş
kanlığında muhafaza ©dilmektedir. 

Cumhuriyet 'hükümeti zaımaınında sadaret evra
kının muhafazası için Başvekâlet Kalemî Mahsus 
Müdürlüğüne bağlı 'Mahzeni Evrak Mümeyyizliği 
adı ile bir daire kurulmuştur. Söz konusu daire, 1927 
yılında Hazine-i Evrak Muavinliği kadrosuyla Baş
vekâlet Müsteğariığına 'bağlanmıştır. O tarihten bu 
vana, arşiv hizmetleri Başbakanlık tarafından yür'ü-
tülmüştıür. 

Halen Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne bağlı 
olarak İstanbul'da Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, 
Ankara'da İse Cumhuriyet Arşivi Daire Başkan!ıığı, 
kendi dönemleriyle ilgili arşiv 'hizmetlerini yürütmek-

'tedirler. 'İstanbul'da Osmanlı Arşivi Daire Başkanlı
ğında bu dönem evrakı muhafaza edilmekte, yerli 
ve yabancı araştırmacıların istifadesine sunulmakta
dır. 

Ankara'da, 1972 yılından 'bu yana inşaatı sürün
cemede bırakılan Devlet Arşiv Sitesi, Cumhuriyet 
dönemi arşiv malzemesinin merkezî bir şekilde top
lanacağı, korunacağı ve istifadeye sunulacağı bir mer
kez olarak düşünülmüştür. Bu sitenin inşaa'tı süratli 
'bir şekilde bitirilerek, kısa zamanda hizmete açıla
caktır. Bu yöndeki çalışmalar hızla sürdürülmekte
dir. 

Başbakanlık Teşkilat Kanununda yapılan deği
şiklikle güçlü bir teşkilat yapısına kavuşturulan dev
let arşivleri için finansman kaynağı da temin edil
miştir. 28 Haziran 1985 tarihinde yürürlüğe giren Ta
nıtma Fonuyla ilgili 3230 sayılı Kanunla, memleke
timizin yurt içinde ve yurt dışında tanıtılması, ımıillî 
kültürümüzün yayıılması ve devlet arşiv hizmetlerinin 
müessir hale getirilmesi öngörülmüştür. 

Şimdiye kadar önem verilmemiş, zengin tarihimize 
ait, yüz milyonun üzerindeki belge, kendi kaderine 
terk edilmeyerek, 16 büyük Türk Devletimin kültür 
mirasının dünyaya açılması için arşiv seferberliği baş
latılmıştır. Böyle 'hayırlı hizmetleri 'hükümetimizin 
başlatması bepimiz için bir iftihar vesilesidir. .Sene
lerdir duran ve her 'gün biraz daha yok olan tarihî 
hazinemiz arşivlerimize, yeni teşkilatlanma ve yeni 
kaynakla hükümetimizin sahip çıkması, tarihe geçe
cek bir hizmet olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, özal Hükümeti, progra
mında yer alan ve yüce milletimize vaat edilen hiz
metlerin büyük bir bölümünü yerine getirmiş ve di
ğerini de, planlanan zamanda sonuçlandıra'bilmek 
için çalışmalarına aynı hız ve gayretle devam etmek
tedir. 

lîktisadî gelişmenin hızlandırılması, sosyal denge
nin sağlanması, fertlerin kabiliyet ve çalışmalarına gö
re gelişme arzularının teşvik edilmesi, fertler arasın
daki gelir dağılımı farklarının azaltılması, bölgeler-
arası 'gelişmişlik farklılıklarının asgarîye indirilmesi, 
fakirliğin kaldırılarak refahın yaygınlaştırılması, ik
tisadî politikamızın esasını teşkil etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bu arada, aslında pek de-
ğ'nmek istemediğim; fakat Sayın Fırat'ın «Konut 
Fonu ne fayda 'getirdi?» şeklindeki tenkitleri üzerine, 
Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Fonu konusunda 
bazı açıklamalar yapmakta yarar görüyorum. 
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Toplu Konut. Fonu nasıl işliyor; tatminkâr mi
dir, gerçekleşmeler nedir, işleyişi ne durumdadır? 

Fona, 31 Ekim 1985 tarihi itibariyle 218 milyar 
Türk Lirasına varan ibir giriş olmuştur; çıkış ise, 209 
milyar Türk Lirasıdır. 

Fonun ana kullanım sahaları şöyledir : 65 990 
adet konut yapmak üzere kurulmuş olan eski koo
peratiflere 46,5 milyar lira verilmiştir ve Ibu suretle 
yaklaşık 66 'bin konut tamamlanmış olacaktır. Yeni 
kooperatiflere, 110 'bin konut yapmak üzere tahsis 
edilmiş olan 89 milyar 400 milyon liralık 'bir imkân 
bu dönem zarfında sağlanmıştır. 10 bin konutu kap
sayacak toplu konut projelerine 7 milyar lira; 20 
"bin konutu kapsayacak şekilde de 52,5 milyar liralık 
ferdî kredi verilmiştir. Ayrıca, kanunla, turizm alt
yapısı için 3,4 milyar lira; kamulaştırma için de, 
özellikle belediyelerin altyapı tesislerini yapabilmesi 
için 8,6 milyar lira verilmiştir. 

iŞimdiye kadar, ferdî kredi yoluyla 20 bin aile, 
kooperatifler yoluyla da 40 "bin aile olmak üzere, 
60 'bin aile bu fon sayesinde ev sahi'bi olmuştur; yıl 
sonuna kadar da 100 bin ailenin ev sahi'bi olacağı 
beklenilmektedir. 'Bugüne kadar 206 589 konuta kredi 
verilmiş olup, 'bunlardan 'halen 146 580'i inşa halin
dedir. Daha evvel verilmiş olan konut kredilerinin, 
1986'da geri dönmesi, iadeleri de söz konusu olacağı 
için, kaynağın her geçen yıl biraz daha artacağını 
ve (büyüyeceğini ve ekonomideki gelişmelere göre, za
ten ıbu kaynağın, her yıl 'bir evvelki yıla nazaran 
arttığını kaibul ebmımeiz gerekmektedir. Bu konuda 
daha fazla bilgi vermek istemiyorum. 

Değerli milletvekilleri, anlatmaya çalıştığım bütün 
bu önemli gelişmeler "gösteriyor ki, hükümetimiz, 
seçim beyannamemiz ve hükümet programındaki vaat 
ettiği meselelere, işbaşına geldiği ilk günden itibaren 
çok sıkı 'bir şekilde sarılmış ve yerine getirmeye ça
lışmıştır. Bu demektir ki, hükümetimiz, Başbakan 
Sayın Turgut Özafın başkanlığında başarılı olmaya 
devam etmektedir ve bunu sağlamak için de sonuna 
kadar azimlidir. Bizler de Anavatan Partisi Gru'bu 
milletvekilleri olarak, Başbakan Sayın Turgut özal'a 
ve 'hükümetimize güveniyoruz ve Türkiye'yi yepyeni, 
kavgasız, ileri ve modern 'bir ülke haline getireceğine 
inanıyoruz. 

Hepinize saygılarımı arz ederim. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Onur. 
Sayın Lutfuıllah Kayalar, buyurun efendim. 

(ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA LUTFULLAH KAYA
LAR (Yozgat) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Mtil-
ılet 'Meclislinin .saygıdeğer üyeleri; 1986 yuh Başbıa-
kaınılık 'bütçesinin müzakeresi iSdbe'hiyie, hükümetim İc
raatımı değerlendirmek ve Anavatan Faresinin görüş
lerimi açiklamaya devam etmek üzere huzurlarınızda 
builumuyoırum. 

Görüş ve ıtemennıileriımıizti ıtamaımıen objektif esas-
ıliaır çerçevesi içerisinde, her türlü ihıi&sî ve pçıHlJk. 
çıkanların dışında, samimî cılarak arz etmek düşünce
siyle Anavatan Paırtiısi Grubu adına yüce heyetimizi 
saygı ile selamlıyorum. 

6 Kasım 1983 seçiımlleaii sonunda, 13 Aralık 1983 
tarihinde göreve 'başlayan 'hükümetlin ikinci 'bütçesini 
müzakere ediyoruz. Bilindiği üzere, bütçeler, sosyal 
ve ekonomik hayatım hemen iber yönüne nüfuz eden 
önemliıi birer araç oldukları gibi, mevcut sosyal ve 
ekonomik şartlanın ©tlkillerlJni de taşıyan doıküman-
iaırdır. 

Sayım milletvekilleri, 1982 Anayasası, 'Başbaka
na, 1961 Anayasasındaki bakanlıklar arasında iŞbiir-
lıiğimi sağlama görevine ilave olıaıralk, 'baikanılıklların 
görevlerimin Anayasa ve kanunlara uygun olarak 
yerine getirilmesini gözetmek ve düzdıfiicıi tedbirler all-
mak görevini ıcte verımiştıir ve 'bu hususlar yöne 1982 
Anayasasında, «Devletin temel amaç ve görevleri, 
Türk Miletıimin bağımsızlığını ve 'bütünlüğünü, ülke
nin 'bölünmezliğim, Cumhuriyetti ve demokrasiyi ko-
truımıak, kişilerim ve toplumun irefah, huzur ve mut
luluğumu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyet
lerini, sosyali hukuk devleti ve adalet '.ilkeleriyle 'bağ
daşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve 
sosyal engeılleni kaldırmaya, limsamım maddî ve mane
vî varlığınım gelişmesi için .gerekli şartları hazıırlla-
maya çalışmaktır» şeklimde 'beliırtilmlş bulünımıalkta-
dur. 

Anayasanın 'bu ve diğer 'Igiılıi hükümleri açısın
dan 'bakıldığında, 'Başbakanın görevi, bir bütün ola
rak kaımu yöntemimin, Anayasada ifade edilen, «Dev
lerim temıel amaç ve görevleninı:n gereği gibi yerJ'ne 
getirilmesini sağlamak» şeklinde en geniş manasıyla 
düşünülmüştür. 

'Bu ölçüde geriliş mükellefiyeti 'bulunan Başbaka
nın emrinde, hızla değişen ekonomik ve sosyal şaırt-
teırım gerektirdiği tempoda koordinasyon ve takip 
mekanizmasını işîete'biilecek, kurmay hizmetleri gö-
recelk, her alamda ve her kademedeki gelişmeleri tes
pit ve takip edecek, yönetime dimomıizm kazandıra
cak, uzmanlaşmış çok güçlü kadro ve bütün fonk-
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siyonlaon en etkin şefcildie yürütülmesini sağlayacak 
sağlam yapılı bir Başbakanlık teşkilatı kurulması ge
rekmiştir. 

1982 Anayasasının Başbakanlığa yüklediği sorum
lulukların yerime getirilmesi ûçtkı 235 sayılı Kamun 
Hükmünde Kararmaıme çıkarılmış ve dalha sonra 3056 
sayı ile kanunlaşmış; böylece Başbakanlık 'teşkilatı, 
Amayasam<ım 109 ve 1T2 ncıi maddelerindeki anlayış 
ve espriye uygum 'bal© getfciikruişfr. 

Başbakanlık tarafımdan gerçekleştirilen idarî re
form,' sonucumda 'beklenen, kamu hizmetlerinin dü
zenli, süratli, müessir, verimli ve ekonomik bir şe
kilde yürütülmesini temin etmek; iidarî yapıyı dıina-
mikieştiırmek ve müımlküın olduğu Ikadıar küçülterek 
israfı 'önlemek; devlet teşkilatımı ıheırkes tarafından 
kolayca anlaşılacak, basit ve ıraısyoneıl blir yapıya ka
vuşturmak; em önemlisi de, idiaıremıkıı nıiılllete hizmet 
için var oıktuğu prensibinden Ihareket edilmesidir. Bu 
'balkımdan, idareyi yeniden düzenleme çalışmalarında, 
demokrasiyi geliişitiıreceik ve kölkfeşıtlirecek prensiplere 
ağırlık verilmiştir. 

Başbakanlık bu dönemde, idarî, dkonomiık, sosyal 
konularda ve güvenlik uşleıriinds temel koordinasyon 
görevimi yerine •getirmiştir. özellikle, 'başta idarî re
formu, personel reformu ve bürokraıDJk ılçfemıteırlle 
mücadele olmak üzere, temel yapı değişiklikleri Baş-
'baitoamil'ılk tarafından hazırîanmııştır. 

Muhterem1 milletvekilleri, 1982 Anayasasının Baş
bakana yüklediği 'balkamlıklarariası koordinasyon gö-
.ınevü çerçevesinde, devlet bakamûaırına, 'bu koordinas
yonum sağlanması gayesiyle görevler verilmiştir. Eko
nomimin tek elden yürütülmesi gayesiyle, elkonornJ'lk 
kararlarım dama süratli ve isabetli. alınabilmesıi içlin, 
koordinasyon, Devîet Bakanlığı ve Başbakan Yardım
cılığıma verilmiştir- Devlet Planlama Teşkilatı, Hazi
ne ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Merkez Bankası ve 
diğer ekonomik faaliyette 'bulunan Ikuıruluşjlar, Devlet 
Balkanı ve Başbakan Yardımcılığıma bağlianmıştır. îikli 
yılık ekomioımlfc gösıfcergetlerdekıi müspet gelişmeler, 'bu 
koordinasyonum en iyi 'bir sekide sağlanmasının bir 
netiicıesiiıdliır. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun geni kaılmuşılık 
zinciırıinıkı kırılması içim kamu yatırımlarını kooırdone 
etmek ve özel sektörü bu yoretar© yöneltmek gaye
siyle, koordinasyon, devlet 'bakanîıkllanmdam birisine 
verilmiştir. Bu koordinasyon sayesinde, bu bölgeler
deki yatırımlardia önemli artışlar görülmüştür. Gru'bu-
muız, bu önemi 'Marnetleri ıtakdiMe karşılamaktadır. 

Ekonominin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi 
için, bazı kamu [iktisadî teşebbüsleri Başbakanlığa 
bağlanmıştır. Burada, Başbakanlık sadece koordinas
yon işini üstlenmiştir. 

İşsizlik meselelerinde koordinasyon, yiine bir dev
let 'bakanlığına verilmiştir. 

Bürokrasinin azaltılması, idarî işlemlerin basitleş-
tMImesıi ve vatandaşın devlet kapısında daha fazla 
'beklemesini önlemek ve idarî İşlemlerin daha süratli 
hale gelmesini sağlamak gayesiyle, 'bürofcrasıiylle mü
cadele başlamıştır. Bu mücıadelenıin koordinasyonu, 
yine 'bir 'devlet 'bakanlığına verilmiştir. 

1982 Anayasası çerçevesinde Başbakana verilen 
koordinasyon görevinin 'bugüne kadar başarıyla uy
gulandığımı yapılan icraattan görüyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Başbakanlık 
bütçesi üzerimdeki görüşler I Jmizl arz ederken, hükü
metin genel politikasına göz atmak mecburiyetinde 
olduğumuzu da ifade etmek istenim'. 

Hükümet, zor bir dönemde, 'büyük millletimiain 
birçok meselelerini halletmek gayreti içlimde göreve 
'başlamış ve tarihî 'bir sorumluluk yüklenmiştir. İş
başına geldiği dönemde, iç ve dış kamuoyunda bazı 
tereddütler vardı; Türkiye'de demokrasi işleyecek miy
di; teırör ve anarşi tekrar 'başlayacak mıydı; seçim
le • gelen hükümet cesur kararlar alabilecek rnlydli; 
kısaca, bütün güçlüklere ilave olarak, ekonomik den
ge düzelecek miydi? 

Şunu 'hemen ifade edeyim kıl, Anavatan ıPartisi 
olanak, 'bütün bu güçlüklerin hlçbiıtini gözümüzde 'bü
yütmedik ve hiç'bir zaman karamsarlığa düşmedik; 
aziz milletimizin 'bize duyduğu güveni sarsmamak için 
çalıştık ve bundan ısonna, miiltletâmlzden aldığımız 
güçle, daha da 'azimle çalışacağız. 

Hükümet, 12 Eylül döneminde sağilanan ıhuzur 
ve güveniin devamı İçin gerekli bütün tedbirleri azim 
ve kararlılıkla uygulamış ve süz veırsildiği gibi, sıkı
yönetimi 58 ilde kaldırılmıştır. Sıkıyönetim, sadece 9 
ilimizde devam etmektedir ve bu illerde de tedricen 
kaldırılacaktır. Sıkıyönetimin kaldırıldığı liLlarıde önem-
f\â hadiseleır vuku bulmamıştır; hatta asayiş göster
gelerinde müspet 'bir düşme görülmüştür; bu husus 
da gru'burauzca takdirle karşıilanımaikıtadur. 

Hükümet göreve başladığında, enflasyonun art
maya başladığı, ihracatın durakladığı, kalkınma 'hı
zının ıdüışitüğü görülmüştür. Bütün 'bunlıara rağmen, 
hükümeıt, kendisinin 'bile hazırlamadığı 'bir bütçe ile 
1984 yılı 'başında ve İçinde, aldığı cesur kararlarla, 
fiyat 'artışlarını önce kontrol altına almış, sonra dü-
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silinmeye 'başlamıştır; • tilhPaoattıa yüzde 25 d varanda blk 
artış sağlaınmış ve ön önemllJsıi ide, büyüme hızını 
yüzde 5,9'a çıkarmıştır. Bu büyüm© hızı, 1976'idan 
sonıra elde edMen en büyük 'büyümıe hızıdır. Bu 'ba
lkımdan, hükümete. grup oiıanaik itakdideranıizıi 'belir
tiyoruz. 

1985 yılında ihracatta yüzde 10'ılıulk biır artış 'bek-
lenımeiktediır. 

özeflilıilkle tunizm. gelrileriınd© 1 ımlyar dolar cıiva-
rınıda bir gelir elide edilmesi hdfclenımekıtediır. Bun
lar da, grabumuzca memnuniyetlle karşılanmaktadır. 

Hükümetlerin uygulayacağı ekonomik poilMkialia-
rın .temel hedefi, Türlk halikının daha mutlu, daha 
müreffeh 'bir hayat tarzıma kavuşması olmalıdır. Bu
nun dıa aslı, hükümet programında da açıkılandığı 
üzere, istikrar içimde büyüme ve enflasyonu kontrol 
altında tutarak, üretimi falktörünün a t i ikıataamıasım 
sağlamaktan geçer. 

Sayın miıKetvdfci'lerıi, millet hayatında İki yıl, çolk 
'büyük biır zaman parçasıdır. Geçmıiışte ve yakın za
manda 'büyük hadiseler atdatımış 'bir ülkede, yemi ku
rulan hükümetlerin, iioraata çekinerek başladıkları 
müşahede ediıliraişıtir. Oördüğümüz kadarıyla, hükü
met, hiçbir .siyasî hesaba girmeden, endişelerden uzak, 
memleketin hiç eıl atıilımamış ve dokunuLtrnamış pro'b-
lemileninıin üstüne kokmadan, çekinmeden cesaretle 
gitmiştir. Geçmişte uzun yıllar sürüncemede bırakı
lan lişller, Wiır iıkii y i gibi kısa 'bir süre içerisinde çö
züme kavuşturulmuştur; Ikavuşturullimiaya devam edil-
ımelktedir, 

Bükümsün icraatınım en 'büyük özeliği, köklü, 
ciddî ve gerçekçi uygulamalar sekilimde olmuştur. Çok 
kısa 'bir zaman paırçaışı içine, ikltıiısadî, sosyal ve idarî 
yapıda değişilklik meydana getiiren büyük refarmfJaır 
stğdırimııştır; haltta bu siyasî, sosyal ve ekonomllk 
yapısal değişMİMerıi, yalnız birer ırefarım alarak ni
telendirmek, (meseleyi 'belki ide ıdıar 'bir çerçeve içe-
ırisine sokmak anlamına gelir. Halbuki, geıtiiırilen kök
lü değişiMıMer, 'bugüne Ikıadıar ıhiiçbıir iktidarın cesa-
ıret edip, gerçeMeştiremediğıi, ihtilali sayülaboleoek, 
tamamen farklı ve yenıiılıikllede dollu 'bijr zihniyetin 
ürünüdür. 

Osmıanılı İmparatorluğu döneminden beni, devletin 
idarî teşkilatında gerçeklleştfcılen en önemli .refcırm-
lardian hini, kadro ve personel ıreformlaırıyla birilikte 
uygulamaya konulmuştur, idarî usul ve işlemlerin 
sadeîeştMilmesine başlanmış, tapu, pasaporıt, evlenme, 
nüfuıs, ehliyet, emekli aylıkları ve buna benzer k'öh-
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nemii'ş bürokratik liiŞİıemlUer birer bıker tasfiye edil-
ımıiştlJr. 

Hükümetim uyguladığı ekonomik .• modelle, iıtha-
lıatın isaddeştimiilmesii ve Türk parasım ikoruıma. mev-
zuıatındaJki-.değişilkllliikıler, başlh 'başına 'bir dkonomik 
yapı değişikliği rnıahiyetindediır. Türle ekonomiJsıi, bu 
ve benzeri gerçek 'reformlar sayesinde, ifflk defa dün
ya ekonomisine açıllmış, ayalkîıar ıüzefıinde ve gittik
çe güçlenerek durmaya bağlamıştır. 

Malî sistem dikkatle gözden geçirilerek, vergiolJn 
adiill bir şeklide yaygınlaştırılmasına çalışılmıştır; ver
gi kaçaklarının azaltılması, vergi alacaklarının zama
nında taıhsüi gibi konutlarda önemlli merhaleler kay-
dedıiılımiştiır.. 

Verginıin adaletli bir sekide yaygınlaştırılması
nı sağlamak gayesiyle, Katıma 'Değer Vergisi uy
gulamaya konulmuştur. Böylece, 'hem vergi getr
lerini artırmak, hem de ödeme gücüne göre herke
sin vergi gelirlerine iştiraki sağlanmıştır. 

Diğer taraf tan* ilk başta ücretlilere, gelecek yıl
dan itibaren de diğer kesimlere vergi iadesi uygu
lanmasıyla, bir taraftan ortadireğin güçlenmesi sağla
nırken, diğer taraftan, serbest rekabete dayanan pi
yasa ekonomisinin serbestçe işlemesi sağlanmıştır. 

Türk ekonomisinin tabuları, ayak bağları, birer 
birer ortadan kaldırılmaya başlanmıştır. Artık, ithal 
ikamesi iddiasıyla, güdük sanayilerle yetinilmeye-
cektir. Türk parasını koruma iddiasıyla, döviz ka
çakçılığına yol açılmayacak, her çeşit tekel uygula-
malariyla ekonominin önü tıkanmayacaktır. 

Yıllardır edebiyatı yapılan ve sürüncemede bıra
kılan ekonomik ve sosyal kanunlar, hükümetin iki 
yıllık icraatı döneminde gerçekleştirilmiştir. Devlet 
gelirlerini artıracak malî kanunlar; imar Affı Kanu
nu, kıyı kanunu, tarımda sosyal güvenlik, askerlik 
sisteminde yenilikler, idarî teşkilatlanma kamu iktisa
dî teşebbüslerine yeni yön ve istikametin yerilmesi, 
Maden Kanunu, Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu 
ve Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanununun 
kaldırılması gibi önemli kanunlar, hükümetin iki yıl
lık icraatı döneminde gerçekleşmiştir. 

Mahallî idarelerin güçlendirilmesi, hükümetin ic
raatında önemli bir yer işgal etmektedir. Mahallî ida
relerimizin sağlam malî kaynaklara kavuşturulma
sıyla, modern şehircilik anlayışı yerleştirilmeye çalı
şılmıştır. 
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Netice olarak* bütçenin tetkikinden anlaşılacağı 
üzere, yatırımlar, ihracatımız, döviz gelirlerimiz, kal
kınma ve refahımızı güçlendirecek istikamette dur
madan artmaktadır. Anavatan Partisi olarak, ortadi-
reğin satın alma gücünü azaltan, tasarrufları eriten, 
yatırımları yavaşlatan ve hükümet tarafından, önce 
kontrol altına alınıp, sonra yavaşlatılan enflasyonun, 
1986 ve sonraki yıllarda daha da aşağıya çekileceği
ne inanıyoruz. 

Anahatlarıyla izah etmeye çalıştığım iki yıllık hü
kümet icraatının, hizmet heyecanı ile gecesini gündü
züne katan bir kadronun gerçekleştirdiği icraatın 
sadece küçük bir bölümünü teşkil etmekte olduğunu 
görüyor ve kendilerini grup olarak kutluyoruz. 

