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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

9 . 12 . 1986 Sah 

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

1987 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı (1/798) 
(S. Sayısı: 499) ve 

Katma 'Bütçeli İdareler 1987 Yılı 'Bütçe Ka
nunu Tasarısı (1/799) (S. Sayısı : 500) ile, 

1985 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Dairelerin 
Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildirimıiniin 
Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi 
ile 1985 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı 
(3/1150, 1/791) (S. Sayısı : 510) ve 

1985 Malî Yılı Katma Bütçeli idarelerin Kesin-
'hesaplarına Ait Genel Uygunluk BMdiriminin Su
nulduğuna İlişiklin Sayışfcay Başkanlığı Tezkeresi ile 

1985 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap 
Kanunu Tasarısının (3/1151, 1/792) (S. Sayısı : 509); 

Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanarak mad
delerine geçilmesi kabul edildi ve 1 inci maddeleri 
okundu. 

10 Aralık 1986 Çarşamba ıgünü saat 10.00'da top
lanmak üzere birleşime saat 19.35'te son verildi. 

'Başkanvekili 
Özer Gürbüz 

Kâtip Üye 
Kırklareli 

Cemal Özbilen 

Kâtip Üye 
Tokat 

Mehmet Zeki Uzun 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Arif Ş. Bilgin 

KÂTİP ÜYELER : Israjai! Üğdül (Edirne), Süleyman Yağooğhı (Samsun) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Mecfei^n 
37 noi Birleşiminii açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 1987 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli 
Kuruluş ve İdareler Bütçe Kanun Tasarıları ile 1985 
Mali Yılı Genel ve Katma Bütçeli Kuruluş ve idare
ler Kesinhesap Kanun Tasarıları (1/798,1/799; 3/1150, 
1/791; 3/1151, 1/792) (S. Sayıları : 499, 500, 510, 
509) (1) 

A) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 1987 Malî 

Yılı Bütçesi. 
2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 1985 Malî 

Yılı Kesinhesabı. 

(1) 499, 500, 510, 509 Sıra Sayılı basmayazûar 
8.12.1986 tarihli 35 inci Birleşim tutanağına eklidir. 

BAŞKAN — 1987 Malî Yılı Genel ve Katma 
Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1985 
Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarıları üzerindeki 
görüşmelere devam ediyoruz. 

'Programa göre Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçesi ve Kesinhesabı üzerindeki görüşmelere baş
lıyoruz. 

Komisyon, Hükümet ve İdareci Üyeler yerlerin/i 
almışlardır. 

Grupları ve şahısları adına söz alan sayın millet-
vekilılerimin adlarını sırasıyla okuyorum : 

DYP Grulb uadına Sayın Mustafa Çorapçıoğlu; 
ANAP Grubu adına Talât Sargın, Mehmet Kaşıkçı, 
SHP Grubu adına Muhteşem Vasıf Yücel; 
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Şahısları adına : Lehinde Süleyman Yağcıoğlu, 
aleyhinde Nuri üzel. 

Gruplar adına konuşma süresi 40'ar dakika, şa
hıslar adına 10'ar dakikadır. 

DYP Grubu adına Sayın Mustafa Çorapçı oğlu, 
buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA MUSTAFA ÇORAPÇI-
OĞLU (Balıkesir) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; 1987 Yıılı Bütçe Kanun Tasarısının, men
subu olmakla, üyesi olmakta iftihar ettiğim Türki
ye Büyük Millet Meclisine 'taalluk eden maddesi 
hakkında Doğru Yol Partisi Meclis Grubu adına gö
rüşlerimi arz etmek üzere huzurlarınızda bulunduğum 
şu sırada, sizleri Grubum ve şahsım adına en derin 
saygılarımla selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, yüce Meclis 'bütçesinin mad
dî yönüne temas etmeden evvel ve hu konudaki gö-
rüşleriimizi ifade ebmıeden önce, bazı kavramlar üze
rinde durmayı, hatta bunları tekrar pahasına da ol
sa, kısaca izah etmeyi lüzumlu bulmaktayım. Ma
lumlarınız olduğu üzere Anayasamızın 6 ncı mad
desi, «Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir» dedik
ten sonra; Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanın 
koyduğu esaslarla göre, yetkili organları eliyle kul
lanır. Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir 
kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kim
se veya organ, kaynağını Anayasadan almayan bir 
Devlet yetkisi kullanamaz» diyerek, taa Birinci Bü
yük Millet, Meclisinin kuruluşuna esas teşkil eden 
egemenlik kavramı hakımından, bu egemenliğin ka
yıtsız şartsız millete ait olduğu ve bunun ne şekilde 
kullanılacağı hususunu aynen benimsediğini açıkça 
ortaya koymuştur. Esasen en zor şartlar altında Millî 
Kurtuluş Mücadelesini milletiyle bütünleşerek yapan 
ecdadımızın bizlere yadigârı olan bu Cumhuriyet için 
başka bir egemenlik müessesesi ve felsefesi, dün de, 
bugün de, yarın da düşünülemezdi ve düşünüleme
yecektir. 

Muhterem millet vekilleri, prensip olarak kuvvet
ler ayrılığını benimsemiş olan Anayasamız, yasama 
kuvvetini Türk Milleti adına kullanma yetkisini Tür
kiye Büyük Millet Meclisine vermiş ve 7 nci mad
desiyle beliMedlği bu yetkinin devredilemeyeceğini de 
ayrıca ve açıkça İfade eylem işitir. Anayasanın Üçün
cü Kısmının, Birinci Bölümünde 75 inci maddeyle 
başlayan ve bunu takip eden hükümleriyle de, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşu ve görevleri 
kesin hükümlere bağlanmıştır. Bilhassa 87 nci mad
desiyle başlayan hükümler, bu görev ve yetkilere da-

I ha da açıklık kazandırmıştır. Ayrıca, bazı özel ka-
I nunlarla da yüce Meclisimize birtakım görev ve yet-
I kiler verilmiş bulunmaktadır; KİT'lerin hesaplarının 

tetkiki ve buna benzer hususlar gibi. 
I Bütün ve görevlerin ve bunlara tekabül eden yet-
I killerin, ısonuçta, Anayasanın 2 nci (maddesinde nlte-
I tilkileri yazılı Türküye Cumhuriyetinin bu niteliklerini 
I koruyarak ebediyen yaşamasını temine matuf bu

lunduğu, münakaşa kabul edilmez bir gerçektir. 

I Hukukî durum böyle olduğuna ve millî kurtu-
I luş hareketinden bu yana devam edegelen devletimi-
I zin egemenlik felsefesinde bir değişiklik olmadığına 
I ve olamayacağına göre, yüce Meclislimizin ve hangi 
I yasal partiye mensup olursa olsun veya tarafsız bu-
I lunsun, değerli milletvekillerinin, bir mozaiğin parça-
I ları gibi bu anafikirde birleşip yüce Meclisi teşek-
I kül ettirdikleri de, aynı derecede rnünakaşasız bir 
I gerçektir. Üstelik, yasama Meclisinin siz sayın üye-
I lerinln, Anayaas hükümleri gereşince, serbest, eşit, 
I gizili, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm esas-
I larına göre yargı yönetim ve denetimi altında yapılan 
I seçimlerle gelmesi, seçilmesi öngörüldüğüne göre, tek 
I tek ve Türkiye Büyük 'Millet Meclisi olarak bir bü-
I tün halinde görevimizin ve yetkilerimizin kutsiyeti 
I daha aç& biçimde ortaya çıkar. Bunun mantıkî bir 
I sonucu olarak, Anayasamızın seçimler için koyduğu 
I bu esaslara bizlerin de riayet etmesi gerektiği ve gö-
I revimizi, mensup olduğumuz siyasî partilerin dünya 
I görüşleri çerçevesinde, serbest vicdanî kanaatlerimize 
I ve milletimizin bütün fertlerine eşit muamele yapma 
I esaslarına göre yapmamız bizden beklenen en tabiî 
I bir harekettir. 

I Bu anlayış, muhtelif dünya görüşlerine sah'ip par
tiler veya kişiler arasında bir asgurî müşterek yarat-

I malıdır ve yaratması da lazımdır. Anayasamızın 2 
I nci maddesinde yazılı Cumhuriyetimizin niteliklerini 

muhafaza etmek içlin, bundan başka bir çare de gö-
I rememekteyiz. 

Bu nitelikler arasında belirtilen toplum huzuru, 
I millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan hak-
I larına saygılı olmak, Atatürk milliyetçiliğine bağlılık 
I ve demokratik ve laik sosyal hukuk devletlini bütün 
I unsurlarıyla temin ve tahakkuk ettirmek, ancak bu 
I asgarî müştereklerde birleşmekle mümkün olabilecek-
I tir. 
I Bazen, zamanın icaplarına göre bizzat Anayasa 
I ile, bilhassa demokratik olma vasfına ters düşebilecek 
I bazı hükümlerin konulmasının mümkün olabileceği 
I fiilen görülmüştür. Ancak, «istisnalar kaideyi bozmaz» 
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prensibi gereğince, mesele, 'bu istisnaları devam ettir
mekte değil, şaftlar elverdikçe ve mümkün olduğunca 
çabuk kaldırarak aslî prensi'bi ve niteliği kemaliyle 
ortaya çıkartoalk ve tahakkuk ettirmektir. 

Cumhuriyetimizin demokratik olma niteliğine göl
ge düşürdüğü iddia edilen hususlardan en önemlisi, 
Anayasamızın geçici 4 üncü maddesiyle konulmuş 'bu
lunan siyasî yasaklar ve yasaklılardır. Zamanın ka
nun koyucusu tarafından, kendilerince takdir edilen 
şartlar icabı konulduğu iddia edilebilecek olan bu 
yasaklar, esasen geçici 'bulunmaktadır. Anayasanın 
hazırlandığı sırada konulan bu yasakların bugünkü 
şartflar içinde daha fazla devam etmemesi gerektiği 
samimî kanaatindeyiz. Zira, bu tür yasaklamalar sa
dece şümulüne aldığı kişileri değil, ancak milletlimizin 
de serbest oy hakkını kısıtlar bir mahiyet taşımakta
dır ve ayrıca geçen zaman içerisinde, devamında mil
let ve devlet bakıımından bîr fayda kalmamıştır; aksi
ne, yukarıda 'bahsettiğimiz mahzurları da artık bera
berinde taşımaya başlamıştır. 

Bir tesadüf eseri olarak, 9.12.1986, yani dünkü ta
rihli bir gazetede bu konuyla ilgili, değerli ve taraf
sız bir hukukçu tarafından yazılan şu satırları bura
da zikretmek mecburiyetindeyim. Bu yazıda; «Bilin
diği üzere, hukuk kurallarının da, diğer canlılar gibi 
yaşam çizgileri vardır; doğarlar ve ölürler» dedikten 
sonra «Gelelim geçici 4 üncü maddeye; maddenin ge
tirdiği yasaklar fiilen ortadan 'kalkmıştır. Sayın Cum
hurbaşkanının parti genel başkanlarıyla yaptığı görüş
melerde kesin tavır koymayarak sorunu Meclisin yet
kisi içerisinde görmesi, bu kanımızı doğrulamakta
dır...» Bir Anayasa Mahkemesi kararından, yani Mil
lî Mücadele zamanında konulmuş Men'i Israfat Ka
nunundan bahsettikten sonra, «Görülüyor ki, Ana
yasa 'Mahkemesi kararında yer alan «kanun hâkimi
yeti» fikrinin zedelenmesi söz konusu olmaya 'başla
mıştır» deniyor. Tarafsız bir hukukçu gözüyle yazı
lan bu makale, yukarıda bahsettiğimiz hususları, şim
di okumaya vakit bulamadığım diğer muhtevası itiba
riyle de doğrulaımak'tadır. 'Bu yazı, bu konudaki kanaa
timizi destekleyen yazılardan sadece bir tanesi ve en 
aktüel olanıdır. Demokrasimizin kemaliyle tezahürü
nü temin ve hukuk devleti olma vasfının gereklerini 
yerine getirmek bakımından bu maddenin kaldırıl
ması yolunda partimiz ve grubumuz, tamamen yasal 
çerçeve içerisinde gayret göstermiştir. Anayasanın de-
ğiş'tirilmesi de, yine yüce Meclisimizin görev ve yetki-. 
leri içerisine giren; ancak önemine binaen teklif sa-
h'iplerinn sayısı itibariyle özel hükümlere tabi kılın-' 

mış bir husustur. Bu konudaki teklifin yüce Meclise 
verilebilmesi için gerekli imza sayısını bulmak üze
re, yüce Mecliste grubu bulunan diğer bir parti ve 
bazı bağımsız sayın üyelerle temaslar yapılarak, ne
ticede böyle bir teklif -Anayasanın aradığı imza sa
yısından da fazla imzayı muhtevi olarak- Meclis Baş
kanlığına sunulmuştur. 

İçtüzüğün 75 inci maddesinin son fıkrası, «Kanun 
teklifleri, Başkanlıkça komisyonlara doğrudan doğ
ruya havale edilir» demesine ve sondan bir evvelki 
fıkrası da «Komisyonlar, şartlarına uymayan kanun 
tekliflerini, sahiplerine tamamlatmaya yetkilidirler» 
diyerek, Başkanlığın görev ve yetkisinin, kanun tekli
fini, sadece ve doğrudan alakalı komisyona havale 
etmekten ibaret bulunduğumu açıkça belirtmesine rağ
men, o günlerde memleket dışında bulunan Meclis 
Sayın Başkanına vekâlet etmekte olan Sayrı başkan-
vekil'i, yetkilerini aşarak, 'imzaların geçerli olup ol
madığına ve benzeri konulara istinat eden beyhude 
bir münakaşa zemini açarak; bu teklifi, verilmesin
den sonra, bir haftaya yakın bir süre komisyona ha
vale etmemiştir. Bunun neticesi olarak, bazı İmza sa
hiplerinin -bunlar çok az dahi olsa- imzalarını geri 
almalarına kadar uzanan olaylar zinciri, haksız ve 
yetkisiz bir şekilde başlatılmıştır. Sonuçta, Meclis 
'Sayın Başkanı, görevine başlayınca, teklifi, mevcut 
haliyle ilgili komisyona havale ederek, 'Başkanlık gö
rev ve yetkisinin ne olduğunu göstermiş bulunmakta 
ise de, arada vukubulan ve İçtüzüğe tamamen aykı
rı olan bekletme olayının sorumluluğumun ne olacağı 
hususu, muallakta kalmıştır., Aslında, İçtüzüğün 14 
üncü maddesinin sondan bir evvelki bendi, böyle bir 
vekâlete izin vermekte ise de, vekil olanın, vekil ede
nin görev ve yetkilerinden başka veya onun dışında 
bir görev ve ye'tki sahibi olamayacağı aşikâr oldu
ğundan; bu bekletme olayının, İçtüzüğe aykırı ve 
hatta bir bakıma sebepli olduğu hususu, daima tartış
ma götürecektir. (DYP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar.) 

Anayasanın geçici 4 üncü maddesi hakkındaki ka
naat ile bu kanaata dayanan teklif hakkında başka 
türlü düşünenler olabilir. Bu, demokrasinin tabiî ge
reğidir ve bunu tabiî karşılarız. Ancak, bu tarz bir 
düşünce içinde dahî olsa, riyaset makamına vekâlet 
eden kişinin İçtüzüğe aykırı davranışını hiçbir sebep 
mazur gösteremez. 

Bu noktaya özellikle dokunmamızın sebebi, yü
ce Meclisin yukarıda temas etmeye çalıştığımız bü
yük ve asil görevinin ifasında, Meclis Başkanlığının 
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tutumunun ne dereceye kadar önemli ve müessir ol
duğunu açıklamak içindir. Yoksa, esas hakkındaki fi
kir ve kanaatimizde samimî olduğumuzu bir defa 
daha tekrar ederiz. 

Aslında gerek Anayasa gereği ve gerekss meri İç
tüzük icabı Başkanın ve Başkanlık Divanının taraf
sız olması kesin 'bir kaidedir. Anayasanın 94 üncü 
maddesinin siyasî parti gruplarının başkanlık için aday 
gösterememeleri hakkındaki hükmüyle, İçtüzüğün 10 
uncu maddesindeki aynı mahiyetteki hüküm' bunu 
açıkça belirlemektedir. Bu, Başkanın karar ve fiille
rinde tarafsız olma gereğini ortaya koyar. Ayrıca, 
parti gruplarınca aday gösterilmiş olsalar dahi, 'Seçil
melerinden sonra Başkanvekilleriyle, divanın diğer 
üyelerinin de fiil ve kararlarında tarafsız olmaları, 
görevlerinin 'bir gereğidir. Ne 'Başkan, ne diğer üye
ler ve ne de bunlardan teşekkül eden divan şu veya 
bu parti grubunun değil, bütünüyle yüce Meclisin 
başkanlık divanını oluşturur. Bu sıfatları itibariyle, 
görevlerinin ifasında tarafsızlık ilkelerine mutlak su
rette uymak, maddî ve manevî mecburiyetindedirler. 
Aksi halde, yüce Meclis ve sayın milletvekilleri Ana
yasanın, içtüzüğün ve diğer 'bazı özel kanunların ver
miş olduğu görevlerini vicdan huzuru içinde yapma-. 
larına imkân bulamazlar. Ayrıca, bu konuda hemen 
belirtmek isterim ki, çok evvelden beri mütemadiyen 
bahse konu olan Anayasamızın 84 üncü maddesi hak
kında, hükümet başkanımızın muhtelif defalarda vu-
kubulan değişik 'beyanları, «askıya alma» gibi tabirle
ri dahi yüce Meclisin çalışmalarında ve yüce Mecli
sin iradesiyle yükümlü bulunan divanın görüşlerinde 
teşevvüş yaratmaya sebep olmaktadır. Bundan 'tevak
ki edilmesi anayasal bir zorunluluktur. Anayasanın 
askıya alınması veya 'alınmaması hiç kimsenin inhi
sarında olan bir husus değildir; onun değiştirilmesi 
usulleri Anayasada bdirtilmiştir, bu konu yüce Mec- , 
ise ait ve onun yetkileri çerçevesine giren bir husus
tur. 

İHSAN NÖRÎ TOFKAYA (Ordu) — 84 üncü 
madde olmasa Mecliste ne görüşecektiniz acaba? 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞUU (Devamla) — Yüce 
Meclisin görevlerini ifade ve yetkilerini kullanmada 
menfî 'bakımdan müessir olan diğer bir husus ise, 
sayın hükümetimizin icaplı icapsız kanun kuvvetinde 
kararname çıkartma hususundaki hevesidir. Bu yet
kinin geniş bir sahayı kapsar şekilde ve sık sık kul
lanılması Anayasanın 7 nöi maddesindeki yasama yet
kisinin devredilemeyeceği hususundaki kaidesine aykı
rı düşmektedir,. Filhakika, Anayasamızın 91 inci mad-
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desi kanun hükmünde kararname çıkartma yetkisini 
hükümete vermeye yüce Meclisi yetkili kılmıştır; an
cak bunların çok sık ve çok geniş bir sahayı kapsar 
şekilde ve tamamıyla iktidar partisi kanadının oyla
rıyla kabul edilmiş olması, netice itibariyle yüce Mec-. 
lisin görev ve yetki sahasını Anayasanın hu hükmüy
le kastedilenin çok üzerinde bir ölçüde kısıtlamaya var
mış bulunmaktadır. 

Plan ve Bütçe (Komisyonunda Millet Meclisli Baş-. 
kanvökili Sayın Arif Şevket Bilgin'in vermiş bulun
duğu ve zabıtalara geçen 'beyanına nazaran, 24 Ka
sım 1983 tarihinde başlayan 17 nci Yasama Dönemin
den 'bugüne kadar 22'si 12 Eylül 1980 öncesi, 84 ade
di Kurucu Meclis döneminde ve 81 adedi de bugünkü 
Bakanlar Kuruluna ait olmak üzere, toplam 187 adet 
kanun hükmündeki kararname Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunulmuş bulunmaktadır ve halen bunlar
dan 124 adedi komisyonlarda beklemektedir. Muay
yen bir devrenin icabı olarak, çıkartılmasında zaruret 
bulunan bu kabil kararnameleri, bir dereceye kadar, 
şartların gereği olarak kabul edebilsek dâhi, sadece 
'bu hükümet döneminde, 81 adet kanun kuvvetinde 
kararname çıkartılmış olmasını, yüce Meclisin yasa
ma yetkisine ve görevine karşı alınmış bir tavır ola
rak münakaşa etmek her zaman için mümkündür. 

Ayrıca, 'bu hükümet zamanında, 261 adet kanun 
tasarısının yüce Meclise verildiği ve bunlardan 206'sı-
nın kanunlaştığı düşünülürse, fiilen tatbik edilmekte 
olan 81 adet kanun hükmünde kararname ile muka
yese edildiğinde, nispî olarak, yüzde 30'u geçen öl
çüde yasama yetkisinin bilfiil hükümet tarafından is-

J ıtimal edildiği açıkça ortaya çıkmaktadır. Üstelik, bu 
kanun hükmündeki kararnamelerin taalluk ettiği ko
nular ile sahaları da dikkate alındığında, yüce Mec
lisin yasama yetkisiinin ne kadar büyük nispette elin
den alınmış olduğu açık bir şekilde belli olmakta
dır. Tarihî gelişim içinde, genetikle yasama mec
lislerinin bu Yetkilerimi devretmede son derece kıs
kanç denecek bir şekilde hareket etmeleride nazan 
dikkate alınırsa, bugünkü durumun, böyle devam et
tiği takdirde, yüce Meclisi sadece bir isimden lilbaret 
bırakacağından endişe etmekteyiz. 

Bunun yanı sıra, Meclis denetiminden azada tu
tulan ve mütemadiyen konulan ve miktarı artırıl
makta olan fonlar tesis edilmekte oluşu ve bunda 
ısrar edilişi, yüce Meclisin diğer bir aslî fonksiyonu 
olan siyasî denetim yetkisini de son derece kısıtlar du
ruma getirmiştir. Milletin parasının, yine millet tara
fından seçikniş yüce Meclisimiz tarafından denetimi 
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aslî kaide olduğuna göre, bunun istisnasının konu ve 
miktar bakımından büyük ölçüde çoğalmış olması, 
istisnayı 'kaide, kaideyi de istisna haline getirme teh
likesinin işaretlerini şimdiden vermektedir. 

•Bütün bu saydığımız hususlar, yüce Meçisin aslî 
görevi olan kanun yapma ve denetim yetkisinin kul
lanılmasında ve korunmasında hepimizin çok dikkat
li ve müteyakkız olmamız gerektiğinin çok açık delil
leridir. Ha'tta, buna ilave olarak, Meclise sunulduğu 
halde, henüz görüşülüp kabul edilmemiş kararname
lerle getirilen bazı hükümlerin değiştirilmesi için, ay
rıca kanun tasarısı yapıp Mecl'ise getirmek gibi bir 
duruma düşüldüğünün herhalde yüce Meclis farkında
dır. Geçen yıl bu konu burada görüşülmüştür. Du
rumun 'bu kadar ileriye gitmiş olması dolayısıyla sa
yın üyelerin bu konulardaki uyarılanmıza mutlaka 
dikkat 'buyuracaklarından emin bulunmaktayız. 

Demokrasimiz, diğer bir niteliği itibariyle parti
ler demokrasisidir. Anayasamızın 68 inci maddesi, 
«Siyasî partiler, demokratik siyasî hayatın vazgeçil
mez unsurlarıdır» demek suretiyle, partilere verdiği 
önemi göstermiştir. Yine Anayasamızın 95 inci mad
desi, Meclis içindeki parti gruplarının teşekkül tarz-. 
larını tanzim etmek suretiyle, partilerin yüce Mec
listeki temsilcileri olan parti gruplarına, yüce Mecli
sin mütemmim b'ir cüzü olarak baktığını belirtmiştir. 

Şurasını hemen belirtmek gerekir ki, Meclis Baş
kanlığı, başlangıçta parti gruplarını, bahsettiğimiz va
sıflarıyla kabul ve o tarzda işlem ifa etmekten biraz 
uzak kalmış ise de, son zamanlardaki uygulamaları 
ile parti gruplarına karşı gösterilen ilginin artmış ol
ması dolayısıyla bu konudaki memnuniyetimizi belirt
mek isteriz. 

Hepinizin malum'Iıan bulunduğu üzere parti ıgrup-
lan, gerek komisyonlarda, gerekse Genel Kurulda 
yapılacak çalışmalarım kolaylaştırılmağında ve mües
sir h'ir şekiılde yürütülmesinde çok önemli görevler 
yapmaktadırlar. Parti gruplarının bu görevlerini ifa 
etmelerinde Sayın Başkanlıkça gösterilecek ilginin, 
netice itibariyle bütün Meclise yararlı olacağına dair 
inancımızı ıbütiin milletvekili arkadaşlannıızın paylaş
tıklarım ümit etmek isteriz. 

Bunun yanı sıra, şu veya bu sebeple tarafsız kal
mış bulunan arkadaşılarımızın görevlerini ifa husu
sunda yasaların imkân verdiği ilgi ve yardımdan 
mahrum bırakıtaamailanmı da ayrıca temenni etmek
teyiz. 

Yüce Meclisin çalışmalarını tanzim edecek olan 
ve Anayasamızın 95 inci maddesinde yer alıp, ge

çici 6 ncı maddesi hükmü icalbı yenisinin yapıilması 
gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 
bugüne kadar kabul edilememiş olmasını da üzücü 
bir eksiklik saymaktayız. Ancak, bu konudaki ça
lışmaların çok evvele dayandığını da 'belirtmeyi bir 
görev sayarız. 

Gerek 6 kişilik ve muhtelif parti gruplarından. 
alınan üyelerle teşekkül eden komisyonun hazırladığı 

.İçtüzük metni ve gerekse 'bir arkadaşımızın tek ba
şına hazırladığı metin, Anayasa Komisyonunla tak
dim edilmiştir. 

Komisyon, yaptığı çalışırnalar sonucu, 1985 yılı 
ortalarında 6 kişilik komisyonun hazırlamış bulun
duğu metni benimsemiş ve Başkanlığa tevdi eyle
miştir. Bu metinleri hazırlayan arkadaşılarımıza ve 
Anayasa Komisyonunun sayın üyelerine bu mesaile
rinden dolayı 'teşekkürü ıbir <borç biliriz. Ancak, 
bu metin her nedense, 17.10.1985 tarihimde Anaya
sa Komisyonunun aldığı ıbir kararla geri çekilmiş
tir. Geri çekme kararımda aynen, «Yeni bir karar 
almak üzere» denilmesine rağmen, konu komisyon 
gündemine alınmıamış ve daha sonra -uzun bir sü
re sonra- yarım günlük 'bir görüşme sonucunda 'alı
nan ve muhalefet şerhleri 'bulunan 'bir kararla, çe
kilen metin aynen benimsenerek tekrar yüce Mec
l'ise takdime karar verilmiştir. 

20.11.1986 tarihinde yüce Meclise gelen ve 180 
küsur maddeden oluşan feu metnin, 1987 Malî Yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısının yüce Meclis Genel Kuru
lunda görüşülmesine pek az 'bir zaman kala Genel 
Kurulun gündemine alınması, metnin layıkı veçhile 
milletvekilleri ve Genel Kurul tarafımdan görüşül
mesine İmkân 'bırakmamakta ıidi. Nitekim bu husus, 
Plan ve Bütçe Komisyonundaki »bütçe müzakereleri 
sırasında sayın üyelerce de bir endişe olarak ifade 
edilmiştir. Ancak, Danışma Kurulunda partiler ara
sı diyalogun güzel 'bir örneği verilerek, hu çok önem
li ve çok uzun metnin 'bütçe müzakeratından sonra 
görüşülmesinde anlaşmaya varılmak suretiyle, durum 
normaline dönüştürülmüştür. Aksi halde, 'bundan ev
vel de vaki olduğu gibi, İçtüzüğün bir olup bittiye 
getirilmesi tehlikesi varit bulunmaktaydı. Bu konu
da gösterdikleri 'anlayıştan dolayı Sayın Başbakana, 
parti gruplarına ve bunların Danışma Kurulundaki 
temsilcilerine teşekkürlerimizi ifade etmek isteriz. 

Yüce Meclisin çalışmalarına müessir olan husus
lar üzerinde bilhassa durmayı lüzumlu bulduk. Mak
sadımız şu veya bu fikrin siyasî istismarı değil, yü
ce Meclisin yüklendiği ağır, fakat şerefli vazifele-
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fin hakkıyla yerline getirilmesi ve 'bu vazifelere te-
kabülen yetkilerinin azamî ölçüde muhafaza edilme
sini temindir. Ancak 'bu suretle bu yüoe Meclis ve 
onun değerlıi üyelerindin millet İradesinin yegâne te
celli yeri olan bu çatı altında, 'büyük milletimize ia-
yık oda'bülecek şekilde hizmet verebileceklerine olan 
inancımızı bir defa daha tekrar etmek isteriz. 

Bunun yanı sıra, gerek evvelki senelerden gelen 
ve gerekse ibu sene Plan ve Bütçe 'Komisyonumda 
birçok sayın üye .tarafından dille getirilen eleştiriler 
ve temenniler mevcult 'bulunmaktadır. Bunlardan bi
zim iştirak ettiklerimiz özetle ve kısaca şunlardır : 
Başkanlık Divanı toplantılarında ekseriya yarıdan 
fazla -biraz fazla- çoğunluk 'bulunabilmektedir. Bu 
itibarla da çelişkili kararlar çıktığı, çıkabildiği 'biz
zat Sayın Başkan tarafından -bir beyanatıyla- ifade 
edilmiştir. 

Yine Başkanlık Divanı, mümasil hadiseler hak
kında bu şekilde çelişkili kararlar vermek suretiyle, 
Başkanlık Divanının layık olduğu ve görmesi gere
ken hürmeti zedeler mahiyette 'kararlar almış 'bulun
maktadır. 

Evvelce, iki meclis ıhaMnde ve 633 üye sayısı ile 
çalışan ve şimdikinden daha fazla parti grupları 
ih'tiva. eden Türkiye Büyük Millet Meclisiinde, gö
revlilerim sayısı bugünlkünden daha az olduğu hailde, 
parti gruplarına ve milletvekillerine bugün verilen hiz
metin -bugün sadece merkezdeki görevli sayısı 1 300'ü 
aştığı halde- kifayetli olduğunu iddia etmek mümkün 
değildir. Aynı husus, grup adedinin dahi iki kanatlı 
Mecliste daha çok olmasına rağmen, bugün ise, daha 
az bulunmasına rağmen, gruplara mekân temini ba
kımından çekilen güçlüğün de ortada bulunduğu in
kâr edilmez bir vakıadır. Bunun sebebinin araştırıl
ması ve tez elden izale edilmesini samimiyetle temen
ni etmekteyiz. 

Şurasını hemen kaydedelim ki, bu sıkıntılar içeri
sinde bulunulmasına rağmen, Meclis görevlilerinin 
kısmı azaminin ve bilhassa polis teşkilatının son de
rece fedakâr çalışmaları memnuniyet verejı bir vakıa 
olarak müşahede edilmektedir. 

Milletvekili lojmanlarının bir türlü bitirilemeyişi, 
bunların maliyetlerinin artması, garaj ve yeraltı ge
çitlerinin inşaatlarının ikmal edilememesi, bunları ya
pan firmalara karşı takınılan tavırlar, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Sayın Başkanının, Türkiye Cumhuriye
tinin ikinci makamını temsil ve işgal etmesine rağmen, 
bunun gereğinin yerine getirilmemesi gibi hususlar, 
Meclis Başkanının, Türkiye 'Büyük Millet Meclisi 

bütçesine karşı lakayt davranmakta oluşu hakkındaki 
iddialar, genelde mevcut Meclis binasında ve bu bina
daki hizmetlerde özelde idarî hizmetlerin gereğince 
yapılmadığı yolundaki görüşler de bu kanaatlarımız 
arasındadır. Ancak bunlar, geçen sıeneki müzakereler 
sırasında Genel Kurulda ifade edilmesine rağmen bir 
netice alınamamış ve bu sene de Plan ve Bütçe Ko
misyonunda birçok sayın üye tarafından dikkatli bir 
şekilde takip edilmek suretiyle tekrar edilmiş olma
ları itibariyle, burada bunlar hakkında daha detaylı 
izahat vermek suretiyle vaktinizi alimak istemiyor, sa
dece temas ederek geçiyorum. 

ıBiz, bu konuda evvelce vuku bulan ve bu sene de 
Plan ve Bütçe Komisyonunda değerli eleştiri ve te
mennilere konu olan bu hadiselerin tez elden gideril
mesi hususunu yüce Divandan ve Sayın Başkandan 
istirham etmekteyiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Bü
yük Millet Meclisi bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyo
nunda 27 milyar 14 milyon lira olarak kabul edilmiş 
bulunmaktadır. Bu miktar teklif edilenin aynıdır. Ko
misyonda sayın üyelerce değerli eleştiriler yapılmış ve 
güzel temennilerde bulunulmuştur. 

IBiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi 1987 yılı bütçe
si hakkındaki görüşlerimizi burada noktalarken, büt
çeyi hazırlayanlara, komisyonda dikkatli bir şekilde 
müzakereleri takip eden sayın üyelere, diğer komis
yon görevlilerine, bu mesailerinden dolayı grubumuz 
adına teşekkürlerimizi sunar, kabul edildiği takdirde, 
1987 yılı Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinin, ev
vela Meclisimize ve milletvekillerimize ve netice iti
bariyle tümüyle büyük milletimize hayırlı olmasını di
leyerek, grubumuz ve şahsım adına bütün milletvekili 
arkadaşlarımıza derin saygılarımızı sunarız. (DYP ve 
SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çorapçıoğlu. 

ANAP Grubu adına Sayın Talât Sargın, buyurun 
efendim. "* 

Sayın Sargın, grup olarak süreniz 40 dakikadır 
ve bir arkadaşınız daha konuşacaktır. 

ANAP GRUBU ADINA TALÂT SARGIN (To
kat) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye 
Büyük Millet Meclisi bütçesi hakkında Anavatan 
Partisi Grubu adına görüşlerimizi arz etmeden evvel, 
hepinizi saygıyla selamlarım. 

IMillet iradesinin mutlak üstünlüğü, egemenliğin 
kayıtsız ve şartsız Türk Milletine ait olduğu, Anaya
samızda belirtilmiş ve milletimizce de vazgeçilmeyecek 
ölçüde benimsenmiştir. Bugün, Anayasamızda açıkla-
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nan hürriyetçi demokrasi ve bunun icaplarıyla belir
lenen hukuk düzeni kurulmuştur. Milletimizin bütün 
meselelerinin yegâne çözüm mercii ve milletimizin 
umudu, .güvencesi, Türkiye Büyük Millet Meçlisi ol
muştur /ve olmaktadır. 

IBu nedenledir ki, yüce Meclisimizin itibarına gölge 
düşürmeyecek biçimde tutum ve davranışlarımıza özen 
göstermemiz ve ide mevcut itibarını daha da yüceltmek 
için çaba sarf etmemiz gerektiğine inanmaktayız. 

Keza, Türk millî menfaatlerinin, Türk varlığının 
devleti ve ülkesiyle bölünmezliği esasının, Türklüğün 
tarihî ve manevî değerlerinin Atatürk milliyetçiliği il
ke <ve inkılapları ve medeniyetçiliğinin korunması ve 
(benimsetilmesi .hususunda hassasiyet gösterilmesi ge
rektiğine de inanmaktayız. 

Demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olma
nın yegâne dayanağı ve.temeli olan Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin bütçesinin israfa neden olmayacak 
şekilde programlı, başarılı hizmetler sağlayacak ka
dar da kapsamlı olmasını arzu etmekteyiz. 

Meclisin 1987 yılı bütçesi 27 milyar 14 milyon lira 
olarak teklif edilmektedir. Bu miktar, 1986 bütçesine 
göre yüzde 11,95 azalma göstermektedir. Ancak, 1986 
malî yılı başlangıç bütçesine göre cari harcamalar 
ödentilerimde yüzde 28,64 artış, yatırımlarda ise, yüzde 
14,39 azalma olduğu; keza 1985 yılı kesinhesabında 
toplam harcamaların 19 milyar 506 milyon, ertesi yıla 
devreden ödeneğin 2 milyar 734 milyon, iptal edilen 
ödeneğin ise, 3 milyar 681 milyon olduğu görülmek
tedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde hizmetlerin en 
iyi biç/imde yapılmasına imkân verecek ölçüde mastır 
plan yapılmasını ve bu plan ve uygulamanın devletin 
tüm kurum ve kuruluşlarına sadelik ve tasarruf açı
sından örmek olmasını arzu etmekteyiz. 

Meclisin bahçesinde 3i8 yıldır nerede ne yapılacağı
nın planlianmamıış olmasını ve ağaçlandırılmamış bu
lunmasını üzücü bulmaktayız. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği üzere bu bütçe ve 
uygulaması Türkiye ©üyü'k Millet Meclisi Hesaplan 
İneeleıme Komisyonunca denetlenmekltedir. Bu denet
lemenin en iyi ve en etkin biçimde yapılmasını ve de 
(hu kürsü'den bazı üyelerin tenkidine mahal bırakma
yacak şekilde dikkatli ve hassas uygulanmasını arzu 
etmekteyiz. Keza, bu kürsüden yapılan tenkit ve suç
lamalara karşı ve ayrıca programlardaki uygulamala
rın büyük ölçüde aksaması veya gecikmesi hallerinde 
ilgililerce en kısa zamanda Genel Kurula bilgi veril
mesini de arzu etmekteyiz. 
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'Değerli milletvekilleri, medarı iftiharımız tarihî 
ve kültürel varlığımız millî saraylarımızın en iyi bi
çimde bakım ve onarımlarının yapılmasını ve korun
masını arzu etmekteyiz; ancak, Ibütçeye yük tahmil et
meden işletilmesinden yanayız. Bu suretle, herkesin, 
gezerek, görerek yararlanması sağlanmış olacaktır. , 

Bazı saraylarımıZMi Türkiye Büyük Millet Meclisi
ne, bazılarının Kültür ve Turizm Bakanlığına ve hat
ta başka bakanlığa bağlı olmasını anlamakta güçlük 
çekmekteyiz. Mesela, neden Topkapı Sarayı, Kültür 
ve Turizm Bakanlığına, Dollmabahçe Sarayı Türkiye 
Büyük Millet Meclisine, Yıldız Sarayı Millî Savunma 
Bakanlığına bağlıdır? Evvelden böyle düzenlenmiş ol
ması tereddütlerimizi gMermemektedir. Konu, çok 
yönlü incelemeye tabi tutulmalı ve tüm tarihî kültü
rel varlığımız tek elden ve en iyi şekilde idare edil
melidir. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi personeline, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına 
göre farklı Ödentiler yapıldığı bilinmektedir. Personel 
alımında yüce Mecliste hizmet verecek nitelikte perso
nelin alınmasını ve Meclis personelinin hep övülen, 
nazik, anlayışlı ve süratli çalışma alışkanlıklarının ge
liştirilmesinin yararlı olacağı düşüncesindeyiz. Keza, 
seri organizasyonla, personele ihtiyaç duyulan yerde, 
'bu ihtiyaç çabucak karşılanmalıdır. Mesela Genel 
Kurul zamanı Halkla ilişkiler binasındaki çaycıların 
ihepsi boş otururken, kuliste tüm üyeler yalnızca bir 
kişiden hizmet beklemektedirler. 

Sayın milletvekilleri, en çok ölnem verdiğimiz hu
sus ise, Medisımizm teknik eleman ve teknik cihazlar
la takviye edilmesidir. Artık (meri kanunlar, düisltur 
lar, bilgisayara verilmelidir. Bir milletvekili, bir ko
nuda çıkmış veya yürürlükteki tüm kanunları bir anda 
görebilmelidir; kanun tekliflerinin dili, imlası, gra
meri ve hatta içeriği bakımından kendisine yardımcı 
olacak teknik elemam bulabilmelidir. Keza, komisyon
ların görevleriyle ilgili, bihakkın mütehassıs teknik 
personel yetiştirilmeli ve komisyonlarım emirlerine ve
rilmelidir. Bu meyanda kütüphanemizin elektronik 
bilgi işleme geçmesini de memnuniyetle müşahede et
miş bulunuyoruz. Meclis İçtüzüğünün yenilenmesinin 
'verimliliğimizi arttıracağı görüşündeyiz. 

Sayın Başkan ve sayın milletvekilleri; belirttiğimiz 
bütün bu arzu ve isteklerimizle, Büyük Millet Meclisi 
(bütçesini olumlu görüyor ve destekliyoruz. Milletimi
ze, Meclisimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz. 
Saygılarımla. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sargın. 
Sayın Mehmet Kaşıkçı, buyurun efendim, 

352 — 



T. B. M. M. B : 37 10 . 12 . 1986 O : 1 

HİLMİ NlAUBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, Adalet Bakanı Meclis Başkanının vekili mi
dir? Neden Meclis Balkanı orada oturmuyor? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, oturun. 
HİLMİ NALBANTOĞLU .(Erzurum) — «Lütfen 

©fendim oturun» olmaz, sıoruma cevap verin. 
Meclis Başkanının yerine oturması lazım veya ve

kilinin oturması lazım. 
BAŞKAN — Temsilcisi var efendim. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Adalet 

Bakanı Meclis Başkanının vekili midir? 
BAŞKAN — Sayın Naİbantoğlu, İçtüzüğü tatbik 

ediyoruz. Lütfen efendim... 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — İçtüzük

te öyle bir madde yök. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kaşıkçı. 
ANAP GRUBU ADINA NUH MEHMET KA

ŞIKÇI (Kayseri) — 'Sayın Başkan, muhterem millet
vekilleri; grubumuzun, Türkiye Büyük MiMet Mec-
Büsi bütçesiyle ilgili (görüşlerini açıklamaya devam 
ediyorum; bu vesileyle sizleri saygı ve 'hürmetle se
lamlıyorum. 

Ülkemiz, hür demokrat parlamenter rejimle ida
re edilen 26 mutlu ülkeden biri. Kalkınmakta olan, 
altyapısı tamamlanmamış, ekonomisi problemli, iş
sizi çok, tabiî kaynakları zengin olmayan ülkelerde 
parlamenter demokrasimin yaşatılması çok zor ol
maktadır. Hamdolsun, ülkemiz ibu zorluklan yene
rek 'bugüne gelmiş, parlamenter demokrasiyi tüm 
hatlarıyla çaliişır hale (getirmiştir. Bu konu bence ıtüm 
meselelerden önemidir. Tabiî ki, bu 'Meclis her me
seleyi tartışacak, milletimizin mutluluğu, saadeti, Bü
yük Atatürk'ün muassır medeniyetler seviyesine ulaş-
ma direktifi doğrultusunda çalışma yapacaktır; 'ama 
gözden hiç kaybetmememiz gereken konu budur. 

Biraz önce sayın milletvekiliımizln, bir usul sebe
biyle, bu kürsüde konuşan hatibin sözünü kesip, san
ki bir haksızlık yapılmış, sanki Büyük Millet Mec
lisi Başkanı nizamları, mevzuatı bilmiyor, sanki Mec
lis Başkam mevzuatı bilmiyor, Sayın Adalet Balkanı 
mevzuatı (bilmiyor, her şeyi kendisi en iyi biliyor
muş gibi müdahale etmesini yadırgadım. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Siz avukatı mısınız? 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Devamla) — Ben 
hiç kimsemin avukatı değilim. Ben, yüce ımilletimi-
zün milletvekiliyim, yüce milletimizin avukatıyım, 
parlamenter demokrasinin bir daha kesintiye uğra

madan çalışmasının avukatıyım... '(SOP ve DYP sı
ralarından «Ne alakası var bunun» sesleri) 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — 12 Ey
lül öncesine dönmek istiyor herhalde, hiç güzel de
ğil hali tavrı. , 

HİUMU NALBANTOĞLU (Erzurum) — Üç ta
ne Meclis Başkanvekiili var, nerede birisi? 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Devamla) — Muh
terem milletvekilleri, bu Büyük Millet Meclisinin sa
yın üyeleri, sahip olduğu mazhariyeti müdriktir. Hiç 
kimse, 12 Eylül! döneminin o acı günlerine dönme
yi istemez... 

BAŞKAN — Sayın Kaşıkçı, lütfen efendim Mec
lis bütçesi üzerinde konuşun. 

HEJMÎ iNALBANTOĞLU (Erzurum) — Ben es
ki Meclislerde de görmedim. 

BAŞKAIN — Lütfen Sayın Nalbantoğlu... 
IHÜLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Lütfen 

ama, niye susturmuyorsunuz? 
BAŞKAN — Müdahale ettim efendim. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Meclis 

Başkanının sanki vekili. 
BAŞKAN — 'DeVam edin Sayın Kaşıkçı; lütfen 

'bütçe üzerinde efendim. 
NUH MEHMET KAŞIKÇI (Devamla) — Tür

kiye Büyük Millet Meclisi kürsüsü, milletin kürsü
südür. 

BAŞKAN — Sayın Kaşıkçı, lütfen bütçe üzerin
de konuşalım. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Devamla) — Bi
zim iktidar partisi miletvekilleri olarak, bu kürsü
den hitap etme şansımız çok az. 

M. TURAN BAYEZİİT (Kahramanmaraş) — 
Niye? 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Devamla) — Bana 
müdahale eden kardeşlerimiz, en az bu kürsüye... 

M. TURAN BAYEZIT ((Kahramanmaraş) — Bu 
kürsüde konuşma cesaretimiz az. 

•MEHMET ABDURREZAK CEYLAN '(Siirt) — 
Muhalefete ıgeffihce konuşun Sayın Kaşıkçı. 

BAŞKAN — Sayın Kaşıkçı, lütfen bütçe üzerin
de konuşmaya devam edelim efendim. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Devamla) — Ben 
kimseye sataşmıyorum. 700 tane sözlü soru önerge
si veren kardeşimiz lütfen sözlerime müdahale et
mesin, benim şurada yapacağım 10 dakikalık, 20 da
kikalık konuşmayı yapma imkânını bağışlasın. Be
nim vurgulamak istediğim gerçek bu. 

— 353 — 



T/B. M. M. B: 37 10 . 12 . 1986 O : 1 

SALİM BREL (Konya) — 10 dakikayı doldur
mak için mi çıktın oraya? 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Devamla) — Sahip 
olduğumuz ıbu büyük mazhariyeti müdrik olma
mız, her davranışımızı buna göre ayarlamamız, bü
yük milletimıiizin Milletvekillilerinden beklediği davra
nış içinde olmamız gerekir. 

'Muhterem milletvekilleri, 'bütçe müzakereleri sı
rasında 'Büyük 'Millet Meclisi bütçesindeki konuşma-
ıl'art dikkatte takip ettim. Her ikonuşan üye, önce İç
tüzükten bahsetti.; Hakikaten, İçtüzüğün bir an önce 
çıkarılması Meclislimiz için hayatî ıbir görev; ama is
tedik ki, Ibu ıgörevıi yerine getirirken, muhalefetiyle 
iktidarıyla bir uzlaşma İçtüzüğü oilısun. iBu İçtüzükle, 
Meclisimiz daha huzurlu çalışsın. Üç senedir 'bu uz
laşmayı temin için çalışıyoruz. Bu uzlaşmada muha
lefete de, iktidara da herhalde büyük görevler düş
mektedir. 

Şimdi konu buraya gelmişken bir noktaya temas 
etmek istiyorum. 

Muhterem milletvekilleri, parlamenter demokra
simiz iyi anlayabilmemiz için Anayasamızı iyi tet
iklik etınuemıiz, uymakla mükellef .olduğumuz ve üs
tüne yemin ettiğimiz Anayasayı iyi öğrenmemiz, tet-
kiık etmemiz gerekir. 

SALİM EREL (Konya) — O sizin sorununuz, 
öğren de gel. 

iNUH MEHMET KAŞIKÇI ^Devamla) — Evet, 
ben de bunu 'vurgulamak, için söylüyorum. 

NEVZAT YAĞCI '(Elazığ) — Öğrenmeyenlere 
söylüyor. 

'NUH MEHMET KAŞIKÇI (Devamla) — Muh
terem millet vekiller i, 1982 Anayasasının en temel 
özeEiklerinden biri, temel: hak ve hürriyetlere özen 
göstermesidir, Atatürk ülkeleri doğrultusunda düzen
lenmiş olmasıdır, demokratik parlamenter Cumhu
riyeti tüm vasıflarıyla tarif etmesidir; ama bunun 
yanında, geçmişten ders lalaırak, ibret Matrak, de
mokrasinin bir daha inkıtaa uğramadan devamını 
temin edici hükümleri de havidir. 

Temel halk ve hürriyetler yalnızca, devletin ko
runması, parlamenter hür demokrasinin korunması 
doğrultusunda kısıtlanmıştır. Anayasamızın 13 ve 
14 üncü maddeleri bu hüküm için getirilmiştir. 

Gerçek bu üken, bazı milletveikillerimizıin, bu 
Anayasa antidemokratiıktir, çoğulcu değildir, insan 
hak ve hürriyetlerini (kısıtlıyor, demeklere, talebe ku
ruluşlarına siyasî özgürlük tanımıyor gibi, tenkit
leri, maalesef 'bu Anayasamızın yapısıyla bağdaşan 

gerçekler değildir. Bu sözler, 12 Eylül öncesinin da
veti manasını taşır. Töb - Derli, Pol - Der'ü, Dev -
Genç'ti dönemin davetidir. (SHP ve DYP sıralarından 
gürültüler) 

SALİM EREL '(Konya) — Ne demek istiyorsun, 
açıkça konuş. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Devamla) — Muh
terem milletvekilleri, açıkça (konuşuyorum, ne demek 
istediğim de açıkça ortada. 

SAL'İM EREL (Konya) — Ağzında yuvarlama. 
NOH MEHMET KAŞIKÇI (Devamla) — Ana

yasanın ilgili hükümlerimi de ifade ederek, Anayasa
nın, devleti ve anayasal hakları koruma için, hüküm
ler getirdiğini ve bu hükümlerin Anayasanın ruhu
nu teşkil ettiğini vurgulamak ve belirtmek istiyorum. 

MEHMET ABDORREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Anayasayı sıiz dektiniz, 84 üncü maddeyi askıya al
dınız. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Her söyleneni 
ciddiye alimayie. 

İNUH MEHMET KAŞIKÇI (DeVarnla) — Muh
terem milletvekilleri, biz iktidar partisi olmanın me
suliyetini ve ciddiyetimi taşıyarak, çalışıyoruz. Ciddi
ye alınmaması gereken sözler de maalesef söyleni
yor. Mesela, «mıilletvekıiıl'leri devrim muhafızlarıdır» 
sözü ciddiye alınmaması gereken bir sözdür. Mese
la, «12 Eylül, Cumhurbaşkanı seçilmek için yapıl
mıştır» sözü ciddiye alınmaması gereken bir söz. 
'(Gürültüler) 

•MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU <Hatay) 
— Ne alakası var? (Niçin tahrik ediyorsun? 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Devamla) — Evet, 
alakası var; çünkü bugünkü parlamentomuz 12 Ey
lül gerçeği ile ayrı düşünülemez. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
28 Eylülde sorunun cevabını aldınız. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Aksini 'iddia eden var mı? 

ıBAŞKA'N — Lütfen Sayın Ceylan. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Devamla) — Muh
terem milletvekilleri, ben, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi ile i'l'gıMi görüşlerimi sunuyorum, ©enden önce 
konuşan Sayın Talât Sangın, bütçemin rakamlarını 
ifade ettiler; sıkıcı olan, zor olan konuyu üstlendi
ler. Kendilerinle teşekkür ederim. Ben, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin hayatî ve genel bir meseiesimıi 
dile getirmek istiyorum. 

M. TURAN BAYBZİT (Kahramanmaraş) — Ya
ni, yüksek politika yapıyorsunuz! 
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NEVZAT YAĞCI '(Elazığ) — Sizin yapmak is
teyip ide beceremediğinizi... 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
NUH MEHMET KAŞIKÇI (Devamla) — Bü

yük Millet Meclisinde daha önce de buna benzer tar
tışmalar şüphesiz olmuştur; ama ıbu tartışmaların ne
ticesinde eğer Türkiye 'Büyük Millet Meclisi üyeleri, 
Anayasanın kendilerine yüklediği sorumluluğu müd
rik olarak hareket eitımezlerse, neticesinin ne oduğu 
da görülmüştür. Yaşanmış olan tecrübeleri bir daha 
yaşamamak İçin, bunları diıle getirmek mecburiyeti
ni hissediyorum. 