Sayın milletvekilleri, tüm bu gerçekler karşısın
da, «Anavatan Partisi iktidarı hiçbir şey yapmadı» 
demek, kapkara bir tablo çizmeye kalkışmak, insaf
sızlık olur; ama biz biliyoruz, amaç, bugünkü ikti
darı hırpalamak, çelmelemek, yapılmakta olan ve 
yapılacak olan güzel ve iyi hizmetleri, canla, başla 
yapma azmiyle çırpınan iktidarı, yani Anavatan Par
tisi iktidarını işbaşından uzaklaştırmaktır. Biz, ken
dilerinden başka hiçbir siyasî teşekkülün iktidarda ' 
olmasına gönülleri bir türlü razı olmayan bu eski ı 
zihniyeti çok iyi tanırız. Şimdi onlara sesleniyorum: 
Millet, Anavatan Partisi iktidarından ve Başbaka
nından memnundur; onun başarılarına tahammül 
gösteremeyenlerin, bu hırçın ve izanla kabili telif ol
mayan insafsız davranışlarım teessür ve ibretle sey
retmektedir değerlendirmeyi de, o şaşmaz sağduyu
suyla, 1988'de yapacaktır. (ANAP sıralarından al
kışlar) 
' M. SEYFt OKTAY (Ankara) — Yanılgı içeri-
sindesin. 

LUTFULLAH KAYALAR (Devamla) — De
ğerli milletvekilleri, demokratik parlamenter rejimin 
vazgeçilmez unsurları olan siyasî partilerin, muhale
fette bulundukları zaman birinci vazifeleri, her şeyi 
kara, ama kapkara göstermek, iktidarı körükörüne 
kötülemek ve hırpalamak değildir. Bu, Türk de
mokrasisine bir şey kazandırmaz. Artık, istismar po
litikasından vazgeçilmelidir el ve gönül birliğiyle, bu 
güzel memleketin meselelerinin üzerine eğilinmeli ve 
halline çalışılmalıdır. Eğer bu tahakkuk eder, mem
leket ve milletimize zararlı olan tahrik ve tahrip po
litikası terk edilirse, hizmet yolunda elbirliği yapı
labilirse, bundan, en önce, iktidar olarak, biz, an
cak ve ancak kıvanç duyarız, memnun oluruz, sevi
niriz. Çünkü, Anavatan Partisi olarak tekrarlıyoruz: J 
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Ülkemiz, insanımızın çalışkanlığı ve kabiliyeti, tabiî 
kaynakları ve coğrafî avantajlanyla, gelişmişliğin 
zirvesinde yer almaya layıktır. Bu cennet vatan, ta
rih boyunca dünyanın en ileri medeniyetlerini bağ
rından çıkarmanın haklı gururuna bu aziz millet de, 
gelişmiş ve medenî olmanın tarihî tecrübesine sahip
tir. Milletlerarasındaki medeniyet yarışında geri kal
mamızın meşru ve makul bir sebebi olamaz. «Mille
timize, doğru hedefler gösterildiği, önüne konulan 
engeller kaldırıldığı, birlik ve beraberliğin bozulma-
dığı müddetçe aşamayacağı engel, çözemeyeceği 
problem yoktur» düsturunu, bu vesileyle bir defa 
daha ifade etmeyi ve yüce Meclisin zabıtlarına ge
çirtmeyi faydalı görüyorum. 

İki yıl önce Anavatan Partisi vatandaşlara ne söz 
vermiş ise, hükümet programında yer almış ve uy
gulamaya konulmuştur. Bundan dolayı, başta Sayın 
Başbakan Turgut özal olmak üzere, bütün hükümet 
üyelerine teşekkür ederiz. Bu inançla göreve devam 
ettiği sürece, hükümete, Anavatan Partisi Grubu ola
rak desteğimiz devam edecektir. -

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kayalar. 
Hükümet adına, Devlet Bakanı Sayın Mesut Yıl

maz, buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 
— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri... 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Şu TRT'yi dü
zelt de, ne yaparsan yap. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — Başbakanlık bütçesi üzerinde sayın grup 
temsilcilerinin yönelttikleri eleştirileri Sayın Başba
kan Yardımcımız cevaplandırmadan önce, bakanlığı
mın ilgili bulunduğu Türkiye Radyo - Televizyon 
Kurumuna yöneltilen bazı eleştirileri, kısaca cevap
landırmak üzere söz almış bulunuyorum. 

Bu vesileyle, Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu 
adına konuşan Sayın Doğan Kasaroğlu'na, Basın -
Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü ve Anadolu 
Ajansı Genel Müdürlüğünün faaliyetleri hakkında 
sarf ettikleri ifadeler için teşekkürlerimi sunarım. 

Yine bu vesileden faydalanarak, Sayın Başbaka
nımızın dün yaptığı konuşmada, genel olarak çalış
maları konusunda bilgi verdikleri Tanıtma Fonunun 
çalışması konusunda da birkaç detay bilgi arz etme
yi ve bunun dışında, burada hiç söz konusu edil
meyen TRT yatırımları konusunda da yüce heyeti
nizi aydınlatmayı amaçlıyorum. 
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Sayın Başbakanımızın da ifade ettikleri gibi, Ta
nıtma Fonu, aslında, Türkiye'nin dış tanıtması ala
nında bugüne kadar atılmış olan en önemli adımdır. 
Bu fonda, Sayın Kasaroğlu'nun, zannediyorum yan
lışlıkla veya eksik bilgiyle ifade ettikleri gibi, 47 
milyar lira olmasa da, bugüne kadar 3 milyar lira 
civarında bir kaynak toplanmıştır. 1986 yılında bu 
miktarın 10 milyar liraya varması beklenmektedir. 

Şüphesiz, dış tamtma için aslında bu miktarlar 
yeterli değil; ama, aslında Türkiye'nin sahip olduğu 
eleman kadrosunu, bu konudaki tecrübeleri dikkate 
alırsanız ve bu rakamın da zaman içerisinde arta
cağını hesaplarsanız, Türkiye'nin dış tanıtması açı
sından, hiç olmazsa, eskiden olduğu kadar kötüm
ser olmamak için elinizde çok geçerli bir neden var
dır, 

Tanıtma Fonu ile ilgili kanunun yüce Meclisin 
kararıyla yürürlüğe konulmasından sonra, Sayın Baş
bakanın emirleriyle, bu fonla ilgili bir kurul teşkil 
edilmiştir; bu kurulun başkanlığını ben yapıyorum. 
Bu kurulda, Başbakanlığın, Dışişleri Bakanlığımızın, 
Kültür ve Turizm Bakanlığımızın, Basın - Yayın ve 
Enformasyon Genel Müdürlüğümüzün, Türkiye Rad
yo - Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğümüzün 
ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin üst 
düzey temsilcileri bulunmaktadır. Bu kurul bugüne 
kadar faydalı çalışmalar yapmıştır. Bu kanunla il
gili görüşmelerde, Sayın tnan'ın haklı olarak dile 
getirdikleri, Türkiye konusunda bir imaj araştırması, 
ilk defa bu kurul tarafından, dünyanın en büyük ' 
kamuoyu araştırması kuruluna yaptırılmaktadır etap 
etap; bu araştırmanın tam sonuçlarını almamız da
ha üç dört ay sürecektir. Yine, bu kurulda 35 tane, 
dış tanıtmayla ilgili çok önemli proje değerlendiril
miş ve bunların bir kısmı yürürlüğe sokulmuştur. 

Osmanlı arşivleri konusuna yeniden girmeyece
ğim, Sayın Başbakan dün ifade ettiler; ancak, bu ko
nuda da çok köklü, kalıcı tedbirleri içeren bir çalışma 
içinde olduğumuzu ifade etmek isterim. 

Sayın milletvekilleri, TRT ile ilgili sözlerimin ba
şında, bir yanlışı hemen tavzih etmek isterim. Bu, 
çok sık yapılan bir yanlıştır, muhalefet sözcülerinin 
ve kamuoyundaki bazı odakların çok sık dile getir
dikleri bir yanlıştır. Bunun doğrusu şudur; Biz, belli 
istisnalar dışında, TRT'nin programlarına karışma
yız, yayınlarına karışmayız. 

SALIM EREL (Konya) — Kim karışır? 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De

vamla) — istisnaları hemen zikredeyim, bu istisnalar 

kanunda vardır; dış politika konusunda TRT bize 
danışmaya mecburdur; dış yayınlar konusunda bizim 
talimatlarımızın dışına çıkamaz. Millî güvenlikle ilgili 
konularda, yayın süreleri konusunda, yeni istasyon
lar kurulması konularında bize bağlıdır; ama, dış po
litika hariç, TRT'nin siyasî yayınlarına da biz karı
şanlayız. 

Bakınız, karışmadığımızı size ispat edeceğim. 
M. SEYFI OKTAY (Ankara) — Haksıziiıık dun

ca dıa kaoşmıaız mısıınız Sayın Bakan? 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De-

vıaımlıa) — Şimdi genel güriişmıe yapmıyoruz; stiz -ko
nuştunuz, ben cevap veriiyoruım. 

Sayın milletvekillileri, 'burada dün Anıamuhaıleföt 
FariSisi Başkanı .Sayın Güılkıan sataşma gerekçesi ile 
söz aılıaırak ve İçtüzüğü ide iiıhiail ederek, TRT'de ken-
dıi konuşmasımın eksik, "Başbalkanın konuşmasının 
ise fıız'ja verildiğini dite getirdi. 

: M. TORAN -BAYEZİT (KiaJlıramanmaırıaş) — Sa
yım Gürlkan içtüzüğü ihlali etmedi; Sayın Başkan söz 
vecmıiştÜ. 

BAŞKAN — Htaıti'btin sözünü kesmeyin efendim. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ <pe-
vaımılıa) — Sayın Gürkan ^atasına gerekçesi 'ile söz 
almış; lamıa TRT yayınllaırnnıdaın bahsetımıiştıiır; bu açık 
tür DhDaMıir, 

M. TURAN 'BAYBZIT ı(Kıa!hram)aınmjaıraş) — Sa
yan Gürkian içtüzüğü İMıal etaneımıiştir; Sayın Baışlkan 
söz vermiştir. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ '(De
vamla) — Beni, gereklime Sayın Başkan ikaz eder 
Sayın Bayezit, diz değil. 

BAŞKAN — Lütfen hatibin sözünü kesımeys'jjm 
efendimi. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YİLMAZ (De
vamla) — Sayın muiHatvclkıiıüeıriiı, eğer TRT'nıin prog-
naımilaırı bana bağlı 'olsaydı, TRT'nıin prognaımiltanınıa 
beni karar veriyor oûsaydıım, 'Sayım Gürkan'ın ko
nuşmasını olduğu gibi yayınlardım. (ANAP sıraların-
dıan ailkışillaır) 

EROL AĞAG'tL ı̂ Kımkılaırelli) — Keşke... 
M. SEYFI 'OKTAY (Ankara) — Yürek meselesi... 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — Çünkü, 'belki, Sayın 'Başbakanımızın ko-
nıuşmıası da da'hiil, Anavatan Partisi için bundan da
ha büyük blir propaganda olamazdı. (ANAP sırala
rından «Boavo» tseıalerd ailkışilar) 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) - Bu deısıo-v. 
den başka bir şey değil. ; 
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SALİM EREL (Konya) — İstissmiar ediyorsunuz 
sayın balkan. 

IDEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De-
vaımılıa) — Sayın Gürikan, konuşmasında, Tüıılk Miil-
ietiimıin unutmak istediği 'bir dönemi savunmaya ça
lışmıştır." 

M. TURAN BAYEZİT '(Kahramanmaraş) — 
Korlkımuyorsıanız yayınlayın. 

. M. SEYFİ OKTAY (Anlkara) — Sözünüzün 
eriyseniz, yayımılıayım. 

IBAŞKAN — 'Sayım mıilletvelkileri, hatibin sözünü 
kesmeyim efendim. 

EIROL AĞAÖİL '(KırlkllıaırıefJi) — Sayın (Başkan, 
'bunun, konu Üe ne alakası viaır? 

BAŞİKAN — Sayın 'Balkan, lütfen (konu ile ilgili 
konuşun efendim. 

SALİM ERıBL (Konya) — MeclMsin saygınlığını 
ihılıal ediyorsunuz. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — Sayın Gürlkan, 'konuşmasında; 'bunu hıaıngıi 
amıaçlıa yapmıştır, ikime istilam göndermiştir; o beni 
l&lemıdıirmez. 

SALİM ERBL (Konya) — Siz hangi amaçta ko
nuşuyorsunuz? 

'DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — Ama Sayım Gürlkan 'bir şey daha yapımış-
tur, önemilıi olan odur; Sayın Gürikan, Anaımuhailefet 
Partisi Lideri olarak 'henüz bir seçeınelkl'eıri olmadığını 
bu ikünsüden ilkrıar etmiştir. '(ANAP şuralarından 'ail-
ıki'§ilıatr; SHP sıralarından gürültüler) 

EROL AĞAGIL (Kırklareli) — Bu, İçitüzülk Ma
li değil mi? 

BAŞKAN — Saıyjm 'Balkan, bazı sorulara cevap 
vermek üzere siöz aftmiştınız efendiım... 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — B u söyıledikle-
rıinizii TRT'de yayınlayacaksınız, değil mi? 

TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — İçtüzükte böyle bor 
konuşmanın yeri yok Sayın Başkan. 

'BAŞKAN — Başkanlıkça gerekli (ikazlar yapıl-
mıştur" sayın mıiılletvelkiılli. 

Devam edin Sayın Balkın. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De

vamla) — 'Biz TRT'nln programlarına karışmayız; 
TRT, programlarına kendisi karar verir -siyasî ya
yınlarını kastediyorum- ama, size 10 dakika verir, 
•bize 15 dakika verdir veya size 'daha fazla süre • verir; 
'bu 'bizi ilgilendirmez. Önemli olan şudur : Burada ko
nuşlan hatipler, Sayın Başbakana şu kadar, muhalefete 
bu kadar süre verilmiş diye dakika dakika izah et

tiler. Eğer bunumla slöyllenim'eik (istenen, «İktidara, mu
halefeti© eşit süre .tanınması» Ikunaiıysa, öyle bir ku
ral mevcut değil. (SHP sıralarımdan gürültüler) Dün
yada da bunun örneği yoktur. Geçmiş şendere 'bak
tığımızda, TRT'de böyle bir teamül de yoktur. '(SHP 
sıralarından «Teamül olmalıdır» sesleri! 

Sayın Başbakan, 'burada iikıi parıM grubunun tem-
sıillfcıiıifâiiinin ıslözllerini cevapiltandurmııştır.: 'Kendisine ta
raman süre, ıilki gruba sağlaman süre ile ırnütenasiptliır. 

ÖMER IKUŞHAN (Kars) — Her şey eşit olma
lıdır. 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Demokrasi an
layışınız 'bu mu? 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — «Bal tu-
«anı parmağını yalar» desene; 'biz olisalk söyleriz. 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Sayın 'Balkan,, me 
hakkında konuşuyorsunuz? 

SALİM ElREL ı(Konya) — TRT ımıiıMin malındır, 
partimizin çiftliği değildir. 

BAŞKAN — Sayın mMlletvekillerli, birbirimizle ko
nuşmayınız. 

'Devam ediniz Sayın Balkan. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De-
vaımıla) — Burada çok ısuk dıile getirilen 'bir konuyu, 
«İcraatın İçinden» programımı, gelişimi içerisinde kı
saca izah etmek istiyorum. 

Mecliste, bu konuda muhtelif görüşmeler yapılldı. 
Biz 'bu programı İlik defa 31 Ocıak 1984 tarihinde 

yayımladık. 'Hemen akabinde, zannediyorum 2 Şubaıt 
1984 tarihimde -o zamanki ismiyle- Halkçı Parti bu
numla ilgili düzdıtıme ve cevap hakkı içlin Ankara ~5 
numaralı Sulh Ceza Mahkemesıine dava açtı; mahke
me bu 'talebi reddetti. Bunun üzerine, zannediyorum 
22 Şubat 1984. tarihimde, Arnikam Cumlhuırliyet Savcı
lığına, TRT Geneli Müdürü hakkımda suç duyurusun
da bulundu. 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Bu kaçıncı bas-
Ikı, İkaz kez belindiniz? (ANAP s inallarımdan «Önce 
dinlemesini öğrenin» sesleri) 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — Şimdi, niye belirttiğimi de izah edeceğim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Her 
oıîay kendine, hastır. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — Cumhuriyet savcılığı, bilıirlkişıi raporuma 
dayanarak bunu da reddetti. 

Daha sonra başka 'bir parti, şu anda olmayan bir 
parti, Sosyal Demokrasi 'Fantisi, üç yolu 'bıirdön kul
landı : Önce dava açtı, dava reddedildi; suç duyurusu 
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yaptı, suç duyurusu ıroddedjjdi; daha önce kullanıl
mayan üçüncü bir yoil olarak TRT'nin Yüksek Ku-
ıruıluna ıbaşvurdu -aslımda kanunun 7 nöi ımıaddesünde 
'böyle ta görevi var, yüksdk kurulun; yani kendisi Jnc 
haklı ibiır talep geldiği zaman, 'bunu gereği iç'iın ilgili 
maikaımilara duıyuınmıa görevi vaır- arma yüksek kurut 
da bu talebi görüştü ve o da reddetti. 

Şimdi, bütün 'bu kararların gerçeklerine baktığı
nız zıamian... 

'M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Demokrasilerde 
suç olmayan bar şey meşru mudur sayın bakan? 
(ANAP sıralarından, «Dimıle, dimlle» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Oktay, söz kesmeyiniz. 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Demokratik 
mıiıdiır sayın balkan? 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De-
vamlıa) — -Sayın Oktay, geneli görüşme yapmıyoruz; 
ben konuşuyorum.. 

EROL AĞAÖ1L i(jKıırblaıreffli) — Efendim, bu 
konuşımıa nedir? 

M. TURAN BAYEZtT (Kataamanımaraş) — Ten
kitlerle ne alakası var? 

EROL AÖAGÜL (KırMareli) — Dün Sayın Baş
bakan cevap verdiler, 

BAŞKAN — 'Sayın1 mıiltetvelfciieıri, 'sayın balkan 
•eleşt'jrıjieırıi! yanıtlıyoırilaır; ısiiz, 'buyurun dinleyin lüt
fen, (ANAP sıralarımdan alkışlar) 

EROL AĞAGtL iflKırlktaeli)' — Hangi eleştiri? 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — Şimdi, ıbütün bu kararların gerdkçdeıriine 
bakarsanız, hâkim •oiîlaın anaespr'i şudur : Hükümet 
icraatının aınüatılması, hükümet iicraatınm .savumul-
ması, parti propagandası! anlamına gelmez. Biinaena-
İeylh, 2954 sayılı TRT Kanununda yasaklanmış olan, 
cevap hakkı doğuracak, sataşma teşkil edecek, siyasî 
propaganda teşkili eden yayınları, Sayın Başbakanın 
normal konuşmaları içinde aramamak lazımdır. Bu
nu '2Q ncıi maddeyle ilgii'ıj söylüyorum1; ama bu ve
sileyle söylüyorum. Çünkü, niye söyllüyorumı? TRT' 
den, siyasî parti sözcülerine bugüne kadar haber büû\-
ıtenlertinde ayrılan süreleri listediım; gördüm ki, ikti
dar grubu sözcülerine sıağlıanan süre, toplam oiaırak 
söylMiyoırum, muhalefetin beşte biridir. 

'M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — Hü
kümet dışında mı? 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — Hükümet dışında ve hükümetin niçin dı
şında tutulması gerektiğini sföyiüyoırum. 

M. TURAN EAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ta
biî öyle olacak; saptırmayım canım. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, lütfen... 
EROL AĞAGtL (Kırikllareil'i) — Televizyonda rek

lamın saniyesi 44 'bin ilira; siz kaç lira ödüyorsunuz? 
BAŞİKAN — Sayın (milletvekilleri, karşılıklı ko

nuşmayın lütfen. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De-

vamilıa) — Sayın miıllletveikıillılerıi, «İcraatın İçinden» 
programıyla 'ilgii burada uzun uzun münakaşalar yap
tık; demlin saydığım bütün yargı yoilliarı da denen
miştir; kanunun öngördüğü 'bütün denetini mekaniz
malarına da gidiûmıiştir. 

•M. SEYFİ -OKTAY (Ankaına) — GMÛimeyen var 
sayın bakan. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — Şimdi, onu demılyeıruım, şunu söyCüyo-
rum : Burada konuşan bir hatip, Sayın Kasaroğlu; 
ama muhtelif vesıileierilıe konuşan diğer hıai'Jİpler, hep 
şunu .söylüyorlar : «Siz İcraatın 'İçinden programın
da siyasî propaganda yapıyorsunuz.» 

ONURAL ŞEREF BOZKJURT (Çanakkale) — 
Bihalkk doğru. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — Ben de diyorum ki : Buna muhalefet 
•cılaralk siz karar veremezsiniz, iktidar olarak biz de 
karar veremeyiz; ama 'buna karar verecek organlar 
beli; ıbunlar yargı organları, bunlar kararllarını ver
mişler, Bunlar münferit olaylar için diyorsanız, o 
zaman her münferit olay iiçin yeniden gidin bu yol
lara; ama şunu söylüyorum : Bu programın demok
rasiyle bağdaşmadığını söylüyorsunuz; şimdi acaba 
sizin bu tutumunuz demokrasiyle ne kadar 'bağdaşı
yor, onu soruyorum. 

M, TURAN BAYEZtT '(Kabr-amanmartaş) — 
Hangii tutum? 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — Biz demokratik bir hukuk devletiyiz, biz
de kuvvetler ayniliği var, !bizde 'buna yargının karar 
vermesi öngörülmüş... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, karşılıklı konuşma bi
çiminde, cevap 'bekler 'biçimde konuşmayınız lütfen. 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Hangi ceza ka
nununda karar veriliyor sayın bakan? 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, hatibin sözü
nü kesmeyiniz. 

M. TURAN BAYEZTT (Kahramanmaraş) — Ha
yır, bize sual1 sordu da, onun için... 
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'BAŞKAN — Evet, o da hatıriıatimııştiir. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De

vamla) — «(İcraatımı İçlimden» progrımıylla ilgili, TRT 
Kanununun 19 uncu maddesinde ısayıilam unsurlara 
uyulup uyulmadığı, suç açısından değil, 'bu usuifcre 
uyulup uyuilimıadığımım denötiımıi açısından, yargıya 
gitmene zorunluluğu var. Yargıya gliıdıillmıiş, yargı bunu 
'böyle göınmıemiş; diyor Ikıi : «Hükümetin doraıatı ısıiyıasî 
propaganda ofaııaz.» 

M. TURAN BAYEZİT (Kahıriamammıarıaş) — O 
oıiıaylıa [ilgili... 

BAŞKAN — Sayım Bakam, siz konuşmamızı sür
dürünüz. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De-
vaımılıa) — ıŞimdi şunu söylüyorum : Eğer, demokra
siye gerçekten linamııyonsıamız, eğer demokratlık bıJr hu-
lloulk devletimde yaşadığımızla ve burada yargıyla yü-
rütımemıim 'birhirlimden (ayrılması gerekliliğime limamıyor-
sıanız, o zaman !bu konuda karar vermeye yetkili de-
ftilsimıiz. 

M'. SEYFİ OKTAY '(AnJkaria) — Ne kadar yam-
İrş; âmânın ıkıi, saptırıyorsunuz sayım bakam. 

M. TURAN BAYEZİT (Kaihraimıaraımıaraş)- — Sa
yım Başkan, sayım bakan çolk nazdık tavırf'aı:ta tahrik 
©diyor; lütfen... 

BAŞKAN — Btmiyonlaır. 
Sayım 'Balkan, devam edim ef enıdıim. 
SALİM EREL '(Konya) — Sayın 'bakam ailıçlkan-

ılığrını sürdürüyor. 
BAŞKAN — Başkanlık, gereklli dikkati göster

mektedir «ayım ımMetvekliıllerii, merak etımısyin. (Gü-
riKıtüıleır) 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De-
vaımıla) — Şimdi 'bu, yargıyla yürütmenin durumu; 
aımıa bu mesde yasıamıa organıma da gelirmiş, hem de 
iıkıi defa gelımljş. Biır ıtanesindie, o zamanki Halkçı Par
ti (milletvekilleri, o zaman Halkçı Partide oılıan, şim
di bağımsız olan Sayın İ'bnahıiım Uraıl'lla Sayın Su
nini Baykal... 