Biraz evvel söylediğim sözler, bir parti lideri ta
rafından söyleni'lmıiş, hepinizin bildiği sözlerdir. Bu 
sözlerin yalanı, yanlışı yoktur. Parti lideri de, «siyasî 
ortam içerisinde bunlar söylenir» demiştir ve üzerin
den sünger geçirmiştir. «Oiddî olalım» sözüne kar
şılık söyleni'lmıiş sözlerdir. Hakikaten ciddî olmamız 
gerektiğimi vurgulamak için söylenilmiş sözdür. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Niye şimdi getiriyorsun? 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Sayın 
Başkan, bütçe üzerinde konuşsun. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Devamla) — Muh
terem milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
Başkanlığının, bu dönemi, Meclisimizi İlgilendiren ba
zı temel konuları neticeye ulaştırma dönemi olmuş
tur. ©unlar, hepinizin bildiği gibi, çok sözü edilen ve 
hakikaten büyük bir ihtiyacı giderecek olan Büyük 
Millet Meclisinin sayın üyeleri ıiçim yapılan loj
manlardır. Bunun dışında, çalışanlar için de 222 yeni 
lojman ihale edilmiş 30 tane yenisi alınmış, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde çalışanların, huzurlu çalışa
bilmesi, meskene kavuşabilmesi için çaba harcan
mıştır. 

Bu konu, hepimizin bildiği gibi, (iktidarımızın 
temel konularından biridir. Herkesin meskene kavuş
ması konusunda, bu Büyük Millet Meclisinden, önem
li ikanunlar çıkmıştır. Bu sayede, işçimizin, memuru
muzun, emeklimizin kendi evine kavuşma imkânı da 
sağlanmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışan: 

larmın da oturabilecekleri bir lojmana kavuşabilme
leri, hepimizi memnun eden bir gelişmedir. 

Geçen yıl Millî Saraylar Sempozyumu düzenlen
di. Bu sempozyumun ışığı altında birçok millî sa
rayımız yeniden onarıldı, 'bakıma alındı, milletimi
zin 'istifadesine sunuldu. ıMdıllî saraylar, milletimizin 
müşterek mallarıdır. Büyük Atatürk, bu se'beple mil
lî sarayların, Büyük 'Millet Meclisince yönetilmesi

ni emretmiş, 'bununla ilgili 431 sayılı Kanun çıkarıl
mıştır. Hepimiz iftihar ederek belirtmek durumun
dayız; millî saraylarımız son senelerde, hiç görme
diği ihtimamı görmüş, 10 tane kasır ve millî saray 
onarılmış, halikın hizmetine açılmış ve envanterinin 
de bilgisayarla, kompütürle yeniden yapılması için, 
çalışmalar sürdürülmüştür. 

Bu arada, Millî Saraylarda çalışan memur ve müs
tahdemler için de, İstanbul'da lojmanlar yapılmakta
dır; 169 tane. Bu memurlarımız da, bu lojmanlarda 
oturarak, daha rahat çalışma imkânına kavuşacak-
Sardır. 

2919 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi . Ge
nel Sekreterliği Teşkilat Kanunu değiştirilerek, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi İdarî Teşkilat Kanunu adı 
altında yeni bir kanun hazırlanmaktadır. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
Hazırlandı. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI {Devamla) — Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde fedakârane çalışan, 
Genel Sekreterinden müstahdemine kadar tüm perso
nelimizin, daha huzurlu çalışmasını temin için bu 
kanun çıkarılmaktadır; bu huzuru temin edeceğine, 
çalışmalarının alınterlerinin karşılığının daha iyi 
ödenmesine yardımcı olacağına inanıyoruz. 

Bu arada, hakikaten büyük bir ihtiyacı gideren, 
Halkla İlişkiler Binasındaki sekreteryaların biraz 
daha takviye edilmesi lüzumunu da vurgulamak is
terim. Amerika Parlamentosunda temsilciler veya 
senatörler 18 kişilik sekreterya ile çalışmaktadır. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
Orası Amerika. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI '(Devamla) — Tabiî 
orası Amerika; Türkiye'de aynı şeyi beklemiyoruz; 
ama 18 kişiye bir sekreterin hizmet vermesini de 
beklemek, muhakkak ki, mümkün değildir. Yılbaşı 
yaklaşıyor; orada çalışanlar, ıbüyük fedakârlıklarla 18 
arkadaşımızın 3 bin, 4 bin, 5 bin kartını yazmak için 
gece gündüz çaba harcıyorlar. Bu sekreteryaların dü
zenlenmesi, geliştirilmesi Meclis çalışmalarını, mu
hakkak 'ki, daha iyi yoluna koyacaktır. 

1986 yılı içinde sevindiğimiz bir gelişme, Ka
nunlar Müdürlüğü bünyesinde bir uzmanlar heye
tinin teşkil edilmesi, bu uzmanlar heyeti marifetiyle 
müracaat eden ırrıillet vekilleri ne hazırlayacakları ka
nun teklifleri için yardımcı olunması ve sayın mil-
letveikillerimiz arzu ederse, tasarıyı bizzat hazırlama 
yönünde çaba harcanmas-ıdır. Bu eksikliğin giderilmiş 
olması, Meclisimizden daha iyi kanunların çıkması 
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milıetvekillerimizin halkımıza' daha faydalı kanun tek* 
lifleriyle Meclis huzuruna ,gelebilmesi, halihazırda
ki kanunların incelenebilmesi için, yardımcı baliği 
alınması (bakımından, faydalı olmuştur, faydalı ol
maktadır. 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığını, bu konudaki 
çatışmalarından dolayı huzurlarınızda kutlamak is
terim. 

Muhterem milletvekillileri, bu bütçe kendi bü'tçe-
mizdir. ıBu sene 'biraz tasarrufla gelmiş olması, se
vinilecek konudur. Hizmeti aksatmadan bu (tasarruf
la ıgetiri'Jmiş •bütçenin Büyük Millet Meclisıiımize ha
yırlı, uğurlu olmasını idiler, hepinizi en derin saygıla
rımla selamlarum. {ANAP sıralarından alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ©derim Sayın Kaşıkçı. 
Sayım Muhteşem Vasıf Yücel, buyurun. 
SALİM EREL l(Konya) — Sayın Başkan, usul 

hakkında söz istiyorum. 
'BAŞKAN — Nte sözü lef endim? 
SALİM EREL (Konya) — Şu anda görüşülmek

te olan konu, Türkiye Büyük Millet Meclisi 1987 
Yılı 'Bütçesi ve 1985 Yılı Kesıinbesabıdır. Şu anda 
bütçe ıgörüşmderini Meclis adına takip etmek üzere 
bir sayın bakan 'bulunmaktadır. Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin... 

(BAŞKAN — Sayın Erel, 63 üncü maddeyi lütfen 
okursanız... 

SAUM EROL '(Konya) — Okudum Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Ne diyor?... «Her görüşmede» di
yor. 

SALİM ERBL (Konya) — Her görüşmede değil, 
hükümetle il'gli her görüşmede hükümetin temsili di
yor. 

BAŞKAN — Hayır efendim, her görüşmede, lüt
fen. Her (görüşmede hükümetin bir temsilcisi olacak 
efendim. 

SALİM BREL '(Konya) — Şu anda hu bütçeyle 
ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının veya 
yerine birinin bulunması gerekir. 

(BAŞKAN — Öyle efendim, lütfen efendim; tea
mül böyle olmuştur Sayın Erel, lütfen efendim. 

Buyurun Sayın Yücel. 
SHP GRUBU ADINA MUHTEŞEM VASIF 

YÜCEL ((Zonguldak) — Sayın Başkan, değerli .mil
letvekilleri; Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçesi 
üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunun 
görüşlerini sunmak üzere huzuriarınızdayım. Konuş
mama (başlarken, grubum ve şahsım adına hepinizi 
saygıyla -selamlarım. (SOP sıralarından alkışlar) 

«Kendi bütçemiz» dedi benden Önce konuşan ar-
Ikadaşıım, evet kendi bütçemiz; ama ne yazık ki, ken-
dil bütçemizi dinlemeye ,geleoek milletvekillini de bu 
salonda görmek mümkün değil. 

Değerli arkadaşlarım, öncelikle Sayın Meclis Baş
kanına bir sitemimizi iletmek işitiyorum: Sayın Mec
lis Başkanımız, siz bu Meclisin Başkanısınız, Anavatan 
Partisinin Başkanı değilsiniz ve bugün Anavatan Par
tisi sıralarında da oturma hakkına sahip değilsiniz. 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Allah Allah!.. 
MUHTEŞEM VASIF YÜCEL (Devamla) — Bu 

Meclislin bütçesi görüşülürken, hükümet üyesi, icra 
orada oturamaz; yasamanın görevini yasama görmek 
mecburiyetindedir. (SHP sıralarından alkışlar) 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Kendi temsilcisi de 
var" orada. 

MUHTEŞEM VASIF YÜCE (Devamla) — Da
ha önceki meclislerde, Cumhuriyet Senatosu Başkan
ları ve Millet Meclisi Başkanları, Bütçe-Plan Komis
yonunda hesaplarını bizzat kendileri verirlerdi; ama 
maalesef Sayın Başkanımızı bugün... 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Bitti o eski devir
ler, bitti. 

MUHTEŞEM VASIF YÜCEL (Devamla) — O 
tabiî, sizin demokrasi anlayışınız. 

Saygıdeğer milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, siyasî hayatımızın odak noktasında yer alan 
bir kuruluştur. Bizde ilk yasama Meclisi, 1876 Anaya
sasına göre kurulmuştu. Başlangıçta, yürütmenin üs
tünlüğüne dayanan bu sistem, İkinci Meşrutiyet Dö
neminde yapılan Anayasa değişiklikleriyle, Meclis le
hine değişikliğe uğramış, 1920"de açılan Türkiye Bü
yük Millet Meclisi, Meclisin üstünlüğüne dayanan bir 
Meclis Olmuştur. Hatta o kadar ki, 1921 Anayasası ile 
Meclis hükümeti sistemi benimsenerek, Meclisin üs
tünlüğü anlayışına anayasal bir temel kazandırılmıştır. 
1924 Anayasası, bu anlayışı büyük ölçüde korumuş
tur. 1961 Anayasası ile ilk kez Meclisin üstünlüğü an
layışından bir ölçüde uzaklaşıldığı görülür. 1961 Ana
yasası, Türkiye Büyük Millet Meclisini, egemenliği 
kullanan tek organ olmaktan çıkarmış, ulusal egemen
liği kullanan organlardan biri durumuna getirmiştir. 
1961 Anayasası, yürütmeyi bir görev olarak görmüş, 
yasamanın üstünlüğü ilkesini de bir ölçüde koruma
ya çalışmıştır. 1982 Anayasası ise, 1961 Anayasasından 
farklı olarak, yürütmeyi biraz daha güçlendirmiştir. 
Anayasaya göre, yürütme, yalnız bir görev değil, aynı 
zamanda bir yetkidir. Fiilî duruma bakıldığında, hem 
yasama, hem de yürütme, Türkiye Büyük Millet Met
lisi çoğunluğuna dayanmaktadır. 
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ıBu bilgileri şunun için sunuyoruz: Gelişme doğ
rultusu ne olursa olsun, yasamanın üstünlüğü, kalıcı 
ve belirleyici bir ilkedir. Yürütmenin güçlü oluşu, an
cak yasamanın güçlü olmasıyla mümkündür. Yasama
nın dışında ve onun üstünde bir yürütme gücünü ke
sinlikle kabul etmeyiz; Anayasayı biz böyle yorum-
luyoruz. Bu nedenle, yasamanın yetkilerine gölge dü
şürecek her türlü yürütme tasarruflarını kuşku ve kay
gıyla karşılarız. Parlamentonun itibarı, önce parla
mentonun kendi gücünü bilmesinden ve kendi yetki
lerini titizlikle kullanmasına sahip çıkmasıyla sağlanır. 
İşte, yeni Anayasanın uygulama döneminde, titizlikle 
üzerinde durmamız gereken nokta budur. Sayın Hü
kümetin, her fırsatta, Parlamentonun yetkilerini aşın
dıran birtakım girişimlerde bulunması ve Parlamen
tonun üstünde birtakım güçlerin mevcut olduğu in
tibaını vermeye çalışması, farkına varmadan yasama 
üstünlüğünün tahribi demektir. 

Sayın milletvekilleri, geçen dönem 1986 yılı büt
çesi üzerinde burada konuşma yapan değerli meslek
taşım, saygı duyduğum Mustafa Kemal Palaoğlu bey
efendinin, Meclis üstünlüğü konusunda hepimizin ders 
alması gereken sözlerini hatırlatmadan geçemeyeceğim. 

Sayın Palaoğlu o günkü konuşmasında şöyle di
yordu: «Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu dönemi, 
gerçekten ağır, gerçekten tarihsel ve savsaklanmaz bir 
sorumlulukla karşı karşıyadır. Ulusal tarihimizin ve 
geleceğin tarihçisinin, insan haklarını, özgürlüğün ve 
çoğulculuğun.evrensel değerlerinin ve Türk Ulusunun, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 17 nci döneminden, 
demokrasi için haklı beklentileri var. 

Katılımcı ve çoğulcu siyaseti yadsıyan ve demok
rasi ile anarşiyi, düzensizliği özdeş gören görüşleri her 
şeyden ve herkesten önce Türkiye Büyük Millet Mec
lisi reddetmelidir. Demokrasi, özgürlükçü, katılımcı ve 
çoğulcu nitelikleriyle; bu, onlarsız olmaz nitelikleriyle 
ıbirlikte anlaşılabilir. Genel ve eşit oy ve parlamento, 
demokrasinin ön koşuludur; ama kendisi değildir. De
mokrasimiz var; zira Meclisimiz var düşüncesi güzel
dir; fakat eksiktir. Doğru olanı şudur; Meclisimiz var; 
çünkü demokrasimiz var.» 

Şimdi, Sayın Meclis Başkanımızın görev ve ic
raatını bu açılardan irdelemek istiyorum: Sayın Mec
lis Başkanı resen inisiyatifim kullanmamak ve 
her konuyu Divana götürme alışkanlığındadır; inisi
yatifi maalesef kullanamamaktadır. Bu alışkanlık, -
(bilemiyorum - medenî cesaretsizliğinizden mi kaynak
lanmaktadır, yoksa daha önce bulunmuş olduğu gö
revler dönemindeki bilemediğimiz birtakım alışkanlık
larından mı kaynaklanmaktadır? 
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Sayın milletivekileri, Meclis Başkanlığı tarafsız 
olmaya mecburdur. Başkan, tarafsızlık ilkesini gözü 
gibi korumak zorundadır. Ne var ki, inisiyatif kul
lanabilme yeteneğinden ve kararlılığından çok uzak 
Meclis Başkanı, mensubu bulunduğu hükümet parti
sinin başkanı olmaktan kendisini kurtaramamış ve 
bir türlü milletin Meclisinin Başkanı olamamıştır. 

HAZIM KUTAY (Ankara) — AUahtan kork, 
bundan daha tarafsız Başkan bulabilir misin? 

MUHTEŞEM VASIF YÜCEL (Devamla) — Bu 
yasama yılında, iktidar muhalefet ilişkilerini zede
leyen en önemli olay, Anayasanın 84 üncü madde
siyle İlgili olarak, iktidarın takınmış olduğu tavırdır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, iktidarın 
bu yasa tanımaz isterilerine göz yummuştur. Bu ara
da iktidar da, SHP üzerinde spekülasyonlar yarat
tığı 84 üncü maddeyi askıya alarak, Türk siyasal ha
yatında, geçmiştekilerini unutturan meşlhur transfer
ler politikasını başlatmış ve şimdi aralarında oturan 
meşhurları transfer etmişjtıir. 

SALÎM EREL '(Konya) — Taze kan onlar. 

»MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) 
— Hayırlarını görsünler. 

MUHTEŞEM VASIF YÜCEL (Devamla) — 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti olayında, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanının tutumu, kendisine 
olan güvemi temelden sarsmış, iktidar - muhalefet 
ilişkilerine büyük zarar vermiştir. 

Partilerarası uzlaşma kurulu olması gereken Da
nışma Kurulu, ortak bir anlayış geliştirmek için 
değil, iktidar kanadının önceden verdiği karan teb
liğ etoıe aracı olarak kullanılmıştır. Kurul, çoğu kez, 
Genel Kurul birleşimine pek az süre kala, uzlaş
mak için değil, uzlaşamazlığın tescili için toplanmış
tır. Kurulun bu şekilde kullanılmasında, Meclis Baş-

1 kanının müsamahası büyük rol oynamıştır. Meclis 
Başkanı, Meclis içerisindeki siyasal gruplar arası 
uzlaşma arayışlarında etkin rol yüklenememiştir; 
yüklenememelkte de, yüklenmemekte de ısrarlı gibi 
görünmektedir. 

(Bu yasama yılında Meclis komisyonları ve Ge
nel Kurul, tıpkı önceki yıllardaki gibi, iktidar or
ganları gibi çalıştırılmıştır. Komisyonlar, hüküme
tin, yani Başbakanın siparişi üzerine toplanmış ve 
sipariş üzerine karar vermişlerdir. En önemli ko
nular, komisyonlarda 48 saat beklemeden ele alın
mış ve Genel Kurulda da aynı işleme tâbi tutulmuş
tur. Hükümetin istekleri, Anayasa gereği öncelik 
ye ivedilikle de alınması gereken konuların önüne 
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geçirilmiştir. Sayın Meclis Başkanı, komisyonların 
çalışmalarını denetlemek yerine, belediye fen işleri 
ya da imar müdürü gibi, park ve bahçe projeleri 
üzerinde çalışmakta, yatırımcı bir dairenin başkanı 
gibi davranmaktadır. 

Bu dönemde Meclis müzakerelerinin sevk ve ida
resinde önemli sıkıntılar ortaya çıkmıştır. Oylama
larda asgarî karar nisabı olan 101 oyun resen dik
kate alınması bir Anayasa gereği iken, iktidar gru
buna mensup başıkanvek'illeri bu gereğe uymamakta 
ve böylece, müzakerelerin istikrarsız bir zemin üze
ninde yürümesine neden olmaktadırlar. Daha önem
lisi, çoğunluk grubuna mensup Meclis Başfcanvekil-
lerinin yanlı yönetimleri nedeniyle müzakerelerin 
sık sık çığırından çıktığına hepimiz şahitiz; bunun 
sayısız örneklerini de sergilemek mümkündür. 

İktidar grubuna mensup Meclis başkanvekıille-
rinden Sayın Abdul'halıim Araş İçtüzüğü hiçe sayan 
uygulamaları Meclisi zaman zaman kavga ortamına 
sürüklemiştir. Bu kişi, olaylı oturumların, bakanlık 
sıralarından kaç gözle idare edilebilen değişmez baş
kanı olarak ün yapmıştır. (SHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) Bu Sayın Başkanvekili, kaş ve gözle 
idare edilebilmeyi içine nasıl sindiriyor, bunu fizikî 
yapısı itibariyle hayretle karşılıyorum. 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Hayrola fizikçi 
• misin sen? 

BAŞKAN — Sayın Yücel, şahsiyat yapıyorsu
nuz. Lütfen efendim, şahsî konuşmayın. (ANAP sı
ralarından gürültüler) 

ALİ TOPÇUOĞLU ((Kahramanmaraş) — Yü
ce Mevlam sizi nasıl yaratmış? 

MUHTEŞEM VASIF YÜOEL (Devamla) — 
Efendim, tahammül gösterin; balkın, biz ne kadar 
güzel tahammül gösteriyoruz, uslu uslu oturuyo
ruz, sizi dinliyoruz. (ANAP sıralarından gürültüler) 

ALÎ TOPÇUOÖLU (Kahramanmaraş) — Çok 
ayıp oluyor, çok. 

'MEHMET TOPAÇ (Uşak) — Ne tahammülü 
beyefendi, şahsiyat yapıyorsunuz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, şahsiyat yapmaya
lım, bütçe üzerinde konuşalım. 

ALİ TOPÇUOÖLU (Kahramanmaraş) — Mille
tin kürsüsünden böyle konuşmamak lazım. 

MUHTEŞEM VASIF YÜOEL (Devamla) — 
Saygıdeğer arkadaşlarım, bu sayın başkanvekilinin 
partizan davranışlarını devam ettirmesi halinde, cid
dî bir bunalıma neden olacağına, endişelerim vardır, 
dolayısıyla Sayın Meclis Başkanını da burada uyar
mak isterim. (SHP sıralarından alkışlar) 
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MEHMET TOPAÇ (Uşak) — Ayıp ediyorsunuz. 
MUHTEŞEM VASIF YÜCEL (Devamla) — 

Efendim, ayıp edenler belli oluyor. 
BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayalım. 
KEMAL İĞREK (Bursa) — Aynaya baktınız 

mı? 
MUHTEŞEM VASIF YÜCEL (Devamla) — 

Aynaya baktım, «Fevkalade yakışıklısın» diyorlar. 
BAŞKAN — Lütfen Sayın Yücel, lütfen efen

dim. 

MUHTEŞEM VASIF YÜCEL (Devamla) — 
Saygıdeğer arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanlığı, yasama sürecinin tek yönlü işletil
mesinde akıl almaz bir vurdumduymazlık içerisinde
dir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, açıldığından bu
güne kadar yasama süreci tek yönlü olarak işletil
miştir; Meclis, hemen hemen bütünüyle sadeoe hü
kümet tasarılarını görüşmüştür. Oysa, anamuhalefet 
partisi olan Sosyaldemokrat Halkçı Parti tarafın
dan, yalnız bu yasama yılında 17 adet kanun tek
lifi verilmiştir. Bu tekliflerden hiçbirisi ele alınma
mıştır. Üç yasama yılında Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti tarafından Meclise verilen teklif sayısı 177'dir. 
Bu tekliflerden önemli bir kısmı komisyonlarda bekle-
tilmekted'ir. Bu ise, Anayasa ile tanınan, milletve
killerinin kanun teklifi verme hakkının fiilen orta
dan kaldırılmasıdır. 

SHP Grubu başlangıçtan itibaren yasa önerileri
ne büyük önem vermiştir. Bu amaçla, bir yandan 
demokratikleşme sürecini hızlandıracak, öte yandan 
halkımızın istek ve özlemlerine yanıt verecek sos
yal içerikli yasa önerileri hazırlanmış ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunmuştur. 

Bunlardan bazılarını burada saymak isterim : 
Asgarî ücretin vergi dışı bırakılması, işsizlik sigor
tası, bazı görevlilere fiilî hizmet zammı verilmesi, 
kira, genel sağlık sigortası, toprak ve tarım refor
mu, 'tüketicilerin korunması, tarım-iş, sendikalar, 
grev-lokavt, işten çıkarmalara karşı yargı yolunun 
açılması, madencilik işkolunda çalışanların eğitilme
si, çiftçi mallarının korunması, af, TRT Kanunu
nun 19 uncu maddesinin kaldırılması, basın suçla
rının affı, YÖK, siyasi partiler, 1402 sayılı Kanu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi, işkence suçunu 
işleyenlerin cezalarının artırılması gibi konularda 
verilen kanun teklifleridir. Bu kanun tekliflerimizin 
büyük bir bölümü, demokrasiyi içerisine sindireme-
miş, olağanüstü koşulların kendine özgü, yasaklı, hür-
riyetsiz yönetimlerinin devamı olmayı ve o şekilde 
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kalmayı hâlâ içerisine sindirebilen özal Hükümeti
nin oyları ile maalesef reddedilmiştir. (SHP sırala
rından .alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, Türkiye (Büyük Millet Mec
lisinde güçlü bir genel sekreterlik kurulamamıştır. 
Genel sekreterliğin güçsüzlüğü, yeteneksizlikten kay
naklanmaktadır; güçsüzlüğün nedeni ıMeolis Başkan
lığına ve Meclisin iç bünyesine sokulmuş parti
zanlık zihniyetinden kaynaklanmaktadır. Memur 
alımlarında objektif düzene geçilememiş eş, dost 
ilişkileri objektiflik değerlerini altüst etmiş, işe göre 
adam değil, adama göre iş ihdasına gidilmiştir. 
(ANAP sıralarından «Allah, Allah» «cık, cık» ses
leri) 

Cık, cık, cık etmenize hiç gerek yok; belgelen
dirilmiştir, Sayın Başkana da bunların hepsi sunu
lacaktır. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) 
— Kim cık cıkladı? 

MUHTEŞEM VASIF YÜCEL (Devamla) — 
1986 Eylül ayı içerisinde Mecliste şoför sınavı ya
pıldı. Sınava kabul edileceklerde aranan tahsil du
rumu şöyle açıklanmıştı: Lise veya dengi okul, yok
sa ortaokul, o da yoksa ilkokul mezunları; yani en 
yüksek tahsil lise veya dengi okul, en düşük tahsil 
ise ilkokul olarak belirlenmişti. Oysa bu sınava iki 
adet iki yıllık yüksekokul mezunu alınmış ve 
bunlardan birisi sınav kazanmıştır. Sınav kuralları 
çiğnenerek şoför olarak işe alınan bu personele Ulaş
tırma Şube Müdürlüğü şoförlük yaptırmayıp, büro 
hizmetleri yaptırmaktadır ve bu arkadaşımız halen 
de büro hizmetlerinde çalışmaktadır. Bu iki yıllık 
yüksekokul mezununa şoförlük yaptırılmayacaktı da, 
niçin şoför sınavına sokuldu? Şoförlük yapmayı 
kabul edip sınava giren bir kişiye büro hizmeti yap
tırmakla, o müdürlükte yıllarını vermiş, becerikli lise 
veya dengi okul mezunlarına haksızlık yapılma
mış mıdır? 

SALİM ERBL (Konya) — Kılıfına uydurdular, 
başka nasıl yapılacaktı? 