BAŞKAN — 'Bağımsız degiiıi ibrahim Uır,al. (Gü
rültüler) 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De-
vaiTılk) — Paıtıdon, özür dilerdim. 

İBRAHİM URAL (Istain'buil) — Bağımsız deği
lim efendim. 

'BAŞKAN — Düzdtilmişiİr Sayın Ural. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ. (De

vamla) — ... Ortak biır kanun teklifi venmişileır ve 
19 uncu mıaddemıim fcalidıırıilrnıasını istemişler... 

M. SEYFİ OKTAY (AnJkıana) — Sayın bakamım 
her (ifadesi düzeltilmeye muhtaç Sayım' Başkam. 

BAŞKAN — Sayım Oktay, lütfen -sözümü kes
meyin efendim. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De-
vamlla) — 19 uncu 'maddenin kaldırılmasına '.ilişkim 
teklifi 'bu 'Kanun yüce Mecliste reddedilmiş. 

TÜRKAN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Ço
ğunluk sizde, ne yapaılum? 

DEVLET BAKANI A. MESUT YrLMAZ (De-
vaımlla) — Daha sanma 'başka 'biır teklif geAmliş; Sa
yım Doğan Kasaroğlu, Sayın Musa Öğün, Sayın Na-
ımılk Kemal Şentüflk ortak 'bir kamum 'teklifi veınmiş-
fer, 19 uncu maddeye 'bir fıkra 'eMemımesıi, 20 mcıi ve 
21 imci maddelerim de değiıştirillme'sinıi iısıtemişiiar. Sa
yın 'Reşit Ülker... 

Sayın Reşit Üıllketr, şimdi 'bağımsızsınız, değil mâ 
efendim? 

•REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Evet efendim. 
DEVLET BAKANI -A. MESUT YILMAZ (De-

vamllıa) — O zaman Halkçı 'Parti milletvekili oil&ırak 
Sayım 'Reşit Üliker de 'bir önerge vermiş, o da 21 
'imci maddenin değiştirilmesini istemiş. 

M. SEYFİ OKTAY (Arnikama) — Çoğunluğunuz
la (reddıediılımljş sayım 'balkan, özeti bu. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — Bunlar yüce Mecliste reddedilmiş. (Gü
rültüler) Şimdi... 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Ikarşılıiklı ko-
nuşımıayınız 'lütfen. 

Buyurum Sayım Balkan. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De

vamla) — Dünyanın her yeninde yasaımıa organ'larm-
ıda çoğunluğun dediği 'olur; bunun aksine Ibıir de
mokrasi mevcut değil. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Şimdi işte, de
mokrasiyi anlamadığınızı ortaya koydunuz. 

DEVLET BAKANI A. MIÖSÜT YILMAZ (De
vamla) — Şimdi, çoğunluğun kararıyla 'bunlar red
dedilmiş... 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Demokrasi, çoğun
luğun tahakkümü değildir sayın bakan. 

(DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — (Kanunda değişiklik yapılmasi reddedil
miş diye yasama organına hürmet etmeyeceksiniz, 
yargı kararlarını dikkate almayacaksınız; ama tem
cit pilavı gibi, aynı iddiaları buraıya getireceksiniz. 
Bu, tutarlı biir davranuş değil. 
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M-. SeYiFt OKTAY i(An!kara) — Siz de muha
lefeti ınazaıra almayacaksınız, «demokrasi yapıyoruz» 
diyeceksiniz, değil1 mii? 

DEVLET BAKANI A. MEİSUT YILMAZ (De
vamla) — Bakımız, biz TRT'nin yayınlarına karış
mıyoruz, biz TRT'nin siyasî yayınlarına karışmıyo
ruz.* 

M, TURAN BAYEZİT ı(iRa!hfaittîaıımaraş) — Sıiz 
inanıyor ımusunuz bu ŷtltê ıkjllerlirjizıeTt 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ. (De
vamla) — Ama şunlara karışıyoruz: Görevi devral-
dığıımız zaman 37 saat oüan (televizyon yayınlarını 
bugün 63 saate çıkardık. 

ALI İHSAN ELGİN ı(lçel) — Suriye'de 73 saat. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De

vamla) — Bugün Türkiye'nin 20 muhtelif yerinde 
barınan TRT'yi, fazla değil, bir ay içerisinde 'bü
tün ünitelerini, stüdyolarını, idarî merkezlini topla-

• 

yacak idare binalarına mutlaka kavuşturacağız, te
melini atacağız.) 

SALİM EREL (Konya) — (Kamera ıgeldi, gözün 
aydın. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — Yine bir ay içerisinde 1 ,000 kilovattık 
Ağrı -Vericisini hizmete (açıyoruz, Türkiye'nin ikinci 
büyük verieisiidılr. 29 tane ı(FM) vericisi devralmışız; 
bugün sayısı 51 "kür; önümüzdeki sene sonunda 101 
olacak ve nihayet, yeniden milletimizin 'huzuruna git
tiğimiz zaman, nasıl elektriksiz, telef onsuz, yolsuz 
köy bırakmıyorsak, televizyon yayınlarını izleyemeyen 
hiçbir köy de bırakımayacağız. (ANAP sıralarından 
alkış/Har) 

HİLMİ NALBANTOĞLU ^Erzurum) — Millet 
tek sesli saz dinlemesin. 

EROL AGAGİL (Kırklareli) — 'Bakın, kamera 
saat 10.30'dan berti yoktu burada. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — Siz, «TRT taraflı yayın yapıyor» diyor
sunuz, diyeceksiniz; belki, demeye de mecbursu
nuz. Biz aksini söylüyoruz; yargının da kanarları 
var... 

'BAŞKAN — Sayın AğagM... 
DEVLET BAKANI A. "MESUT YILMAZ (De

vamla) — Ama biz şunu yaptık. Türkiye Radyo - Te
levizyon Kurumu, Devlet İstatistik Enstitüsüne 'bir 
anket yaptırmıştır; 37 bin kişiyle mülakat yapılmış
tır. Bu 37 bin kişiye şu suaMer sorulmuştur. 

1. Sizce en doğru, en güvenilir haber kaynağı 
hangisidir? Yüzde 8'5.2'sd «televizyon» demişlerdir. 

Yine ikinci sual olarak şu sorulimuştuır: Sizce TRT 
taraflı mıdır, tarafsız mıdır? «Tarafsız» diyenlerin 
oranı yüzde 8 3 . 2 ^ , diğeri yüzde 16,8. (SHP sıra
larından gürültüler) 

Genel olarak TRT yayınlarından memnun musu
nuz diye sorulmuştur; yüzde 70'i memnun olduğu
nu ifade etmiştir. 

SALİM EREL ı(Konya) — Genel müdürlükte mi 
yapıldı anket? 

DEVLET BAKANI A MESUT YILMAZ (De-
vamlla) — Ben hatırlıyorum, !biz burada 19 uncu 
madde dile ilgili >kanun teklifini 'görüşürken, Sayın 
Bayezit konuşmasının sonunda bir espri yapmışlar
dı': «TRT yayınları o kadar sıkıcı ki, bu Jcraatm 
liçinden programını zevkle seyrediyoruz, buna de
vam edin» demişlerdi 

M. TURAN BAYEZİT {Kahramanmaraş) — Ta
biî, zevkle seyrediyoruz, eğlence ile seyrediyoruz. 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Tek taraflı de
mektir. 

İSALIM EREL (Konya) — Dallas'ı aratmıyor. 
ALtt ÎHSAN ELGİN (İçel) — Vallahi eğlenceli 

oluyor sayın bakan. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — Bugün 'hâlâ «İcraatın İçinden»den yakın
dıklarıma göre, herhalde TRT yayınları, .aradan geçen 
sürede epey iyileşmiştir. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Sayın ba
kan çok sıkıntılı, beli; hiç bu kadar sıkıntılı ko
nuşmasını duymamıştım. 

BAŞKAN — Bayın miletvekilllieri... 
DEVLET BAKANT A. MESUT YILMAZ (De-

vamla) — Sayın miiietvekilieri, Sayın Kasarpğlu ko
nuşmasının sonunda talihsiz 'bir ifadede bulundu
lar. 

MEHMET ARİF ATALAY (Adıyaman) — Ne 
talihsiz$iği?..K 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — Bana göre «Talihsiz» beyefendi. 

SALİM EREL '(Konya) — Talihsiz olan sizin 
politikanız., 

BAŞKAN — Sayın rnilletvekffleri, lütfen... 
'Buyurun Sayın bakan. 
AHMET ŞEVKET GEDİK (Adana) — Yahu ne 

çenesizsıiniz. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De

vama—Şubat 1980 tarihinde, kendi görev sürelerine 
rastlayan bir ıtaıriihte, bütçe ıg^rüşmelerinan televiz-
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yondan naklen yayınlandığını söylediler ve TRT'nin 
o zaman iftihar edilecek bir durumda olduğunu ifa
de ettiler. Şimdi ben de diyorum ki, Türkiye'de ka
nunlar, TRT'nin bir daha o iftihar edilecek umu
ma, dönmesine cevaz vermiyor ve bu hükümet de, 
TRT'nin 'bir daha o iftihar edilecek duruma dön
mesine müsaade etmeyecektir., 

Saygılar sunarım. ıflAINAiP şuralarından alkışlar) 
ÖMER KJUİŞHAiN ı(Kam) — Tarafsızlığı itiba

riyle... 
M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Bu ne demek? 
EROL AĞAGIÎL ((Kırklareli) — Sizin yapıtınız. 

BAŞKAN — Sayın Bıaikan, teir noktaya açıklık 
getirilmesini istiyorum, Başkanlık olarak? 

«•Sayın Gümkan, İçtüzüğe aykırı olarak konuştu» 
dediniz; oysa, Başkanlık iiznliyle söz almışlardır. Bu 
konuya 'bir açıklık getirilmesini, tutanaklara geçme
sini istiyorum., 

DEVLET BAKAM A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — Sayın Başkanımı, bunu süreden düşme
yeceksiniz. 

BAŞKAN — Düşmeyeceğim efendim, 
DEVLET BAKANI A. «MESUT YILMAZ ^De

vamla) — Sayın Başkanım, Başkanlık Divanının 
müsaadesiyle de olsa, sataşma (gerekçesiyle söz alan 
bir milletvekillinin, gerekçesine uyigun konuşmasüi 
etarek'-r. Sayın Gürkan burada sataşma gerekçesinin 
hilafında 3 ayrı konudan bahsetmiştir, bu tutumuy
la İçtüzüğü ihlal etmiştir. ıflAJMÂlP sıralarından al
kışlar) 

EROL AĞAGİL ((Kırklareli) — Konuşturmadınız 
ki... 

BAŞKAN — Anlaşılmıştır, teşekkür ederiz Sayın 
Bakan. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Usul hakkında 
söz istiyorum.1 

M. TURAN BAYEZIT ^Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, söz 'istiyorum, 

İM. SBYFİ OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, 
beyana katılıyor musunuz Başkanliık Divanı olarak? 

BAŞKAN — Mesele, Başkanİıik Divanının, be
yana katılma olayı değil. Başkanlık Divanı, «ayın 
'bakana açıklama getirmiştir ve beyanı tutanaklara 
geçmiştir. Tartışmalara BaşkanMe katılmaz. (SHP sı
ralarından gürültüler)! 

Buyurun Sayın Ağagil, lütfen, yerinizdeni.. 

EROL AĞAGİL '(Kırklareli) — Efendim, müsaa
de ederseniz, kürsüden konuşayım. 

11 , 12 , 1985 0 : 3 

BAŞ/KAN — Ağagil oradan, lütfen yerimizden... 
EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Usulle ilgili ko-

nuşaeağıım. 
BAŞKAN — Neyin olduğunu hileyim de, ona 

göre... 
EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Sayın Başkan, 

Danışma Kurulunca alınan karar gereğince o gün
kü programda bulunan 'bütçeler görüşülür ve biter. 
Bütçenin tümü üzerindeki 'görüşmeler dün, Sayın 
Başbakanın hükümet adına cevap vermesiyle kapan
mış idi. Biten bir konuda, bulgun tekrar, Sayın Dev
let Bakanının çıkıp aynı konuya dönmesi, yarın Sağ
dık Balkanının, öbür 'gün Ulaştırma Bakanının, öbür 
gün hir saygıdeğer diğer bakanın çıkıp, her ıgün Gür-
kan'a cevap vermesi tarzında cereyan ederse, o za
man 'bana da 'bir cevap hakkı doğmaktadır, doğal 
olanak.. 

Dolayısıyla, bu, bir usul olayıdır; bu konuda söz 
istiyorum, sayın balkanın konuşmasına cevap vere
ceğim. 

BAŞKAN — Sayın Ağaigil, anllaşılidı. Konu Baş-
kanhkça şöyle takdir edilmiştir: Sayın bakan TRT 
lifle ilgili söz istemiş ve açıklamalarda 'bulunmuştur. 
Bu meyamda, TRfT konusunda... 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Yani her bakan 
her gün feir muhalefet başkanının sözüne cevap ve
recek, onun cevap hialkkı olmayacak!' 

BAŞKAN — «Her bakan» olayı dep . Biliyor
sunuz idemin yine aynı konuyu getirmiştik; sadece 
TRT konusunda konuya girmiştir; 

Teşekkür ©derim; 'başkaca bir usulî aksafchk yok
tur. (ANAP sıralarından alkışlar) 

EROL AĞAGtöL Kırklareli) — Bİr yıl sonra 
mı cevap verecekler? 

ıM. TURAN IBAYEZİT — Sayın Başkan, sataş
ma var, efendim. 

BAŞKAN — 'Buyurun Sayın 'Bayezit:. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sayın bakan «Efendim Sayın Bayezit geçen sene bu
rada, televizyonu izlemiyoruz; Sayın Başbakanın, İc
raatın İçinden programını izliyoruz. Televizyon öy
le bir yayın yapıyor ki, Sayın Başbakanın programı 
bize yetiyor» şeklinde bir konuşma yaptığımı söyle
diler. 

Bundan anlaşılan şu ki, bu sene «İcraatın İçin
den» programına intibak ettiğimiz iddia edildiğine 
göre, televizyon yayınlarından Ve televizyonun poli
tik yayınlarından memnun olup, olmadığımız husu-
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sunda açıklamada bulunmak istiyorum Sayın Baş- j 
kan. I 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, bu konuda bir de I 
Başkanlığın görüşünü dinleyin: Sayın bakan geçen 
yıl yaptığınız bir espriyi, esprili yanıtladılar. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Hayır efendim, esprili yanıt vermedi; siz sayın ba
kanı anlayamadınız efendim, Sayın bakan kurt gibi 
konuştu. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bir dakika, du
yamıyorum. 

M. TURAN BAYEZÎT (Kahramanmaraş) — 
Sayın bakan tatlı tatlı tahrik etti, siz göz yumdunuz. 
(Gürültüler). 

BAŞKAN — Hayır, hiç göz yummadım. 
Sayın Bayezit, siz de, memnun olmadığınızı söy

lediniz bu beyanınızda. 70 inci maddeye göre, Baş
kanlıkça, başkaca bir sataşma anlamlı bir konuşma 
yoktur Sayın Bayezit; böyle anlaşılmıştır. 

Teşekkür ederim. 
DOĞAN KASAROĞLU (istanbul) — Söz isti

yorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kasaroğlu. 
DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Sayın Baş

kanım, sayın bakan, konuşmasında, benim beyanla
rımı tahrif ettiler; şöyle ki: Ben hiçbir zaman, TRT' 
nin yayınlarını hükümet yürütüyor, hükümet hâkim- I 
dir şeklinde bir beyanda bulunmadım. Oysa, konuş
masına bu cümleyle başladı. (Gürültüler). 

İkincisi: Bendeniz kürsüde yüce parlamentonun 
çalışmalarının naklen yayın olarak halka intikalinde 
ısrar ediyorum. Bunu talihsizlik saydılar, tzin verin, 
buna cevap vereyim. 

BAŞKAN — Sayın Kasaroğlu, sadece o, «talih
sizlik» bölümündeki konuyu açıklamak üzere söz ve
riyorum. 

Bir noktayı belirteyim Sayın Kasaroğlu; baştan 
size teşekkürle başlamışlardı, genel anlamda kullan
mışlardı; ancak, sırf, «talihsizlik» konusundaki o de
yimi ve sizin amacınızı açıklamak üzere söz verdim. 

Buyurun Sayın Kasaroğlu. 
DOĞAN KASAROĞLU (istanbul) — Efendim 

çok teşekkür ederim. 
Ben de sayın bakana beyanlarından dolayı teşek- j 

kür ederim; ancak, kullandıkları «talihsiz» deyimini, 
ben önce bakanlık sıfatlarına yakıştıramadım; ikin
cisi, milletvekilliği sıfatına yakıştıramadım. 

Yüce Parlamentonun faaliyetlerini halktan gizle
mek talihlilikse, ben bu talihi sayın bakana ve gru- i 
buna bırakıyorum. 
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Saygılar sunarım. (MDP sıralarından alkışlar; 
ANAP sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kasaroğlu. 
Sayın milletvekilleri, yerinizden konuşmayınız. 

Görüşmeleri yapılamaz hale ya da zorlaştıran hale 
getirmeyelim. 

Başkanlık gerekli dikkati göstermektedir, Tüzük 
uygulamasına çalışılmaktadır. 

Buyurun Sayın Öney. 
TÜLAY ÖNEY (istanbul) — Sayın Başkan, ben 

buradan sesimi duyuramam. Başkanlık Divanının tu
tumu hakkında söz istiyorum. Eğer, bana, İçtüzü
ğün 64 üncü maddesine göre söz verirseniz kürsüye 
çıkayım, vermeyecekseniz çıkmayayım. 

BAŞKAN — Başkanlık Divanının tutumu hak
kında söz veriyorum; buyurun efendim. (SHP sıra
larından alkışlar). 

TÜLAY ÖNEY (istanbul) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; Meclisin yüce Başkanlık Diva
nının ve orada Divanı temsil etmek üzere oturmuş 
olan Sayın Başkanın takdir hakkına her zaman saygı 
göstermek durumunda olduğumuzu çok iyi biliyo
rum. O nedenle, Sayın Başkanım, biraz önce yapmış 
olduğunuz söz verme işlemini ve bu konudaki tak
dirinizi net bir şekilde eleştirmeyeceğim; ama bu ko
nudaki düşüncemi ifade etmekten de beni alıkoyma 
dığınız için teşekkür ediyorum. 

Sayın Başkanım, sabahleyin burada, Sayıştay Baş
kanlığı bütçesi görüşülürken bir olay oldu. Bir grup 
sözcüsü arkadaşımızın, yaptığı bir konuşmayla, Sa-
yıştaya üye seçimleri sırasında, Plan ve Bütçe Ko
misyonunda bulunan Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
milletvekillerinin takındığı eğilim ve davranışla ilgi
li, arkadaşımız bir nevi, suçlarcasına bir ifadede bu
lundu. Komisyonda SHP'nin Grup Başkanı olarak, 
bu suçlamaya cevap vermek için zatı âlinizden söz 
istedim; uygun bulmadınız ve söz vermediniz. Say
gıyla karşıladık ve hiçbir tepki göstermedik. 

Sayın Başkanım, şimdi burada Başbakanlık büt
çesi görüşülmektedir. Başbakanlık bütçesi üzerinde 
grupların sözcüleri konuşmuştur; cevap, hükümetin
dir. Hükümet yerinde Sayın Başbakan Yardımcısı 
Kaya Erdem oturmaktadırlar. 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Size ne kardeşim? 
BAŞKAN — Efendim, hatibin sözünü kesmeyi

niz. 
Buyurun efendim. 
TÜLAY ÖNEY (Devamla) — Kendilerinden ce

vap alacağımızı beklediğimiz bir sırada, Sayın Mesut 
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Yılmaz kürsüye bir açıklama yapmak üzere gelmiş
lerdir. 

Sayın Başkanım, içtüzüğün neresinde, böyle bir 
açıklama hakkının, herhangi bir bakana verilmesi 
söz konusudur? Muhtemeldir ki, TRT konusunda 
bizler tarafından yapılmış yanlış yorumlara sayın ba
kan bir açıklık getirmek istemişlerdir ve o biçim de 
konuşmuşlardır; TRT konusunu burada bir hayli an
latmışlardır; biz de dinledik. Ancak, Sayın (Başka
nım, eğer bu tip bir imkân kullanılacaksa, o zaman 
bizlerin de kendimize veya partimizin grup sözcüsü
nün yapmış olduğu konuşmaların devamlı yanlış ola
rak anlaşılıp, yanlış olarak bu kürsüde dile getiril
mesine karşı bir düzeltme hakkı kullanmamızı sağ
lamanız gerekir diye düşünüyorum. Sayın bakan, bu
radaki, konuşmalarında, yine bir - bağışlasınlar beni -
sataşmada bulundular, Sayın Gürkan'ın burada belli 
bir dönemi savunduğunu ifade ettiler, «Keşke bunu 
yayınlasaydık, bize propaganda olurdu» dediler. 
(ANAP sıralarından «Yalan mı?» sesleri). 

Eğer bu tip yanlış anlaşılmalar, bu kürsüyü kul
lanma hakkını istismar ederek, devamlı sürdürüle-
cekse Sayın Başkanım, Başkanlık Divanının bu ko
nuda daha dikkatli olmasını istirham ediyorum. izin 
verilirse buna da cevap vermek isterim; ama cevap 
vermeye kalkarsam, herhalde Meclis ayağa kalka
caktır. Zatı âlinizi güç durumda bırakmamak için 
bu cevabı vermiyorum. Ancak, bir tek konuyu söy
lemek istiyorum... 

BAŞKAN — Sayın öney, tutumumuz hakkında 
herhalde sürdürüyoruz değil mi?.. 

TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Sayın Başkanım, 
zaten bu tutumdan dolayı ben de bu sözü aldım. 

BAŞKAN — Evet... 

TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Eğer kesmek isti
yorsanız, hemen sözümü kesmeye hazırım. 

BAŞKAN — Hiçbir zaman, hiçbir milletvekilinin 
sözü, İçtüzük dışı kesilmez Sayın öney; siz devam 
edin, buyurun. 

TÜLAY ÖNEY (Devamla) — Teşekkür ederim 
Sayın Başkanım. 

Eğer bir yanlış ifadeyi, devamlı, kürsüyü kullan
ma hakkını istismar ederek burada dile getirmek bir 
âdet haline gelecekse, bu, Meclisin çalışmalarını çok 
kötü bir şekilde rencide edecektir, bunu söylemek is
tiyorum. Belli bir dönemin savunulduğunu burada 
ikidir, üçtür devamlı söylemek, fevkalade büyük bir 
hatadır ve yanıltmadır. O dönem burada savunul-
mamıştır. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLÎ (Te
kirdağ) — Nasıl savunulmamıştır? 

TÜLAY ÖNEY (Devamla) — «O dönem» evet, 
«kötüdür» denmiştir; (Tutanaklardan okunabilir) «o 

| dönemde birtakım sıkıntılar • vardır» denmiştir, bu 
kabul edilmiştir; «Ancak, buna rağmen o zaman 
sağlanmış olan kalkınma hızı da bugünden iyidir, o 
zaman sağlanmış olan şu da bugünden iyidir» den
miştir. Mesele bundan ibarettir. (ANAP sıralarından 
gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... 
TÜLAY ÖNEY (Devamla) — Sayın Başkanım, 

kesiyorum konuşmamı heyecanlanmasınlar arkadaş
larımız, kesiyorum, hiç de üzülmesinler. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (istanbul) — Ay
nı hatayı siz yapıyorsunuz, şu anda yaptığınız da ha
ta... Kürsüyü suiistimal ediyorsunuz, hakkı suiisti-

I mal ediyorsunuz. 

TÜLAY ÖNEY (Devamla) — Ama böyle sürek
li bu kürsünün istismarına izin verilmemesini istir
ham ediyorum. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (SHP sıraların
dan alkışlar). 

iBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öney. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, TRT hakkında soru sorabilir miyim? 
BAŞKAN — Soramazsınız Sayın Bayezit. Henüz 

görüşmeler devam ediyor Sayın Bayezit. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, hükümet, TRT'yi ayrı bakan aracılığıy
la konuştu, bitti... 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, Sayın öney Başka
nın tutumu hakkında konuştular; Başkanlık açıkla
ma yapacaktır. Buyurun Sayın Bayezit, buyurun Sa
yın Ağagil, oturun. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ha
yır efendim, bir açıklama yapacağım. 

BAŞKAN — Buyurun oturun Sayın Ağagil. 