MUHTEŞEM VASIF YÜCEL (Devamla) — 
Yardımcı hizmetler, hizmetli ve garson sınıfına da
hil bazı personel, genel idare hizmetleri, müracaat 
memurluğu ve büro memurluğu sınıfına dahil gö
revlerde çalıştırılmaktadır. Bu kişiler kaç yıldır dev
let hizmetlerinde çalışmaktadırlar? Devlet hizmetin
de uzun yıllardır çalışıyorlarsa, niçin genel idare 
hizmetleri sınıfına geçirilmemektedirler? Kendi kad
rosu dışmdla görevlerde çalışan daha pekçok perso-
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I nel vardır; bunların birkiismının isimleri bende mev
cuttur. Bu personel kimler tarafından himaye edil-

! mektedir? Bunun cevabını, inisiyatifi elinden kaçır-
I mış Meclis Başkanının dahi vermesi mümkün de

ğildir; çünkü kendisi de bunları bilmiyor. 
Mecliste ddarî sınıfa mensup bazı egemen güçler 

hâkimiyet kurmuşlardır. Mecliste idarî bir karmaşa 
I mevcuttur. Bu Mecliste kimin amir, kimin memur, 
I kimin başkan, kimin milletvekilli, kimin ne olduğu 

belli değil. O kadar korkunç bir karmaşa var ki, o ka
dar büyük bir düzensizlik var ki, içerisinden çıkmak 
mümkün değildir. 

Meclis çalışanlarına, yılda altı maaş tutarında 
fazla mesai ücreti ödenmektedir. Bu ödeme, çift 
ayların son haftasında verilerek bir yıla dağıtılmış
tır. Fazla mesai ücreti, yapılan fazla çalışmanın kar
şılığıdır; yani, kim ne kadar fazla mesai yaparsa 
o kadar çok ücret almalıdır. Oysa Mecliste uygula
nan sistem büyük bir haksızlık yaratmaktadır. Yük
sek dereceli personel, yok denecek kadar az mesai 

I yapsa bile yüksek ücret alırken, düşük dereceli me
mur ne kadar çok fazla mesai yapsa, kendisini yırtsa, 
parçalasa, düşük ücret almaktadır. Bu durumda, ya-

I pılan bu ödemeye, fazla mesai değil, ikramiye de
mek gerekir. Şayet bu bir ikramiye ise, fazla mesai 
ücreti olarak ne gibi bir ödeme yapılmaktadır, 

I bunu da sormak lazım. Bu haksızlığı bir miktar ol-
I sun ortadan kaldırabilmek için, tüm personele eşit 

miktarda ödeme yapılması daha doğru olur; örne
ğin, gösterge sistemi getirilebilir. 

I Bir de Mecliste sözleşmeli şoför personel vardır. 
Meclisin çalışma koşulları gereği, bu personel de 

I normal mesai dışında fazla mesai yapmakta; ancak, 
bunlara fazla mesai ücreti ödenmemektedir. Bu 
personel işçi olarak çalışmasına rağmen, gerek çalış
tıkları kurum itibariyle, gerekse sözleşmeli olma
ları nedeni ile, herhangi bir sendikanın üyesi de
ğillerdir. Bu durumda onların, hak arama olanağın-

I dan yoksun olmaları, onları amirlerinin insafına terk 
I etmekte, işsiz kalacağım korkusu ile hiçbir hak ara-
I ma yoluna başvuramamaktadırlar. 

Meclis çalışanlarından şoför ve hizmetlilere iki 
I takım, diğer personele bir takım yıllık giyim yar-
I dimi yapılmaktadır. Şoför ve hizmetliler dışında 
I kalan personel, elbiselik kumaşlarını gösterilen yer-
I den, istediği rengi seçerek alma hakkına sahip iken, 
I şoför ve hizmetlilere, idarenin beğendiği tek renk 
I kumaş verilmektedir. İdare bunun gerekçesini şöyle 
I açıklamaktadır: Şoför ve hizmetliler görevleri gereği 
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tek renk giyinmelidir. Oysa bu mümkün değildir; 
çünkü, her kumaş verilişinde değişik bir renk seçil
mekte, elbisesi kirlenen kişi, onu temizletmeye ver
diğinde diğer elbiseyi giymek zorunda kalmaktadır, 
dolayısıyla tek renk olayı ortadan kalkmaktadır. Ay
rıca, verilen kumaşlar renk kaybına uğramakta, göm
lekleri perişan etmekte, metreleri eksik çıkmakta ve 
bunlar da şikâyetlere neden olmaktadır. 

Yan ödemeler, memurun yaptığı işin çeşitli so
rumlulukları göz önüne alınarak ödenmektedir. Şo
förlere ödenmekte olan yanödemede, çalıştıkları 
araçların maddî konumu nedeni ile ödenmektedir. 
Geçmiş yıllarda, maddî değerleri düşük olan araçlar 
göz önüne alınarak hazırlanmış olan yanödeme gös
tergesi, al'tı yıldır aynı kalmıştır. Renoların yerlerini 
Mersedesler, Dodge otobüslerinin yerini 302 Mer-
sedes otobüsleri almış, şoförlerin maddî sorumluluk
ları bir hayli büyüdüğü, halde, yanödeme gösterge
sinde hiçbir değişiklik yapılmamış; üstelik vuku bu
lan kazalarda, şoförler, daha önce Reno arabaların 
tamirini kendileri yaptırdıkları zaman çok cüzi bir 
miktar öderlerken, bugün yeni ve büyük arabalar 
alındığı için, dolayısıyla, yapmış oldukları bir kaza 
sonucu çok büyük paralar ödemek durumunda kal
makladırlar. Bu da büyük haksızlıktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde yanödeme uy
gulaması, Divan kararı ile çok adaletsiz bir şekilde 
uygulanmakta; bu durumda memurlar arasında bü
yük uçurumlar oluşmaktadır. _ 

Yine, Türkiye Büyük Millet Meclisi iç bünyesin
de hizmetli kadrosunda görev yapanlarla, memur 
kadrosunda çalışanlar arasında insaf sınırlarını aşan 
haksız tasarruflar mevcuttur. Hizmetli sınıfıhdaki-
ler, sabahın 07.30'unda göreve soyunup, belirsiz 
saatlerde görev bırakıp, evlerine kendi imkânlarıyla 
ulaşma çabası içerisinde, kıvranırlarken, hizmetli sı
nıfında çalışıp da, kadrosu 4 üncü dereceye kadar 
yükselenler, ek göstergeden yararlanamamaktadırlar; 
hu da bir adaletsizliktir. 

öğle yemek aralarında, memur ve amir duru
munda olanlar bir -saatlik istirahat imkânı bulurlar
ken; hizmetli, çaycı, garson ve buna ıbenzer diğer 
arkadaşlarımız, bu imkândan maalesef yararlana
mamaktadırlar; karşılığında da ne maddî, ne de 
manevî bir destek görememektedirler. 

Yemeklerde de, personel arasında sınıf ayırımı 
vardır. Ayrı kazanların kaynatılarak, «alt sınıf ye
mekhanesi» «üst sınıf yemekhanesi» sekilinde ayırım 

yapılması, Türkiye Büyük Millet Meclisinde belir
gin bir sınıf... 

TALAT SARGIN ı(Tokat) — Milletvekili yemek
hanesi de ayrı. 

MUHTEREM VASIF YÜCEL (Devamla) — 
Efendim, o kadar arzu ediyorsanız, biz taraftarız... 

BAŞKAN — LütJfen karşılıklı konuşmayın Sa
yın Yücel. 

MUHTEŞEM VASIF YÜCEL (Devamla) — 
... buradaki memur arkadaşlarımızla, işçi arkadaşla
rımızla yemek yemek bizim için şereftir; buyurun 
getirin, hep beraber, aynı kazandan yiyelim. 

BAŞKAN — Sayın Yücel, lütfen efendim. 
MUHTEŞEM VASIF YÜCEL (Devamla) — 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde belirgin bir sınıf 
ayrımı yapıldığının kanıtıdır bu. 

TALÂT SARGIN (Tokat) — Kanundan doğu
yor bu yardımcı hizmetler sınıfı. 

MUHTEŞEM VASIF YÜCEL (Devamla) — 
Evet, yardımcı hizmetler sınıfı. O kadar monarşik 
birtakım idarelere alışmışsınız ki, o monarşik gö
rüntülere öylesine alılşmıifşjsımız ki... 

TALÂT SARGIN (Tokat) — Senin arzu ettiğin 
düzen nasıl, onu söyle sen? Açıkça söyle. 

MUHTEŞEM VASIF YÜCEL (IDevamla) — ... 
kendinizi hâlâ o sultan saltanatlarından bir türlü kur
taramıyorsunuz. »(SOP sıralarından «bravo» sesleri, 
alkışlar) 

BAŞKAN — Lütfen efendim karşılıklı konuşma
yalım. Sayın Sargın, lütfen efendim. 

TALÂT SARGIN (Tokat) — Senin arzu ettiğin 
düzeni açıkça söyle. 

MUHTEŞEM VASIF YÜCEL (Devamla) — 
Onu herkes biliyor. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Bakımevinde ça
lışan personelin iş güvenliği ve iş sağlığı kurallarına 
uygunsuz çalıştırılmış oldukları da, bizzat tarafımız
ca saptanmıştır. Matbaa tesisinin dizgi ünitesinde ça
lışan arkadaşlarımız, kurşun zehirlenmesine karşı 
yoğurt yiyebilme, süt içebilme imkânına bugün sa
hip değillerdir. Geçmişte bu veriliyordu; ama maa
lesef ışu sıralarda verilmediğini bizzat -gördük; zaman 
zaman da buradaki arkadaşlarımız kurşun zehirlen
mesinden, gece yarılarında has'tanelere taşınmışlardır. 
Bunların da bir an önce tedbirinin alınması lazım. 

İçtüzüğün, bütçe görüşmelerinden sonra günde
me geleoeği söylenmektedir. Komisyondaki görüş
melerden edindiği'miz intibamız odur ki, yeni içtü
züğün eskisinden pek farkı yoktur. Meclisin rahat 
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çalışmasına, milletvekilinin etkinliklerine bu görüntü
süyle pek geniş yararlar sağlanmaktadır. Tabiî, içtü
zük Meclise geldikten sonra parti grubumuz ve mil
letvekili arkadaşlarımız bununla ilgili çok daha 
detaylı açıklamalarda bulunacaklardır; ben şöylece 
bir geçiştirmek istedim. Şunu da ifade etmek isti
yorum, yaklaşık üç yıl eski İçtüzükle çalışma imkân
ları aradık ve bugün burada ifade etmiş olduğu
muz konuların hepsi o içtüzükteki aksaklıklardan 
kaynaklanmıştı. Dolayısıyla Meclis, kendisini çalıştı
racak yeni İçtüzüğünü acilen Meclise 'getirip, çıkar
mak durumundadır. 

Sayın arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kurul Salonunun havalandırma düzeni bir 
ıtürlü yaptrrılamıyor. 

, İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ses dü
zeni de öyle. 

MUHTEŞEM VASIF YÜCEL (Devamla) — 2,5 
yıldır ses düzeni de aynıdır. 

Bütçe müzakereleri dolayısıyla - ki başladı-gece-
leri de çalışma imkânına kavuşacağız; ama bu rahat 
koltuklarda bu havasızlıktan, zannediyorum ki, geç
miş bütçe görüşmelerinde olduğu gibi, hepiniz 
'baygın düşeceksiniz. Ben şahsen bunu hiçbir mil
letvekili arkadaşıma hak olarak görmüyorum. Bunun 
da acilen tedbirlerinin alınması gerekmektedir. 

Sevgili arkadaşlarım, kafamızı kurcalayan çok 
önemli bir konuya gelmek istiyorum;, özellikle SHP 
Grubunu ilgilendiren bir konu: Partimizin Grup 
salonu, biliyorsunuz, Cumhuriyet Senatosunun top
lantı salonu idi. Rivayet olunur ki, Danışma Mec
lisi döneminde buradaki ses aygıtları birtakım din
leme merkezlerine bağlanmıştır. Durumu Sayın 
Başkanlığa, parti grup yönetimim'izce zaman za
man şifahi olarak iletmiş olmamıza rağmen, şu 
ana kadar kesin bir açıklama alamadık. Şimdi Sayın 
Meclis Başkanına sormak istiyorum: SHP grubu 
ses aygıtları birtakım dinleme merkezlerine bağlı 
mıdır? Şayet bu kanıtlanmak isteniyorsa, Meclis Bün
yesinden teknik" bilirkişi heyöti SHP grubuyla birlik
te bunu incelesin ve bu mesele aydınlığa kavuşsun. 
Çünkü üç yıldır kafamızda bu istifham vardır. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Yaparlar, onu 
da yaparlar. 

MUHTEŞEM VASIF YÜCEL (Devamla) — 
Sayın Meclis Baş/kanından bu konuyu özellikle, parti 
grubum adına rica ediyorum. 

HAZIM RUTAY (Ankara) — Bu kadar zaman
dır Meclis grup başkanvekiliniz söylememiş de, ara-
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dan üç yıl geçtikten sonra bunu burada şimdi mi 
söylüyorsunuz? 

İHSAN TjOİMBUŞ (Çorum) — Sizin grupta ayak
lı mikrofonlar var, ayaklı... (Gülüşmeler) 

(MUHTEŞEM VASIF YÜCEL (Devamla) — 
Yine, grubumuzdaki ses aygıtları maalesef üç yıl
dan beri sürekli arıza yapıyor. Zaman zaman grupta 
oturuyoruz ve bir bakıyoruz ki, kendi kendine ça
lışmaya başlıyor. Çalıştırmak istesek bile hiç çalış
mıyor. Bunların da onarılması konusunu Sayın Baş
kandan rica ediyoruz. 

Saygıdeğer mületvekilıleri, Grubum adına yaptı
ğım konuşmanın bu bölümünde, Meclisin iç bün
yesindeki aksaklık, eksiklik ve usulsüzlüklere değin
mek istiyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 59 uncu.mad
deye tabi olarak üst derece verme yetkisi, kayırma
larla, gerçek kişilere verilmeyip,, adeta yağma edil
miştir. örneğin, emekli olmuş bir memurun -bizzat 
Başkan tarafından- Meclise teleks uzmanı olarak 
2 nci derecenin birinci kademesinden işe alınması; 
emekli olmuş bir müdürün tekrar işe başlatılarak, bir 
ünitenin daire başkanı olması; tarihe karışmış olan 
MDP Grubu Başkanınca önerilen bir memura şeflik 
kadrosunun verilmiş olması... Bu arada, dikkatlerinizi 
çekmek istiyorum; TRT Araştırma ve inceleme Ku
rulunda görevli bir memurun, üç senedir, Mecliste 
bir komisyonumuzda özel görev yapmasına ve dev
lete ait otomobili kendi malı gibi kullanmasına kimse 
ses çıkarmıyor. Vatandaş devletin memuru, burası 
yasama; adamı denetlemiyorsunuz; devletin memuru
nu TRT denetleyemiyor, aramıyor, sormuyor; adam 
kendi başına buyruk, üç yıldır, burada, üst katta bir 
komisyonda, hem de devletin arabasını kullanarak, 
padişah gibi yaşıyor. Sayın Meclis Başkanı lütfen bu
nu araştırsın; arzu ederlerse, bu konuda kendisine 
bilgi de veririz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi bahçesi içerisindeki 
lojmanlar, «görev tahsisi» adı altında; evi, yazlığı, 
arabası ve kirada evi olan üst düzey memurlarına 
öncelikle verilmiştir; bunlar kanıtlarıyla belirlidir. 
Ayrıca, bu kişiler, oturdukları evlerini de 100 - 150 
bin liraya kiraya vermek suretiyle, Meclisin kurduğu 
kooperatife girme şansını, alt düzey memurlarından 
da önce elde etmektedirler. Göstermelik olarak, bazı 
makam şoförlerine ve bazı toleranslı sekreterlere ve 
gruplara da birkaç lojman verilmiştir; ama genelde 
üst düzey memurlar bu lojmanlardan yararlanmış
lardır. Eşi çalışmayan, kirada oturan, gerçek mağdur 
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kişiler, Meclis bünyesinde daha da mağdur edilmiş
tir. Meclis Başkanlığı, bu haksız tasarruflara karşı 
çıkarak, Meclisin temel direği sayılan küçük memu
run mağduriyetini bir an önce gidermelidir. 

Saygıdeğer milletvekilleri, şimdi, asıl üzerinde du
rulması gereken ve bizi çok ilgilendiren bazı önemli 
konulara gelmek istiyorum. Milletvekili lojmanları, 
otopark inşaatı ve millî saraylar için yaptırılan in
şaatların ardında, dedikodular ayyuka çıkmıştır. Yani, 
o kadar ayyuka çıktı ki, artık sokaktaki sade vatan
daş bile milletvekili lojmanını, Meclisin arkasında 
yapılan otoparkı, millî sarayları günlük konuşmaları 
arasında konuşabilmekte. 

HtLMt NALBANTOĞLU (Erzurum) — Araş
tırma yapalım, araştırma. 

MUHTEŞEM VASIF YÜOEL (Devamla) — Ha
len 3 600 personelle çalışan ve Türk Silahlı Kuvvet
lerinin elektronik malzeme ihtiyacını karşılayan ASEL
SAN tesisleri, o koca tesisler, 7,5 milyar liraya mal 
olmuştur; ama gelin görün ki, Meclisin arkasında 
-bir arkadaşımı geçen bütçe konuşmalarında «çukur» 
demişti oraya; şimdi çukur kapatıldı ve artık ne ol
duğu da belli değil şu anda- yapılan bu otopark, 
tahmin ediyorum ki, bitinceye kadar hemen hemen 
aynı maliyetlerle bitmiş olacak. Yani, bir tarafta 
memleket ekonomisine korkunç imkânlar sağlayan, 
aynı .imkânlarla yapılmış bir tesis, öbür tarafta ölü, 
hiç kimsenin işine yaramayacak bir yapım. Zaten 
Millet Meclisıi yılda üç ay tatil yapıyor; yani, sanki 
milletvekilinin otoparka çok ihtiyacı varmış gibi ki, 
dün de arabalarımızı şuralara park ediyorduk; işte 
bugün de gene park ediyoruz, milyarlarca lirayı ge
tirdik toprağın altına çakıverdik. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Güneş 
arabanın boyasının rengini değiştiriyor, tabiî oraya 
girecek. 

MUHTEŞEM VASIF YÜCEL (Devamla) — Ya
ni, bunun altında şu yatıyor : Batan birtakım şirket
leri kurtarma operasyonu. Yani, hükümet nasıl batan 
birtakım şirketleri kurtarıyor, Meclis idaresi de o ba
tan şirketleri kurtarıyor, fşte burayı vermiş oldukla
rı şirket, daha dün sefil bir vaziyetteydi; ama şimdi 
almış olduğu o paralarla, şu yerin altına batırdığımız 
o paralarla, kendisini kurtardı, batıktan kurtuldu. 
Meclis inşaatlarını verdiğimiz müteahhit batmış, biz 
kendimiz Meclis olarak adamı kurtardık. 

Dikkatinizi çekiyorum ihale tarihi belli, bitiş ta
rihi belli ama; sürekli Meclis inşaatları, lojman in
şaatları gensin geri, gerisin geri gidiyor. Niye? Ma-
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liyet artışları, birtakım anlaşmazlıklar; Meclisin gırt
lağına yapışmış adam, sivrisineğin insandan kan alışı 
gibi sömürüp duruyor Meclisi. 

MUHİTTİN YILDIRIM (Edirne) — Öbür inşa-, 
atlarına kaydırıyor işini. 

BAŞKAN — Sayın Yücel, 5 dakikanız kaldı efen
dim. 

MUHTEŞEM VASIF YÜCEL (Devamla) — Mec
lis, bütün hareket, davranış ve icraatlarında diğer ku
rum ve kuruluşlara önderlik yapması gerekirken bu 
önderlik görevini maalesef yerine getiremiyor. Dev
let memurunun kılık, kıyafetinin yasasını, bilmem ne
sini biz çıkarıyoruz, ama gelin görün Meclisin içe
risindeki memurların kılık, kıyafetine bir bakın. Sa
yın Meclis Başkanı ile -tahmin ediyorum geçen yıl-
şifahi bir görüşmemizde -tensip buyurdular sağolsun-
lar- durumu dile getirdim; o dönemin Adalet Bakanı 
Sayın Eklem de o görüşme sırasında var idi. Sayın 
Başkan bu konulara hak verdiler. Memurların ye
mek durumları ile bugün burada ifade etmiş oldu
ğum konuların hepsini dile getirdik, ama maalesef 
o günden bugüne kadar en ufak bir değişiklik olma
dı. Yani, bir kanunu biz çıkaracağız ve memura «Sa
kalın, bıyığın şu olacak, şunu giyeceksin, hanım sen 
de dudağını boyamayacaksın» diyeceğiz; ama Mecli
sin içerisine bir bakacaksınız, (bir karmaşa, bir rezil
lik. Lütfen bunlar düzeltilsin. 

Milletvekillerinin rahat çalışması için kurulan 
Halkla İlişkiler Binası: Burası otobüs terminali mi
dir, nedir, içinden çıkmak mümkün değil? Yani, bir 
beceriksizlik, bir düzensizlik bir beceriksiz idare ora
yı âdeta otobüs terminaline çevirdi. Bakanlıkların ora
da görevlendirmiş oldukları personelin ne yaptığını 
kimse bilmiyor. Hangi bir tanenize faydası var? 
Adamlar kendi özel işlerini yapmakta eş, dostlarını 
orada «beş çayları»na davet etmekte, günlerini gün 
etmekte, modern birtakım odalar kazanmakta; ondan 
başka hiçbir hikmeti vücutları yok. 

BAŞKAN — Sayın Yücel 2 dakikanız kaldı. 
MUHTEŞEM VASIF YÜCEL (Devamla) —• Ta

mam Sayın Başkanım. 
O halde, bakanlıklar «Türkiye Büyük Millet Mec

lisinin üzerinde, icranın gücü vardır» intibaını kaldır
mak mecburiyetindedirler. Alsınlar memurlarını, çek
sinler kendi bakanlıklarına, çalıştırabiliyorlarsa ora
da çalıştırsınlar. Çünkü, adam icranın memuru, ya
sama olduğumuz için biz adamı denetleyemiyoruz. 
İşine kaçta gelir, 'gelir mi gelmez mi? Bu memurları
nızı buradan çekin, bizleri de bu tasalluttan kurtarın 
lütfen. 
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Saygıdeğer arkadaşlarım, bir önemli konuya da- I 
ha değinmek istiyorum : Meslis, kendi kolluk kuv
vetini kendisi kurmak mecburiyetindedir. Bizim bu- [ 
radaki emniyet teşkilatımız, Emniyet Genel Müdür
lüğüne bağlıdır; Emniyet Genel Müdürlüğü hüküme
tin emrindedir; hükümet istediği zaman kendi yan
daşı memuru bu Meclise getirip çakar. Bunda ciddî 
kuşkularımız vardır. (SHP sıralarından alkışlar) 

İkinci bir konu; Türkiye artık 12 Eylül koşul
larından soyutlanmış gibi görünmektedir. Meclisin 
önünde tomsonlu askerleri gören insanlar ürkmekte-
dir. Yani bu görüntü, dışarıdan bu parlamentoyu zi
yarete gelen insanlar için korkunç ürküntü verici bir | 

• manzara yaratmaktadır. Dışarıdaki insan, «Türkiye' 
de ihtilal olmuştur, 12 Eylül olmuştur, sokaklarda as
ker geziyordur, askerler dolaşıyordur» şeklinde birta
kım düşünceler içerisindeydi. I 

BAŞKAN — Sayın Yücel, süreniz doldu efendim; j 
lütfen toparlayın. 

MUHTEŞEM VASIF YÜCEL (Devamla) — To
parlıyorum Sayın Başkanım. 

Yani, bu askerî oradan geri göreve çekin; Meclis 
kendi kolluk gücüyle bu işin üstesinden gelsin. O çir
kin görüntüleri, o korkunç görüntüleri ortadan kal- I 
dırmak mecburiyetindeyiz. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

ATİLLA SIN (Muş) — Askerin görüntüsü çirkin 
olmaz. I 

MUHTEŞEM VASIF YÜCEL (Devamla) — 
Efendim, demagoji yapmayın; ben «Askerin çirkin 

. görüntüsü» demedim. I 
MEHMET TOPAÇ (Uşak) — 12 Eylülden önce 

de vardı. I 
ATİLLA SIN (Muş) — Doğru konuş o zaman. 

Türk Askerine çirkin diyemezsin sen. Hangi görün
tüden bahsediyorsun? I 

MEHMET TOPAÇ (Uşak) — Dışarıda kim ko
ruyor seni? I 

BAŞKAN — Sayın Yücel, sürenizi aştınız efen- I 
dim; lütfen... I 

MUHTEŞEM VASIF YÜCEL (Devamla) — To
parlıyorum Sayın Başkanım. I 

Saygıdeğer milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet I 
Meclisi bütçesi üzerinde, SHP Grubunun görüşlerini 
böylece sunduktan sonra Meclis Başkanının, millet I 
adına görev yapan bu kurumun demokratik bir ya
pılanmaya kavuşturulması yönünde çaba göstermesi I 
için, önümüzde daha iki yıl var. Bu iki yılda, Meclis I 
Başkanının ve Meclis Başkanlık Divanının, önemli | 
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görevlerin üstesinden geleceğine inanmak istiyoruz. 
Önümüzdeki iki yılda, Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin, demokrasimiz, insan hak ve hürriyetleri, ya-
saksız bir Türkiye, adil gelir dağılımlarına imkân 
sağlayacak yasaları çıkarmada çaba sarf edeceğine 
inanmak istiyor, bu duygularla şahsım ve grubum 
adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yücel. 
Şahsı adına ve lehinde konuşmak üzere Sayın 

Süleyman Yağcıoğlu, buyurun efendim. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, Divan üyesi Meslis bütçesinin lehinde ko
nuşabilir mi? 

ATİLLA SIN (Muş) — Konuşur, öyle bir şey 
yok. 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, içtüzüğü lütfen 
bir daha okusanız çok memnun olacağım. 

Buyurun Sayın Yağcıoğlu. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) —. Ben 

eskiden beri böyle bir uygulama görmedim. 

•BAŞKAN — Lütfen efendim lütfen... 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Başka 

bir arkadaşına versin, o konuşsun; kendi bütçesinin 
lehinde konuşacak!.. 

SÜLEYMAN YAĞCIOĞLU (Samsun) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; bütçeyi şahsım adına 
savunmaktan gurur duyuyorum, teşekkür ederim. 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Tabiî siz 
yiyiyorsunuz. 