Sayın Bayezit, Sayın Bayezit, bir dakika dinler 
misiniz?. (ANAP ve SHP sıralarından gürültüler). 

Karşılıklı konuşmayın Sayın Ağagil, karşılıklı ko
nuşmayın sayın milletvekilleri. 

Sayın Bayezit, soru konusu geldiğinde sonunuzu 
alacağım, merak etmeyin. 

Sayın öney, Başkanlığın tutumu hakkında söz is
tedi ve konuştular; Başkanlık o konuda kısa bir açık-

I lama yapacaktır. 
. Saym milletvekilleri, Başkanlık, birleşimleri ve 

oturumları içtüzüğe göre yönetir; içtüzük değişme-, 
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dikçe, içtüzük dışı yönetimlere ya da takdir hakkı 
kullanmaya gidemez. Demin istenen sözle ilgili tak
dir hakkı, malumlarınız, 70 inci maddeye göre iste
niyordu. 70 inci madde, Başkana takdir hakkı verir. 
Başkanlık, bu takdir hakkını kullanmıştır. Yine 70 
inci madde; eğer sataşma olduğunda ısrar edilirse, 
oylamaya sunulacağını belirtir. Bu yönlü bir ısrar da 
almamıştım ve takdirim 70 inci maddeye girmiyor
du. 

Yüce Meclisin bilgilerine, takdirlerine sunarım. 
(ANAP sıralarından alkışlar). 

Bir noktaya daha açıklık getirmek istiyorum. De
min Sayın Devlet Bakanı, hükümet adına söz istedi
ler. Biliyorsunuz, hükümet adına da 1 saatlik söz hak
kı vardır, gruplar ve komisyon gibi, o haklarını kul
landılar; o süre hükümet adına da parçalanıp kulla
nılabiliyor. Geri kalan süre yine, sayın hükümet adı
na kullanılmak isteniyorsa sonra sorulara geçeceğim. 

Evet, sürdürmek isteniyor mu?.. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, TRT hakkında ayrı konuştular. (ANAP 
sıralarından gürültüler). TRT hakkında sualim var. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, daha sonra sorulara 
geçeceğim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI ÎSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Söz isti
yorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun. (SHP sıralarından «Ne 
kadar süresi kaldı?» sesleri). 

Sayın Bakan, 38 dakika süreniz var efendim. 
DEVLET (BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; 'Başbakanlık bütçesiyle 
ilgili olarak gruip sözcüsü arkadaşillaomın yapmış ol
dukları eleştiri ve beyan ettikleri temennilere, söz
lerimle başlamadan evvel 'teşekkür etmek istiyorum. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Milletvekilleri de konuşacak, hükümet de görüşle
rini arz edecekler. (Lütfediniz, mMetvekıülerine say
gı gösteriniz^ 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, söz kesmeyiniz; 
usul hakkımda söz isterseniz isteyiniz; fakat söz kes-
meyiniiz. 

(Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKAM VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI 'İSMET (KAYA ERDEM (Devamla) — Vak
tin, belirli bir miktarı geçmiş olduğu için, anako-
nutardıan, belirli bazılarına cevap verme İmkânım 
olacak. Vakit kaldığı takdirde de diğer tenkit ve 
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eleştirilere cevap vermeye çalışacağım. Sözlerime 
başlamadan evvel, sayın muhalefet partisi grup söz
cülerinin yapmış olduğu eDeştinüerden birçoklarına 
yüzde yüz karşı fikirde olmama nağmen, yapılan 
eleştirileri sesimi çıkarmadan dinlemiş bulunuyorum. 
Sayın muhalefet sözcülerinin de, bendim vereceğim ce
vaplara veya yapacağım eleştirilere, iştirak etmemiş 
olsalar hile, öyle ümit ediyorum, seslerini çıkarma
yacak ve benıim konuşmamı kesmeyeceklerdir; böyflie 
ümit ederek sözlerime geçiyorum. 

ABDULLAH ÇAKIREFE ı(Manisa) — Peşin 
bağladınız işi. 

DEVLET BAKANI VE BA$BAKAN YARDIM
CISI ÎSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Başba
kanlık bütçesi ıgörüşmd'eriinde Başbakanlığın koordi
nasyon 'göreviyle ilgili olduğu ve dolayısıyla 34 ku
ruluşun Başbakanlığa bağlanmasının kordinasyonu 
dağıtacağı, konuşmacılar tarafından genel olarak 
dile getirildi 

Bu konu geçen senetoi bütçe görüşmelerinde de 
ortaya atılmıştı. Büz, kamu iktisadî teşebbüslerinin 
Başbakanlığa bağlanmasını koordinasyonun bir ge
reği alarak görüyoruz ve genel ekonomik politika 
içerisinde Başbakanlığa bağla olması halinde en iyi 
yönetileceği kanısıındayız. Nedeni, herhangi bir de
mir - çelik veya çimento kuruluşunun - özel veya 
kamuya ait olabilir - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
na bağlı olması halinde, bakanlık, demir - çelik ve
ya çiımentio politikasını tespit eldenken, ilgili kamu 
kuruluşunun etkisi altında kalmaktadır; bunun ör<-
neklerinli daha önceki uygulamalarda gördük. Oysa, 
biz, koordinasyonun sağlanmasında Başbakanlığın 
daha etküli olacağı ve bunun daha iyi bir hal ça
resi olduğu kanaatindeyiz; nitekim bunun müspet «o-
nuçllarını da almış bulunuyoruz. 

MühaMet partileri grup sözcülerinden Sayın Şen-
gün, konuşmalarında, «Başbakanlık müşavirleri, hü
kümetin değil, partilerin müşavirleridir» dedikten 
sonra, «Bakanlar Kurulu ayda kaç defa (toplanıyor?» 
diye sordular ve arkasından da, «{Başkanlık sistemi
ne dönüş mü var?» diyerek tenkitlerine devam etti
ler. \_ 

Sayın miilletve-killeri, 3056 sayiı Başbakanlık Teş
kilat Kanununa göre, Başbakanlıkta İki çeşit müşa
vir bulunmaktadır. BM, Başbakanın müşavirleri, di
ğeri de Başbakanlık müşavürleridir. 

Başbakan müşavirlerinin statüleri ve fonksiyon
ları, klasik, alışılmış, Başbakanlık ve bakanlık mü
şavirlerinden farklıdır ve Teşkilat Kanununun 21 inci 
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maddesinıe göre Başbakan tarafımdan belirlenecek 
konularda danışmanlık yapmak üzere görevlendiril
mişlerdir. Diğer taraftan, 657 sayılı Kanunun 15in-
oi maddesine göre, devlet memurları, bakanın tas-
vibiyle beyanat verebilmektedirler. 

Halen Başbakanlıkta iki adet Başbakan müşaviri 
bulunmaktadır ve parti işleriyle değil, Sayın Başba
kanın kendilerine verdiği devlet işleriyle meşguldür-

v 1er. Bunun, başkanlık sistemliyle de bir ilgisi yok
tur. 

Balkanlar Kurulu toplantılarına gelince, şunu if
tiharla ifade edeyim ki, özal Hükümeti, kabine ola
rak da en sıkı şekilde çalışan bir hükümet olmuş
tur. Eğer, çalışma için, sık toplantı yapmak bir kri
ter olarak kabul ediliyorsa, merak buyurmasınlar, 
kabinemrz en sık toplanan kabinelerin başında gel
mektedir. Nitekim, 2 yıl sarfında tam 70 defa Ba
kanlar Kurulu toplantısı yapılmıştır. Yani ayda 3 de
fa veya 10 günde 1 toplantı yapılmıştır. 

D'ğer bir konu ölaraik, «kanunlar, ilgili bakan
lıkların görüşü alınmadan hükümet dışında hazırlan
maktadır» diye eleştirilerde bulunulmuştur; misal ola
rak da, Savunma Sanayii Fonu Kanunumun, Maliye 
Bakanlığının görüşü alınmadan hazırlandığı dille ge-
•tirilımıiştir. 

Sayın mıifüetvekiieri, kanun tasarıları usulüne uy
gun olarak hazırlanmakta; hazırlıklar sırasında, il
gili bakanlık Ve kamu kuruluşlarının görüşleri alın
maktadır. Bazı acil ve istisnaî durumlarda, bakanlık 
yetkililerinin Başbakanıhktaki tasarı çalışmalarına iş
tiraki sağlanmaktadır. Her hal-ü-kârda, kanun tasa
rıları Bakanlar Kurulunda tek tek müzakere edil
mekte ve bütün bakanların tasvibi sağlanmaktadır. 
Kısaca, kanun tasarılarının hazırlanması ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisine şevki konusunda en ufak 
bir usulsüzlük söz konusu değildir. Nitekim hükü
metimiz döneminde 221 adet kanun tasarısı büyük bir 
gayret ve çalışma anlayışıyla hazırlanarak Büyük Mil
let Meclisine sevk edilmiştir. 

Diğer bir konu olarak, 1984 ve 1985 yıllarındaki 
üretimlerin, -birçok üretimler sayılmak suretiyle- bir 
evvelki yıla nazaran, hatta 1983 yılı ile mukayese edil
mek suretiyle, düşük olduğu yüzde oranlarıyla dile 
getirilmiştir,* buna cevap arz etmek istiyorum. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün hazırlamış olduğu 
üretim istatistiklerinde, binlerce üretim kalemi içinde, 
gayet tabiî, düşük olanlar olduğu gibi, artanlar da 
söz konusudur. Belirli bir üretim içerisinde gencide ar
tış olup olmadığına bakılması gerekir. Bu bakımdan, 

statistiklerin içinde sadece düşenler dile getirilmek 
mretiyle, «Türkiye'de 1984 ve 1985 yıllarında genelde 
üretim düşmüştür» gibi bir netice çıkarmak kanaatim-
e haksızlık olur. Bunu belirttikten sonra, şimdi, ar
an ve eksilen üretimleri belirtmek istiyorum. Bir de, 
sayın konuşmacının verdiği rakamların 1983 ağırlıklı 
ıllık ortalama olmasına mukabil, 1985 yılının 7 ay-

Nk neticesiyle mukayese edilmek suuretiyle verilmiş-
ir; alabildiğim kadarıyla rakamlar bunlardır. İmalat 
anayii üretim endeksinde, aynı dönemler itibariyle, 
'üzde 17,2'lik bir artış vardır. Endekslerin durumu 
-şudur : 1983 ağırlıklı yıllık ortalama ile, 1985'in son 
7 aylık rakamlarını ele aldığımız zaman, toplam ima

latta, 7 aylık olmasına rağmen, yüzde 17,2'lik bir de
rişme, bir artış vardır. Bu değişme, gıda, içki ve tü-
\n sanayiinde yüzde 2,8; dokuma sanayiinde yüzde 

' 8 ; kâğıt ve kâğıt ürünleri sanayiinde yüzde 20,6; 
petrolde yüzde 42,6; metal ana sanayiinde yüzde 25,9' 
'ur. Zaten kapasite kullanımı bakımından da baktı
rınız zaman, 1985 yılının ilk üç aylık neticeleri, 
">84'ten daha yüksek kapasite kullanımı olduğunu 
ortaya koymaktadır. 1983 yılında yüzde 69,6 olan ka
pasite kullanım oranı, 1984'te yüzde 72; 1985 yılında 
'se yüzde 72,8'dir. 

Çok önemli bir konuya da değinmek istiyorum. İş
sizlik konusunda Sayın Şengün, İş ve İşçi Bulma Ku-
umuna Kasım 1983 yılında 609 bin kişi müracaat et

tiği halde, bu rakamın Temmuz 1985'de 935 bine yük
seldiğini ve dolayısıyla işsizlikte yüzde 50'lik bir ar
tış olduğunu beyan ederek, hükümetin politikasını 
tenkit etmişlerdir. 

Evet, 1983'teki toplam müracaat edenlerin sayısı
na, 1984 yılında yeniden müracaat edenler ilave edil-
Uği zaman bu rakam doğrudur; ancak, o dönem zar
fında işe alınanların sayısını bundan düşmediğimiz 
Taman, Sayın Şengün'ün bahsettiği yüzde 50'lik bir 
artış ortaya çıkıyor. Bana verilen rakamlarda ise, bu 
-lönemde işe alınanların miktarı da vardır : 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — 1983 de var de
lil mi sayın bakan? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Evet. 

1984 yılının 12 ayında işe yerleştirilenler 178 bin, 
1985 yılında 139 bin; bunların ikisini topladığınız ve 
vekûndan çıkardığınız zaman, Sayın Şengün'ün ka
sım sonu ile ilgili verdiği rakamın artmadığını görü
rüz. Sayın Şengün, 1983 Kasımında İş ve İşçi Bulma 
Kurumuna başvuranların 609 bin kişi olduğunu ve 
1984 ve 1985 yıllarında işe girenleri nazara almadan, 
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ve 1984 ve 1'985'te İş ve İşçi Bulma Kurumuna mü
racaat edenleri de bu 609 bine ilave etmek suretiyle, 
işsiz sayısının 935 bine vardığı neticesine varıyorlar; 
ama 1984 ve 1985 yıllarında işe girenler bu rakam
dan düşüldüğü takdirde, söylediği konunun bu tarzda 
olmadığı ortaya çıkacaktır. 

Diğer bir kottu dar IMF ve dış itibar konusudur. 
Sayın Başbakanımız bütçenin tümü üzerinde yaptık
ları konuşmada, dış itibarımızın, kredi itibarımızın 
artmış olduğunu söylediler ve OECD'nin Türkiye hak
kındaki. 1979 ve 1985 yıllarına ait raporlarını okudu-
lar. Buna karşılık Sayın Şengün ve Sayın Fırat bu ko
nularda birtakım eleştirilerde bulundular, özellikle, 
«Birçok uluslararası 'kuruluşlarca da -bunların Mimleri
ni de vermediler- Türkiye'nin kredi itibarının artma
dığı, 1984 ve 1985 yıllarında Türkiye'nin kâfi mik
tarda gelişmediği belirtilmiştir» şeklinde, alabildiğim 
kadarıyla, bir ifadede bulundular. Ayrıca, bir basın 
veya bankalar grubunca -tam olarak anlayamadım-
«119 ülke arasında Türkiye'nin yerinin 79 uncu sıra
da olduğu, bunun, Yunanistan dahil, birçok ülkeden 
daha düşük olduğu» belirtildi. Buna benzer bir değer
lendirme de, diğer bir arkadaşımız tarafından aynı 
şekilde yapıldı. 

Diğer taraftan, «IMF'nin, Türkiye'nin, 1985 ve 
1986 yıllarında kalkınma hızını düşürmesini arzu et
tiği, bu sebeple bizim IMF ile anlaşma yapmak iste
mediğimizi ve buna da IMF'nin bir ölçüde razı oldu
ğu» şeklinde bir tenkit ileri sürüldü. 

Bu iki konu, ülkemiz için çok önemli olduğundan, 
biraz açıklama yapmak istiyorum. Bizim IMF ile olan 
anlaşmamız, 1985 Nisanında tamamlanmıştı. Ondan 
sonra yeni bir anlaşma yapılması konusuna gelince: 
daha evvel 1984 yılının Eylül ayı sonunda IMF Ge
nel Kurulu ve Dünya Bankası Genel Kurulu için 
Washington'a gittiğimizde ilgililerle yaptığımız görüş
me esnasında, «Türkiye'nin 1985 yılı için IMF ile bir 
anlaşma yapmasına ihtiyacı olmayacağı «IMF yetki
lileri tarafından dile getirildi; Türkiye'nin ekonomik 
durumunun, yeni bir anlaşma yapmayı gerektirmeye
ceği kanaatinde olduklarını ve bunun karşısında, Tür
kiye olarak ne düşündüğümüzü bize sordular. Bizim 
kendilerine verdiğimiz cevap, «Zaten 1985 Nisanına 
kadar anlaşmanın mevcut olduğu, bu sebeple bunu za
manı geldiğinde düşünelim, ona göre karar veririz» 
şeklinde oldu. 1985 Nisanında muhtelif gelişler oldu; 
1985'te, bir anlaşma yapmamakla beraber, IMF ile be
lirli ölçülerde sanki bir anlaşma varmış şeklinde de
vam eden çalışmalar yapıldı ve bu şekliyle en son 

1985 Eylülünde, yine bu yıllık toplantılar vesilesiyle 
IMF yetkilileriyle yaptığımız görüşmede, Türkiye'nin 
dokuz aylık bir zaman içinde IMF ile bir anlaşma 
'apmadan da ekonomisini, özellikle dış kredi yönün-
1en, götürebilmesinde bir sakınca ortaya çıkmadığı 
ve bizim tarafımızdan anlaşıldığı için, yeni bir anlaş-
nayı yapmamak üzere kesin karar verildi. 

Şimdi, hadiseler bu şekilde iken, IMF'nin, Türki-
ve ekonomisinde kalkınma hızını düşürme yönünde 
telkinlerde bulunduğu, hatta bu yönde talimat verdiği 
ve bizim bundan endişe ederek, IMF ile anlaşma yap
mak istemediğimiz konuları tamamen gerçek dışıdır. 
Genelde, şimdiye kadarki beş senelik IMF anlaşma
larında, sorumlu ve görevli bir bakan olarak bulun
dum; hiç bir zaman, bu bahsedildiği tarzda, «Şunu 
şöyle yapacaksınız, bu böyle yapılacak» şeklinde bir 
empozeleri söz konusu değildir veya benim sorumlu 
mevkilerde, bulunduğum dönemlerde, bahsedildiği 
tarzda bize bir empoze olmamıştır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı rica 
edeceğim. 

Sayın milletvekilleri, görüşmelerin bitim saati yak
laşıyor. Ancak, bugünün son bütçesini görüşüyoruz 
ve görüşmelerin büyük bölümünü tamamlamış bulu
nuyoruz, 

Bu nedenle, Başbakanlık bütçesi ve 1984 yılı ke-
sinhesap kanunu tasarısı görüşmeleri tamamlanıncaya 
kadar görüşmelerin uzatılmasını oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) —, Türki
ye'nin, değişik mecmualar tarafından, uluslararası ku
ruluşlar tarafından, dış itibarıyla ilgili konularda çe
şitli sıralamalar yapılmaktadır. Bunların en fazla iti
bar edileni veya daha çok kabul görmüş olanları ol
duğu gibi, bu şekilde endeksler yapanları da vardır. 
Türkiye, geçmiş dönemlerde bu endekslerin en sonun
da yer alıyordu; fakat bugün için sıralamalarda orta
larda olduğunu memnuniyetle görüyoruz. 

Benim elimde, Türkiye'nin,. 1984 ve 1985 yılları 
için hazırlanmış ve hatta 1984 yılının ilk altı ayında, 
vani mart - eylül ayları arasında, kredi itibarının art
ması bakımından en üstte yer alan 10 ülke arasında 
olduğuna dair belgeler var. Mesela elimdeki bu bel
gede Mart 1984 ve Eylül 1984 arasındaki sıralama 
var ve kredi itibarı artan, ekonomisi en iyi duruma 
gelen 10 ülke arasında Türkiye 3,3 ile en başta yer al-
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maktadır. Tabiî, burada en altta yer alan, en kötü du
rumda olan 10 ülkeyi de vermişler. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Genel sıralama, 
genel... 

DEVLET BAKAM VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Tabiî 
değişik belgelerde değişik şekilleri var. Mesela diğer 
bir belgede, Türkiye 109 ülke arasında 56 ncı sırada 
yer alıyor. Şimdi, bunlar, gayet tabiî, belirli ölçüler
deki değerlerdir. 

Türkiye, kredi itibarı konusunda, gayet tabiî 109 
ülkenin başında yer alacak seviyede bir ülke değil. 
İleride, muhakkak daha iyi yerlere gideriz; fakat bu
rada bulunulan seviye de, Türkiye için, kredi itiba
rının yüksek olduğunu gösteren bir yerdir kanaati
mizce. Nedeni; bir kere, Türkiye'nin aldığı krediler, 
belirli ölçüde 1984 ve 1985 yıllarında kredi itibarının 
olduğunu gösterir. 

İki; bu kredilerde ödediği faize ilave ettiği «Spreed» 
dediğimiz farkın düşük olmasıdır. Eskiden» hepimiz 
hatırlarız, bunlar 2,5'u bulan «îSpreed»ler miktarın-
daydı; fakat Türkiye bugün 1,25'e kadar inmiştir ve 
hatta l'in altında aldığı krediler de vardır. iBu göste
riyor ki, Türkiye'nin kredi itibarı yükselmiştir. Bun
dan başka, Türkiye dış kredi temininde bir güçlükle 
karşılaşmamakta ve kısa zamanlarda kredi bulmak
tadır. Bu da, Türkiye'nin kredi itibarını gösteren ne
ticelerdir. Sayın Başbakanımızın da ortaya koyduğu 
gibi, OEOD Raporu, IMF'in hazırladığı Türkiye ra
porları, Türkiye'nin kredi itibarını yükseltecek netice
leri ortaya koyan raporlardır. Uluslararası kuruluşla
rın bu raporları, gayet tabiî, bankalar arasında itibar 
gören, değerlendirilmesine önem verilen raporlardır. 
Bankalar, bu raporlara göre Türkiye'nin kredi itibarı
nı yerine oturtuyorlar. 

Vakit az olduğu için, önemli gördüğüm konulara 
değinmek istiyorum. Sayın Ayhan Fırat, 1402 sayılı 
Kanun gereğince görevlerinden alınanların görevleri
ne iadeleri konusunda, «Başbakanlıkta bekletilmekte
dir» demişti. Şunu memnuniyetle haber vereyim : ia
deler sebebiyle tek evrak ve tek kişi Başbakanlıkta 
beklememektedir. 

Komisyonlarda da, burada da dile getirilen çok 
önemli diğer bir konu da, Başbakanlık için alınan 
Mersedes araba ve uçak konusudur. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye, dışa açılmış bir ül
kedir; dış temasları, eskiyle mukayese edilmeyecek 
kadar geniş ve şümullü olmaktadır. Bunu yalnız Tür
kiye yapmamaktadır, bütün dünya, aynı şekilde dolaş
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| maktadır. Karşılıklı temaslar sık sık yapılmaktadır ve 
hatta bunlar o kadar çok olmaktadır ki, Türkiye'ye 

I aynı gün içerisinde üç dört heyetin geldiğini görüyo
ruz. Bir kere, bahsedildiği gibi, 32 tane Mersedes ara-

I ba alınmamaktadır, alınan 3 tane Mersedes araba
dır. Bu 3 Mersedes arabanın bir tanesi de, Sayın Sos-
yaldemokrat Halkçı Parti milletvekillerinin komisyon
da yapmış oldukları müracaatları üzerine, Anamuha-

I lef et partisi liderine tahsis edilmiştir. 

Şimdi, bu mevcut arabalar Türkiye'de kâfi mi
dir, değil midir, fazla mıdır?.. Sayın ilgili teknisyen 
arkadaşlarımız kâfi olmadığını söylüyorlar. Ben, bir 
nebze komisyonda da söyledim; fakat yine tekrar ede-

I yim; eylül ayında Türkiye'ye aynı günde 3 heyet gel
di; Libya 'Başbakanı, İSayın Başbakanımızın davetlisi 

I olarak; Kuveyt IMaliye ve Ekonomi Bakanı benim da-
I vetlim olarak, zannediyorum ki, bir de bir ülkenin 
I enerji bakanı. 

I Benim davetlim olarak gelen Kuveyt Maliye ve 
I Ekonomi IBakanına, Başbakanlık, bir araba tahsisinde 

müşkülatla karşılaştı ve bulup getirebildiği araba da 
Reno (Renault) araba "oldu. Belki doğrudur, benim 
kendisine verdiğim cevap... Kendi arabamın plakasını 
değiştirdik, misafire verdik, ben de iki üç gün, veri-

j len öbür arabayı kullandım. Şimdi arkadaşlar, bu 
durum şunu ortaya koyuyor : Başbakanlıkta, misa-

I firler için tahsis edilen araba kâfi değildir. Bu bakım
dan, dışarıya yaptığım seyahatlerle, diğer ülkelerin 

I nasıl hareket ettiklerini, ekonomileri bizimle muka-
I yese edilmeyecek kadar güçsüz olan ülkelerin nasıl 
I davrandıklarını ve ne şekilde muamele yaptıklarını 
| çok iyi bilen bir kimse olarak, bunun lüks olmadığı

nı, bir ölçüde zorunluk olduğunu da belirtmek istiyo
rum. 