SÜLEYMAN YAĞCIOĞLU (Devamla) — Tür
kiye Büyük Millet Meclisi, 1987 malî yılı bütçesi le
hinde, şamsım adına görüşlerimi arz etmek üzere hu
zurunuzdayım; şahsımın fikirlerini de, kendim söy
lemekten daha rahat olmamı tarafınıza bildiriyorum. 
Bu vesile ile de hepinizi en derin saygılarımla selam
lıyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, ulusal egemenliği 
temsil eden, temel bir kurumdur. Bu bakımdan, gü
ven vermek, etkin olmak ve devletin tüm organlarına 
örnek olmak zorundadır. Bu zorunluluk, geçmişte ol
duğu gibi, bugün ve gelecekte de karşılıklı anlayış ve 
hoşgörü havası içerisinde sürdürülmelidir. 

Sayın milletvekilleri, Anayasamıza göre, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin en önemli görevi, yasa yap
maktır. Ancak, yasa teklif ve tasarıları üzerinde uzun 
ön çalışmalar yapılmalı, muhtemel teknik hataların 
ve eksikliklerin düzeltilmesi için geniş araştırmalar 
yapılmalıdır; dili anlaşılır, genel tertip ve sistematiği 
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düzenli olmalıdır, işte bu konularda ve ayrıca sayın 
üyelerin yasamaya ilişkin araştırmalarına da yardım
cı olan bir araştırma birimi, Kanunlar ve Kararlar 
Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapmaktadır. Bu bi
rimden ben şahsen yararlanmaktayım. Bunun için 
huzurlarınızda Sayın Meclis Başkanımıza teşekkür 
ederim. Bu araştırma biriminin, yakında yasalaşacak 
olan Türkiye Büyük Millet Meclisi İdarî Teşkilat 
Kanunundaki yeni hükümlere göre daha yetkili ve 
etkin görev yaparak, Başkanlık Divanına, komisyon
lara, siyasî parti gruplarına ve sayın üyelere yasama 
konularında yardımcı olacaklarına inancım sonsuz
dur. -

Sayın milletvekilleri, Meclisin, işlemlerini hangi 
kurallara uyarak yerine getireceğini, hangi usullerle 
çalışacağını gösteren kurallar bütününü kaplayan İç
tüzüğümüz, sürekli ve yoğun çalışmalar sonucu Genel 
Kurul gündeminde yerini almıştır; bütçe görüşmele
rini takiben görüşülerek uygulamaya konmasını arzu 
etmekteyim. Bu yorucu ve yoğun çalışmaları gerçek
leştirenlere ve buna katkıda bulunanlara teşekkür edi
yorum. 

Sayın üyeler, benden daha önceki konuşmacıların 
birtakım eleştirilerini dinledim; Başkanlık Divânı ve 
Meclis Başkanımız adına bunu savunmaktan geri kal
mayacağım. Yapılanı eleştirmek kolaydır; ama yap
mak zordur. Şimdiye kadar yapılmadı da şimdi niye 
yapıldı? Hatalarımızı kabul ederek doğruyu bulmaya 
çalışıyoruz; arzumuz ve isteğimiz, en iyisini yapmak
tır. 

İBilindiği gibi millî saraylarımız en iyi şekilde ko
runmak, kullanılmak ve gelecek nesillere aynen bı
rakılmak amacıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına bağlıdır. Eşsiz tarih ve kültür varlık
larımız olan millî saraylarımızdan Dolmabahçe Sara
yı, Valideçeşme, Ihlamur Kasrı, Maslak Kasrı, Yıldız 
Şale Köşkü, Aynalıkavak Kasrı, Beylerbeyi Sarayı, 
Atatürk Köşkleri, Küçüksu Kasrının bakım, onarım 
ve restorasyonları yapılarak, kitle turizmine ve bilim
sel araştırmalara zamanımızda açılmıştır. Millî saray
larımızın, ülkemizin yanı sıra, dünya kültür ve tu
rizmine de birer kültür kurumu ve ecdadımızı tanı
tan müze sarayı olarak sunulması son derece olumlu 
ve kıvanç verici bir gelişmedir. Bu çalışmalarımızla 
iftihar ediyoruz. Onları atıl kalmaktan kurtardığımız 
için de gururla bahsediyoruz. Bu nedenle, benim ar
zum, bunun gibi kültürel varlıkların tümünün, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı olarak 
tek elden yürütülmesi, tanıtılmasıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve Meclis 
çalışanlarının dinlenmelerini sağlayıcı kamp tesislerinin 
yapımı için, Muğla Gökova'da arazi tahsisi yapılmış 
olması sevindiricidir. Ancak, kjsa sürede kamp tesis
lerinin inşaatına başlanmalıdır. 

Yine, sayın üyeler ile Meclis personelinin boş 
zamanlarını değerlendirmeleri için, aileleriyle birlik
te hafta tatili ve akşamları istirahat edebilecekleri bir 
lokalin sağlanması zorunluluk arz etmektedir. Ayrıca, 
milletvekilleri ve Meclis personeli çocuklarının bakımı 
için öngörülen kreşin açılışı yakında yapılacaktır. Yi
ne, Türkiye Büyük Millet Meclisi personelinin büyük 
bir bölümünün konut ihtiyacını karşılayacak olan loj
manların temeli atılmış ve inşaatına başlanmıştır. 

Yine, belirtmeliyim ki, sayın üyelerin konut sıkın
tılarına kesin çözüm getiren lojmanlarımızın 138'inin 
inşaatının bitirilmiş ve yerleşme işlemlerinin tamam
lanmış olması, -muhalefet her ne kadar eleştiriyorsa 
da- bizi sevindirmiştir. Ayrıca, diğer bölüm lojman 
inşaatlarının da son aşamaya getirilmesi yerinde bir 
yaklaşımdır. Bunun gibi, yıllarca düşünülmeyen ve 
850 metrekarelik bir sahayı kapsayan 500 kişi kapa
siteli Türkiye Büyük Millet Meclisi cami inşaatının 
-ki halka da açık olacaktır- kısa bir süre sonra hiz
mete açılması olumlu bir karardır. Halkla ilişkiler 
bürolarının kurulması da bence olumlu bir karardır. 
Ayrıca, halka açık Meclis parkının yapılması yerin
de alınmış bir karardır. 

(Başkanlık Divanı bünyesinde kurulmuş olan Kül
tür Sanat ve Yayın Kurulu, ulusumuzun demokra
siye olan sarsılmaz inancı doğrultusunda olumlu ve 
yararlı hizmetler üreterek, yurdumuzun çeşitli yöre
lerinde gerçekleştirdiği bilimsel ve kültürel faaliyet
lerde, ulus-parlamento kaynaşmasını sağlamıştır. Ya
ni, demokrasinin temel prensibi, «Egemenlik, kayıtsız 
şartsız milletindir» simgesini topluma maletmiştir. 

Yukarıda sunduğum olumlu gelişmeleri sağlayan, 
başta Sayın Meclis Başkanımıza ve bu gelişmelere 
katkıda bulunanlara huzurlarınızda tekrar tekrar te
şekkür ederim. 

ISayın milletvekilleri, bir gerçeği özellikle belirt
mek isterim. Genel Sekreterinden hizmetlisine kadar 
tüm Meclis personeli, diğer kamu kuruluşlarında ça
lışan personelden daha uzun süre ile ve daha özve
riyle çalışmakta ve daha çok hizmet vermektedirler. 
Bu yoğun çalışmaların karşılığını, yakında yasalaşa
cak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi İdarî Teşki
lat Kanunu ile daha fazlası ile almalarını ve sorun
larının kökten çözümlenmesini temenni etmekteyim. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi personeline yakışır 
şekilde giyim kuşamın karşılanmasını ve diğer kamu 
kuruluşlarında olduğu gibi bize hizmet veren perso
nelimizin servis araçlarıyla ulaşımlarının tam olarak 
sağlanmasını da gönülden arzu ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, ayrıca, hepimize yakından 
hizmet veren ve Genel Kurulda bizzat çalışan perso
nelimizin de asil kadrolarının göz önünde bulundu
rulmasını arzu ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi 1987 yılı bütçesinin, sağlıklı, tasarruflu ve olumlu 
gelişmeler göstermesinden dolayı çok memnunum. 
Bu bütçenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşek
kür eder, 1987 yılı bütçe uygulamalarının başarılı geç
mesini temenni ederim. 

Hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum, sa-
ğolun. (Alkışlar) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ko
nuşma dediğin böyle olur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yağcıoğlu. 
Aleyhinde konuşmak üzere Sayın Nuri Üzel; bu

yurun Sayın Üzel. 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

sayın üyeler; Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1987 
yılı bütçe teklifi üzerinde şahsî görüşlerimi arz etmek 
üzere Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 

Derhal dikkatinizi çektiğini zannettiğim ve çok 
kullandığımız bir sözcüğü şimdi ben burada söyle
dim. Bu sözcük, yasama ve söz hakkının da bir ifa
desidir; ancak, bize ayrılan şu 10 dakikanın, çok oto-
kritiker bir bütçede, kendi aramızda söylenmesi ge
rekenleri ağzımızda boğacak kadar insafsız ve haksız 
tespit edilen bir süre olduğu da ortaya çıkacaktır. 

lışmalarındaki oylarından, sözlerinden, düşüncelerin
den ve bunları - Meclisçe bir karar alınmadıkça • 
Meclis dışında tekrarlamaktan ve açığa vurmaktan 
sorumlu tutulamazlar. Üyelerin bu temsil yetkileri ve 
dokunulmazlıkları, bir kanun olmadıkça asla kısıtla
namaz. 

Bu kaideler, demokrasinin icabı, Meclisin üstün
lüğü, icranın kuvveti, yargının bağımsızlığı içindir. 
Kuvvetli icralar ancak ve sadece parlamentoların üs
tünlüğü ve güçlülüğü ile mümkündür. İsparta'nın 
Likürg, Atina'nın Solon gibi ünlü yapıcılarından yola 
çıkan insanlık, ayetlerle, surelerle, Magna Carta'lar-
la, beşer ve vatandaşlık, insan hakları, tanzimat be
yannameleriyle, anayasalarla, millet meclislerinin ya
sama görevi kabul edilinceye kadar pek çok kan ve 
gözyaşları dökmüştür. 

Beşer tarihi hürriyet mücadeleleridir. Demokrasi 
bir bakıma düşünce hürriyeti ve söz hakkıdır. Biz 
Türkler de çeşitli aramalardan, aşamalardan, dikenli, 
taşlı, ateş dolu, sadrazam kellelerinin menzil taşları 
olduğu nice yollardan sonra 1920'lere ulaştık. Daha 
sonra 1924'ler, 1950'ler, 1961'ler ve nihayet 1982'le-
re geldik. 

Meclisin üstünlüğü fikri, âdeta, şaşmaz bir tesli
miyetle savunulmaktadır; ama ne yapılmaktadır? 
Anayasanın 7 nci maddesinde yazılı yasama yetkisi 
devredilemeyen Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 
1987 yılı bütçesi bir hükümet tasarısı olarak Bakan
lar Kurulunca ve Başbakan imzasıyla Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sunulmaktadır. Bütün bir tem
sil yetkisi ve yasama gücü, yönetim kuvvetine yenik 
düşürülmüştür. Yasama yetkisinin devredilemeyeceği
nin anlamı, parmak işaretiyle veya oy pusulalarıyla 
yerine getirilen bir biçimsellik değildir. Bunun özü, 
bir milletvekilinin yasaların halkın çıkarlarına, dev
letin ve Meclisin demokratik işlerliğine ne ölçüde kat
kıda bulunduğunun, işte o uzun yollar sonunda hiç
bir etki altında kalmadan vardığı vicdanî kanaatidir. 

Meclisin demokratik işlerliği de, Anayasanın 94 
üncü maddesinde belirtildiği şekilde, üyeler arasından 
seçilerek tarafsızlığını daima koruyacak bir başkan 
ve yeterince başkanvekillerince sağlanır. Bu tarafsız
lık, kendilerince sadece parti grupları bakımından de
ğil, tüm üyelere karşı da zorunludur. 

Hükümetin yasaları hazırlama yetkisi, Anayasa
dan gelen yürütme görevinden kaynaklanır, İçtüzüğe 
göre de, Meclise tasarı olarak sunulur; ancak, bu yet
ki, komisyonların halihazır antidemokratik şekline 
güvenilerek tek taraflı kullanılır hale mi dönüşmeli-

Geçen yıl SHP sözcüsü bir arkadaşımız, Türkiye I 
Büyük Millet Meclisi Bütçesini kimlerin hazırladığı- I 
nı sormakla, yasama ve yürütme yetküerinin ayrılığı
na dikkati götüren bir hususa işaret etmişti. Bu yıl I 
da bu ince ve nazik ayrıma dikkat edilmediği anla- I 
şılmaktadır. Nasıl dikkat edilsin ki, üç yıldan beri I 
Meclis İçtüzüğünü Genel Kurula getirmemekte âdeta I 
direnen Başkanlık - bu husus kendisinin görevidir - I 
bu yıl da bütçeyi bir kanun tasarısı olarak getirmek
le derin bir münakaşa zemini açmaktadır. I 

İşlemlerin esası incelenmeyip «gelenek böyledir» I 
demekle, kanunsuz ve usulsüz istisnalara devam et- I 
mekle; öncelikle, Meclisin kendine özgü konularda I 
yasama yetkisi ve Meclisin üstünlüğü zedelenemez. I 

Anayasanın 80 ve 83 üncü maddelerine göre, bü- I 
tün milleti temsil eden üyelerin her biri Meclis ça- J 

— 365 — 



T. B. M. M. !B:37 1 0 . 1 2 . 1986 O : 1 

dir, yoksa temsil ve söz hakları tartışılamayacak olan 
tüm üyelerle, geniş bir mutabakat sağlayacak şekil
de mi kullanılmalıdır? Bu mutabakat şeklini, demok
rasinin ve üstün Meclis işlerliğinin önemli bir öğesi 
olduğu için komisyon divanlarında tüm partilerin ve 
hatta belli bir sayıyı aşmaları halinde bağımsızların 
da temsili gibi olumlu düşüncelerle tartışarak, içtü
züğe kaydetmek gerekli olmaktadır. Bu mutabakatın 
olmayışı yasama yetkisinin Türk milleti adına değil, 
hükümeti adına kullanıldığı tartışmasını ortaya getir
mektedir. Dikkat ediniz, bu mutubakatın değişik ve 
nispî ölçülerde de olsa, lojman, aylık, yolluklar, emek
lilik, araba tahsisi, misafirhanelerde öncelik, diş te
davi merkezi, sağlık koruma, ilaç, eczane, seralardan 
çiçek, otopark, bedava şef sekreterli telefonlar, ta
banca taşıma, yurt içi, yurt dışı geziler, davetler, ye
mek, çay, kahve, Sümerbank mamulleri, berber, ter
zi, boyacıya kadar ve buna benzer konulara inhisar 
etmesi - bu mutabakatın aramızda bunlara inhisar 
etmesi - millet adına bir yasama mutabakatı sayıla
maz. Her ne kadar bütün bunlara ilke olarak karşı 
gelmeyen halkımız ve basın nazarında, bu konulara 
hasredilen mutabakatın kişiselliğe dönüşmesi, rahat
sızlık vermektedir. Kaldı ki, hakkın suiistimalini halk 
içinde ve basında tartışmaya açmak Meclisi zedeler. 
Bu hallerde Başkanlığın derhal, en mantıkî açıkla
mayı gereğince yapmaya da özen göstermesi gerekir. 

Bu arada dostluk gruplarının faaliyetlerinin, ül-
.kelerarası tarih, coğrafya, kültür ve sanat temasların
dan ziyade, turistik ziyaretler görüntüsünde oluşu 
üzerinde hassasiyetle durulması gerekir. 

Modern anayasalarda çok istisnaî bir yol olan ka
nun hükmünde kararname çıkarılmasındaki anayasal 
anlaşmazlıklar ve yanlışlıklar, Meclisimizde devam et
mektedir. Anayasanın kanunla düzenlenmesini açık
ça belirttiği konularda, kanun hükmünde kararname 
çıkartılmaktadır. Bunlar derhal Meclise getirilme
mektedir. Kanun teklifleri komisyonlarda sürünceme
dedir. istenen kanun tasarısı bir gecede çıkarılmak
ta, sözlü sorulara aylarca cevap verilmemektedir. 
Hükümetin ve komisyonun gelmeyişi nedeniyle Ge
nel Kurul çalışması yapılamamaktadır. «Başkanlık 
Divanının buna yetkisi yoktur, ne yapalım» denme
si, Meclisin üstünlüğünü ve icranın gücünü zayıflat
maktadır. Bu konuları hafife almak, önemsiz gör
mek, üstümüze ve vicdanımıza mevdu millet göre
vinin kutsiyetini ve andiçtiğimiz yemini inkâr etmek
tir. 

31.12.1984 tarihinde rapor haline gelen bir içtü
zük teklifi, bu defa Plan ve Bütçe Komisyonundaki 
tenkitler karşısında, olduğu gibi ve ancak 25.11.1986 
tarihli gündeme alındığı halde, müzakeresine hiç ol
mazsa göstermelik için dahi geçilememiştir; çünkü, 
komisyon temsilcileri Genel Kurula gelmemiştir. 

Meclis Başkanlığı, komisyonların çalışmalarındaki 
konulara elbette müdahale edemez, ama komisyon
ların ve Meclisin çalıştırılmasıyla da Başkanlık mut
laka sorumludur; Başkanlık bunun için vardır, Baş
kanı aramızdan bunun için seçmişizdir. 

Anayasanın açıkça belirttiği haller dışında Mec
lisler, Meclis Başkanının mensup olduğu partinin baş
kanı ve Başbakan istiyor diye zorunlu çalışmaya ko-
şulamaz. Genel Kurul görüşmelerinde hükümet veya 
komisyonun tasarı veya tekliflere katılıp katılmamak 
gibi oyunlar, yasama ciddiyetiyle bağdaşamamakta-
dır. 

Ayrıca, o kadar çok konuşulacak iç ve dış ko
nular var^ki, gündem dışı daha çok konuşmacıya, da
ha uzun süre verilmelidir. 

BAŞKAN — Sayın Üzel. 3 dakikanız var efen
dim. 

M. NURİ ÜZEL (Devamla) — 84 üncü madde 
ve dokunulmazlık gibi çok önemli konularda, «mil
letvekilliği düşer», «düştü», «düşüyor», «düşebilir», 
«Meclis karar verir» gibi otuzu aşkın beyanat veril
diği bir yıl süre içerisinde, Meclis iradesine gölge 
düşürecek şekilde, milletvekillikleri askıda tutulanların 
verdikleri oyların meşruiyetini tartışmaya müsaade 
etmek, bir Meclis Başkanının davranışı olamaz; böy
le konular sürüncemede bırakılamaz. 

Meclis Başkanı, protokol gibi çok ince bir yolda 
ve hassas durumda Başbakandan öndedir. Bunun, „ 
Meclis üstünlüğünü temsile ve bizde ayrıca gereğin
de Cumhurbaşkanına vekâleten Devleti de temsile 
dayanan bir anlamı vardır. Protokol, bunun tezahür 

-simgesidir; ama ne var ki, bizim Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Sayın Başkanımızın önceliği, partisinin 
de başkanı olan Başbakanla gezilerinde protokol 
çarklarına sıkışmıştır. 

Birçok kanun teklifinin komisyonlarda bekletil
mesine karşın, günlerce boş geçen Meclis müzakere
lerinin sadece hükümetten gelen tasarılarla acele bir 
canlılık kazanması ve kanunların yanlışlıklarla malul 
çıkması, yasama Başkanının yürütme Başbakanı ile 
tesadüfi izdivacının protokolsüz devamıdır. 
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BAŞKAN — Sayın Üzel toparlayın efendim. 
M. NURİ ÜZEL (Devamla) — Bütün ikazlara 

rağmen, ısrarla, alelacele çıkarılan kanunların Ana
yasa Mahkemesince bozulmaları, sözcük hatalarıyla 
geri çevrilmeleri işbitirici zihniyetin iflasıdır. 

İstisna olarak Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı 
ve Divan üyelerinin görülmelerde, sözlerde eşitlik 
ve müsamahalı tutumları tebrike ve teşekküre şayan 
olmuştur. 

Nihayet, Sayın Meclis Başkanımız, Meclisimizi 
temsilen ve bizden selam ve saygı götürdüğü ülkele
re yaptığı resnv gezilerin intibalarıni Yüce Meclise 
anlatmak geleneğini tesis etmelidir. Evvelce, Dış İlişki
ler komisyonlarının yaptıkları temaslara ve faaliyet
lere dair özenle uygulanıp, sonradan nedense bilgi 
vermekten vazgeçtikleri bir usul var idi; bu usule 
devam etmelerini Başkanlık sağlamalıdır. 

Son olarak; personelin daha iyi hizmet vermele
rini sağlamak ve eğitim programları yanında köklü 
çözümler getirmek için, idarî teşkilat yapısının genel 
bir reorganizasyon yaklaşımı içinde ele alındığı, çağ
daş ve bilimsel esaslara dayandırılabilmesi için, bu 
kadar yüksek ve büyük, şaşaalı cümlelerle üniversi
telerle işbirliği yapılmakta olduğu, Türkiye Orta Do
ğu Amme İdaresi Enstitüsü ile birlikte Mecliste bir 
reorganizasyon çalışmasının başlatıldığı, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin geçen seneki müzakerelerinde 
Başkanlık Divanı tarafından burada ifade edilmişti. 

BAŞKAN — Sayın Üzel, lütfen efendim... 
M. NURİ ÜZEL (Devamla) — Bu çalışmalar ne 

zaman bitecek ve Meclisin Teşkilat Kanunu ne za
man çıkacaktır? 

Bütün üyelerin ve Meclisin çalışmalarında, farkına 
vardığımız ve varmadığımız şekilde destek hizmetle
rini veren bütün personele teşekkürlerimi ifade edi
yorum. 

Yüce Meclisimizin 1987 yılı bütçesinin hepimize, 
millet ve devlet için hayırlı çalışmalar sağlamasını 
yürekten dilerim. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üzel. 
Başkanlık Temsilcisi Sayın Lutfullah Kayalar, bu

yurun. 
İDARECİ ÜYE LUTFULLAH KAYALAR (Yoz

gat) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1987 
Malî Yılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçesinin 
Yüce Meclisimizde görüşülmesi sebebiyle, açıklama
larda bulunmak üzere huzurlarınızdayım. Bu vesi
leyle, hepinizi en iyi dileklerimle, saygıyla selamlı
yorum. 

I Plan ve Bütçe Komisyonumuzda etraflıca ince-
I lenmiş, tetkik ve tasviplerinize sunulmuş bulunan 
I Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1987 Yılı Bütçe' 
I Kanununun görüşülmesi sırasında grupları ve şahıs-
I lan adına konuşarak değerli fikirlerini serdeden sa-
I yın milletvekili arkadaşlarıma sözlerimin başında te-
I şekkürlerimi sunar, uyarı ve önerilerinden istifade 
I için, geçmiş yıllarda olduğu gibi, azamî gayreti gös-
I tereceğimizi belirtmek isterim. 
I Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Meclisimiz, 
I tarihinin önemli bir dönemini yaşamaktadır. Bu dö-
I nemde, büyük umutlar da, ağır eleştiriler de Parla-
I mentoya yönelmiştir. Ancak, bu yüce müessesenin 
I tarihine ve saygınlığına yakışan hizmeti başarıyla 
I yerine getirdiğinden ve getireceğinden emin bulun-
I maktayız. 
I Millî iradenin temsilcileri olarak hür ve demok-
I ratik rejimi, bir daha sarsılmayacak, sağlam, istik-
I rarlı temellere oturtmak istemekteyiz. İtidal ve taham

mül gerektiren demokrasinin sağlıklı bir şekilde de-
I vamını, iktidar ile muhalefet arasındaki ciddî, sevi

yeli, hoşgörülü, yapıcı ilişkilerle, millî meselelerde 
I çözüm getirici ve geliştirici ortak çalışmalarda görü-
I yoruz. Üç yılı aşkın çalışma dönemi içerisinde Tür-
I kiye Büyük Millet Meclisinin ayrılmaz parçaları olan 

iktidar ve muhalefet Meclis grupları bu diyalogu ba-
I şan jle yürütmüşlerdir. Demokrasiyi yaşatmak hepi-
I mizin görevidir. Bu konuda iktidarı ve muhalefeti ile 
I Türkiye Büyük Millet Meclisine büyük görevler düş

mektedir. Millî birliğimizin ve bütünlüğümüzün ko
runması ve geliştirilmesi her şeyden önce, kurulan re
jimin sağlıklı işlemesine bağlıdır. 

Başkanlık Divanı olarak, özellikle Meclis çalış
malarında, Türkiye'nin tekrar kavgalara tahammülü 
ve de zamanı olmadığı inancı içinde, Parlamentonun 
ve milletvekillerinin geçmişte erozyona uğrayan iti
barını korumayı baş görev sayarken, geçmiş yıllarda 
kavgaların olduğu, kanunların aylarca çıkmadığı bir 
Meclis imajını milletimizin hafızalarından hızla sil
mek mecburiyetinde olduğumuz inanç ve şuuru ile 
hareket ettiğimizi özellikle ifade etmek isterim. Bu 
düşünce^ ile Parlamentonun layıkı ile temsiline değer 
verdiğimizi, bunu yaparken de Anayasanın, İçtüzü
ğün ve kanunların verdiği bütün hakları ve yükle
diği bütün sorumlulukları tam bir bilinç ve hayacan 
içinde yerine getirmenin gayreti içinde olduğumuzu 
belirtmeden geçemeyeceğiz. 

[ Muhterem milletvekilleri, sizlere 1986 yılı içeri-
I sinde yapılan Meclis çalışmaları ile ilgili kısa bilgiler 
j sunmak istiyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisinin 24 Kasım 1983 
tarihinde başlayan 17 nci Dönem Birinci Yasama Yı
lında 90 birleşim, İkinci Yasama Yılında 115 birle
şim, Üçüncü Yasama Yılında 117 birleşim ve Dör
düncü Yasama Yılında da 36 birleşim olmak üzere, 
bugüne kadar 358 birleşim yapılmıştır. İki birleşim 
dışında, Genel Kurul birleşimlerinin hepsinde toplan
tı yetersayısı temin edilmiştir. 