I Diğer konu : Uçak. Dünya değişmiştir. Bugün ara-
I ba için söylediğim gibi, ekonomileri en güçsüz ülke-
I 1er dahi, kendi başbakanlarına, bakanlarına, cumhur -
I başkanlarına ve diğer üst görevlilerine, bahsettiğimiz 
I tarzda, bir uçak değil, birkaç tane uçak almaktadır-
I 1ar, almışlardır. 

SALİM EREL (Konya) — Örnek verir misiniz 
I sayın bakanım? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Ben, 

I tabiî bir iki tane istisnasını sayabilirim, onun dışın-
I da bu konuda hepsi almışlardır. 

SALİH ALCAN ((Tekirdağ) — Onlar kendinden 
I sorumlu efendim, biz kendimize bakalım. 
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BAŞKAN — Hatibin sözünü kesmeyin efendim. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Evet, 
bunun örneklerini de gördüm. Biz, Türk Devletinin, 
Türkiye Cumhuriyetinin bu mevkilerde bulunan kim
seleri için, bu gibi araçların alınmasının hem gerekli 
olduğuna, hem de ekonomik olduğuna inanıyoruz. 
Bu mülahaza ile böyle bir uçağı -doğru bildiğimiz 
için- almaya kararlıyız ve alacağız. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

SALİM EREL (Konya) — Sayın bakanlara da 
alınacak mı efendim? 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) —• Sayın 
Fırat, Başbakanımızın dünkü konuşmasında belirtti
ği, kamu iktisadî teşebbüslerinin özellikle 1983'te za
rar ettiğine dair sözleriyle, 1984 ve 1985 yıllarına ait 
verdiği rakamları eleştirmek suretiyle, kamu iktisadî 
teşebbüslerinin 1983 yılında zarar etmediğini, hatta 
kârlı olduğunu beyan etti. 

Sayın Başbakanın vermiş olduğu rakamlar şundan 
ileri geliyor : Bildiğiniz gibi, kamu iktisadî teşebbüs
leri, bütçeden, görev zararı almaktadırlar; kendilerine 
belirli görev zararları verilmektedir. IBu görev zarar
ları düşüldükten sonra, yani görev zararlan, kârların
dan indirilmek suretiyle konsolide çıkan neticelerdir. 
Eğer görev zararlarını bundan düşmediğimiz takdir
de, Sayın Fırat haklıdır, kârlı görünür. Bizim verdi
ğimiz rakamlarda bu zararlar düşülmüştür ve bir öl
çüde de bunlar bütçeden alamadıkları takdirde, zarar
lı bir durum gibi gözüküyor. Bu bakımdan, mesela 
1984 yılına ait verilen rakamlarda 334 milyar liralık 
görev zararı vardır. Yine Sayın Başbakanımızın, 1985 
yılı için bildirdiği 464 milyar rakamı, yine görev za
rarı düşürülerek söylenmiştir. Tabiî bu rakamlar iki 
şekilde de verilebilir o kadar önemli olmadığı ka
naatindeyim. 

Diğer bir konu da, Sayın Kuşhan, özellikle kamu 
iktisadî teşebbüslerinin yönetim kurullarında görev 
alan kimselerin 600 bin liralık ücretle sözleşmeli ola
rak çalıştırılmasından dolayı bir ölçüde hükümetimizi 
eleştirdi. Bir de, tam anlayamadım; ama buralara ge
tirilenleri tenkit eder mahiyette konuştuğu neticesini 
çıkardım. 

ÖMER KUŞHAN ((Kars) — Yalnız ücret, onun 
dışında hiçbir şey söylemedim. 
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I DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Kamu 
iktisadî teşebbüsleri yönetim kurullarında çalışanlar 
için 600 bin liralık bir ücret verildiği söz konusu de
ğildir. Bunlara verilen ücretler, net olarak, 50 bin ila 

} 70 bin lira arasındadır. 600 bin lira verildiği imajı 
zannediyorum şuradan ileri gelmiştir : Biliyorsunuz, 
Koordinasyon Kurulu kararıyla bu ücretler serbest bı
rakıldı, yani, 657 sayılı Kanunun dışına çıkıldı. Bun
dan sonra kamu iktisadî teşebbüslerine sözleşmeli per
sonel olarak atanacak genel müdürler, Ekonomik Ku
rulun vermiş olduğu bir kararla 150 ilâ 600 bin lira 
arasında ücret alabileceklerdir. Zannediyorum, yan-

I lışlık buradan ileri geliyor. Yoksa, yönetim kurulu 
I üyelerine verilen ücretin aslı bu değildir. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Bakan, Sümerbank Genel Müdürlüğünün listesi eli
mizde. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Hayır Sayın Bakan, 
sözlü soruya verilen cevaptır, resmî belge. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Ben, 

I Koordinasyon Kurulunun başkanıyım, yani bu işin 
içindeyim; adım kadar iyi biliyorum ki, bunların al
dıkları ücret 600 bin lira değildir. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sözleş-
I meli ücret. 

DEVLET BAKAM VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) - Tamam, 

I genel müdür alır; ama yönetim kuruluna getirilen 
I kimsenin aldığı para net 70 bin lira, murakıpların al-
I dığı para ise, net 50 bin liradır. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Bu genel müdüre ver
diğiniz ücret, yönetim kurulu üyesine değil. Yalnız 

I sözleşmeliler içinde memurlar da var... 
I BAŞKAN — Devam edin Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Tamam, 
doğrudur. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan lütfen; devam edin 
I Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Tabiî, 

I ben karşılıklı konuşmamayı tercih ederim. 
I Yalnız, şunu belirtmek istiyorum : 150 bin ilâ 600 
I bin lira arasında tespit edilen azamî sözleşmeli ücret, 
] genel müdürler içindir; yoksa, memura verilecek 
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ücret bu değildir. Ona istinaden, diğerleri, verilebile
cek ücrettir. Yoksa, genel müdür 600 bin lira alır
ken, herhalde bir memura da 600 bin lira verilmez. 

Sayın Kuşhan, kanun gücündeki kararnamelerin 
Mecliste kanunlaşmamasını bir ölçüde tenkit etti ve an
layabildiğim kadarıyla «Kanun gücündeki kararna
melerin Meclise sunulması ve kanunlaştırılmasından 
hükümet kaçmaktadır! ibaresini alabildim. 

Anayasanın 91 inci maddesi gereğince, kanun 
hükmündeki kararnamelerin Resmî Gazetede yayın
landığı gün, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunul
ması ve kanunlaştırılması için imkân sağlanması mec
buridir; aksi halde, kanun hükmündeki kararname
ler derhal yürürlükten kalkar. Bizim çıkarmış olduğu
muz her kanun gücündeki kararname, aynı gün Tür
kiye Büyük Millet Meclisine sunulmuştur. Bunun ak
si zaten düşünülemez ve düşünülmemesi de gerekir. 

Ben, özellikle iki muhalefet partisine mensup sa
yın konuşmacıların bütçe hakkında yaptıkları görüş
melerine değinmek istiyorum. Dün bütçenin tümü 
üzerinde genel görüşme yapılırken, MDP Grubundan 
Sayın Bozer, 1986 yılı bütçesinin 1985 yılına nazaran 
çok büyük olduğunu ve dolayısıyla bunun enflasyo-
nist bir etki yapacağını uzun uzun anlatmıştır. Bu
gün de, Sosyal Demokrat Halkçı Parti Sayın Söz
cüsü, bütçenin küçük olduğunu ve bununla hiçbir 
hizmetin götürülemeyeceğini uzun uzun dile getirdi. 
Vaktimiz olmadığı için, ben bu konular üzerinde faz
la tartışma yapmayacağım. Yalnız, bir taraf «çok 
büyük» bir taraf da «küçük» dediğine göre, bizim 
bütçe normaldir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Diğer önemli bir konuya geçiyorum. Lüks tüke
tim malı ithalatı ile, bunun rakamının 900 milyon 
dolar olduğu uzun uzun dile getirildi. Bu konu, büt
çenin tümü üzerinde yapılan görüşmelerde de uzun 
uzun anlatıldı. Tabiî o zaman rakamlar daha baş
kaydı ve bir arkadaşımız «700» hatta bir başka ar
kadaşımız da, «800 milyon dolar» dedi; şimdi ise bu 
rakam 900 milyon dolara yükseldi. Hatta o kadar 
ileri gidildi ki, bizim bu 900 milyon dolarla neler 
yapabileceğimiz sayıldı. Yani, kısaca, Türkiye olarak 
bu 900 milyon dolarla çok şeylerin yapılabileceği ko
nusu dile getirildi. Sayın Başbakanımız dün bunu 
uzun uzun anlattılar; ben yalnız çok genel olarak bu 
konuya temas etmek istiyorum. 

1985 yılında bütün ithalatımız içinde, tüketim ma
lı ithalatının tümü 600 veya 650 milyon dolardır. 
Bunun içinde lüks tüketim malı sayıldığı zaman, bu 
bahsettiğimiz rakam değil; 900 milyon dolar ise, hiç 

d;:ğildir. Zaten bunun tümü 650 milyon dolardır. 
Bu 650 milyon dolar içerisinde nebati yağ ithalatı 
vardır. Türkiye her sene 150 milyon dolarlık nebati 
yağ ithal etmek zorundadır. Ayrıca, pirinç, buğday 
ithal ederiz ve hatta terkibinde, tüketim malı olarak 
zikredilmiş olmasına rağmen ve detayına indiğimiz 
zaman, yatırım malı vardır, ara malı vardır, ham
madde vardır. Bütün bunları düştüğünüzde, karşınıza 
î 39 milyon dolarlık bir rakam çıkar. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Olmaz öyle şey. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Elim
de bunların dokümanı var, hatta... 

EROL AĞAGtL (Kırklareli) — Sayın bakan, dün 
Sayın Başbakan sadece sigara ve viski için 400 küsur 
milyon dolar dedi. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Efen
dim, Sayın Başbakanın söylediği de zabıtlarda var 
ve rakamların ne olduğu da burada elimizde var. 
Sayın Başbakan da buradan bunu söyledi Şimdi, 
efendim, bakınız; bu rakam 129 milyonmuş, 139 mil
yon da değilmiş; 129 milyon 578 bin. Bunun içeri
sinde 34 milyon 375 bin dolar sigara için, 39 milyon 
785 bin dolar binek otomobili için kullanılmış. Bu 
rakamları düştüğümüz zaman geriye 55 milyon 418 
bin dolar kalıyor. Gerçekte, bu rakamın içinde - lüks 
tüketim dediğimiz halde - geçmiş dönemlerde de 
mecburen gelen bazı mallar var; bunları da düşer
seniz, bu rakamın 30 milyonu geçmediği de görülür. 
Şimdi bu uzun uzun anlatıldı, bu bahsettiğimiz mal
lar, konut fonuna da çok büyük gelir temin eden 
mallardır ve Türkiye'ye siz bu malları getirmediği
niz takdirde, bunlar kaçak olarak geliyor, üstelik 
daha faz'a döviz ödenerek geliyor. Hatırlarsınız, es
kiden bavul ticareti vardı; şurada, «lüks» dediğiniz 
birçok maddeler bavullarla Türkiye'ye gelirdi; pe
rakende alındığı için de bunlar daha fazla döviz öde
nerek alınırdı, memleketin dövizi daha fazla giderdi 
ve ayrıca bunlardan vergi de alınmazdı. Halbuki 
Şimdi bunlardan Toplu Konut Fonuna vergide alı
nıyor. Bu yönüyle de bir katkısı oluyor ve bugün 
Türkiye de her şey vardır. Yurt dışından gelen bir 
kimse, «Acaba, şunu da Türkiye'ye getirebilirmiyim?» 
demez, Türkiye dışa açılan, turist gelen bir ülke ol
duğu için. 11 milyar dolarlık bir ithalat içinde, 55 
milyon, 50 milyonluk bir ithalatın üzerinde bu ka
dar konuşmak ve bu 50 milyonu da 900 milyon do
lara çıkarmak insafsızlık olur; inşallah bundan son-
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ra bir daha bu şekildeki tenkitlerle karşılaşmayaca- j 
ğımızı temenni ederim.' (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Toparlayalım Sayın Bakan, lütfen. I 
SALİM EREL (Konya) — Sayın Bakan, özel ge

zilerde uçaklarla gelen eşyaların miktarı nedir? 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, karşılıklı ko

nuşmayalım. 
DEvLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR-

CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Çok 
önemli olduğu için iki konuya kısaca temas ederek bi
tirmek istiyorum. Bu vesileyle de, cevaplandırama-
dığım hususlar içinde arkadaşlarımın beni bağışlaya
caklarını umarım. 

Bunlardan bir tanesini, Türkiye'nin dış borç al
ma miktarının tenkit konusu edilmesidir; hatta, «Tür
kiye dış borç bakımından hududa gelmiştir; artık 
bundan sonra hiçbir borç almaması lazımdır. Aşırı I 
borçlanma yarın ülkeyi tehlikeye sokacaktır» gibi 
bir çok tenkitlerle karşı karşıya kaldık. 

Türkiye'nin dış borç miktarı gerçekte ekonomik 
yönden fazla mıdır, eksik midir; daha borçlanabilir 
mi? Bu konuları değerlendirmemiz lazımdır. Mesela, 
bunlar için muhtelif kıstaslarla, «Bu borç fazladır» 
veya «azdır» denilebilir. Mesela, bütçenin tümü üze
rindeki konuşmalarda sayın muhalefet partisi baş
kanı, gayrî safî millî hâsılaya oranla bir nispet verdi 
ve dediki, «Bu oran yüzcle 41 dir ve dolayısıyla 
Türkiye için fazladır.» Bir başka arkadaş, ödene
cek anapara ve borç faizlerini kıyaslamak sure
tiyle bir değerlendirme yaparak, «fazladır, eksiktir» 
şekliyle değişik şeyler söyledi. I 

Gerçekte, hakikaten, dış borçların değişik şekil
lerde bir değerlendirmesini yapmak mümkün. Ona 
göre, «fazladır, eksiktir» denilebilir. Mesela, 1979 I 
yılında bizim dış borçlarımız 13 küsur, 14 milyar... 
Şimdi, 21 milyar veya bir değişik şekliyle 20 mil
yar; değişik aylara göre, 21 milyar ilâ 22 milyar 
arasında söyleniyor, örneğin 21 milyar. Bunun fazla 
veya eksiğini 1979'daki rakamla mukayese edelim. 
Neyle ödeyeceğiz biz bu parayı? En bariz, ihracatla 
ödeyeceğiz; döviz alacağız ki, borcumuzu ödeyelim. 
Tabiî, diğer görünmeyen işçi dövizleri de var; fakat 
bariz, ihracat. 1979'da ihracatımız 2 milyar 200 mil
yon, borcumuz 14 milyar. Demek ki, 6 küsur misli, 
7 misline yakın bir borcumuz var. 1985'i mukayese I 
edelim: ihracatımız 8 milyar, borcumuz 21 milyar; 
demek ki, 2,5 misline yakın bir borcumuz var. 1979'la 
şimdiyi mukayese ettiğimiz zaman, demek ki, borcu
muz yarı yarıya azalmış, oran itibariyle yarı yarıya | 

azalmış, değil mi? Yani, bir fazla değil. (ANAP sı
ralarından alkışlar) Rakam olarak artmış; fakat bu 
oranla yapıldığı zaman borcumuz artmış değil. 

Şimdi bunu değişik şekillerde değerlendiriyorlar. 
Ben burada... 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın bakan, ke
sin biliyor musunuz borçlarımızın miktarını? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — 
Gayet tabiî, biliyorum. Vakit olmadığı için, burada 
size hemen takdim, edeyim, Kısa ve orta vadeli borç
larımıza bütün detaylarıyla temas etmek istiyorum, 
yani bunların içerisinde ne kadarı orta vadelidir, ne 
kadarı kısa vadelidir, söyleyeceğim; çünkü bu da 
çok konuşuldu. Hatta, diyebilirim ki, belki bizim de 
hatamız var; kuruluşlarımızın, Merkez Bankamızın, 
belki hükümet olarak istatistiğin... Sizlere bu bilgileri 
verebilsek, belki bu şekilde sizler de, bunlara istina
den, bu bahsettiğimiz yönde tenkitleri yapmayacak
sınız. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — 3 ayrı kuruluş ayrı 
rakamlar veriyorlar. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — 
Şimdi bakınız, toplam borcun, gayrî safî millî hâsı
laya oranı Türkiye'de yüzde 41 'dir. Ben, zaman kı
sa olduğu için rakamları alamadım; fakat alabildi
ğim bir iki ülkenin gayrî safî millî hâsılasına ora
nını vermek istiyorum. Mesela Portekiz 73,90 - elim
de olanları söylüyorum - Filipinler 72, Kore 53, 
Tayland 43,90... Tabiî bunu genişletmek mümkün. 
Buna başka türlü de, mesela, ihracatla yaptığımız 
değerlendirmeye göre, ödenecek taksitlere göre, tüm 
ihracat dışındaki gelirlere göre, şekliyle yapmak müm
kün. 

Ben, bu borç konusunda çok hassas ve çok dik
katli olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Türkiye' 
nin borçlarını ödeyememezlikten dolayı ekonomisi
nin tıkandığı dönemlerde görevli bulunup, o acı gün
leri yaşamış bir kimse olarak, bir daha borç alırken 
çok dikkatli olduğumuzu ve bu yönde aşırılığa git
meyip, Türkiye'nin, borcunu ödeyemeyecek bir du
rumla karşı karşıya kalmaması için çok hassas ol
duğumuzu, hatta sütten ağzı yananın, yoğurdu üf
leyerek yediği tarzda, dış borç politikasında çok 
dikkatli hareket ettiğimizi belirtmek istiyorum. 

Bu konunun önemli olması dolayısıyla beni 
dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Daha 
birçok noktalar var idi; fakat vakti daha fazla işgal 
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etmemek için sözlerime burada son veriyor ve he
pinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Şahısları adına, lehinde Hakkı Artukarslan. 
Buyurun Sayın Artukarslan. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri; konsolide bütçe 
içerisinde, gerek makam, gerekse kuruluş ağırlığı 
yüksek ve çok olan Başbakanlık 1986 malî yılı büt
çesinin üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyo
rum. Yüce Meclisi, sözlerime başlamadan, kemalî 
hürmetle selamlarım. (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri ve alkışlar) 

Aziz milletvekilleri, 34 bağlı ve ilgili kuruluşa 
sahip Başbakanlığın, 8 bağlı kuruluşu müstakil büt
çeyle, 26'sı ise bu müzakerelerde görüşülecek büt
çeden birkaçı üzerinde fikir beyan etmeye çalışa
cağım. Bu arada bir fevkalade hususu da belirtmek 
isterim: Muhalefete ve iktidara mensup konuşmacı
larımız, tespit ettiğime göre, bu 34 bağlı kuruluş
tan sadece 8'i üzerinde durmuş, diğer 8'i görüşüle
cek bütçeleri olduğu için bırakılmış gözüküyor, 
şöyle böyle de 20'sine hiç temas etmediklerine göre, 
Başbakanlığa bağlı kuruluşların büyük başarı gös
terdiğini tespit ettim. 

Dikkatimi çekti; muhalefetin bu mevzuda, ne
dense, kürsüye çıkar çıkmaz, fevkalade bir tarzda, 
şöyle bir giriş içinde; zengin fakir edebiyatıyla, bize 
zenginlik izafe edip, bu bütçeyle kime, ne verilebile
ceğini sorarak ve fakirden yana olmanın edebiyatını 
yaparak laf salatası gibi bir şeyler söylediğini gör
düm. 

insafla, merhametle bakınız: Şu grubun içerisin
deki insanları, elinizdeki defterlerden, kitaplardan 
inceleyiniz; kimin arasında daha çok büyük zengin
ler, kapital sahipleri; kimin arasında az malı olanlar 
var, görürsünüz... 

M. SEYF1 OKTAY (Ankara) — «Laf salatası» 
sözü yakışıyor mu Sayın Artukarslan? 

BAŞKAN — Sayın Artukarslan, «Laf salatası» 
deyimini açar mısınız? 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Tas
hih ediyorum efendim: laf salatası ile, karışık ko
nuşmaları kastediyorum; kimseye bir şey izafe et
miyorum. (ANAP sıralarından gülüşmeler) 

BAŞKAN — Zapta geçmiştir. 
HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Dik

katimi çekti, daha evvel burada genelde bütçenin 
üzerinde konuşulurken tekrardan başka olmayan söz-
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ler söyleniyor. Halbuki bunlar, tekrar tekrar söylen
miş; söylendiği zaman da bazı arkadaşlarım adına 
doğrusu üzüntü duyuyorum. Hem konuşmaları, da
ha evvel söylendiği için, bir dinlenme değeri taşı
mıyorum, hem de zaman kaybından başka bir şe
ye yaramıyor ve bazen de asapları bozuyor, çekici
liği de kalmıyor. Ben rica edeceğim. 

SALİM EREL (Konya) — O halde aşağı in. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Yok, 
dikkat ederseniz, ben mevzuma geldiğim zaman gö
receksiniz ki, burada hiç konuşulmayan mevzulardır. 

M. SEYF1 OKTAY (Ankara) — Tahammül et
meye alışacaksınız Sayın Artukarslan. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Ta
hammül etmek görevimizdir; muhalefetin, başımız 
üstünde yeri vardır; bunun için hiç itirazımız yok
tur. 

Efendim, ben de herkesin başladığı gibi başlaya
yım: Bildiğiniz gibi, Anayasanın 112 nci maddesi, 
Başbakana, genel siyaseti yürütmede gözetim ve 
bakanlıklararası işbirliğini sağlama görevini yüklemiş
tir. 3056 sayılı Kanunla yeniden düzenlenen Başba
kanlık kuruluş amacına ve Anayasaya uygun bir 
tarzda işlerliğe kavuşturulmuştur. Başbakanlığımız, 
anahatlarıyla, Anayasa ve 3056 sayılı Kanunda be
lirtilen esaslar içinde, devlet teşkilatının düzenli ça
lışmasını temin; kanun, kararname, tüzük, ve yönet
meliklerin Anayasaya uygunluğunu incelemek; yasa
ma organı ile münasebetleri tanzim etmek; devlet 
teşkilatında teftiş ve denetim sistemini geliştirmek, 
uygulanmasını takip etmek, gerektiğinde teftiş ve de
netim yapmak; deniz 'işlerini koordone ötmek; Türk> 
devlet ve millet hayatını ilgilendiren, tarihî, hukukî, 
idarî, ekonomik ilmî doküman ve belgeleri toplamak, 
tasnif etmek, düzeltmek, korumak, iç ve dış ilim çev
relerine sunmak gibi çok hayatî ve mühim görevleri 
yüklenmiştir. 

Aziz milletvekilleri, biraz evvel de söylediğim gi
bi, sırasıyla baktığım zaman, Millî Güvenlik Kurulu 
Genel Sekreterliği, Millî İstihbarat Teşkilatı, Türkiye 
Radyo ve Televizyon Kurumundan bahsedildi; Ata
türk, Dil ve Kültür mevzuuna hiç dokunulmadı, da
ha çok başka şeylerden söz edildi. Şimdi ben de, 
dördüncü sırada yer alan, Atatürk Kültür, Dil ve 
Tarih Yüksek Kurumu mevzuunda, müsaade eder
seniz, bir nebze konuşmak istiyorum. 

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 
18.10.1983 tarihinde, birçok şeyde isabetli katkıları 
olan Sayın Cumhurbaşkanımızın tavsiye ve him-
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metleriyle yeniden düzenlenip, hizmete sunulmuştur. 
Politika ve ideolojiden arındırılan bu kuruluşlar, 
geçmişte kaybettikleri prestijlerini yeniden kemâliyle 
kazanmaya başlamışlardır. 

Atatürk Araştırma Merkezinin görevi, Atatürkçü 
düşünceyi bilimsel yoldan araştırmak, tanıtmak, yay
mak ve bu konularda yayınlar yapmaktır. 

Atatürk'ü, herkes kendine göre yorumlayıp, yan
lış ve sakat emellerine alet etmemelidir. Atatürk, 
gelmiş geçmiş Türk büyüklerinin önde gelenidir. O, 
gücünü, daima, mensubu olmakla şeref duyduğu 
milletinden almıştır. Türklüğü ile, dini ile gurur 
duymuş; ifrat ve tefrite karşı olmuştur. 

Atatürkçülüğü, onun bunun istismarından kur
tarmak, gerçek yönleriyle gayelerini Türk Milletine 
tanıtmak, korumak gibi kutsal bir görevi yürütmek
tedir. 