Bugüne kadar Meclisimize 264 adet kanun tasa
rısı gelmiş olup, bunlardan 211 adedi kanunlaşmış, 
3 adedi reddedilmiş, 13 adedi hükümete geri verilmiş, 
2 adedi ise gündemdedir. Halen komisyonlarda 35 
adet kanun tasarısı bulunmaktadır. 359 adet kesinhe-
sap kanun tasarılarından 167'si kanunlaşmış olup, 
2 adedi gündemde, 190 adedi komisyonlarda bulun^ 
maktadır. 188 adet kanun hükmünde kararnameden 
61'i kanunlaşmış olup, 2 adedi Genel Kurulda red
dedilmiş, halen komisyonlarda 125 adet kanun hük
münde kararname bulunmaktadır. 

Bugüne kadar Meclisimize verilen 383 adet kanun 
teklifinden 83 adedi kanunlaşmış olup, 41 adedi red
dedilmiş, 25 adedi teklif sahiplerince geri alınmış, 3 
adedi ise gündemde bulunmaktadır. Halen komisyon
larda 231 adet kanun teklifi vardır. 

Kanunların dışında, ayrıca verilmiş 36 adet Türki
ye Büyük Millet Meclisi kararı vardır. 

Bugüne kadar Meclisimize, ölüm cezalarının ye
rine getirilmesine dair 79 adet Başbakanlık tezkeresi 
verilmiş, 2 adedi kanunlaşmış, 1 adedi karar düzeltil
mesi veya yargılamanın yenilenmesi nedeniyle hükü
metçe geri alınmıştır. Halen komisyonlarda 76 adet 
ölüm tezkeresi bulunmaktadır. 

Yine Meclisimize, yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında 79 adet Başbakanlık tezkeresi ve
rilmiş, bunların 70 adedi karara bağlanmış, 2 adedi 
hükümetçe geri alınmış, 4 adedi matbaada, 3 adedi de 
komisyondadır. 

Denetim konularına gelince : Bugüne kadar ve
rilen 1 487 adet 'yazılı ısoru önergesinden 1 294 
adedli cevaplandırılnııış, 38 adedi cevaplandırılmak 
üzere iıgili bakanlıklara gönderilmuiş, 155 adet yazılı 
soru önergesi de sözlü soruya çevrilmiştir. 

Verilen 895 adet sözlü soru önergesinden 650 
adedi cevaplandırılmış, 101 adedi ısoru sahiplerince 
geri atamış, 74 adedi Içtüzülk gereği muameleden 
'kaldırılmış, 23 adedi soru sahiplerinin üstemi üzeri
ne yazılı soruya çevrilmiş; olup, halen 43 adedi gün
demdedir ve 4 adedi de gündeme girecektir. 

Yine, verilen 17 adet genel görüşme önergesi, 2 
adet gensoru önergesi, 33 adet Meclis araştırması 
önergesi ve 6 adet Meclis sorutturması önergesi gö
rüşülerek, karara bağlanmıştır. 

ISayın milletvekillerinün hassasiyetle üzerinde dur
dukları içtüzük teklifi Ihalkkında da kısa 'bilgiler sun-
ımalk üstiyoruım. 

Yeni içtüzüğün çıkarılması için dönem başından 
itibaren sürekli ve yoğun çaibaiar sarf edilmiş ve 
ilk iş olarak bir teklif bazınlanması için partiler ara
sı özel bir komisyon teşekkül ettirMmişıtiir. Partiler 
Arası İçtüzük özel Komisyonu, iılk toplantısını 10 
Mayıs 1984 günü yapmıştır. Yaptığı devamlı çalış
malar sonucunda hazırladığı teklifi 31.12.1984 tari
hinde Türkiye Büyük Millet Meclisi 'Başkanlığınla 
sunmuştur. Teklif, 7.1.1.985 ıtariıhHnde Başlkanilılkça 
Anayasa Komisyonuna havale edilmiştir. Anayasa 
Komisyonunun beş ay süreyle muntazaman yaptığı 
toplantılıar sonunda hazırlanan rapor ve metin, 344 
sıra sayısı ailaralk 11.6.1985 tarihinde Genel Kurul 
gündemine alınmıştır. Ancaik, yaz tatili nedeniyle gö
rüşülemeyen içtüzük teklifi, Anayasa Komisyonu 
tarafından, komisyon seçiminin yenilenmesi sebebiy
le, 17.10.1985 tarihinde gündemden geri çekilmiştir. 
Anayasa Komisyonunca geri alınan içtüzük teklifi, 
ikoımisyonda tekrar görüşülerek önceki rapor ve met
nin aynen kabulü kararlaştırılmıştır. Anayasa Komis
yonunun bu konudaki raporu 344'e 1 jnoi ek sıra sa
yısıyla basılıp, 21 Kasım Ouıma günü dağıtımı ya
pılmıştır. İçtüzük teklifi, Genel Kurulun 25 Kasım 
1986 Salı günkü 'gündeminde yer almıştır. Danışıma 
Kurulunun 2.12.1986 günü yaptığı toplantıda, içtü
züğün, bütçeden sonra özel bir gündemle ele alın
ması hususunda mutabakata varılmış bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, idarî teşkilat yapısının şart
lara ve ihtiyaçlara uygun olarak değiştirilmesi, ge
nel bir reorganizasyon yapısı içinde.ele alınmış, ge
lişen 'hizmetleri karşılamak için ihtiyaç duyulan kad
roları sağlamak amacıyla hazırlanan teklif taslağı 
Divanımıaoa kabul edilmiş olup, en kısa zamanda hu
zurlarınıza getirilecektir. 

Sayın m-illetvekillerinin yabancı dil bilgisini geliş-
«irmek; amacıyla açılan İngilizce kurslarına 1987 se
nesinde de devam edinecektir. 

Bunlardan ayrı olarak, aday memurlar için te
mel eğitim ve daktilo yazımı kursu, Türkçe anla
tım ve yazımı, sekreterlik davranışları ve psikolojisi, 
Halkla İlişkiler Binasındaki birimler arası koordinas
yon seminerleri yapılmıştır, 1987 yılında da eğafcim 
programlarının uygulanmasına devam edilecektir. 
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Sayın üyeleri 'en iyi sekide enforme etmek, her . 
ıtürlü 'bilgi ve belge ihtiyaçlarını karşılamakla görev
li 'Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi, hizmet
lerini çağdaş yönltem ve teknolojiden de yararlanarak 
sürdürmektedir. Daha önce 'bağlatılan kitap türü ya
yınların 'bilgisayar ortamına aktarıkn'ası ve kullanıma 
sunulması projesi, planlanan hızla ıdevam etmektedir. 
Bilgisayar kanalıyla ulaşılan yayın sayısı 62 ibine ûlaş-
ımışıtıır. Gazete, dergi, bilgi 'bankası 1987 yılı içinde 
açılacaktır.. Araştırma servisi, sayın üyelerin istekleri 
doğrultusunda eleman ıtakviyesiyle genişletilmliştir. 
Uluslararası bilgi bankalarından anında bilgi 'tara
mak üzere kurulan 'bilgisayar sistemi, 'büyüyen iş hac
mine paralel olarak genişletilmektedir. 'Bu konuda 
değerli fikirlerini 'burada ifade eden Anavatan Par
tisi Grup Sözcüsü Sayın Sargın'ın önerileri de, Di-
vanımızca, Önümüzdeki toplantılarda ele alınacak ve 
değertendiriilecektir. 

Ülkemizin en zengin bilgi kaynaklarından birine 
sa'hıip olan kütuplıaneımıiz, hafta içinde 09.00 - 18.00, 
cumartesi ve pazar günleri 10.00 - 18.00 saatleri 'ara
rında, Geneli Kurul devam ettiği sürece, sürekli açık 
tutulmaktadır. 

Sayin ımiılıletvekilieri, Meclisimize bağlı millî sa
raylarımızın kitle turizmine açılması çalışmaları hız
la devam etmektedir. 1986 yılında, Dölmabahçe Sa
rayı, Valideçeşme İhlamur 'Kasrı, Maslak Kasrı, 
Yıldız Şale Köşkü, Aynalıkavak 'Kasrı, Beylerbeyi 
Sarayı, Atatürk köşkleri, Küçüksu Kasrının bakım, 
onarım ve restorasyonları yapılarak, kütle turizmine 
ve bilimsel araştırmalara açılmıştır. 

Bu meyanda, Sayın Anavatan Partisi Grup Söz
cüsü Tokat Milletvekillimiz Talât Sargın Beyin, Tür
kiye'deki sarayların tek elde toplanması ve tek el
den yönetilmesi şeklindeki görüşlerini 'beyan ettikleri 
.ifadeleri vardı. Sarayların bazılarının Meci'isimize 
bağlı olması, bazılarının da diğer devlet teşekkülle
rine 'bağlı olması, 'bir kanun gereğidir. Son Osmanlı 
hanedanından miras kalan saray, köşk ve kasırların 
sayısı 8 olup, 'bunlar, 3 Mart 1924 tarihinde çıkarı
lan 431 sayılı Yasa ve yüce Atatürk'ün emirleriyle 
Türkiye 'Büyük Millet Meclisline bırakılmıştır. Böy
lece, kültür mirasımız, Türk Milletinin egemenliğini 
'temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisinin yö
netimine geçmiştir. Topkapı Sarayı o zaman da vardı; 
ancak müze fonksiyonunda olduğu için, Büyük Ata
türk'ün Topkapı Sarayını Türküye Büyük Millet 
Meclisine 'bağlamadığı, zabıtların tetkikinden anlaşıl
maktadır. Bu şekilde de, ifade ettikleri sorularına ce
vap verırnıiş bulunmaktayız.. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi çalışmalarının, özellikle 'televizyonda yeterince 
yer almaması öteden 'beri tenkit konusu olmaktaydı. 
Başkanlık Divanımızın yoğun ve sürekli çalışma ve 
temasları sonucu, halkla ilişkiler 'binasında' TRT için 
bir salon tahsis edilerek' stüdyo haine getirilmesi 
sağlanmış ve ayrıca 'bir TV kamera ekibinin de sü
rekli olarak parlamentoda görev yapması temin edil
miştir. Bu stüdyoda yasama çalışmalarımızı kamu
oyuna 'sergileyen doyurucu çeşitli programlar gerçek
leştirilecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin, içlinde 'bulun
duğumuz bu üçüncü 'binasında faaliyete geçmesinden 
'bu yana 'birtakım eksikliklerin tamamlanması bu dö
neme nasip olmuştur. Bu nedenle, bu dönemin sayın 
milletvekilleri bazı fedakârlıklara katlanmak zorun
da kalmışlardır. öyle sanıyoruz ki, önümüzdeki yıl 
bütün ibunlar gerçekıleşıtiğinde, iftihar payı hepimizin 
olacaktır. 

Kısaca arz etmek isterim ki, program yılı. içe
risinde yeraltı otoparkı ve altgeçit inşaatları tama
men bitmiş olacaktır. Miiletvekffieriımıizitt ihtiyaç duy-
duklıarı oto yıkama yeri de kısa zamanda hizmete 
geçecektir. 

Meclisimizin ısıtma, havalandırma ve aydınlatma 
ihtiyaçlarının karşılanması için geçen yıl başlatılan 
çalışmalar bu yıl içerisinde tamamlanmıştır. Bu ko
nuda, özellikle havalandırma konusunda 'bir sayın 
konuşmacınnn 'belirttiği husus, zannediyoruz ki geçen 
şendere aittir. 'Şu anda bulunduğumuz Genel Kurul 
salonumuz ve Medisimizin diğer 'bölümlerinde hava
landırma çalışmaları bitmiş durumdadır. İnşallah 'bu 

• iyi 'bir netice verecektir; şu ana kadar da 'bir sıkıntı 
Ibu dönem için söz konusu olmamıştır; ama doğabi
lecek sıkıntılar olursa, onları da gidermeye gayret 
edeceğiz. 

'Parti grup toplantı odaları ve Genel Kurulumuz-
dakli seslendirmeden şikâyetlerimiz vardır; bu konu
da ses düzeninin ihalesi yapılmış olup, 1987 senesi 
içerisinde çalışmalar tamamlanmış olacaktır. Sonuç
ta, hem grup toplantı odaları ve hem de Genel Ku
rulumuzun kürsü, komisyon, 'bakanlık ve soru sor
ma 'bölümlerinin daha iyi ıbir ses düzenine kavuşaca
ğını ümit etmekteyiz. 

Sayın miilletvelkilerinin halkla ilişkiler 'binasındakli 
odalarına şef sekreter telefon bağlanmasının ihalesi 
yapılmış olup, 1987 yılında gerçekleştMlmesi pian-
ianmıştır. 

Gene, ıbir sayın 'konuşmacının, özellikle Ameri
ka'yı da örnek göstererek, milletvetoil'lerimize sekre-
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4er sağlanması ve 'bunların sayılarının 'artırılması şek
linde temennileri olmuştur. Bunlara biz de yürekten 
ıkaıtıılıyoıruz. Anoaik, unutmamak gerekir ki, özellikle 
'bizim bu dönemimlzd'e, 17 ncli Dönem ımililetvelk ille
ri- .olarak Meclislimize idik başıladığımızda, jetonlu te
lefonlarla görüşmelerimizi sağlamak durumundaydık; 
o, günden bugüne epeyce ıbir mesafe kat edilmiştir. 
Bu dilek ve temennilere biz de katılıyoruz ve im
kânlar ölçüsünde de çözümüne gayret sarf etmekte
yiz. Bizden önce de 'bu konuda çalışmalar yapmış 
olan değerli Meclis Başkanlık Divanı üyelerini de 
takdirle anıyoruz; ama imkânlarımızı da göz önün
den ırak tutmamakta hepimiz için fayda olduğumu 
düşünmekteyiz. 

Meclislimizin bahçelerinin ibir 'bölümü, halkımızın 
gezme ve dinlenme ihtiyacına açılmıştır. Yeni bir dü
zenleme ile park haline getirilen Meclis aıka bah
çesi, vatandaşlarımızın istifadesine her gün açık tu-
tuıîmaktadıır. Bu arada, Meclisin Bulvar tarafına 
bakan alanda temellini attığımız Mülılî Egemenlik 
Parkı, 28 Ekim 1986 tarihinde halkın istifadesine 
açılmış bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri ve aileleri içim büyük bir so
run olarak gördüğümüz lojman ihtiyaçları, nihayet 
çözümlenmek üzeredir. 138 adet konut teslimi alın
mış, 'bunlardan 88 adedinin tefrişi yapılarak 66 ade
di, acil konut talebinde 'bulunan sayın millet vekillile
rinle teslim edilmiştir. Lojmanların, «ahit dekorasyo
nu da dahil; maliyeti 29 milyon lira dolayındadır. 
Geni kalan konutlar ile altyapı ve sosyali teslislerin 
tamamılanması için gerekli çalışmalar sürdürülmekte
dir. 

Bu arada, gerek merkezde, gerek Milî saraylarda 
çalışan personelin konut sorununa 'bir çözüm getir
mek amacıyla girişimlerde 'bulunulmuş ve ıme'rkezde 
mevcut bulunan 68 lojmana ilaveten, Oran'daki 
Üçüncü DeVlet Mahallesinden 30 adet lojman tahsisi 
sağlanmıştır, İstanbul Mdlllî Saraylar personâlinin 'ihti
yacı içıin ihale edilen lojmanların da inşaatı devam 
etmekte olup, önümüzdeki yıl tahsisi yapılacaktır. 
Bunların yanında, Dikmen İlker Mahallesinde 220 
konutluk memur lojman 'inşaatına ıbaşlanılmışıtnr. 

Şimdiye kadar yapılmamış bulunan hizmetlerden 
bir tanesi de, memurlarımızın ve parlamenterle! imizCn 
çocuklarının sağlıklı 'bir şekilde gelişmesini sağlaya
cak kreş ve gündüz 'bakımevi, önümüzdekli. yıl hiz
mete açılacaktır. 

Yılardır ihtiyaç olarak hissedilen ve özlemi çe-
kiten bir dinlenme tesisinin haberini de burada ver

mek istiyorum. Bu maksatla yapılan çeşitli araştır
malar sonucunda uygun 'bir yer temin edilmek üze-
redljr. Geniş amaçlı olarak düşünülen, gerektiğinde 
uluslararası konferans, kongre ve seminerler de yapı-
la'bH'ecök şekilde inşa edilmesi uygun görülen 'bir te
sisin projelendirilımıesii çalışmalarına, program yılı 
içerisinde başlamı'lacaktır. 

'Sayın miletvekillerimiz ve görevli personelimizin 
İstanbul'da yararlanabilecekıleri bir misıafiırhanenOn ide 
önümüzdeki yıl projelendirilımıesii çalışmasına 'başlanı
lacaktır. Bu meyanda, geçtiğimiz yıl planlanan cami 
yapımı içlin projeler bitmiş, inşaat ihalesi ve yer tes
limi de yapılmış 'bulunmaktadıır. 1987 senesi içerisinde 
bu çalışmalar da hızla devam ettliriıl'ecekıtir. 

MUSA ATEŞ (Tunceli) — Ne gereği var? İbadet 
için-Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında ca
miye gerek yok Sayın İdare Amiri. 

İDARECİ ÜYE LÜTFULLAH KAYALAR (De 
vamla) — Sayın milletvekilleri, araçlarımıza tanıtıcı 
olarak verilen kartların arkasına, bu kartın milletvekili 
aracını tanıtıcı ve Türkiye'nin her yerinde geçerli bir 
'belge okluğu yazdırılmıştır. Ayrıca, bu kartı gören gö
revlilerin, milletvekillerine gerekli saygıyı ve kolaylığı 
göstermeleri ve bütün resmî kuruluşların otoparkla
rından öncelikle yararlanma imkânının verilmesi ko
nularında, Meclis Başkanlığınca, Başbakanlığa da bir 
yazı gönderilmiş bulunmaktadır. 

Kültür Sanat ve Yayın Kurulu, 23 Nisan 1985 yı
lından itibaren «Millî egemenlik» ilkesinin anlamı ve 
tanıtımı ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin tüm 
fonksiyonlarının, gerek yurt içinde, gerek yurt dışında 
tanıtılması konularında geniş kutlama programları dü
zenlemektedir. Bu programın ağırlıklı bölümünü, yur-
dun çeşitli illerinde bazı üniversitelerimizle yapılan iş
birliği içinde sempozyum ve paneller teşkil etmektedir. 

Faaliyetler içerisinde diğer lbir bölüm de, «Ata
türk ve Millî Egemenlik» konulu sergiler ve yarışma
lardır. özellikle 1986 yılının Nisan ayından itibaren 
çok sayıda ilimizde kurulan organizasyonlar altında 
sergiler düzenlenmiştir. Bu faaliyetin en son örneği, 
16 Aralık 1986 tarihinde Gaziantep'te sergilenecektir. 

Diğer taraftan, Kurulun faaliyetleri içerisinde ya
yın çalışmaları da önemli yer tutmaktadır. Bu alanda 
çıkarılan çeşitli kitap, broşür, dergi gibi yayınlar ge
niş bir kitleye ulaştırılmaktadır. 

22 Nisandan itibaren ilan edilen «Millî Egemenlik 
Haftası» dolayısıyla her yıl ülkemize davet ettiğimiz 
çeşitli ülke parlamenterleri, büyük bir memnuniyet 
içerisinde ülkemizden ayrılmaktadırlar. Bu davetin ne-
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ticeleri, ülkemiz açısından büyük yararlar sağlamak
tadır. 

Kültür, Sanat ve Yayın Kurulumuzun teşkilinde 
emekleri geçen ve şu anda Kurul üyesi olmayan de
ğerli milletvekillerine ve halihazır kurul üyesi arka
daşlarımızın çalışmalarından dolayı kendilerine bura
da teşekkür etmeyi bir borç telakki ediyoruz. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; kısaca, dış 
ilişkilerimizden de bahsetmek istiyorum. 

Üçüncü yasama yılında uluslararası ilişkilerimizi, 
özellikle Batı Avrupa ile olan ilişkilerimizi geliştirmek 
için, parlamenterler düzeyinde çok yoğun çabalar 
harcanmıştır. Türkiye'nin yakından tanıtılması, ülke
de parlamenter demokratik sistemin işleyişi ve bu 
yönde atılan olumlu adımların duyularak, uluslararası 
platformlarda taraftar kazanmak amacıyla bu faa
liyetler, hiç durmaksızın, yıl boyunca sürdürülmüştür. 

Üçüncü yasama yılında, şüphesiz en önemli faa
liyet, Almanya Federal Cumhuriyeti Federal Meclis 
Başkanı Dr. Philipp Jenninger'in, beraberinde bir par
lamenter heyeti olduğu halde, Mart 1986'da ülkemizi, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin konuğu olarak zi
yaret etmiş olmasıdır. Ayrıca, Hollanda parlamenter
ler heyeti, Fas Meclis Başkanı, Tunus Temsilciler 
Meclisi Başkanı, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Bir
liği Yüksek Sovyet Prezidyumu Başkan yardımcısı baş
kanlığındaki parlamenter heyetler, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin konuğu olarak Türkiye'yi ziyaret etmiş
lerdir. 

Başkanlığımızın dış ilişkiler alanında bir diğer kay
da değer faaliyeti de, özellikle 192 sayılı Karar Tasarı
sı olarak bilinen ve ABD Kongresinde onaylanmak 
istenen, Türkiye'yi suçlayıcı Ermeni Karar Tasarısına 
karşı etkili ve kesin tutumumuzdur. Bu kararın onay
lanmasının önlenmesinde, böylece büyük katkı sağ
landığı kanaatinde bulunmaktayız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde kurul
muş bulunan parlamentolararası dostluk grupları, faa
liyetlerini kesintisiz sürdürmektedir. Bu çerçevede, Ko
re, Japonya ve İngiltere'den dostluk grubu üyelerinden 
oluşan parlamenter heyetler, Türkiye Büyük Mil)et 
Meclisindeki karşıtlarının daveti üzerine Türkiye'yi 
ziyaret etmişlerdir. 

Değerli milletvekilleri, 1986 yılı içinde Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin evsahipliğinde ülkemizde üç 
uluslararası parlamenterler toplantısı düzenlenmiştir. 
Parlamentolararası Birlik İslam Ülkeleri Dayanışma 
toplantısı 31 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında İstan
bul'da yapılmıştır. Avrupa Konseyi Parlamenterler 
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Meclisi toplantısı 30 Haziran - 4 Temmuz tarihleri 
arasında İstanbul'da yapılmıştır. Avrupa Konseyi Par
lamenterler Meclisinin toplantısının ilk defa olarak 
Türkiye'de yapılmış olması ile Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin dış ilişkilerindeki en önemli faaliyetlerin
den bir tanesi gerçekleşmiş bulunmaktaaır. 

Aynı ölçüde önemli bir faaliyet de, Kuzey Atlan
tik Asamblesinin 32 nci Genel Kurul toplantılarının 
organizasyonu ile gerçekleştirilmiştir. 1 3 - 1 8 Kasım 
1986 tarihlerinde ve 13 yıl aradan sonra, ilk defa 
Türkiye'de yapılan bu toplantılar, özellikle yerli basın 
tarafından büyük önem verilerek takip edilmiştir. Tür
kiye'nin uluslararası platformlarda savunduğu Bul
garistan'ın Türklere karşı uyguladığı insanlıkdışı bas
kılar ve terörizme karşı ortak mücadele gibi konu
larda karar tasarıları onaylanmıştır. 

Kuzey Atlantik Asamblesinin İstanbul'da yapılan 
32 nci Genel Kurulu, ülkemiz tanıtımında da yararlı 
olmuş, ayrıca, yine çok uzun bir aradan sonra Tür
kiye, Kuzey Atlantik Asamblesinde bir başkanvekil-
liği elde etmiştir. Bu organizasyonlarda elde edilen 
başarılarda emeği geçen bütün milletvekili arkadaş
larımıza, Başkanlık Divanı olarak, teşekkürlerimizi 
belirtmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, zaman zaman hepimizin şi
kâyet ettiği bir konuya da değinmek istiyorum. Sayın 
milletvekillerirnizin misafirlerini kabul edebilecekleri 
büroları ve misafirlerini ağırlayacakları kafeterya, bi
lindiği gibi, hizmettedir. Buna rağmen, pek çok mi
safirin kulise girmesi ve sayın milletvekillerine ayrıl
mış bulunan lokantaya kabul edilmeleri, haklı tenkitle
re sebep olmaktadır. Bu hal, aynı zamanda emniyet 
açısından da sakınca doğurabilecek niteliktedir. Baş
kanlık Divanı olarak hepimizin elbirliğiyle çözümle-
yebileceği bu konuya duyarlılık gösterilmesini ve Mec
lis görevlilerine kolaylık sağlanmasını bilgilerinize sun
mak istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; Başkanlık Divanımız-
ca hazırlanan ve Plan ve Bütçe Komisyonunda görü
şülerek yüce Heyetinize sunulmuş bulunan Meclisi
mizin 1987 malî yılı bütçesi, hepimizin bütçesidir. 
Bu bütçemiz, siz sayın üyelerimize ve milletimize en 
iyi şekilde hizmet verebilmek ve çalışmalarımızın da
ha verimli olmasını temin edebilmek amacına yöne
lik bir anlayış içerisinde hazırlanmıştır. 

1986 malî yılı bütçemizin başlangıç ödenekleri 
25 431 680 000 Türk Lirası, yasama hizmetlerinin zo
runlu kıldığı harcamalar nedeniyle alınan 5 250 000 000 
Türk Liralık ek ödenekle 30 681 680 000 Türk Lirası-
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üa baliğ olmuştur. Bu suretle, 1987 malî yılı bütçe 
teklifimiz olan 27 014 000 000 Türk Liralık 1986 büt
çesine göre yüzde 11,95 azalma göstermektedir. 1986 
yılı bütçesine göre, 1987 yılı bütçe teklifinin cari 
harcamalar ödeneklerindeki yüzde 28,64 artış, perso-' 
nelin özlük haklarında, esas tutulan katsayıların artışı 
ile alımlardaki fiyat yükselmelerinden kaynaklanmak
tadır. 

Bu bütçenin uygulanması ve görevlerimizin ifasın
da sizlere hizmet eden Meclis personelinin arzu edi
len düzen ve disiplin içerisinde çalışmalarını sağla
mak bakımından, bizlere her türlü değerli yardım ve 
katkılarınızı esirgemeyeceğinize inanıyoruz. Başkanlık 
Divanı olarak, her zaman olduğu gibi, her şeyden 
önce Parlamentomuzun saygınlığını daha da yücelt
mek ve layık olduğu şekilde temsil edilmesini sağla-
mak gayreti içerisinde olduğumuzu bir kere daha. ifa
de etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; grupları ve 
şahıslan adına burada değerli fikirlerini .ortaya ko
yan arkadaşlarımızın değindikleri konuların bazıları
na, zamanın da elverdiği ölçüde cevap vermek isti
yorum. 

Bir değerli konuşmacımız, memurlarımızın elbise 
yardımı konusuna değindiler. Memurlardan yalnızca 
hizmetli personel ile şoförlere Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde çalışmaları gereği, senede iki elbise yardımı 
yapılmaktadır. Keza şoförlerin de yüce Meclisimizin 
itibarına uygun elbise yardımı, en iyi bir şekilde yerine 
getirilmeye çalışılmaktadır. Kumaşlarının tamamı Sü-
merbanktan alınmıştır. Yine, ücret ödenerek dikişleri 
kendilerince diktirilmektedir. Devletin diğer memur
larına, yalnızca bir elbise ve hazır olarak verilmek
tedir; bizde ise, biraz önce ifade ettiğim gibi, iki el
bise ve kendi terzilerine diktirme imkânı mevcuttur. 
Sözleşmeli şoförlere, yaptıkları fazla mesaileri kar
şılığı, saat ücreti ödeme yapılmaktadır. Aylık ücretleri 
de, emsali kadro memurlarına verilen ücretlere eşittir. 

Meclisimizde, halen 1 300 kadrolu, 191 geçici işçi 
vardır. Bu miktarda personele, bir saat gibi kısa bir 
zamanda öğlen yemeği yedirmek, takdir edilecektir ki, 
kolay değildir. Bizden önce, memurlarımıza hizmet ve
ren bir lokanta bulunmaktaydı; bizim dönemimizde 
ikinci bir lokanta ilave edilmiştir ve gerek mefruşat 
olarak, gerek yemekleri olarak - aynı mutfaktan çık
maktadır - aralarında herhangi bir standart ayrımı da 
bulunmamaktadır. 

Parlamentoda çalışan memurlara - yaptıkları fazla 
mesailerini gün ve sa,at olarak sınırlama imkânı ol

madığından- geçmiş senelerde olduğu gibi, aylıkları 
esas alınarak, fazla çalışma ücreti ödenmektedir. El-
betteki aylıklar, kanun gereği, ehliyet, liyakat, tahsil 
ve kıdemlerine göre düzenlenmektedir. 

Yanödemeler, tüm kamu kurum ve kuruluşların
da olduğu gibi, görevlerin önem derecesi esas alına
rak tespit edilmiştir. Bu ödemeler, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlık Divanı kararıyla tespit edil
mektedir, ödemeler de buna göre yapılmaktadır. 

Yardımcı hizmetler sınıfına dahil personele ek gös
terge verilmesine engel hüküm, 657 sayılı Kanunda 
vardır. Bu nedenle de, yardımcı hizmetler sınıfına ek 
gösterge uygulanamamaktadır. 

Devlet memurlarına konut, 2946 sayılı Kamu Ko
nutları Kanununa ve buna göre çıkarılan yönetmelik 
hükümlerine göre verilmektedir. Devletin tüm konut
ları buna göre dağıtılmaktadır. Meclisimizde de gö
revli personelimize, memurumuza konutlarının, dağı
tımı, tamamen bu yasal çerçeveler içerisinde yapıl
mış bulunmaktadır. Buna rağmen, eğer yapılmış olan 
bir hata da var ise, bildirildiği takdirde, Başkanlık 
Divanımızda incelenerek, gereği yerine getirilecektir. 

Değişik konuşmacılarımızın değindiği bir diğer ko
nu da, yasama hizmetlerinin hukukî bütünlük içerisin
de gerçekleştirilmesidir ve bu, öteden beri sayın mil-
letvekillerimizce haklı olarak dile getirilmektedir. 

Kanun tasarı ve tekliflerinin teknik yönden bütün
lüğünü sağlamak ve Anayasa başta olmak üzere, di
ğer mevzuatla olan ilişkilerini tespit edip, komisyon
larımıza ve mületvekillerimize yardımcı olmak için bir 
yasama uzmanları oluşturulması, içtüzük teklifi ile 
yeni idarî Teşkilat Kanunu teklifinde yer almıştır. 
İçtüzük ve Teşkilat Kanunu teklifleri yüce Meclisçe 
kabul edildiğinde, sayın üyelerimizin haklı eleştirileri
nin giderileceğine inanmaktayız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi kapalı otopark ve 
otobüs garajıyla ilgili olarak, bir sayın konuşmacı
mız, bir başka yerdeki inşaatı örnek göstererek, 7,5 
milyar lira dolayında ödeme yapılacağını tahmin et
tiğini beyan etmişlerdir. Bilindiği gibi, bu ihalenin 
bedeli 1 696 628 000 lira mertebesindedir. Şu ana 
kadar imalat tutarı 1 193 536 000 liradır, ihzarat 
319 000 755 Türk Lirasıdır; toplam olarak da 
1 513 289 000 Türk Lirası ödenmiş bulunmaktadır. 
îşin son durumu, yüzde 30 içerisinde biteceğini göster
mektedir. Yüzde 30 içerisinde bittiği takdirde, 
2 205 616 000 Türk Lirasına baliğ olacağı ve bu
nun üzerine bir miktar da eskalasyon fiyatlarının bi
neceği hesaplandığı takdirde, 3 milyar liraya dahi 
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yaklaşmadığı görülmektedir. Bu kesin ve açık olan 
hesaplara rağmen, «7,5 milyar lira» şeklinde bir ifa
denin kullanılmasını üzüntüyle karşıladığımızı belirt
mek istiyorum. 

Özetle sunduğumuz açıklamalar dışında, sayın mil
letvekillerinden gelebilecek soruları cevaplandırmaya 
hazır olduğumuzu ifade ederken, bütçemizi yüce 
heyetinizin takdirlerine arz eder, hepinize en iyi di
leklerimle şahsım ve Başkanlık Divanı adına saygıla
rımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kayalar. 
Sayın milletvekilleri, «Son söz milletvekilinindir» 

kuralınca, üzerinde konuşmak üzere Sayın Hilmi Nal-
bantoğlu'na söz veriyorum. 

Buyurunuz Sayın Nalbantoğlu. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri, hepinizi sevgiyle selam
larım. 

Ben, Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi üzerin
de konuşmak niyetinde değildim; fakat buraya ge
lince, şu ana kadarki konuşmalardan bazı notlar al
dım. Çoğu arkadaşlarım, benim düşündüğüm konula
ra temas ettiler; ancak, şuradan bir - iki atak yaptım, 
bunun neticesini izah etmem lazım ki, sizler de be
nim boşuna atak yapmadığımı öğrenmiş olasınız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin, yasama ve yü
rütme olmak üzere görevleri vardır. Hükümet teşkil 
ediyoruz ve yürütme görevini onlar ve. tabiatıyla ba
kanlar yürütüyor; Meclis Başkanı ve Meclis başkan-
vekilleri olmak üzere, Meclis Divanımız ve nihayet 
burada, Mecliste milletvekilleri olarak bizler de, gelen 
yasa tekliflerini görüşüp, yasama görevimizi de böyle 
yapıyoruz. 

Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütçesi
ni görüşüyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisinin büt
çesi görüşülürken bu, yasama organının bütçesi oldu
ğuna göre, orada da, bu organı temsil edecek birisi 
otursun isterdik. Bu kimdir? Bu, Meclis Başkanıdır. 
Orada Meclis Başkam oturmayabilir; belki bazı ten
kitlerden dolayı. Tabiî ki, onun da kişiliğini koruma
mız ve düşünmemiz lazımdır. Tenkitlerden dolayı belki 
üzmüşüzdür, oturmayabilir; ama kendisinin şu anda 
vekillik ederi başkanvekilinden başka üç tane daha 
başkanvekili var; acaba neden Meclis başkanvekilleri 
bütçenin görüşülmesi için bulunup bu bütçede tem
silci olmuyorlar da, yürütmeden birisi, bakanlardan 
birisi oturuyor? Onun için, bu yanlışa işaret etmek 
istiyorum. İçtüzüğümüz müsait olabilir; bilmem, Baş
kan öyle dedi. O içtüzük de, yasalara göre incelendi 
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de öyle mi getirildi? Ama, o İçtüzüğe itibar edecek
sek - ki ediyoruz - işin felsefesi bunu gerektirir; yani 
yasamanın bütçesi görüşülürken, bizi orada, bir ya-
samacmın temsil etmesi; Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanının bir vekilinin temsil etmesi gerekirdi. 

GÜRBÜZ ŞAKRANLI (Manisa) — İdare amiri 
var orada. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — İdare 
amiri, Meclis Başkanı tarafından tayin edilmiş bir 
memurdur; yani bunları sizin de... (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Biz seçiyo
ruz beyefendi. 

İDARECİ ÜYE LUTFULLAH KAYALAR (Yoz
gat) — Sayın Başkan, «Meclis Başkanı tarafından ta
yin edilmiş bir memurdur» sözünü geri alsın. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Nalbantoğlu, memur 
değil efendim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Pardon, 
tamam efendim, düzeltiyorum. 

idare amirini biz seçmişiz; ama yine de, orada tem
sil edecek kişinin, Meclis Başkanvekili olması lazımdı. 
Netice itibariyle, biz, eskiden Meclislerde görüyor
duk, böyle bir teamül yoktu; böyle bir teamül baş
latmak istiyorsanız da yanlıştır. Badema, Meclisin ya
sama görevi ile yürütme görevinin ayrı ayrı şeyler 
olduğu noktasından da, buna önlem vermeyiniz. Bu 
bakımdan da, şurada yazılan «Hâkimiyet kayıtsız şart
sız milletindir» (ANAP sıralarından «Egemenlik, ege
menlik» sesleri) «Egemenlik kayıtsız şartsız milletin
dir» sözüne de itibar edelim. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Sayın Nalbantoğlu, 
bunları iyi öğrenin; ondan sonra konuşun. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı konuşma
yalım. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — İrticalen 
konuştuğum için bazı sürçmeler yapabilirim. Siz de 
benim tecrübeme eriştiğiniz zaman çok şey öğrenirsi
niz; bana da itiraz etmezsiniz. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Tecrübeyle alakası 
yok ki. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Aşkın... 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Şimdi 

değineceğim ikinci konu şudur: Büyük Millet Mec
lisimizin bütçesi üzerinde kişisel olarak lehte konuşa
bilecek ancak Divandan bir kişi çıkıyor. Yani, ben 
bunu da bir eksiklik olarak görüyor, hatta bir hata 
olarak kabul ediyorum. Eskiden böyle Divandaki üye
lerden veyahut da bir başkanvekili gelip de burada 



T. B. M. M. B : 37 10 . 12 . 1986 O : 1 

«lehte konuşacağım» diyebilirdi. Çünkü, orada baş-
kanvekilidir, başkandır, buraya geldiği zaman millet
vekili olur. O da «konuşacağım» derdi ki, o da ol
mazdı. Lehte bir başka milletvekili varsa, kişisel ola
rak o konuşabilir. 

Bu konuya da temas ettikten sonra, şu hususa 
temas etmek istiyorum: 

Tabiatıyla bizlerin, Büyük Millet Meclisimizin Baş
kanının, Başkanlık Divanı üyelerinin itibarına saygı 
göstermemiz gerekir ve onların, hiçbir suretle hakla
rında küçültücü, ne bir sürçi lisan, ne de bir düşünce 
olarak kelam etmemiz doğru olmaz. Ayrıca, bunu 
da müdrik olmak mecburiyetindeyiz; fakat dışarıda 
söylenenlere de, Başkanlığın kişiliğini zedeleyici bazı 
dedikodulara da üzülmediğimizi söylersem doğru ol
maz. Hakikaten, şu milletvekilleri lojmanları için de
dikodular çoktur. 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Bırak şimdi 
dedikoduyu, biz oturuyoruz. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Bir Millî 
Egemenlik Parkı yapıldı, burası sekiz dönüm müdür, 
altı dönüm müdür, bilmiyorum. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — 15 dönüm. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — 15 dö
nüm olduğunu zannetmem. Gider adımlar, ölçerim. 

Bu park dahi 150 milyon liraya maledildi. 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, lütfen toparla
yın efendim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Proje
sine 3,5 milyon lira verilmiş. Ben isterim ki, bu gibi 
dedikoduları önlemiş olmak için Meclisimiz bir araş
tırma önergesini kabul etsin, tetkik edelim; doğru mu, 
değil mi ve bu dedikodular da kesilmiş olsun. 

Ne ise, bunu bu kadarla söyledikten sonra şu ko
nuya geçmek istiyorum : 

Meclis Hesaplarını Tetkik Komisyonu var. Bence 
buna hiç lüzum yoktur. Demin idare amiri arkadaşı
mız da buradan bahsederken dedi ki, «Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda ya
pılan bütçemizi getirdik ve size de, bize de hayırlı 
olsun.» Doğru. Bütün hükümetin bütçeleri, bakanlık
ların bütçeleri, bir şey olduğu zaman, yine Plan ve 
Bütçe Komisyonunda, gerek aktarma gerek bilmem 
ne olduğu zaman, yine Plan ve Bütçe Komisyonuna 
gidiyor orada görüşülüyor ve sene sonunda bütün 
hesapları, doğru mu yapmışlar, eğri mi yapmışlar diye 

yine kesinhesaplar da TBMM Plan ve Bütçe Komis
yonunda görüşülüyor da... 

ATİLLA SIN (Muş) — Anladık anladık... 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Anladıy-

san mesele yok, konuşmayalım. 
BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, lütfen efendim, 

süreniz doldu. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Neden 
Meclisin bütçeleri, bu Hesapları İnceleme Komisyo
nunda incelenip Genel Kurula getirildiği zaman - devre 
devre getiriliyor tabiî - «Sizin bilgilerinize sunulmuş
tur» deniyor? Ben bunu da hazmedemiyorum, bunu 
da doğru bulmuyorum. Onun için, bu Meclis Hesap
larını Denetleme veya İnceleme Komisyonu kaldırıl
sın, bu işi Türkiye Büyük Millet Meclisinin Plan ve 
Bütçe Komisyonu yapsın. Devre devre de hesapları 
tetkik edilecekse, yine Plan ve Bütçe Komisyonumuz 
yapar. 

Sonra, şu saraylar da Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığına bağlanmış,- ben bu konuda bir cümlelik bir 
söz söyleyeceğim. Sayın Meclis Başkanımız benim eski 
valimdir, çok hürmet ettiğim bir kişidir, kişiliğine de 
toz konmasını istemem; fakat bazı şeylerden dolayr 
deniyor ki, «Yahu, bu Meclis Başkanının işi mi yok 
ki şu sarayları hazırlıyor, onarıyor, bilmem ne ya
pıyor, ondan sonra da bunlar hasbahçe âlemlerine 
sahne oluyor?» 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Ne yap
sın ya?.. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Müsaa
de buyurun. 

O bakımdan, Meclis Başkanlığımıza bu sözün söy
lenmemesi için ayıralım bunu, icap ediyorsa Kültür 
ve Turizm Bakanlığına verelim. 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, lütfen... 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — O, onar
sın, turizme açsın; millî saraylarımızın her türlü işini 
yapsın, dolayısıyla, Meclis Başkanını bu gibi dediko
dulardan arıtalım lütfen. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbantoğlu. 
Türküye Büyük Millet MeclM bütçesinin tümü üze

rindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinin bölümle

rine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Bölümlere ge
çilmesini kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Her bölümü ayrı ayrı okutup oylarınıza sunaca
ğını. 

Bölümleri okutuyorum: 
/. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 1987 Matî Yılı 

Bütçesi : 
Prog. 
kodu Açıklama Lira 

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

111 Yasama hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

112 iMillî Sarayların idare ve 
korunması 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

13 790 000 000 

6 320 000 000 

6 545 0CO 000 

Prog. 
kodu Açıklama Lira 

900 Hizmet programlarına da
ğıtılamayan transferler 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

359 000 OCÛ 

GENEL TOPLAM 27 014 000 000 

BAŞKAN — Ka'bul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edikniiştiir. 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 1985 Malî Yılı 
Kesinhesabı : 

BAŞKAN — 1985 yılı Kesinhesap Kanun Tasarı
sının görüşmelerine başlıyoruz. 

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

Bölümleri ayrı ayrı okutup oylarınıza sunacağım. 
Bölümleri okutuyorum : 

Prog. 

101 

A — 

Ödeneğin Çeşidi 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 

CETVELİ 

Ödenek 
Lira 

6 527 689 093 

Gide» 
Lira 

5 724 905 474 

tptal edilen 
ödenek 

Lira 

802 783 619 
'BAŞKAN — Kabul Edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111 Yasama Hizmeti 
BAŞKAN — Kabul Edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

112 'Millî Sarayların İdare ve Korunması 
BAŞKAN — Kabul Edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Trans
ferler 
BAŞKAN — Kabul Edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

990 Özel Ödeneklere İlişkin Hizmetlerin Yürütül
mesi 
BAŞKAN — Kabul Edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul Edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

13 859 008 405 11 2812 659 606 2 576 348 799 

2 008 800 000 1 745 509 572 

635 385 000 

157 127 378 

595 876 476 

157 1127 378 

263 290 428 

39 508 524 

23 188 009 876 19 506 078 506 5 681 931 370 
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. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1985 malî yılı 
kesinhesalbının bölümleri kalbul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1987 malî yılı 
/bütçesi ile 1985 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir. 
Hayırlı ve uğurlu olmasını temenni öderim. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

/. — 1987 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli Ku
ruluş ve İdareler Bütçe Kanun Tasarıları ile 1985 Ma
lî Yılı Genel ve Katma Bütçeli Kuruluş ve İdareler 
Kesinhesap Kanun Tasarıları (1/798, 1/799; 3/1150, 
1/791; 3/1151, 1/792) (S. Sayıları : 499, 500, 510, 
509) (Devam) 

B) CUMHURBAŞKANLIĞI 
1. — Cumhurbaşkanlığı 1987 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Cumhurbaşkanlığı 1985 Malî Yılı Kesinhe-

sabı 
IBAŞKAN — 1987 Malî Yılı Bütçe Kanun Tasarı

larıyla, 1985 Yılı Kesinhesap Kanun Tasarıları üze
rindeki görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyo
ruz. 

•Programa göre, Cumhuıibaşlkanlığmın 1987 malî 
yılı bütçesi ile 1985 malî yılı kesinhesabı üzerindeki 
görüşmelere (başlıyoruz. 

Komisyon, hükümet ve Cumhurbaşkanlığı Genel 
Sekreteri yerini almışlardır. 

Gruplar adına yapılacak konuşmalara sırasıyla 
(başlıyoruz, önce, ANAP Grubu adına Sayın Ahmet 
Ekici; daha sonra SHP Grulbu adına Sayın Fahret
tin Uluç ve DYP adına Sayın Murat Sökmenöğlu 
konuşacaklardır. 

Şahıslar adına müracaat eden olmamıştır. 
Sayın Ahmet Ekici, buyurun. 

Sayın üyeler, öğleden önceki çalışma süremiz dol
muştur. 

Bütçe ve kesinhesap kanun tasarıları üzerindeki 
görüşmelere devam etmek ve saat 14.001te toplanmak 
üzere oturumu kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 12.55 

ANAP GRUBU ADINA AHMET EKİCİ (Kü
tahya) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üye
leri; Anavatan Partisi Meclis Gaubunun 1987 malî 
yılı Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerindeki görüş Ve dü
şüncelerimizi açıklamak için söz almış bulunuyorum. 
Sözlerime başlarken, yüce heyetinizi en derin saygıla
rımla selamlarını. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, komisyonlar
da görüşülerek yüce Mecliste müzakereye açılan 1987 
Yılı Bütçe Kanun Tasarısı incelendiğinde, genel büt
çe rakamı içinde yekûn tutmayan Cumhurbaşkanlığı 
(Bütçesini, bütçe tekniği yönünden gayet olumlu ve 
tasarruf ilkelerine azamî riayet eden bir bütçe ola
rak gömdüğümüzü beyan etmek isteriz. 

Sayın Milletvekilleri, 1982 Anayasası, evvelki Ana
yasalara nazaran yürütmenin başı olan Cumhurbaş
kanlığı makamının yetkilerini artırmıştır. Devletin ba
şı olan yürütmenin etkin denetimi ve gözetimini yap
ması; yani, Anayasamızın 104'üncü maddesine göre 
yapılması .gereken görevlerinin etkin biçimde yapılabil
mesi için 23 Mayıs 1933 tarihinden beri mevcut Riya
seti Cumhur Dairesi Teşkilatını kaldırarak 17 Ağus
tos 1983 tarihli ve 2879 sayılı Kanunla Cumhurbaş
kanlığı Genel Sekreterliği Teşkilatı kurulmuştur. Aynı 
şekilde, 1 Nisan 1981 tarihli 2443 sayılı Kanunla doğ-

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Basfcanvckili Arif Ş. Bilgin 

KÂTİP ÜYELER : Süleyman Yağcıoglu (Samsun), İsmail Üğdül (Edirne) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 37 nci Birleşiminin ikinci oturumunu açıyorum. 

H. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
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rudan doğruya Devlet Başkanlığına bağlı bir Devlet 
Denetleme Kurulu da kurularak, 1982 Anayasamızın 
108 inci maddesinde anayasal yeri verilmiştir. 

Şöyle özetlersek :, Yeni Anayasamıza göre, Cum
hurbaşkanının yasama, yüfütme, yargı organları ile 
ilgili görev ve yetkileri vardır. Yasama ile ilgili görev
leri arasında kanunları yayınlamak, yürürlüğe koymak, 
kanunları tekrar görüşmek üzere Türkiye Büyük Mil
let Meclisine geri göndermek; kanım, kanun hükmün
de kararnameler ve Meclis İçtüzüğü için Anayasaya 
aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesinde 
dava açmak, Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçim
lerinin yenilenmesine 'karar vermek vardır. 

Cumhurbaşkanı aynı zamanda icranın başıdır. Do
layısıyla yürütme ile ilgili görevleri de şunlardır : 
Başbakan ve Bakanları atamak. Balkanların görevleri
ne son vermek, Bakanlar Kuruluna gerektiğinde baş
kanlık etmek, kararnameleri imzalamak; Devlet De
netleme Kuruluna araştırmalar yaptırmak ve yüksek 
dereceli bazı memurları da atamak. 

Cumhurbaşkanının yargı ile ilgili görevleri arasın
da da yüksek hâkimleri seçmek gelir. 

. - Değerli milletvekilleri, görülüyorki, 1982 Anayasa
sı, Cumhurbaşkanının yürütme ile ilişkilerini sembo
lik Ibir düzeyfden çıkararak, yürütmenin başı ve yön
lendirici etkin bir nitelik kazandırmıştır. Ülkemizin 
12 Eıylül 198CPden önce maruz kaldığı iç ve dış kay
naklı anarşinin, terör ve bölücülüğün doruk noktası
na ulaştırdığı elim hadiselerden, kısır çekişmelerle 
Parlamentonun felce uğramasından, otorite boşluğun
dan büyük dersler alınarak 1982 Anayasası, diğer ev
velki anayasalardan farklı olarak hazırlanmıştır. Mil
letimizin çdk büyük ekseriyeti ile de kabul görmüş 
ve yürürlüğe girmiştir. 

Anayasamızın 104 üncü maddesi de, «Cumhurbaş
kanı Devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyeti
ni ve Türk Milletinin birliğini temsil eder; Anayasanın 
uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli vs uyumlu 
çalışmasını gözetir» diyerek, açık bir şekilde birlik ve 
beraberliği, idarelerle uyumlu bir çalışma ortamı ya
ratmayı amaçlamıştır. 

Sayın Cumhurbaşkanımız, Anayasamızın kendile
rine verdiği, yukarıda da izaha çalıştığım görev ve 
yetkilerini liyakatla kullanan; ülkenin bütünlüğünü, 
milletin bölünmezliğini. Atatürk ilkelerinin muhafaza
sını daima gözeten çabalarını Anavatan Partisi Grubu 
olarak daima destekliyoruz. 

Türk Milletinin yüzde 91 'ini aşan onayı ile kabul 
edilip yürürlüğe giren 1982 Anayasamızda yeniden te

sis edilen demokratik düzenin kuruluş ve işleyişinde 
geçiş döneminin güçlüklerinin idraki içindeki Anava
tan Partisi iktidarımız, nasıl ki ülkemize zarar vere
ceğine inandığı kısır çekişmelerden, politik kavgalar
dan uzak kalarak uzlaşma ve anlaşma ortamı yarata
rak hizmet anlayışını hâkim kılmaya özen gösteriyor
sa, aynı anlayışla davranışı bütün siyasî partilerden 

. ikicilerin, kurum ve kuruluşlarının, devlet müessesele
rinin özellikle Cumhurbaşkanlığı makamının saygınlı
ğını korumak için son derece dikkat göstermeleri ge
rektiğine inanıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın 
tarafsız bir anlayışla bu Anayasayı koruması ve kol
laması, Anayasamızın 103 üncü maddesi uyarınca 
yaptığı yeminin bir gereğidir. Bu itibarla, Millî Gü
venlik Konseyi döneminde Devlet Başkanı sıfatı ile 
ifa ettikleri görevi sırasında ve Cumhurbaşkanı ola
rak bu göreve geldiğinden bu yana bu kıonuda göster
diği titizliğin ve duyarlılığın hürmetkarıyız. 

Cumhurbaşkanlığı makamına mlillî irade ile gelen 
Sayın Devlet Başkanımız Kenan Evren, yüksek bilgi 
ve engin tecrübesi, uzlaştırıcı ve birleştirici özellikle
riyle birlikte büyük TüTk Milletinin sinesinde haklı 
bir taht kurmuştur. Cumhurbaşlkanımızın parlamenter 
demokrasiye ve onun kaynaklandırdığı Anayasamıza 
bağlılığı, devlet varlığının geleceği bakımından büyük 
bir güvencedir. 

Değerli milletvekilleri, halen yürürlükte olan 1982 
Anayasamızın üzerinden dört sene gibi kısa bir dönem 
geçti. Bu Anayasayı son günlerde her vesile ile tartış
ma konusu yapma'k isteyenleri görmekteyiz. Yeteri 
'kadar bir tatbikat süresi geçirmeden bu Anayasa üze
rinde tartışma açmanın münakaşa etmenlin, Anayasa
yı değiştirmeye kalkmanın biraz erken olduğu kana
atindeyiz. Aynı zamanda, Türk Milletinin büyük ek
seriyetiyle kabul ettiği bu Anayasada bir değişiklik 
düşünülüyor ise gene yüce milletimize sormak, düşün
cesini almak mecburiyetindeyiz. 