Aziz milletvekilleri, bence, can alıcı bir hususu 
da huzurunuza getiriyorum: Türk Dil Kurumu, 
Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini meydana 
çıkarmak, yeryüzü dilleri arasındaki değerlerini is
patlamakla görevlidir. Dikkat edilirse, Türkçe'nin yı
kılmak ve yok edilmek istenmesi hadisesi tarihî 
düşmanlarımızın ve onları velinimet kabul etmiş ga
fillerin nezdinde, şiddetle alkışlanmaktadır. Bir mil
letin hem kılıcı, hem kalkanı olan lisamn can mer
kezinin tahribi, milletimizi, fikir ve ruh anarşisine 
götürerek parçalamayı imanlarının icabı sayanlar 
için elbette sevinilecek bir neticedir. Ancak, bizi 
üzen, acı olan, tarihî ve kasıtlı düşmanlarımızın yo
lunda yürümeyi âdeta bir vazife zanneden basiret
siz zümrenin, anlamadan seyretmesi, hatta bazen 
ona iştirak eylemesidir. 

Dedesinin, babasının konuştuğunu anlamayan 
bir neslin katillerini Allah nasıl affedecektir? Boz
duğumuz seslere alışan Türk gençliği, artık, dilini 
de müdafaa etmeme durumuna gelmiştir. 

Aziz milletvekilleri, bu sahada yarım yamalak 
konuyu anlatmak için, saatler; tam anlatmak için, 
haftalar ve aylar gerekir. Bu kısa zaman içinde, bu 
mevzuda son sözlerimi söylüyorum. 

Başta Türk dili ve Türklüğün bin yıllık tarihî 
hazinelerine, ne hakla, reddi miras ilamı alıp, kendi 
iflasımıza kendimiz talip olur hale geldik? Kanaati
miz odur ki, millî iffeti ve tarihî bereketi, ithal malı 
ve sahte ideolojilere teslim edilmiş bugünün acına
cak nesilleri varından yoğundan boş düşmüş bulu
nuyorsa da, henüz ümit kapıları kapanmış değildir. 
Zira, geçmişle nikâh tazelemek, barış ve görüş za
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İ manı gelmiştir. Yeter ki, elimizi çabuk tutalım, son 
fırsatı kaçırmayalım: 

Müsaadenizle, Türk Tarih Kurumu üzerinde de 
bir iki konuya temas etmek istiyorum. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Yani, Osmanlı 
İmparatorluğu dönemine mi dönelim, diyorsunuz? 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Ha
yır, hiçbir zaman için. 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Cum

huriyeti değiştirebilecek bir güç ve ona leke düşüre
cek bir şahsiyet tanımıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın hatip, devam ediniz efendim. 
HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — O, 

bizim medarı iftiharımız ve gururumuzdur. Osmanlı 
ise - bu mevzuu siz açtınız, cevabınızı vereyim - be
nim geçmiş ecdadımdır. 

BAŞKAN — Sayın hatip, devam ediniz efen
dim. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Babam 
ve dedem, Selçukluda, Osmanlıda ve cumhuriyette 
vardı. Ona yanlış bakan, onu yanlış tarif eden, da
ha kendini dahi tanımayan kişiler olabilir. Osman
lıyı ikide bir gündeme getirip, onun, en az 600*yıl, 
bugün üzerinde yaşadığımız ve bize bırakılan va
tanda, bu memleketi idare ettiğini inkâr etmek, 
Allahı inkâr etmeye eşdeğerdedir. 

BAŞKAN — Sayın hatip, konuşmanıza devam 
edin efendim. 

HAKKI ARTUKARSLAN l(Devamla) — Bunu 
da, cumhuriyeti inkâr manasına getirmek, iftira ve 
bühtandır. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Nasıl nikâh tazele
yeceğiz; onu soruyoruz, Sayın Artukarslan. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, hatibin sözünü kes
meyiniz. 

Devam ediniz sayın hatip. 
HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Dün

yada, tarihî yazılması gereken milletleri sıralayıp, 
tarihçiye tarih materyali arar ve vermek isterseniz, 
Türk kadar, Türk'ün geçmişi kadar tarihî zengin
liğe sahip bir millet daha vardır denemez. 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, Baş
bakanlık bütçesi üzerinde konuşsun da dinleyelim, 
'bunları çok dinledik. 

BAŞKAN — Sayın Erel, lütfen efendim... 
HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Efen

dim, bütçe üzerinde konuşuyorum. 
BAŞKAN — Devam edin efendim. 
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HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Gel 
gör ki, bu büyük hazine, bu büyük milletin kafa
sından silinip, yerine Roma, Mısır, Bizans ve buna 
benzerler konulmuştur. Bu tarih ve kültür yansıma
sından oluşan bir kesiti, müsaadenizle, müsamaha
nıza sığınarak arz etmek gayreti içinde olacağım. 

Asıl dertlerimizin altında yatan ve bizi birbiri
mize çekiştiren - millî ekonomi dahil - sanayi, tica
ret, ilim ve bilim dahil, bir yere gitmemeyi temin 
eden anaunsurlar tespit edilmedikçe, burada işler 
sadece havanda su dövmek olur. Bu yansıyan durum 
şehirlerimizde - bir kesiti alıyorum - incelendiği tak
dirde şöyle bir tablo tespit ettim. Şimdi şu anda 
şeHrlerimizde üç çeşit kadın oluşmuştur. 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, Başba
kanlık bütçesiyle ne alakası var? 

BAŞKAN — Bağlı kuruluşlar Sayın Erel... 
HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Mü

saade edin efendim... 
Kültür ve tarih üzmhıde •kçmıvşuyorum'^iMfm'bi-

fiaz dıa kültüre gdin, .tarih öğrenim. 
SALİM BREL (Konya) — Sen öğren. 

BAŞKAN — Sayım hatip, cevap vermeyim, devam 
©din efendim. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Dör
düncü sırada -'bunu da göstereyim size- Atatürk Kül
tür DJ1 ve Tarih Yüksek Kurumu, Başbakanlığımıza 
bağlı, ehemmiyeti çok büyük bir kurumdur. 

Birimgi kategori : Eğlence, zevk ve lüksten 'baş
ka, hetmem hemen hiçbir ciddî mesele ve davası ol
mayan refahlı toadımdıır ıkıi, em 'büyük zevklerinden 
'biri kumardıır. 

M. SEYFI OKTAY (Ankara) — Bizzat incele
diniz mi? 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Bu ti
pin ıb'ır iki çocuğu varsa, ne toprağa bağlı, ne de 
limanla alakası kalmıştır. Sıfatlarıma gedince : İlerici 
ve aydım geçinirler. Bir kof yapının., bir kof oluşuımun 
içerisinde, birkaç lisan bilmesi, diplomalı olması se
bebiyle de, Türk Devleti içerisinde, Türk sanayi ve 
ticaretinde mevki ve yer almaikıtadıırılair. 

İkinci zümre, hem evimde, hem dışarıda çalışan 
iş ve meslkık sahibi Ikadımdıır. Tanzimat ban bu yana, 
bir mlillî kültür, millî tarih 'bilgisinden mahrum ye-
'tıjşımıişıtir; daha doğrusu, başı 'boş hıralkıtalştıır. .Ço
cuklarıma verebileceği şifahi kültür yoktur. 

SALİM BREL (Konya) — Daha çclk mu Sayın 
Artukarsılam? 
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HAKKI ARTUKARSLAN (Devamila) — Bittiri
yorum efendim. 

SALİM BREL (Konya) — Bunları' Eregli'de din
ledik. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Uzun 
da olsa, dinlenecek şeylerdir. İnşam, tarihini dinler
se, isaatli apar mı? 

BAŞKAN — Sayım Hatip, devam edim ve topar -
ılayınız efendim. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamda) — Üçün
cü zümre kadın, ev 'kadınıdır. Kocasının getirdiği 
nafaka 'ille ııiktifa eder. Ecdattan gelem kültür onda da 
kurumuş, çocuğuna verebileceği şifahi bir bilgi kal
mamıştır. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Beyefendi, Türk 
kadınıma 'böyle şeyler izafe edemezsiniz. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Müsaa
de edin Sayım Kusmam, burada siz konuşunken mü
samaha ile diniliyoruz, kuştan ve havadan 'bahsedi-
yorsunuz; biz, tarih ve kültürden bahsediyoruz. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Devıatm edin efendim. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Buna 
karşılık, kırsal alana 'bakıldığında, millî kültür ve 
tarih zayıf da olsa, daha çok, okumamış, cahil sa
yılabilecek zümre de kendini daha" rahat devam et
tirmektedir. 

. Bunumla, bir yere gelmek istiyorum : 'Bir çar
pıklık var; 'bumu gliderımelk gerekir. Bu çmrpıikı1tğı gi
dermeyi, ne geriye dönüş (taassup, cehalet ve geri
ciliğe, feodal yapıya dönüş) me de, «ilericiyiz» di
yerek, manevî ve millî değerlerden ayrılma mana
sımda söylüyorum. Meseleler insan unsuru ile yürü
tülür; yapı sağlam olmazsa, omda vicdanî, omda 
millî, omda tarihî değerler yaratmamışsanız, ondan 
ne beklersiniz? Sadece, yiyen, içen; daha çok, ka
dimim rengiyle, apartmanım katıyla, arabanım remsiy
le ilgilemem bir nesil yetişirse, bu mesuliyeti • kiıme 
yükleyeceğiz biz? (ANAP sıralarımdan «Bıravo» ses
leri, aılikışjlaır) 

Şimdi bir hususu mukayese olsum dûfc arz edi
yorum. 

BAŞKAN — iSayın Artukarsliam, lütfen bağlayı
nız efendim. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Bağlı
yorum Sayım Başkanım. 

Bir Yahudi çocuğu 13 yaşma geidliği zaman, ce
maate 'bağlı bulunduğu havraya getirilir; Jozef kür
süye çılkaır -tüm Yahudi cemaatı, milyarderinden ha-
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rnıaılınıa ibadar hepsi oradadır, ıkendisinıi taikdim ede- I 
odktir : «Ben falanın oğlu, 'babam falan, dedem fa- I 
lan, dedemin babası falan» sekilinde, tâ Hazretti İsa'ya I 
ibadar gider. Burada da kalmaz; «Ben, Yahudi'min I 
geleneği, mıiiî görüşü, linancı...» (SHP sıraılarından, I 
«Hazreti Musa» sesleri) I 

Hayır efendim, Hazreti Musa'ya; siz yanlış ya- I 
piyonsunuz. I 

BAŞKAN — Sözünü kesmeyin hatibin efendim, I 
lütfen. I 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Sözü
müzü 'kesmeyin, (lütfen. I 

BAŞKAN — Sayın Hatıip, devam ©din ve iüt- I 
fen topaday alıım. I 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamda) — Sayın 
Başkan, konuşmamı iarzu etmedikleri; dçiın, söz atıp I 
da... I 

BAŞKAN — Evet, ben o süreyî  de talkdlJr ettim I 
ve 'lütfen toparlayalım efendim. I 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Sağo-
(lun. I 

©unu şunun için söylüyorum : Orada builumaın o I 
cemaatin hepsi bu Yahudi çocuğunu aılıki'şlıamaıkta-
dır. Bunun akında bir maksat yatımalkıtadur : Aydın 
ve ilerici olan bu Yahudi kitlesi, çoeulk unsuruma, eği- I 
'tim ve kültüre bu mıanada sahip çıikımaik tadır. I 

Hmisüiyan aydınına balkıyoruz. Gidinliz, saba'hfc- I 
yin, rast gele bir 'kiliseden içeriye girlimiz ve 'bakı- I 
nız ıbiilıise cemaaıbine; omda müsteşarlar, genel mü- I 
dünler, hatta generaller, bakanlar ve 'başbakan'lar gö-
ıreceksıimiz; fakat bizde gelip bakarsanız, camide fa- I 
•İdiur fukarayı görür, ayağının kokusunu, duyarsınız. I 
Bu kadar çaırpaşik 'bir toplum yapısında şifayı zo-
ıralbi aramalk yanlıştır. 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Başikan, iklim
lerin reMamımı yapıyor Sayım Artükaırsilan. I 

BAŞKAN — Kimsenin değil, bağlıyor efendim. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Muhte
rem milletvekilleri, sözlerimi bitiriyorum. I 

Geçen hafta, nezaket ve incelik göstererek, ken- I 
dileri hakkında bilgi edinmemiz babında, bizi Plan I 
ve Bütçe Komisyonumuzu Millî İstihbarat Teşkila- I 
tına davet ettiler. Gezdik, gördük; bize güven ve gu
rur verdi. Bu millî kuruluşumuzu daha da geniş im- I 
kânlara kavuşturmak hepimizin görevi olması gere
kir. Oradaki ilgililere teşekkürü vicdanî bir borç bi
lirim. I 

Aziz milletvekilleri, sözlerimin sonuna gelmiş bu- ! 
Umuyorum. Konuşmalarımda hiç kimseyi hedef al- 1 
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madım, hiç kimseyi de kastetmedim; biraz da ha
vayı değiştirmek, oldum olasıya, buradaki münaka
şaları başka bir zemine de getirip, daha dikkatli ko
nuşma imkânlarını sağlamak maksadını güttüm. Do
layısıyla, beni dinlediğiniz için umumî heyetinizi sev
giyle, saygıyla selamlarım; sağolun varolun. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Artukars-
'an. 

Aleyhte, Sayın Günseli Özkaya, buyurun efendim. 
GÜNSELİ ÖZKAYA (İstanbul) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; sözlerime başlamadan önce, de
min hepimizin tanık olduğu, iki sayın bakanımızın 
konuşması hakkında görüşlerimi sizlere sunmak iste
rim. Grup sözcülerinin konuşmaları bittikten sonra, 
-̂ eri kalan kişisel konuşmaların 10'ar dakikalık sü
reler içerisinde kısıtlı olduğu da düşünülürse, 20 da
kikaya tahammül edemeyen, 20 dakika cevabını er-
teleyemeyen bir zihniyetin, demokrasiye, insan hak
larına, sevecenliğe nasıl sahip çıkıp da, bunun iddia
sını ileri sürüp, savunuculuğunu yapabildiklerine doğ
rusu şaştığımı şurada ifade etmekten kendimi alama
dım. (Bağımsızlar, MDP ve SHP sıralarından alkış
lar) 

Hukuk diyoruz; ama fiilî işgallerle hukuku engel
liyoruz. Oysa, demokrasinin temelinde yatan, salt 
hukuktur sevgili arkadaşlarım. Eğer bu yöntem de
vam edecek ise, benim Sayın Başkanlığa bir önerim 
var : Lütfen İçtüzük hükümleri değişsin. Bundan böy
le yapılacak bu değişiklikle... 

AHMET ŞEVKET GEDİK (Adana) — İçtüzü
ğü Meclis değiştirir. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Evet efen
dim, müsaadenizle biliyorum, o kadarını bileyim, ben 
de 30 yıllık hukukçuyum beyefendi; iki yıldır da be
raberiz sizinle. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Devam edin sayın hatip. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Bu İçtüzük 
hükümlerinin bundan böyle değişmesini... (ANAP sı
ralarından gürültüler) 

Lütfen dinleyin efendim; biz sizi dinledik, birer 
saat konuştunuz, sayın bakanları dinledik, lütfen ya
ni, biraz da biz konuşalım. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, sayın hatibin 
sözünü kesmeyin. 

Devam edin Sayın Özkaya. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Bu laf atma
ları 10 dakikamdan çıkarınız Sayın Başkan. 
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ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Hanımı | 
dinlemesini öğrensinler Sayın Başkan. I 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Evet efen
dim, şunu demek istiyorum : içtüzüğe göre, kişisel I 
konuşmaların burada, kürsüde değil; ama yazılı me- I 
tinler halinde Başkanlığa sunulmasını, zaten zabıtlara I 
geçmekten başka da bir rol oynamayacağını gerekçe- I 
ye sunarak, hep birlikte kabul edelim. I 

Şimdi arkadaşlarım, konuşmak dedim, doğrudur; 
sayın hükümet konuşa konuşa iktidara geldi; ama bir I 
tek şeyi bilmiyor : İktidardan da, konuşa konuşa I 
gidilir. (SHP, MDP ve Bağımsızlar sıralarından al
kışlar) I 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Millet reyiyle gidilir. 
BAŞKAN -T- Devam ediniz efendim. I 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Tabiî, millet 
reyiyle gidilir; ama eğer o millet reyini iyi değerlen- I 
dirmezseniz, hiç istenmeyen şekilde de gidilir; Allah I 
bu Meclisi korusun. I 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Onu millet bilir. 
BAŞKAN — Devam edin Sayın özkaya. I 
GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Tabiî, onu 

hiç kimse temenni etmez. I 
Şimdi, Sayın Başbakan Yardımcısı bazı konulara I 

cevap verirken, benden önce konuşan arkadaşlarımın I 
değindiği hususlar hakkında birtakım açıklamalar ge- I 
tirdi. Ben konuşmamda bu konulara değinir gibi gö- I 
rünsem de, yaklaşım açıları değişik olacağından, siz- I 
lerin de takdir edeceğiniz gibi, bunlar benim konuş- I 
mamın bir cevabı niteliğinde olmayacaktır ve eğer I 
Sayın Başbakan Yardımcısı bir daha kürsüye çıkmak I 
lütuf ve nezaketinde bulunmazsa, bütün bu iddiala- I 
rın kabul edilmiş olduğunun Meclis zabıtlarına geç- I 
meşini sağlamakla görevimi yapmış olacağım. (Ba- I 
ğımsızlar sıralarından alkışlar) I 

Şimdi, Anayasamızın 112 nci maddesinde yer alan I 
kapsamla ilişkili olarak görüşlerimi sunmaya çalışaca- I 
ğım. Sayın üyeler, Maliye Bakanlığının yetkilerinden I 
bir bölümü, son teşkilat yasası ile Başbakanlığa ak- I 
tanıdığından, Başbakanlık, ekonomik politika üre- I 
tim birimlerinin oluşturduğu bir icra bakanlığına dö- I 
nüşmüştür. Böylece, Anayasanın ilgili maddesi, ama- I 
ca yönelik işlerliğini bir ölçüde de olsa yitirmiştir. I 
Maliye Bakanlığının uğraş alanından soyutlanan ver- I 
giyle ilgili yasa tasarılarının, Başbakanlığın öz ya- I 
pisi niteliğinde olması, hukuk tartışmalarına siyasal I 
bir boyut kazandırmıştır. Adaletin işlerliğini doğru- I 
dan etkileyecek, çeşitli ceza, idare ve usul yasaların- I 
dan, başta Medenî Kanun olmak üzere, çeşitli yasa | 
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tasarılarının Başbakanlıkta beklentiye alındığını iz
lemekteyiz. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Önce Adalet Bakan
lığında. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Efendim, biz 
böyle izledik, bunu söylüyoruz; değilse, yanıldığımızı 
anlarız. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Zabıtlarda yanlışlık 
olacak. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — O yanlış bize 
ait olacak, kuşku duymayınız efendim. 

BAŞKAN — Devam ediniz efendim. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Bu arada, 
yasa tasarılarının Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sunuluş biçimlerine de değinmek istiyorum. Sayın 
Başbakanın, yurt dışı gezisi ya da kendine özgü bir
takım nedenlerle Türkiye Büyük Millet Meclisi mü
zakerelerine katılmadığı zaman veya dönemlerde, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemlerinde tasarı 
boşlukları dikkat çekici bir özellik taşımaktadır. Sa
yın Başbakan, Amerika Birleşik Devletlerine ya da 
Çin'e mi gidiyor; bu süreler içinde, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi müzakereleri, gündemindeki boşluk 
nedeniyle çekiciliğini yitirmektedir. Ya Sayın Baş
bakanın dönüşü ya da ekonomik ve sosyal tıkanık
lığı açmak gerektiğinde, pompa tasarılarla, Meclisi
mizin gündemlerine tasarı enflasyonu egemen olmak
tadır. İki yıldır alışkanlık biçimine dönüşen bu yön
tem, şu anda Başbakanlıkta veya ilgili bakanlıklarda 
beklentide olan tasarılar için de geçerli olacak mı
dır?. Bu tasarılar sağanak yağmuru gibi !bir gece an
sızın sıralarımızda bizleri ıslatacak mıdır? 

Sayın milletvekilleri, Sayın Başbakanın büyük 
umutlarla yasalaşmasını sağladığı Toplu Konut ve 
Kamu Ortaklığı Fonunun, 18 şirkete milyarlar akı
tarak, bunların 3'ünde de patron haline geldiği iz
lenmektedir. Biz bu şirketlere paranın niçin aktığını 
sormuyoruz. Kafamıza takılan soru; Asil Çelik, Güney 
Sanayi ve Başak Grubu gibi operasyonları gerçekleş
tiren yetkilileri yargı önüne çekmeye çalışan Sayın 
Başbakanın, kurtarma operasyonuna yer verilmeyece
ğini açıklayan 19 Aralık 1983 tarihindeki kendi gö
rüşleri ile yine kendisinin çelişkiye düştüğünü gör
mekten kaynaklanmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, denizcilik sektöründeki kriz 
nedeniyle işsizlik çeken gemilerin üçte birden fazla 
fiyat kırmalarına karşın, yine de yük bulamamaları 
ve faizleriyle birlikte yaklaşık 140 milyar borcu öde
me güçlüğü ile karşı karşıya kalıp, sonucunda da, 
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bankaların, hükümet teşvikiyle verdikleri bu kredile
rin peşine düştüğünün gerçeği ile karşı karşıya kalı
yoruz. Diğer yandan, bankalar genelde verdikleri kre
dilerin yüzde 20'sinin geri dönmediğini görmekte ve 
bu oranın yüzde 30'a çıkmasının kuşkularını taşı
maktadırlar. Merkez Bankası ise, diğer bankalarla 
âdeta bir dolar savaşı başlatmıştır. Bankaların, vade
sine 6 ay kalan taahhütleriyle orantılı döviz tutma
ları gibi zorlanmaları, döviz sıkıntısının başgösterdi-
ğinin ya da en azından, doların, Türk parasına kar
şı yeni farklar atacağının açık kanıtları olmaktadır. 
Nitekim, resmî satışlarla, serbest piyasadaki doların 
değer yaklaşımı değişmiş, ortadan kalktığı iddia edi
len Tahtakale - geçenlerde bir sabah ilan edildi - do
lar değeri saptayan bir nitelik kazanarak, karaborsa 
tahtına yeniden oturmuştur. 

Sayın milletvekilleri, kara paranın gizlendiği sır
daş hesabın bir yıl içinde yüzde 133 artarak, yaklaşık 
600 milyarı bulması, hükümetin icraatına olan güven
sizlik değil de, acaba nedir? Bu yılın 10 aylık döne
minde, yarım milyonu aşan ilgili kişilerin, Emekli 
Sandığına başvurarak, yaklaşık 47 milyar lira borç 
almaları, bir yanda bu borçlarını ödeme güçlüğü, öte 
yanda borç alacak bir kapı bile bulamayan çaresiz 
vatandaşların, korkarım, yakında çalacak başka ka
pılar arama yollarına düşmeleridir. Belki de bu ne
denle Plan ve Bütçe Komisyonunda çok tartışılan 
araba alımları, İçişleri Bakanlığı için 500 adet binek 
araç alma gereksinimini doğurmuştur diyoruz; belki 
doğrudur, belki değildir. Kısa ve uzun vadeli dış borç
ları ise, ekonomiyi siyasal alana sarkıtacak dünün 
Düyunu Umumiyesini gündeme getirmiş bulunmakta
dır, Devlet İstatistik Enstitüsünün... 

İLHAN ÂŞKIN (Bursa) — Daha açık konuşsa
nız... 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Keşke bana 
fazla zaman tanışanız da irticalen daha açık konuş-
sam; ama zamanım dolmak üzere. 

BAŞKAN — Devam ediniz sayın hatip. 
GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Devlet İsta

tistik Enstitüsünün, 1985 yılı millî gelir hesapların
da, enflasyonu yüzde 43,6 olarak kabul ettiği günler
de, bir raslantı belki, Sayın Başbakan enflasyonun suç
lusu olarak DÇM'yi göstermiş ve bu sahnelere bir
likte tanık olmuş oluyoruz. Sayın Başbakan, «DÇM 
'borçtanım, alanlara ödeteceğim» derken, kur riski
mi devlete yükleyenlere yüklenmektedir. Elbette, bak
lalık taşıyan bir alacak tafcibü life devletli koruma
ya almak, sorumllu bir davranıştır. Ancaik, Sayın Bas
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ı balkan hakkımda, 'bir holdingin koordinatörü iken kur 
j garantili döviz aldığı, yani DÇM'yti özel sektörde 
I bizzat kullandığı 'halde, konuyu geç hatırlamaktan, 
1 geç anımsamaktan, uygulamakta geç kalmaktan do-
I layı haklı bir eleştiril yapılmaktadır. 
I Sayın Başbakanın, «Ekonomimiz âyıi gitmezse, 
I 'bundan zarar gören iş çevreleri olacaktır» 'hiçiımün-
I ddkıi Konya konuşması, bir insanım kendi kendisıiylje 
j kavgaya tutuşması ve bir iç dünya ısavaşını kemdi 
I içinde yine kendimin başlatmasıdır. Yline Konya'da, 

köylü Ikıadınlıarımızın, '«Açız, fakiriz» diye yükselişti 
seslerine, güler yüzlü Sayın Başbakanımızın, «Alılan 
versin» biçimindeki yanıltını yadırgıyor ve bir yanlış 
/anlamla almaşım diliyorum:. (Gürültüler) Satı Kadın-

I Harın, Kara Faitmaların, Nene Hatunların çocuklaırı 
I hiçbir dönemde sıiyasî sadaka listememliş ve gene 
I hıiç'bir dönemde dilenci fcimlDiğine ıbürünmemıiştir sev-
I gilii arkadaşilarım, ((Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 

I Aslında, hiçbir politikacının, kızmaya ve duygu-
sallıkıla hasım seçmeye hakkı yoktur. Hasımlarınla 

I haksız ve insafsız tuzak hazırlayanlar, 'istemeseler, 
I haltta ihasımları da listemese, bir gün o tuzağa ya 
I yalnız, ya 'birlikte düşenler. Onun daim, siyasal so-
I rumiluluk taşıyanlar, Öfkenin 'baldan daha tatlı al-
I madiğini kanıtlamak zorundadırlar. 

I 'Sayın rrffletvekilleri, sözlleritmli nolkıtaılıamadan, 8a-
I yın Başlbakanı olduğu kadar beni de duygulandıran 
I bir cümleyi burada tekrarlamak istiyorum : «Bıanıa 
I 'bir Boeing-707 uçağını bile çok görüyorlar» diyor Sa-
I yıra Başbakan. 
I Hayır Sayın Başbakan, sıize hiiç kimse bu Boöing 
I uçağını çok göırmüyor. Eğer.v. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Siz de ıdahil... 
GÜNSEUÎ ÖZKAYA ı(Devamla) —, Tabdî, ben 

de danıill. 
I Eğer Başbakanlık 'büıtçeslimde ve 'burada pelk çok 
I ısözcü israfı dile getirdiyse, yenli yida 40 mıilyar har-
I camaıralk yenli araba alımlarına karşı çıktıysa, Başba-
I kanlığa alınacak uçak idillere dolaınduysa, bu, hal-
I kımızaın ısize çdk gördüğümden değildir,.. 
I BAŞKAN — Sayın Özkaya, bağlayalım efendim. 

GÜNSOLt ÖZKAYA (Devamla) — Çok rica 
I edeyim ısayın b̂alkan; ben yanlış duymuş olayım; Miır 
I milletvekilli 'hanıma, «Yavruim» ıdemek, bilmiyorum:... 
I İnşallah yanlış lişdtmişliımdir, (Gülüşmeler) İnşallah 
I yanlış İşitmiişkrııdir... '(Gürültüler) 
I IBAŞIKAN — Sayın özkaya, bağlayalım, yanlış 
I duymuşsunuzdur. 

1 9 5 -
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GÜNSELİ ÖZKAYA '(Devamla) — Eveıt, yonr 
'bu yüoe Meclisi ikıadımlıandaın arındırmak mı istiyor-
ısumuz sayın 'bakan? (Gürültüler) 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri
ze) — Bunlar ne demek oluyor Sayın Özkaya? 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (Te-
(k'iırdağ) — Mümkün mü efendıiım? 

GÜNSELİ. ÖZKAYA (Devamla) — Sayın 'ba
lkan, ben 'bunu yanlış duyduğumu söylüyorum, •yan
lış duyırraık istiyorum... 

BAŞKAN —• Yanlış duydunuz, Sayın özkaya... 
GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamık) — lütfen, ben 

Ikürsüdeyiken seçıtiğiınıiz ıkeiU'ımelere çolk düklkat edimiz. 
(ANAP şuralarından gürültüler) 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Tahrik etmek lisitıiyor 
Sıayıın Başkam. 

MÜMTAZ ÖZKÖK (Sakarya) — Bunu baston 
yapıyor; ayıp, ayıp. 

BAŞKAN — Sayın Okkaya, Sayın Özlkaya... (Gü
rültüler) 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — Sa
yın Özıkaya, lütfen efendim, 'böyle değil... 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamila) — Oğlum, sem 
ananın Ikarnındayken, ben politika yolumda saçlarım' 
ağarttım. Anladın mı balkan oğlum... (Gürüılıtüller) 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — Ba 
kama, «oğlum» diye bitap etti, Sayın Başikan; lüt
fen, sözünü gerü alısın. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Sözünü geri alsın 
efendim, Böyle bir söz Bakanlar Kuruluma nasıl yö-
nelfciılebiliır? (Gürüılıtüller) 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) -
Böyle bilir şey söylemedi... Sözünüzü geni alınız. 

BAŞKAN — Sayım Özlkaya, Sayın Özlkaya, yan 
•hış duyduğunuzu belirtiyorum o ısözferıi... (Gürültü 
ler) 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — Ge
ni 'allısın sözünü. Böyle halk-aret edemezsiniz... 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Size 'bir şey 
söyleyeyim mi : Benim bu Ikelemıi kes/ip buraya ıko-
yabiılıirsıinıiz; ama söylediğim biır sözü ged aldırıma 
gücü ancaık Allah'a mahsustur. (ANAP sunalarından 
gürültüler) 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri
ze) — Böyle bir şey ımümikün değil efendim. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstambul) — Sa
yın özlkaya, çolk ayıp... 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamlla) — Ben kula
ğımla duydum, Ikulağırnıla duydum... (Gürülıtüler) 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri
ze) — Mümkün değil efendim... 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Sayın Başikam söy
lüyor, böyle söz söylenmedi diye.' (Gürültüler) 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Ben kula
ğımla duydum; «Yavrum»... 

MÜMTAZ ÖZKÖK (Saîkarya) — Sizden 'bıaçıka 
kimse duymadı. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Neden bu konuş
malarımla tahrik ediyorsun? (Gürültüler) 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Evet, duy
dum... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayım Özlkaya, Sayın özlkaya... 
GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Çolk rica 

ediyorum, 'ben... (Güuilitüter) 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (Te-
Vırdağ) — Bakana «oğlum» diyor; sözlarıimi geri al
sın efendim. 

BAŞKAN — Sayın Özkaya... 
İLHAN AŞKIN (Bursa) — Sözlerimi geri alisin 

efendim. 
GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Hayır, geri 

almayacağım... (Sıra kapalkliarımıa vurmalar, gürültü
ler) 

ALİ RIPKI ATASEVER (Tekirdağ) — Bunları 
kasten yapıyor efendim. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Ben duy
dum... 

BAŞKAN — Sayın Özkaya... 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (istanbul) — Sö

zünüzü geri alın Sayım Özlkaya, 'böyle biır şey müm
kün değil. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Sayın Baş
bakan, burası Yüce Divan değil iki Özdağlar hakkın
da tanıklık yapılsın... Arıtıik bu tanıklıiklardam vaz
geçiniz Sayın Başbakan. İkilde birde... (ANAP sıra-
'arındaın sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Özkaya... 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — Söz

lerimi geri alsın Sayın Başikan, 'bu hakareti ge>ni al
sın. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Ben, kula
ğımla duyduğum 'biır sözü... 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Siz ıkendıimiz yaratı
yorsunuz, 'böyle bir şey yoik. (Gürültüler) Sayım Baş
kan söylüyor... 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Ne demek, 
«yok»? 
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ÎLHAN AŞKIN (Bursa) — Sayın Başlkan söy
lüyor, «Yok öyle 'bir şey» diyor. Kendiniz yaratı
yorsunuz, Bakanlar Kuruluna ırriıall ediyorsunuz. 

GÜNSELİ, ÖZKAYA (Devamla) — Sayın Baş
kan, siz nereden 'biniyorsunuz kaniim fark ©tanedCği-
rnıi? Ben kulağımla duydum; «Yavrum» kdıimeısini 
kulağımla duydum. 

BAŞKAN — Sayın Özkaya, siz «Kulağımla duy
dum» diyorsunuz; ancak, duyuOmamış, tuıtamakilarıa 
geçmemiştir; sözü geri allıma yok... 

MÜMTAZ ÖZKÖK (Sakarya) — Sizden 'başka 
kıirmse duymadı bunu. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Hayali görüyor Sayın 
Başkan. 

GÜNSELİ ÖZKAYA .(Devamla) — 'Ben baya'1 

adasında değilim sayın milletvekilli. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (Te 
kiırdağ) — Sayın Başkan, Balkanlar Kurulunun beır-
hangii 'bir üyesd, biç kimse hanımefendi konuşunken 
biır laf etmemiştir, dışarıdan duyduğu sözleri de kal
kıp bize mal edip de, «Oğlum» lafını kullanıyorsa 
onu lütfen geri alsın. 

BAŞKAN — Anlaşıldı efendim, zapta geçmiştir. 
GÜNSELİ ÖZKAYA {Devamla) — Niye alla

yım efendim; oğlum yeninde, niye alayım? Ayıp bir 
şey mi? Benim onun kadar oğlum var, benim onun 
kadar kızım var, biç de hakaret sayılacak ibik şey 
değ'ıl. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Özkaya, Sayın özkaya... 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — Sö

zünüzü geri alın Sayın Özkaya, bu hakareti geri allın 
efendim. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Ne hakareti? 
Havıır efendim geri almıyorum. (ANAP sııralanndaır 
gürültüler) 

MÜMTAZ ÖZKÖK (Sakarya) — Ne demek 
efendim? Sözünü geri alsın. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamlla) — Ayıp mı? 
Ben kimseye hakaret etmedim. Benlim onun kadar 
oğlum var. (ANAP sı<rallannıdan gürültüler, sıra ka
paklarına vurmalar) 

(BAŞKAN — Sayın özkaya... 
İLHAN AŞKIN (Bursa) — Sözünü geri aldırın 

Sayın Başkan. (Gürültüler) 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — Bu 

hakaretini geri aldırın efendim. 
GÖKSEL KALAYCIOĞLU (Ankara) — Kendi

ne paye çıkarıyor, Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın özkaya... (Gürültüler) 
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GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Evet, ben 
konuşmama devam ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Özkaya, sürertiz bitmiştir, 
toleransın da geçmiştir; bitirin, bağlayın. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Efendim, 
ben belki otuz defa «Sayın hakan, Sayın Başbakan, 
sayın milletvekilleri» dedim; bu arada sayınlarla, en 
az iki dakikam geçti. Bu nezalketim karşısında eğer 
aynı nezaketi göstermiyorsanız, bundan böyle «sa
vın» kelimelerini kaldırarak, vakti kendime harca-
•"'m; olay bu kadar basit. (ANAP sıralarından gü
rültüler; SHP sıraîanndan gülüşmeler, alkışlar) 

Sayın Başkan, bir cümlem kaldı, devam edeyim 
mi? 

BAŞKAN — Sayın Özkaya, sürenizi 5 dakika 
metiniz, buyurun efendim. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

Sayın milletvekilleri, lütfen.. 
İLHAN AŞKIN (Bursa) — Sayın Başkan, sözü

mü tavzih etmesi lazım; tarafınızdan da ifade edildi, 
"övîe bir söz söylenmedi» dediniz. 

BAŞKAN — Bağlanıyor Sayın Aşkın... 
GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Sözlerimi bi

tiriyorum., 
AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Bakanlar Ku-

-ı ıhına bu şekilde hitap etmemesi ve tahrik etmeme
si gerekir. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — öyle bir söz söylen-
-nediği, tarafımızdan da söylendi Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Konuşmayı tamamlatıyoruz Sayın 
Aşkın. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Sözlerimi bi-
^riyorum... (ANAP sıralarından «öyle bir şey söy-
1 emmedi Sayın Başkan» sesleri) 

Ama ben, 'böyle bir şey duydum, ben duydum. 
'ANAP sıralarından «Sayın Başkan, böyle bir şey 
sövlenmediği tarafınızdan söylendi, konuşmacı sözü
nü geri alsın» sesleri) 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Sayın Başkan, tara
fınızdan da, böyle bir şey söylenmediği ifade edildi; 
özelikle tahrik ediyor. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (istanbul) — 
Öyle bir söz söylenmedi, sözünü geri alsın. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Bana öyle 
gibi geldi efendim. (Gürültüler «Öyle gibi; ne de
mek öyle gibi?» sesi; (ANAP sıralarından «öyle 
bir söz söylenmedi» sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayınız, 
lütfen. ., 
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GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Hiç 'böyle 
'bir söz duymadınız mı? (ANAP sıralanndan «Ha
yır» sesleri) Hiç (kimse Söylemedi mi? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL f(lstanbul) — öy
le bir söz söylenmedi, sözünüzü geri alın. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Sayın Baş
bakan, çok rica ediyorum...ı '(ANAP saralarından 
«Başkan da duymadığını söylüyor» sesleri) Çak rica 
ediyorum... 

BAŞKAN — Sayın özkaya, o söz... 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Ben böyle 
'bir sözü duydum arlkadaşlaırım. Duyduğum sözü 
siz duymadıysanız... (ANAP sıralarından «öyle bir 
söz söylenmedi» sesleni) Çok rica ederim; bir tek 
kişi dahi buradan, «duymadım mı?» diyor, 'bir tek 
ikisi de mi duydum demiyor. (Balkanlar Kurulu sı
ralarından «Hayır duymadık» sesleri) 

Ben, size devleti nasıl emanet ederim; Allahaş-
kınıza yahu? Deminden beri bunu söylüyorsunuz. 
(ANAP .sıralarından sıra 'kapaklarına vurmalar, igü-
ırültüler) Söylüyorsunuz, ıtaibiî söylüyorsunuz... 

(BAŞKAN — Sayın Özkaya, lütfen buyurun. 
(ANAP sıralarındaın sıra kapaklarına vurmalar, (gü
rültüler) 

GÜNSEIJt ÖZKAYA (Devamla) — Teşekkür 
ederek sözlerimi Ibitiriyorum ve duyduğum şeyde de 
İsrar ediyorum. (ANAP sıralarından sıra kapakları
na vurmalar, gürültüler) 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — (Sözünü geni alsın 
Sayın 'Başkan.' 

(BAŞKAN — Sayın millet vekilleri, İçtüzüğümüzde 
sözünü ıgeri alma hükmü ydktur. Konu Başkanlıkça 
da açıikllanmııştır, söylenmediği hususu tutanaklara 
geçmiştiir; İçtüzükte ayrıca, 'sözünü ıgeri -alma diye 
ibir kayıt yoktur. 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — 'Duymak is
tediği lafı duymuş gibi hissetti kendisi. 

DEVLET BAKANI AHMET IKAIRAEVLI (Te
kirdağ) — 'Böyle bir söz söylenmemiştir, sözünü geri 
alsın Sayın Başkan. 

IBAŞKAN — Konu belirlenmiştir ve Sayın Ba-
kanllar Kurulundan da açıklanmıştır. '(Gürültüler) 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KJURTOÖBE ALPTEMOÇ1N (Bursa) — Sayın Baş
kanım;, konuşmacının, sayın milletvekililerine kürsü
den hakaret etme tarzında konuşmaya hakiki yok
tur, «(İçtüzüğümüze göre de, bir sayın milletvekili
nin 'bir başlkasıma «oğlum» diyerek hakaretamiz bıir 
tarzda hitap etme hakkı da ydktur; lütfen, bu hu
susta gereğinin yapimasını arz ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bu da zabıtlara geç
miştir. Eğer... 

DEVLET BAKANI A. MEİSUT YILMAZ (Ri
ze) — Sayın Başkanım, söz istiyorum'. 

IBAŞKAN — Sayın Balkan, sataşma üzerine mî 
söz almak istiyorsunuz? 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri
ze) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — (Buyurun efendim. 

Yalnız Sayın Balkan, sataşma üzerinde ve yeni 
bir sataşmaya meydan vermeden konuşacaksınız, de
ğil mi? 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri
ze) — Hayır Sayın Başkanım, sadece tutumunuz 
hakkında konuşacağım. 

Sayın Başkanım, Başkanlığınız süresince, Türki
ye Büyük 'Millet IMeclisi Genel Kurulunu çok bü
yük bir dirayetle idare ettiniz. ı(ANAİP sıralarından 
«'Bravo» sesleri, alkışlar) Bu "vesileyle, hükümetimin 
de size takdirlerini ifade etmek istiyorum; ancak, 
biraz evvel! burada cereyan eden dlay, izah ettiğiniz 
şekilde... (SHP sıralarından «©aşkana yardımcı ola
lım, (hasta» ısesileri) 

'BAŞKAN — Ne oluyoruz sayın millötvelkilleri? 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — ıNie 'oluyor, anliamadım? 

ALİ RIDVAN YILDIRIM (Tunceli) — Başka
nımız hastalandı, öyle görünüyor. 

(BAŞKAN — Yok, yok, bir şey yok, buyurun 
oturun efendim. 
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DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — Sayın Başkanım, biraz önde burada cere
yan eden olay, izah ettiğiniz şekilde geçiştirilebile
cek bir olay değildir. Bu bakımdan... (SHP sırala
rından «Başkan rahatsız» sesleri) 

BAŞKAN — Yok, rahatsızlık yok sayın milletve-
ikilleri. ) 

Buyurun Sayın Bakan, devam ediniz. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De

vamla) — Bu balkımdan gereğinin yapılmasını ten
siplerinize arz ediyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri... 

ALt RIDVAN YILDIRIM (Tuncelü) — Sayın 
Başkan, doktor çağıralım isterseniz; rahatsız olduğu
nuz kanaatindeyim. («Sayın Başkan, ara verelim» 
sesleri) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, birleşlkne 10 
dakika ara veriyorum. (Alkışlar) 

Kapanma Saati : 21.05 

»>•-<« 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 21.40 

BAŞKAN : BaşkanvckiU Abdulhalim Araş 

KÂTİP ÜYELER : Yavuz Köymen (Giresun), Aıiif Ağaoğlu (Adıyaman) 

BAŞKAN — 41 inci Birleşimin Dördüncü Oturu
munu açıyorum. 

Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

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

/. — 1986 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İda
reler Bütçe Kanun tasarıları ile 1984 Malî Yılı Ge
nel ve Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanun ta
sarıları (1/718, 1/719; 3/870, 1/708; 3/871, 1/709) 
(S. Sayıları : 361, 360, 381, 382) (Devam) 

C) BAŞBAKANLIK (Devam) 
1. — Başbakanlık 1986 Malî Yılı Bütçesi. 
2. — Başbakanlık 1984 Malî Yılı Kesinhesabı. 
BAŞKAN — Başbakanlığın 1986 yılı Bütçesi ve 

1984 yılı kesinhesabı üzerindeki (müzakereler tamam
lanmıştır. (SHP sıralarından «Sorularımız var» ses
leri) 

Sorabilirsiniz elendim. 
Yalnız, soruların açık ve seçik olmasını, konuş

ma mahiyetinde olmamasını özelikle rica ediyorum^ 
Konuşma mahiyetinde bir ısoru 'ise, tabiatıyla, sor
mama imkân yok. 

Buyurun, Sayın Ağagil 
EROL AĞAGtL (Kırklareli) — Sayın Başkam, 

hükümet politikasını Başbakan tayin ettiğine göre, 

benim öğrenmek istediğim; Beş Avrupa ülkesinin, 
Türkiye aleyhindeki şikâyetlerini çekme kararına 
karşı, basınımızda Akıi gündür birtakım karşılıklı ta
vizler veyahut da taahhütlerde bulunulduğu tarzın
da /ifadeler yer ataafctadır. 

Bunlar doğru mudur veya bu konpda hükümeti
mizin şu anda elnde mevcut veriler var mıdır veya 
bu olayın gelişimi nasılıdır? 

Teşekkür ederim. 
. BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan, 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI ÎSMET KAYA ERDEM (tamir) — Bu konu
da, kendilerine yazılı olarak cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Sayın Üçok?... Yoklar. 
Sayın Şeragün, buyurun. 
İSMAİL ŞJENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 

«İcraatın İçimden» programının finansman kaynağı 
nedir; bugüne kadar bu fasıldan ne kadar sarf edil
miştir? 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan* 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Takdıir 
ederler ki, hemen açıklanacak bir husus değildir, ken
dirlerine yazıtı olarak cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Oktay. 
M. SEYFt OKTAY (Ankara) — Efendim, bir

kaç sualim vardı, ama ben bunları kısaltıyorum. 
Gelir dağılımına ilişkin istatistikler var mıdır; 

yoksa neden yoktur? 
Halen fert başına düşen ortalama ulusal gelir ile, 

en yüksek gelir grubunun gelirleri arasındaki farkın 
ne olduğunu belirtmek mümkün müdür? 

Son bir yıl içerisinde, ekranda ve radyoda, iktidar 
mensuplarına - bürokrasideki görevliler de dahil - za
man olarak ne kadar zaman ayrılmış, muhalefet par
tilerine ne kadar zaman ayrılmış;. her partinin ayrı 
ayrı olarak? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Balkan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM-

CTST İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Yazılı ola
rak cevap vereceğiz, o şekilde cevapl'andırılabilecek 
sual çünkü. (Alkışlar) 

BAŞKAN — 1986 yılı Başbakanlık bütçesinin 
bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri ayrı ayrı okutup oylarımıza sunaca
ğım: 

1. — Başbakanlık 1986 Malî Yılı Bütçesi. 

A — CETVBLt 
Ftfog. 
Kodu Açıklama l ira 

101 Genel yönetim ve destek 
hnzrnetleri 26 660 247 000 
BAŞKAN — Bu bölüm 
üzerinde önerge vardır oku
yorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başbakanlık bütçesinin 101-02-2-001-600 tertibin

de yer a'l'an 1 milyar 570 milyon Türk Lirası tuta
rındaki ödenekten 615 milyon liralık bölümü taşıt 
alımı liçin öngörülmüştür. Taşıt alımı için öngörülen 
ödenekten 585 milyon lirasının düşülerek, anılan 
miktarın (taşıt alımı için) 30 milyon liraya indiril
mesini ve bu meblağ ile anamuhalefet partisi lideri 
koruma hizmetleri için bir oto allınmasını, Bütçe 
Kanununa taşıt alımı için 237 sayılı Kanun gere

ğince eklenen cetvelin, buna göre yeniden düzen
lenmesini saygıyla teklif ederiz. 

İsmail Şengüri 
Denizli 

Ertuğral Gökgün 
Aydın 

Rıfat Bayazffl 
Kahramanmaraşl 

Ferit Melen 
Van 

Ebubekir Afcay 
Erzurum 

Musa öğün 
Kars 

Doğan Kasaroğlu 
İstanbul 

BAŞKAN — Önergeye ıkomîsyon ve hükümet ka
tılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-
KÎLİ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katılmı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.,-. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (izmir) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — önerge üzerinde, Anayasanın - zan
nediyorum - 162 noi maddesine göre söz istenemez 
efendim. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum!: Kabul edenler... 
Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

101 inci bölümü oylarınıza sunuyorum1: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir? 
Diğer bölümü okutuyorum): 

Fnog. 
Kodu Açıklama l i ra 

111 Bakanlıkîararası işbirliğini 
sağlamak ve Hükümetin 
genel siyasetini izlemek 1 794 114 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir., 

900 Hizmet programlarına da-
ğııtılamayan transferler 12 378 940 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir^ 

TOPLAM 

BAŞKAN — Kabul eden
ler..., Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir,) 

40 833 301 000 
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Başbakanlık 
Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği. 
BAŞKAN — Millî Güvenlik Kurulu Genel Sek

reterliği bütçesinin bölümlerini okutuyorum: 

Prog. 
Kodu 

İlli 

Açıklama 

Milî Güvenlik hizmetfeni-
riin yürütülmesi 
BAŞKAN — Kabul eden
ler.- Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir., 

l i ra 

1 200 000 000 

Prog. 
Kodu 

111 

TOPLAM 1 200 000 000 
BAŞKAN — Kabul 'eden
ler— Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir.) 

Başbakanlık 
Devlet Personel Dairesi 
BAŞKAN — Devlet Personel Daıiresıi Başkanlığı 

bütçesinin bölümlerinıi okutuyorum): 
111 Devlet personel rejiminin 

duzenlenmesıi ve geliştiril
mesi 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir., 

TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir., 

703 627 000 

703 627 000 

Başbakanlık 
Basın - Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü. 
BAŞKAN — Basın - Yayın ve Enformasyon Ge

nel Müdürlüğü bütçesinin bölümlerini okutuyorum: 

Açıklama Lira 

5 199 463 000 

5 199 463 000 

Enformasyon, kamuoyu 
oluşturma ve halkla ilişki
ler hıizmetleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler— Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir^ 

TOPLAM 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmdştir.j 

1986 Malî Yılı Başbakanlık Bütçesi bölümleri ka-
'bulı ediflımıiştky 

2. — Başbakanlık 1984 Malî Yılı Kesinhesabı. 

BAŞKAN — Başbakanlık 1984 yılı kesinhesabının 
bölümlerine geçi'lmesıini oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunaca
ğım: 
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A — CETVELİ 
iptal edilmesi 

Ödenek öidıer gereken ödenek 
Prog. Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Başbakanlık 
101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 2 826 406 820 2 599 568 557 226 838 263 

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

111 Bakanliıklararası işbirliğini sağlamak ve Hükü
metin genel siyasetini izlemek 475 023 180 348 457 326 126 565 854 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenİer..E . 
Kabul edilmiştir. 

112 Sıkıyönetim hizmetlerinin yürütülmesi 1 il60 388 917 1 012 014 006 148 374 911 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler..s 

Kabul edilmiştir., 
900 Hizmet programlarına dağıtılamayan trans

ferleri 9 062 324 477 8 647 428 397, 414 896 080 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler..$ 
Kabul edilmiştir* 

TOPLAM 13 524 143 394 12 607 468 286 916 675 108 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler..3 

Kabul» edritaıiştir., 
Başbakanlık Milî Güvenlik Kurulu 

Genel Sekreterliği 
111' Miıtlî Güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi 586 129 232 367 754 60Q 218 374 632 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler..? 
Kabul edilmiştir, 

TOPLAM 586 129 232 367 754 600 218 374 632 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler..^ 
Kabul. edilmiştir., 

Başbakanl'ıık MİT Müsteşarlığı 
111' İstihbarat hizmetlerinin yürütülmesi 6 701 826 688 6 223 232 900 478 593 788 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler. .g 

Kabul! edilmiştin*., 

TOPLAM 6 701 826 688 6 223 232 900 478 593 788 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler..s 

Kabul» edlitoiştıiır, 
Başbakanlık Devlet Personel Dairesi 

111 Devlet personel rejiminin düzenlenmesi ve 
geliştiritaesıî 268 763 795 218 183 083 50 580 712 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...; 
Kabul edıilmıiştir., 

TOPLAM 268 763 795 218 183 083 50 580 712 

— 202 — 



T. B. M. M. B: 41 11 , 12 , 1985 0 : 4 

İptal edilmesi 
ödenek Gidıer gereken ödenek 

Prog. Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler..* 
Kabul edilmiştir., 

Başbakanlık Çevre Müsteşarlığı 
11T Çevre hizmeüerinon yürütülmesi 268 138 623 1316 486 143 149 652 480 

__ BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler..,? 
Kabul edtitaiştiır. 

TOPLAM 268 138 623 136 486 143 149 652 480 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler..^ 
Kabul edüillmdıştıkw 

Başbakanlık Deniz Müsteşarlığı 
İli1 Deniz hizmetlerinin yürütülmesi 177 852 384 60 557 7111 117 294 673 

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

TOPLAM 177 852 384 60 557 711 117 294 673 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler..s 

Kabul edlinniişttir̂  

Başbakanhık Basın - Yayın Genel 
Müdürlüğü 

111 Enforanasyon, kamuoyu oluşturma ve halkla 
'ilişkiler hizmetleri) 2 112 556 250 1 674 09,1 533 438 464 717 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler..,, 
Kabul1 edıilmıiştıiır.| 

TOPLAM 2 112 556 250 1 674 091 533 438 464 717 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler..» 
Kabul1 edülmıi'ştir,. 

Başbakanlık Tanıtana Müsteşarlığı 
111' Tanıtma hizmetlerinin ytirütülmesıi 138 011 515 64 015 883 73 995 632 

BAŞKAN — Kabul edenHer... Etmeyenler..s 
Kabul1 edaıltaiştıu% 

TOPLAM 138 011 515 64 015 883 73 995 632 

BAŞKAN — Kaibul edenler... Etmeyenler..3 

Kabul1 edlmiştıir, 

Başbakanlık ve Bağlı Kurumlan 

GENEL TOPLAMI 23 795 421 881 21 351 790 139 2 443 631 742 

BAŞKAN — Kaibul edenler... Etmeyenler..s 

[Kabul1 edilmiştir. 
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Başbakanlık ve. bağlı kuruluşların toplam bölüm
lerini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bu suretle 1984 yılı Başbakanlık kesinhesabının 
bölümleri kabul edilmiştir; milletimize hayırlı, uğur
lu olsun. (ANAP sıralarından alkışlar). 

Programımız tamamlanmış bulunduğundan, yarın
ki programda yer alan bütçeleri görüşmek ve 12 Ara
lık 1985 Perşembe günü saat 10.00'da toplanmak 
üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 22.00 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Erzurum Atatürk Üniversitesi öğrenci yurtla
rındaki kantinlerin kiralanış şekline ilişkin sorusu ve 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emiroğ-
lu'nun yazılı cevabı (7/753) (1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına 
aracılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. Erzurum Atatürk Üniversitesi talebe 
yurtlarında bu öğretim dönemi başında yurtlardaki 
kantinlerin dağıtılması (kiralanması) konusunda ya
sal davranılıp davranılmadığını tetkik ettirir misi
niz? 

Soru 2. Yurt kantinlerinin, kantin işletmeciliğin
de tecrübesi olmayan kişilere (hatta derneğe kayıtlı 
olmayanlara ve güvenlik açısından sakıncalı kişile
re) menfaat kaygısı-ile verildiği doğru mudur? 

Soru 3. Kantinlerin değerinden daha aşağı fi
yatlarla bazı kişileri kayırmak gayesiyle verildiği ve 
yurt idaresinde çalışanların kurmuş oldukları tüke
tim kooperatifinden malzeme temin etmeleri zorun
luluğu ile verildiği doğru mudur? 

Soru 4. Bu konuda daha etraflı bir tetkik yap
tırmayı uygun bulur musunuz? 

(7) NOT: Soru cevabının ekleri, çokluğu nede
niyle, yayınlanamamış olup, (7/753) esas numaralı 
dosyasındadır. 

Yüksek Öğrenim Kredi ve 
Yurtlar Kurumu 
Genel Müdürlüğü 10 . 12 . 1985 

Sayı : 1360-10-85/Y1İOB. 
İşi. Şb. Md./56832 

Konu : Soru Önergesi. 
i * 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : 12.11.1985 gün ve 7/753-4756/18257 sayılı 

yazınız. 
Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ver
miş olduğu yazılı soru önergesinde cevaplandırılma
sı istenilen hususlar aşağıya çıkarılmıştır. 

1. Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 
Genel Müdürlüğü, Yurt İdare ve İşletme Yönetme
liğinin 20 nci maddesi gereği hazırlanmış olan Kü
çük İşletmeler Statüsünün aksayan yönlerinin gide
rilmesi amacıyla bütün işletme sözleşmeleri 31 Tem
muz 1985 tarihi itibariyle feshedilmiştir. 

Uygulamada görülen aksaklıklar dikkate alınarak 
yeniden düzenlenen ve 1985 - 1986 öğretim yılında 
uygulamaya konulan Statü, Sözleşme ve Özel Hü
kümler doğrultusunda tüm yurtlarımızda bulunan 
lokanta, kantin, kafeterya, berber, terzi, kolacı, kua
för v.b. işletmeler tespit edilen kriterlere göre işin 
ehli olan kişi, kurum ve kuruluşlara verilmiştir. 

Bölge ve Yurt Müdürlüklerinde Statü gereği oluş
turulan Komisyonlar marifetiyle mahallinde işletici 
seçimi yapılmış, Genel Müdürlükçe de yapılan ince
leme sonucu uygun olanlarla sözleşme yapılmasına 
müsaade edilmiştir. 

Şikâyetler 1984 - 1985 yılında yurtlarımızda iş
letmecilik yapıp, yeni statüye göre bu dönem işlet-
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me hakkı elde edemeyen kişilerden kaynaklanmak
tadır. 

2. Kantinlere işletici seçimi statüye uygun ola
rak yapılmış ve ehil kimselerin seçilmesine çalışıl
mıştır. Seçim sırasında başvuranlardan sabıka kayıt 
belgesi ile meslek kuruluşlarına kayıtlı olduğuna dair 
belge istenilmiştir. Hiç kimsenin menfaat temini söz 
konusu değildir. 

3. Kantinlerden kira alınmayıp, aylık zarurî 
masraf alınmaktadır. Aylık zarurî masraf, Küçük İş
letmeler Statüsünün 4 üncü maddesine göre yürürlük
teki memur maaş katsayısının iki katının yurt yatak 
kapasitesi ile çarpımı sonucu tespit edilen miktardır. 
Bu nedenlerle işletici seçiminde herhangi bir kişi ve 
kişilerin kayırılması söz konusu değildir. Yurttaki 
tüketim kooperatifinden yalnız üye olanlar alışveriş 
edebilmektedir. Kantinlerin bu yerden alışverişleri 
söz konusu değildir. 

4. Aynı konuda Erzurum Valiliğine yapılan şi
kâyet üzerine Vilayetçe teşkil edilen Denetleme Ko
misyonu tarafından yapılan tahkikat sonucu, işletici 
seçiminde usulsüzlük yapılmadığı, hukuka aykırı fiil 
ve hareketin bulunmadığı tespit edilmiştir. 

Arz olunur. 
Metin Emiroğlu 

Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanı 

2. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
yüksekokul öğrencilerine üniversite kuruluşlarınca 
verilen yemeklerin fiyatına ilişkin Başbakandan so
rusu ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Metin 
Emiroğlu'nun yazılı cevabı (7/766) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın Başbakan 

tarafından cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ede
rim. 

Davut Abacıgil 
Balıkesir 

1. Yükseköğrenim yapan öğrencilere üniversite 
kuruluşu tarafından verilen yemek fiyatlarının her 
kuruluşta ayrı uygulandığı görülmektedir. 

2. Güçlükle tahsillerine .devam eden bu öğren
cilere Türkiye genelinde tek fiyat uygulaması yönün

de ne düşünülmektedir? örneğin Balıkesir ve Eski
şehir'de uygulanan fiyatta çok fark vardır. Bunu na
sıl gidermeyi düşünürsünüz? 

T. C. 
Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanlığı 10 . 12 . 1985 
Yükseköğretim Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : ÜNİV-85-266, 30254 

Konu : Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in 
yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel 

Müdürlüğünün 20.11.1985 tarih ve 18/106-1240/06722 
sayılı yazısı. 

İlgi yazınız ekinde Bakanlığımıza intikal eden 
Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in yazılı soru 
önergesi hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanlı
ğından bilgi istenmiş ve alınan cevabın bir örneği 
ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Metin Emiroğlu 

Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanı 

T. C. 
Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığı 27 . 11 . 1985 
Sayı : H-M-06-11-001 -1243-18597 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına 
ilgi : 22 Kasım 1985 tarih ve ÜNÎV.-85-266-28668 

sayılı yazınız. 

Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in ilgi yazı
nız ekinde gönderilen yazılı soru önergesinde, öğren
ci yemek fiyatları arasında farklılıklara işaret edile
rek, bu farklılığın ne şekilde giderilebileceği sorul
maktadır. 

Bilindiği gibi ülkemizin et, sebze, meyve gibi be
sin maddelerinin fiyatları, alınacak besin maddesinin 
o çevrede yetişip yetişmemesi, başka bir bölgeden 
getirilmesi gibi çeşitli sebeplerle etkilenmekte, bunun 
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sonucu olarak hemen hemen her ilde, ilçede et, seb
ze, meyve gibi besin maddelerinin satış fiyatları ara
sında farklılıklar bulunmaktadır. Gıda maddelerinin 
satış fiyatları arasındaki farklılıklar öğrenciye veri
len yemeğin maliyet fiyatını etkilemekte, bu durum 
değişik illerde bulunan üniversitelerimizde, öğrenci 
yemek ücretlerinin, farklı fiyatlarla öğrenciye intikal 
ettirilmesi sonucunu yaratmaktadır. 

11 . 12 . 1985 0 : 4 

öğrenci yemek fiyatlarındaki farkın tamamen ye
meğin maliyetinin farklı olmasından kaynaklandığı 
dikkate alındığında, müstakil bütçelere sahip üniver
sitelerimizde ortaya çıkan bu farklılığı gidermeye im
kân bulunmadığı sonucuna varılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Başkan Adına 
Tahsin özgüç 
Başkanvekili 

...... 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

41 İNCİ BİRLEŞİM 

11 . 12 . 1985 Çarşamba 

Saat : 10.00 

1 
BAŞKANLIÖiN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
X 1. — 1986 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/718) (S. Sayısı : 
361) (Dağıtma terini : 4.12.1985) 

X 2. — 1984 Malî Yüı Genel Bülüçeye Dahil Kuru-
luşflann Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bil
diriminin Sunulduğuna İişkin Sayıştay Başkanlığı 
Tezkeresi ile 1984 Malî Yılı Kesinlhesap Kanunu Ta
sarısı ve 'Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/870, 
1/708) (S. Sayısı : 381) (Dağıtana tarihi : 4.12.1985) 

X 3. — Kaltlmia Bütçeli İdareler 1986 Malî Yılı Büt
çe Kanunu Tasarısı ve Pkn ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/719) (S. Sayısı : 360) (Dağıtana tarihi : 
4.10,1985) 

X 4. — 1984 Malî Yılı Kaloma Bütçeli İdarelerin 
Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna Miskin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1984 Mallî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (3/871, 1/709) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tari
hi : 4.12.1985) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Amerika Birleşik Devletlerinin «yıldızlar savaşı» adlı 
stratejik savunma sistemine ilişkin Başbakandan söz 
lü soru önergesi (6/503) (1) 

2. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ünjj 
DESlYAB'ın ortak olduğu işçi şirketlerinin durumu
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/504) (1) 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Ada
na - İncirlik Ortak Savunma Tesislerinde meydana 
geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/505) (1) 

4. — Adana Milletveküi Cüneyt Canver'in, Kat
ma Değer Vergisinin fiyatlar üzerindeki etkisine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/506) (1) 

5. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
orman ürünleri ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/507) (1) 

6. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın,. 
Hükümet üyelerinin dış ülkelere yaptığı gezilere ilişkün 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/508) (1) 

7. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
son yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/509) (1) 

8. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
yurdumuzda yatırım yapacak A.B.D.'li işadamlarının 
can ve mal güvenliklerini sağlamak üzere bir anlaş
ma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/511) (1) 

9. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
bazı firma ve kuruluşların ertelenen ve yatırılmayan 
vergi borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/513) (1) 

10. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, dış 
ülkelere yapüan gezilerin sonuçlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/411) 

11. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
istanbul İli Haliç sahillerinde istimlak edilen arsaların 
bedellerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/413) 

12. — Sinop Milletvekili Halit Barış Çan'ın, hak
larındaki sıkıyönetim kararları kaldırılan kamu görev
lilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/514) (1) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 



13. — Sinop Milletvekili Halk Barış Çan'ın, gü
venlik soruşturmalarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/515) (1) 

14. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Suudi 
Arabistan Hükümetinin Hatay doğumlu vatandaşları
mıza uyguladığı vize engellemesine ilişkin Dışişleri 
(Balkanından sözlü soru önergesi (6/424) 

15. — îstonlbul Milötvekili SaibÜt Baîtutalu'nun, uy
gulamaya konulan yatırım projelerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergemi (6/426) 

16. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, te
davi nedeniyle yaptığı son A.B.D. seyahatine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) (1) 

17. — lataınlbul Milletvekili Salbiıt Batamlu'nun, is
tanbul, Ankara ve izmir belediyelerine atanan üst dü
zey yöneticilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi <6/432) 

18. — Manlbul Milletvekili Salbiıt Baltumlu'nun, Hü
kümetin para politikasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/433) 

19. — Istaınlbul Milletvekili Hüseyin Avn'i Gülerim, 
banker ve bankerzedelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/434) 

20. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Akaryakıt Tüketim Fonundan Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanlığına ayrılan paya ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/519) (1) 

21. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
m, tütün ve sigaradan Devlet tekelinin kaldırılacağına 
dair beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/437) 

22. — Diyarbakır Mıîl'eüvekil'i Raidir Narin'in, Di
yarbakır Şehir Merkezi ile Dicle Üniversitesi arasın
daki yolun kısaltılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/453) 

23. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çötin'in, 
Çorum İline bağlanması düşünülen yeni demiryolu
na ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/456) 

24. — Ay'dın Miieflvekili Ertuğrul GökgJiMn, ıs
lah edilen yerli cins inek ve koyunlara ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/471) 

25. — HaJüay Milletvekili Abdurraihman Demirtaş* 
m, tahmil ve tahliye için İskenderun Limanına yana
şan bazı yük gemilerine öncelik tanındığı iddiasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/473) 

2 — 

j 26. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, be
si hayvanlarının sayısına ve besicilere kullandırılan 
krediye ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/475) 

ı27. — Aydın Milleüvekill Ertuğrul Gökgün'ün, sal
gın hayvan hastalıklarına karşı alınan önlemlere iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/476) 

28. — Hatay Milletvekili MusJtafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, mahsulünü piyasa fiyatına satan çiftçilerin 
taban fiyatı üzerinden fatura düzenlemeye mecbur bı
rakıldığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/477) 

29. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
yurt dışından ithal edilen tohumlara ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/478) 

30. — Çorum MiHlööveMli Ali Ayhan Çetin'in, Si-
1 vas ilindeki Deliktaş Tüneli inşaatının iptal edilme 

nedenine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/479) 

,31. — Kahramanmaraş Milldtlvekli Mehmet Turan 
Bayezit'in, Kahramanmaraş'da yayımlanan bir gaze
tedeki habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/480) 

3'2. — Erzurum Milldtlvekili Hilmi Nalbanitoğlu* 
nun, Ankara ilindeki Sıhhiye - Tandoğan yolu pro
jesine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/485) 

33. — Erzurum Milleflvdkili Hilmi NaJlb'anıtoğlu' 
nun, Ankara'daki belediyelerin yol yapım ve tamir 
çalışmalarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/486) 

34. — Haltay Milletvekili Mustafa Muralt Sökımen-
oğlu'nun, Yükseköğretim Kurulu'nun sorumluluğuna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) 

(35. — Haltay Milletvekili Mustafa Murat Söfcmen-
oğlu'nun, dış ülkelerdeki bölücü ve yıkıcı faaliyetle
re karşı Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdür
lüğünce alınan tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/489) 

36. — izmir Milletvekili Hüseyin Ayd'ernıir'in, genç
lerin işsizlik sorununa karşı alınacak tedbirlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/492) 

37. — Haltay Milletvekili Abdurrafaman Demir-
taş'ın, zeytin sineği ile mücadeleye ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/493) 



38. — Konya Milletvekili Salim Ererin, müteah
hitlere ve kamulaştırma nedeniyle taşınmaz mal sa
hiplerine yapılan ödemelere ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/494) 

39. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbamtoğm' 
nun, enflasyonun durdurulamayış nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/495) 

40. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Yuna
nistan, Bulgaristan ve A.B.D. ile ülkemiz arasındaki 
bazı sorunlara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/496) 

41. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Ank!an' 
in, bazı şirketlere uygulanan müeyyidelerin Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca kaldırılma nedenine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/500) 

42. — Adana Milletvekili Cüneyt Canıver̂ in, İs
tanbul - Sarıyer Kaıakofaıdakii bir tecavüz iddiası 
hakkında Emniyet Amirinin yaptığı açıklamaya iliş
kin içişleri Balkanından sözlü soru önergesi (6/501) 

43. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sailt Erol'un, 
Sıkıyönetim Kanonu gereğince haklarında dava açı
lan işçi ve memurlardan beraaıt edenlerin görevleri
me iade edilmemesinin nedenlerine Miskin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/502) 

44. — Istaribul Milletvekili İmren Aykut'un, İstan
bul - Gaziosmanpaşa İlçesi Merkez Mahallesinde Be
lediyece istimlak edilen sahaya ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakamndan sözlü soru önergesi (6/520) 

45. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Muğla 
Emniyet Müdürlüğünde bir vatandaşımıza işkence ya
pıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/521) 

46. — tdtanlbul Milletvekilli Feridun Şakır öğümç' 
ün, Almanya'da öğrenci olan ve pasaportunu kaybe
den bir vatandaşımıza yeniden pasaport verilmemesi
nin nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/522) 

47. — Edirne Milletvekili Seyit Hüsamıeütin Ko
nukseverin, Manyas Gölünden kanal açarak yapılan 
sulamaya ve sonuçlarına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/523) 

48. — Diyaıibakır Milletvekili Kadir Narin'in, Ta
rım - İş Sendikası Sulbe Başkanının, Diyarbakır Böl
ge Ziraî Araştırma Enstitüsü Müessese Müdürü tara
fından dövüldüğü 'iddiasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/524) 
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I 49, — Konya Milletvekili Salbri Irmak'ın, bir ka
mu görevlisinin laiklik aleyhinde konuşma yaptığı id
diasına ilişkin Devlet Balkanından sözlü soru önerge
si (6/525) 

50. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 
Zonguldak Kömür Üretim iBölgesindeki işçi ve üre-

I tim açığıma lilişkün Devlet Bakamından sözlü soru öner
gesi <6/526) 

51. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Banaz 
Orman Bölge Şefine ilişkin Tarım Orman ve Köyiş
leri Bakarımdan sözlü soru önergesi (6/528) 

52. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kadın 
memurlara ve bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/529) 

53. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, üre
ticilerin kredi sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/530) 

54. — Şanlıurfa MillefflveÜM Vectı'i Ataktı'nın, Şan^ 
I lıurfa İline götürülecek olan ulaşım ve iletişim hiz

metlerine ilişkin Ulaştırma 'Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/531) 

55. — Şanlıurfa Milletvekili .VedJhi Ataklı'nın, Şan
lıurfa İli köylerine götürülecek olan hizmetlere iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü »oru 
önergesi (6/532) 

56. — Manisa Milletvekili İsmet Turhangirin, Ma
nisa İline yeni bir PTT binası yapılıp yapılmayacağı
na ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/533) 

57. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Götogünlün, Ku-
I şadası - Davutlar Bucağına müfettiş gönderilmeyiş 

nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/534) 

58. — İstanbul Milletvekilli İmren Aykutlun, işyer
lerindeki kurşun zehirlenmesi olaylarına ilişkin Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi ı(6/535) 

59. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, dizel 
motor ithaline ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/536) 

(60. — Hatay Milletvekili AMurrahman Demir-
taş'ın, Best Sigara Fabrikasında işlenecek tütünlerin 
üretimine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından söz
lü soru önergesi (6/537) 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, 

Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ile Nevşehir Milletvekili Turan öztürk ve 31 arkada
şının aynı mahiyetteki Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/102, 2/230) (S. Sayısı : 82, 82'ye 
1 inci ve 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 25.6.1984; 
9.10.1984; 7.6.1985) 

2. — Şanlıurfa MMetCvdkili Osman Doğan'ın, Ka
mu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kında Kanun Teklifi ile Gaziantep Milletvekili Mus
tafa Rüştü Taşar ve 19 Arkadaşının, Devlet Memur
larının Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/212, 2/239) 
(S. Sayısı: 331 ve 331'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihle
ri : 30.5.1985; 4.11.1985) 

3. — Adama Milletöveİkiti Nuri Korkmaz ve 29 
Arkadaşının, 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun, 1412 
Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun ve 353 
Sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama 
Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/202) (S. Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi : 
25.11.1985) 

4. — Konya MillötJveiklili SaJbri Irmak'm, 15 Tem
muz 1950 Tarihli ve 5682 Sayılı Pasaport: Kanunu
nun 25.2.1981 Tarih ve 2418, 7.11.1984 Tarih ve 
3073 Sayılı Kanunlarla Değişik 22 nci Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet ve 
İçişleri Komisyonları Raporları (2/23<6) (S. Sayısı : 
383) (Dağıtma tarihi : 5112.1985) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 