Değerli milletvekilleri, bugünkü Anayasamız da 
dahil, geçmiş anayasalarımız, hep müdahalelerden son
ra yapılmış ve halkoyuna sunulmuştur, önemli olan, bu 
demokratik parlamenter sistemimizde mühadale ol
madan da Anayâisamızı ileride çağın gereklerine göre, 
uyum sağlayabilecek münferit değişiklikleri yapabi
leceğimiz bir sistem üzerinde anlaşmayı düşünmemiz 
daha yerimde olacaktır kanaatindeyiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Cum
hurbaşkanımızın, Devlet Başkanlığı ve Cumhurbaş
kanlığı görevlerinde bulunduğu süreler içerisinde, ül-
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ıkemizde miillî birlik ve beraberliğin tesisi hususunda 
insanüstü gayretleri olmuştur. Devletimizin yeniden 
müesseseleşmesi sırasında fevkalade başarılı bir dü
zenleme getirmiştir. 

Türk dil kurumlarının, din kurumlarının ve tarih 
'kurumlarının devlet denetimine alınması, fevkalade 
ıgelişmeler sağlamış ve fevkalade isabetli olmuştur. 
Aynı şekilde, devlet katında, Türk müziği geçmişte ele 
alıromryordu. Bu -dönemde devlet katında ele alınmış 
ve tıpkı Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası gibi, 
Türk müziği ile ilgili bir kurum da devlet çapında, 
Cumhurbaşkanlığı makamında oluşmuştur. Bu, hal
icimiz arasında büyük sevinç ve memnuniyet uyan-
dırmi'Ştu'. 

Millî değerler, manevî değerler Türk Milletinin 
eseridir. Türk Milletinin büttününündür. Bu vesileyle, 
başta Yüce Atatürk olmak üzere, aramızdan ayrılarak 
rahmete kavuşan geçmiş Cumhurbaşkanlarını rah
metle anar, hayatta olanlara sağlık ve sıhhatler diler, 
1987 yılı bütçesinin Cumhurbaşkanlığımıza hayırlı ol
ması dileğiyle yüce makamı, Sayın Cumhurbaşkanı
mızı ve Yüce Meclisimizi sevgi ve saygıyla selamlarım. 
(ANAP, DYP ve Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 

IBAŞKAJN — Teşek'kür ederim Sayın Ekici. 
SHP Grubu adına Sayın Fahrettin Uluç, buyurun 

efendim. 

SHP GRUBU ADINA FAHRETTİN ULUÇ 
(Samsun) — Saym Başkan, sayın milletvekilleri; 
Cumhurbaşkanlığımın 1987 malî yılı bütçesi üzerinde 
Sosyaldemıokrait Halkçı PaıHi Grubunun görüşlerimi 
arz etmek üzere huzurunuzdayım. Yüce Meclisi say
gılarımla selamlarım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1982 Anayasa
sı Cumhurbaşkanını, önceki anayasalardan çok daha 
ayrıcalıklı yetki ve görevlerle donatmış bulunmakta
dır : Devletin başı, Türk Milletinin birliğini temsil 
ve devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını 
gözetmek dahil, yasama, yürütme ve yargı alanında 
önemli yetkiler vermiştir. Bu yetkiler, Cumhurbaşkan
lığının manevî sorumluluğunu da artırmış bulunmak
tadır. 

IBu nedenle, Cumhurbaşkanlığı bütçesinin sadece 
bütçeyi ilgilendiren teknik ayrıntılar ve parasal konu
ların dar çerçevesinde kalmayarak, Cumhurbaşkanlığı 
müessesesinin temel işlev, yetki ve görevlerine ilişkin 
görüşlerimizi, satırbaşları halinde, zaman sınırını aş
mamaya özen göstererek arz etmeye çalışacağım. 

Sayın Başkan, sayın mtilleHvekilleri; 1982 Anaya
sasıyla Cumhurbaşkanlığı müessesei yeniden düzenlen

miş, Cumhurbaşkanının seçimi yeni bir usule bağ
lanmış, yetkileri daha belirgin hale getirilmiştir. Cum
hurbaşkanlığı müessesesinin yeni konumunun, yasal 
hayatımızı nasıl etkileyeceğini gelecek günler göstere
cektir. Biz bugünkü düzenlemenin dikkati çeken yön
lerini, ana noktalarıyla tartışmakta yarar görüyoruz. 

1961 Anayasası Cumhurbaşkanının tarafsızlığına 
ve siyasal ilişkilerde bir denge öğesi olmasına ağırlık 
vermişti. 1982 Anayasası ise, bu özelliği korumakla 
birlikte Cumhurbaşkanlığı müessesesini güçlendirmiş 
ve tek başına kullanabileceği yetkilerle teçhiz etmiş
ti,'. 

Üzerinde durmak istediğimiz bir ruokta, Cumhur
başkanının resen imzaladığı karar ve emirler aleyhine 
yargı mercilerine başvurulmayacağına dair hükümdür. 
Bu hükmü, Anayasanın temelini oluşturan hukuk dev
leti anlayışıyla bağdaştırmakta güçlük çektiğimizi 
belirtmek isterim. Eğer Sayın Cumhurbaşkanının tek 
başına aldığı karar ve yaptığı işlemler hukuka aykırı 
ise, bunları hukuka uygun hale getirecek yargı yolu
nu açık tutmak, hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü 
ilkesinin doğal sonucudur. 

Yasama ve yürütmenin yanında yargı, yani adalet, 
insanların son umudu, son güvencesi ve sığınağıdır. 
Emerson'un deyişiyle, insanları yalnız ve ancak ada
let doyurur. Sanırım en güzelimi KJonfüçyuıs söylemiş
tir; «Adalet Kutup Yıldızı gibi yerinde durur ve geri 
kalan her şey onun çevresinde döner.» (SHP sırala
rından alkışlar) Beklenen ve istenen, iktidarın, politi
kanın ve politikacının etkinlik alanı dışında bağımsız, 
yansız kurulmuş, nitelikli bir yargı organıdır. 200 yılı 
aşan bir süre önce Montiesqieu, «Yargılama erki yasa
ma ve yürütmenin etkisinden kurtulmamış bir ülkede 
özgürlük ylokitur. Her şeyin sonunda adil bir mahke
menin bulunabileceği toplumda en büyük güvence duy
gusunu sağlar» demektedir. 

1961 Anayasasının 114 üncü maddesi açıkça, «ida
renin hiçbir eylem ve işlemi, hiçbir halde, yargı mer-
dilerinin denetimi dışında bırakılamaz» hükmünü ge
tirmiştir. Cumhurbaşkanının yargı alanındaki görev
leri içinde atama yetkisi özel bir önem taşımaktadır. 
Yürütme organının yargı üzerinde bu derece geniş yet
kilerle donatılmasının, temel organlar arasında bulun
ması gereken güçler dengesi ilkesine uygun düşme
diği görüşündeyiz. 

Üzerinde durmak istediğim bir nokta da, Devlet 
iDenetleme Kuruludur. Kurulun amacı, yönetimin hu
kuka uygunluğunu, düzenli ve verimli şekilde yürütül-
meslini ve geliştirilmesini sağlamaktır. Kurul, Cumhur-
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Ib&şkanının isteği üzerine tüm kamu kurum ve kuruluş
larında, baro, tabip odaları, sanayi ve ticaret odaları 
ıgilbi meslekî kuruluşlarda, her düzeydeki işçi ve işve
ren meslek: kuruluşlarında, kamuya yararlı dernekler
de ve vakıflarda her türlü inceleme, araştırma ve de
netlemeler yapar. Yalnız silahlı kuvvetlerle, yargı or
ganları Devlet Denetleme Kurulunun görev alanı dı
şındadır. 

(Kurulun ihdas amacı, daha önce değindiğimiz gi-
ıbi, yönetimin hukuka uygunluğunu ve verimli bir şe
kilde yürütülmesini ve geliştirilmesinli sağlamaktır. As
lında bu amaç bugün yönetimin kendi içinde çeşitli 
yasalara göre yürüttüğü denetleme ve teftiş fonksiyo
nunun da amacıdır. O halde Devlet Denetleme Kuru-

• luria ne gerek vardır? Kurulun kuruluş nedeni, gerek
çeye göre, yönetimin kemdi iç denetlemesıinin siyasal 
ve hiyerarşik baskılar nedeniyle geçmiş dönemlerde 
etkin olmamrasıdır. Bu kurul onun noksanlarını ta
mamlayacaktır. İhdas edilen bu kurulun konumu, yet
ki ve görevleri, amacı sağlayacak derecede elverişli de
ğildir. Kurul bu niteliğiyle hukuk sistemi içinde ye
rline oturmuş sayılamaz. Kurulun işlevine ilişkin ola
rak bir nokta üzerinde özellikle durmak istiyorum : 

Mevzuatına göre bu kurulun, yıllık bir rapor ya
yınlaması gerekmektedir. Bu rapor, kurul tarafından 
•bir yıl içimde yapılmış olan faaliyetlerden elde edilen 
bulgulara dayanılarak yönetimin aksayan ve geliştiril
mesi gereken ve gelişitiridi önerileri içeren bir rapor
dur. Böyle bir rapor, başta Türkiye Büyük Millet 
Meclisi olmak üzere kamuoyunca görülmeli ve bilin
melidir ki, hem yasama, hem de hükümet bundan ya
rarlanabilsin. Bu hususun ihmal edilmesini bir eksik
lik olarak görmekte bulunduğumuzu arz etmeden ge
çemeyeceğim. 

İSayın Başkanım, sayın milletvekilleri, şimdi de Sa
yın Cumhurbaşkanımızın, devletlin başı ve Türkiye 
Cumhuriyetü ve Türk Milletinin birliğini temsil, Ana
yasanın uygulanması ve devlet organlarının düzenli 
ve uyumlu çalışmasını gözetime işlevini gerekli olarak 
yerine getirmekte olduğu faaliyetlerine ilişMn birkaç 
söz etmek isterim : 

1. Kanunları, tekrar görüşmek üzere, Türkiye 
Büyük Millet Meclisine geri göndermek. 

Türküye Büyük Millet Meclisimden çıkan kanunla
rın sık sik yeniden görüşülmek üzere Meclise iadesi 
parlamento açışımdan iyi bir şey değildir. Ne var ki, 
ıbunun sorumluluğu iktidar çoğunluğunun omuzları 
üzerindedir. 

Sayın Cumhurbaşkanı, bu yetkisini haklı nedenler
le V2 kez kullanmak zorumda kalmıştır. Aslolan, ka

nun tasarı ve tekliflerinin Büyük Millet Meclisinin ko
misyonlarında ve Genel Kurulunda Anayasaya uygun, 
kendi içinde tutarlı ve olgun bir şekle getirilmesi
dir. 

Anamuıhalefet olarak bu alanda olağanüstü çaba 
harcadığımıza yüce Meclis tanıktır; ancak ne var ki, 
iktidar, aceleciliği, her türlü uyarıya karşı kapalı olu
şu ve hukuk nosyonunu göz ardı etmesi gibi neden
lerle, parlamentodaki çoğunluğuna dayanarak kusurlu 
yasaların çıkmasına neden olmaktadır; bu durum, ik
tidarın hukuku önemsemediğini gösterir. 

2. Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle 
belirli kişilerin cezalarını hafifletmek ve kaldırmak : 

Sayın Cumhurbaşkanının, bu yetkisini isabetle 
kullandığını memnuniyetle görmekteniz. 

3. Sayın Cumhurbaşkanının belli noktalarda uya
rıcı nitelikte konuşmaları olmaktadır. Buna örnek ola
rak bölücülük ve irtica konusundaki uyarıları gös
terilebilir. 

Bu.vesile ile bir noktayı daha vurgulamak gereği
ni duymaktayım : 

{Bildiğiniz gilbi geçenlerde lâikliğe aykırı kimi olay
ların- oluştuğu yörede, partimliz milletvekilleri, bası
nın da eşliğinde incelemelerde bulunmuş ve bulgula
rını kamuoyuna iletmişti. Aynı konuda Sayın Cum-
hurlbaşkam da incelemeleri sonucu benzer saptama
larda bulunmuş ve irticaî hareketler konusunda uyarı
larda bulunmuşlardı. 

Ne var ki, hükümetin bu konıida olayı hafife alan 
bir tavır aldığını görmekteyiz. Sayın Başbakan irtica 
konusunun aibartıldığını ve konunun üzerine varma
nın doğru olmayacağını beyan ederek gerçeklere ters 
düşmüş bulunmaktadır. 

Sayın milletlvekillerü, ibadet ile irtica birbirinden 
ayrıdır. Müslüman Türk Milletinin ibadetine hiçbir 
zaman engel olunamaz. (ANAP ve SHP sıralarından 
«İBravo» sesleri, alkışlar) 

ibadette samimiyet, dürüstlük, iyi huy, güzel ah
lak vardır; irticada, sömürü, çıkarcılık, riya, nifak ve 
katil kadar günah olan münafıklık vardır. (Alkışlar) 

İşte, Sayın Cumhurbaşkanımız bu idrak içinde, yıl
lar yılı sinsice sömürülen, milletimizin birlik ve bera
berliğine kast eden, belli çevrelerce yönlendirilen ve 
bir türlü kökü kesilmeyen tehlikeli akımları endişe 
ile işaret buyurmuşlardır. 

Yurdumuzun stratejik durumu çok duyarlı ve uya
nık olmamızı gerektirir. Sayın Başbakanın insaf bu
yurup da, abartılacak düzeyde olmadığını kabul ettik
leri irticaın giderek kabaracağını, şaha kalkacağını 
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görmemezlikten gelmesine doğrusu bendeniz taaccüp 
etmekteyim. (SHP sıralarından alkışlar) 

Bütçenin parasal konusuna gelince : Cumhurbaş
kanlığı, Anayasada gösterilen görev ve yetkilerini kul
lanması içlin, gerekli işlem ve işlevleri yapmak, hu
kukî, idarî, malî ve diğer hizmetleri yürütmek üzere, 
23 Mayıs 1933 tarihinden beri yürürlükte olan Riya
seti Cumhur Dairesi Teşkilatı yerine, 17 Ağustos 1983 
tarihli ve 2879 sayılı Yasa ile Cumhurbaşkanhğı Ge
nel Sekreterliği teşkilatı kurulmuştur. Burada teşkilatın 
bölümleri ve görevlerini ayrı ayrı sayarak, esasen bil
mekte olduğunuz şeyleri söyleyerek vaktinizi almaya
cağım. 

Sayın milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı bütçesinde 
görülen yüzde 18.8'lik artış, enflasyonun da altında, 
personel giderleri karşılığıdır. Sene sonunda iptal edi
len kısım nazara alındığında, bu miktarın bir hayli 
küçük olduğu görülecektir. 1985 yılında iptal edilen 
259 milyon liranın 249 milyon lirası, atama yapılma
yan personel giderlerine aittir. Cari harcamalarda ise 
yüzde 3.6'lık bir artış görülmektedir. Cumhurbaşkan
lığının 1987 yılı bütçesi büyük bir tasarruf zihniyetiyle 
hazırlanmıştır. Olumlu karşıladığımız bu titizlik ve 
duyarlılığın, diğer kamu sektörü bütçelerinde de görül
mesini yürekten dilemekteyiz. 

Ağırlamalar, açılış masrafları ve daha niye cömert
çe kaynak savurganlığına paydos demeliyiz. Zira biz, 
şahsına ait işlerde devlet mumunu yakmayan inanca 
sahip bir milletiz. Bu duygularla Cumhurbaşkanlığı 
1987 malî yılı bütçesiyle, 1985 yılı kesinhesap yasa ta
sarısının Cumhurbaşkanlığı müessesesine ve ülkemize 
hayırlı ve uğurlu olmasını diler, yüce Meclise sonsuz 
saygılarımı arz ederim efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uluç. 
Sayın Sökmenoğlu, buyurun efendim (DYP sıra

larından alkışlar) 
DYP GRUBU ADİNA MUSTAFA MURAT 

SÖKMENOĞLU (Hatay) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerinde Doğru 
Yol Partisi Grubunun görüşlerini açıklamak üzere söz
lerime başlarken, muhterem heyetinizi saygı ile selam
lıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, 1985 yılı kesinhesaplarında 
yüzde 19 oranında bir tasarruf sağlanması, Cumhur
başkanlığının hassasiyetini bir kere daha ortaya koy
maktadır. 1987 bütçesinde sadece yüzde 18,8 oranında 
bir artış görülmektedir ki, bu artış, Hükümetin öngor-
meye çalıştığı enflasyon oranının çok altında bir artış
tır. 

Sayın milletvekilleri, bu görüşlerimizi ifade ettik
ten sonra, Sayın Cumhurbaşkanımızın devletin, mille
tin bütünlüğünü, bölünmezliğini, Atatürk ilke ve inkı
laplarının korunmasını hedef alan konuşmalarının ka
muoyunda ilgiyle izlendiği kadar, mîllî irade temsil
cileri siz sayın üyeler tarafından da takip edildiği mu
hakkaktır. Ancak, öyle hassas konular vardır ki, Cum
hurbaşkanlığı makamı ve hükümet arasında anlaşma 
sağlanamıyorsa, yüce milleti tedirgin eder. 

Muhterem milletvekilleri, kendi inancının gereğini 
yapan, Yüce Allah'a karşı inancını belirtmek için dinî 
vecibeleri yerine getiren, namaz kılan, oruç tutan, zekât 
veren, hacca giden vatandaşlarla; Türkiye'de teokra
tik devlet düzenini kurmaya kalkışan, özellikle dış 
güçlerin etkisiyle bölücü hareketlerin içine girenleri 
ayırt etmek gerekir. Eğer bu güçlerin yakın komşu
larımız tarafından teşvik gördüğü tespit ediliyorsa, bu
nu yüksek sesle söylemek Türk Milletinin geleceği için 
şart olduğu kadar, devletin bunları yargıya teslim et
mesi de kaçınılmazdır. 

Muhterem milletvekilleri, birtakım yabancı devlet
lerin Türkiye'yi bölmek isteyenlere destek verdikleri, 
eylemci aşırı solun maskesinin düşmesinden sonra, dini 
bütün vatandaşlarımızı etkilerine almak istedikleri 
gerçeği ortaya çıkmıştır. Masum insanları kullanmak 
için harekete geçtikleri, bize kadar yollanan mektup
larla da ispatlanmaktadır. 

Bir taraftan iç savaş çıkarmak isteyenlere yardım 
edip, onları ülkelerindeki kamplarında eğitirken, diğer 
taraftan Humeynici yaklaşımla vatandaşları etkisi altı
na almaya çalışan gruplara ilaveten, diplomatik pasa
portlu ajanların kol gezmesi ürkütücüdür. Caferî mez
hebine mensup olan ajanlarla, Humeynici ajanların 
ayrı ayrı vatanlaşlarla ilişki kurup, mezhep ayrımını 
tahrik ederek aziz milletimizi birbirleri aleyhine kış
kırtmak istemelerini saklamanın faydası yoktur. Ayrı
ca, olaylara yanlış teşhis konulmasını da önlemiş olu
yoruz. 

Sayın milletvekilleri, sadece gazetelere yansıyan iti
rafçıların beyanlarıyla meseleyi öğrenmemiz de yan
lıştır. Dini alet ederek ülkemizi yeniden mezhep kav
galarına sürüklemek isteyenleri devlet teşhir edip, ce-
zalandırmalıdır; yeter ki devlet teşhiste anlaşmazlığa 
düşmesin. Devlet, irtica meselesinde anlaşamazsa, teh
like daha da büyür. Sadece böyle önemli boyutlarla 
önemli bir meselenin hallolması da imkânsızdır. Teok
ratik devlet düzenini özleyenlerin üzerine gidilmesi ne 
kadar isabetli ise, dinine, örf ve âdetine bağlı milleti
mizin rencide olmasını önlemek de bir başka vazifedir. 
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Yasaların dışına çıkanları bulmak, devletin güvenlik 
kuvvetlerinin işidir. Cumhuriyet kanunlarına aykırı. 
hareket edenlerin Cumhuriyet savcıları ile Devlet Gü
venlik Mahkemeleriyle takip edilmesi gerekir, icranın, 
«irtica var mıdır, yak mudur» tartışmasına girmesi ise 
devletimizi, Cumhuriyetimizi zaafa düşürür. 

Sayın milletvekilleri, «Hâkimiyet Kayıtsız Şartsız 
Milletindir» diyen eşsiz Atatürk'ün kurduğu Türkiye 
Büyük Millet Meclisine bilgi verilmemesini yadırgadı
ğımızı, alışkanlık haline getirilmesine demokrasi adına 
üzüldüğümüzü söylemeden de geçemeyeceğim. Gere
kiyorsa Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine gizli 
bir celse ile bilgi verilmesi birçok karanlık noktaları 
aydınlatacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, eğer bazı basın organla
rına yansıdığı biçimde, Cumhuriyet Hükümetinin bir 
bakanının diğer bir sayın bakana vekâleti, devletin en 
yüksek makamı olan Sayın Cumhurbaşkanımız tara
fından mahzurlu görülmüşse, gazetelerde bu mesele 
tekzip de edilmiyorsa, Cumhuriyet Hükümeti zaafa 
düşmüş demektir. (DYP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Yapılacak iş, emaneti sahibine teslim etmektir, de
vamda ısrar, birtakım sıkıntıları da beraber getirecek
tir; çünkü hükümet bütündür, mesuliyette müşterek
tir. 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Herkesi emanetçi 
mi zannettin? 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLUU (De
vamla) — En az ben emanetçi değilim sayın millet
vekili. 

Muhterem milletvekilleri, bu arada önemli bir nok
tada da görüşlerimizi arz etmek istiyorum. Bu millet, 
devlet arasına girmeye kimsenin hakkı olmadığı gibi, 
geçiş döneminin uzamasında ısrar etmenin kimseye 
fayda getirmeyeceğinin bilinmesi hususudur. 

Sayın milletvekilleri, millî iradeyi temsil ettiğini 
söyleyen, demokratlığı da kimseye bırakmayan bazı 
sayın üyelerin bu çatı altında Anayasada geçici 16 
maddeyi yorumlaması demokrasi adına ürkütücü
dür. Bunun, 12 Eylül döneminden bir geçiş dönemine 
geçmenin icabı olduğunu hâlâ savunması ise üzücü
dür. Söz konusu 16 maddenin hükmünü icra etme
sinden sonra yumuşak inişe geçilebileceğini ifade 
ettiklerini, milletin arzusunu görmemezliğe gelmelerini 
hür ve demokrat Türkiye'nin geleceği bakımından en
dişe ile izlemekteyiz. (DYP sıralarından «Bravo» ses
leri) Oysa, tarafsızlığı kendilerine ilke kabul eden 
muhterem Cumhurbaşkanımızın, faziletler rejimi de-
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mökrasinin işletilmesi için sarf ettikleri üstün gayret
lerle fevkalade dönemin geride kaldığı görülmektedir. 
Demokrasinin bütün mekanizmalarının tüm icaplarıy
la çalışmaya başlaması bugün bir zaruret haline gel
miştir. Fevkalade devrin en yüksek mesuliyetini de
ruhte etmiş bulunan ve fevkalade devirle, normal de
vir arasındaki geçişin fikrî ve siyasî mesuliyetini üze
rinde taşıyan Sayın Cumhurbaşkanımızın artık nor
mal devrin başlamasını arzu ettikleri hepimizce ma-' 
lumdur. Bu arzuların, politik mahfiller tarafından çif
te manaya gelmeyecek açıklıkta ve alenî ifade etmiş
lerdir. 

Türkiye'de, Türk Devletinin ve milletinin en yük
sek seviyesinde ve hayatî menfaatleri korumak duru
munda bulunan bu yüce makamın, gelişmelerin istika
metini isabetli gördüğünden ve sorumlu makamların 
bu gelişmeleri gerçekleştirmesi için zaruri tedbirleri 
almaşım istediğinden kimsenin artık şüphesi yoktur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, milletin yüksek 
menfaatleri ve yüce milletimiz, politik zeminlerde ka
bul edilebilecek bir formüle bağlanacak politik jest 
beklemektedirler. Bunu da yapacak yegâne yer şüp
hesiz yüce Meclistir. Böylelikle yüce Meclis, varlığının 
sebebiyle ve felsefesinin bütün icaplarıyla siyasî ha
yata şekil vermesini sağlayacaktır. 

Sayın milletvekilleri, gerçekten demokrasi üzerin
deki sis yavaş yavaş darılmakta, hür ve demokrat 
Türkiye'nin aydınlık geleceği gözükmektedir. Çok ta
raflı demokratik platformlar ülkemizde de toplan
makta, açık açılç herkes fikirlerini, demokrasinin za
ruret ve faziletlerini ortaya koyabilmektedirler. Tabiî 
bir istikameti örtmeye çalışmak, tabiî bir gelişmeyi ge
ciktirmek için elden gelen bütün tedbirleri almak, de
mokrat bir anlayışın sınırları içinde kabul göremez. 
Gözler Meclise çevrilmiştir. İş başa düşmüştür. De
mokrat olmayan bir tutumla, inat ve İsrarla, gelişme
leri durdurmaya çalışmayı ne mantıkla, ne de vicdanla 
bağdaştırmak mümkün değildir. (DYP sıralarından 
«Bravo» sesleri) Meclis içinde millî iradenin üzerinde 
başka güçler vehmetmek yakışıksızdır. Hakka, hukuka, 
adalete ve demokrasiye de sığmaz. 

Sayın milletvekilleri, demokrasilerde evvela millî 
hâkimiyeti temsil eden yüce Meclise itimat şarttır. 
işte Sayın Cumhurbaşkanımız demokrasiyi benimse
yen yüksek şahsiyetleriyle millî iradeyi temsil eden 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin kararına iti
bar edeceklerini ifade buyurmuşlardır. Anayasanın ge
çici 4 üncü maddesinin kaldırılması hususunda da 
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millî iradenin teoelligâhı Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin yetkili olduğu tezini desteklemişlerdir. 

Böylece Türkiye'de demokrasiye geçiş dönemi ya
şanıyor; bazı işlerin gerçekleşmesi için aradan bir sü
re geçmesi gereğini savunmak artık mümkün değildir. 
Türkiye'de böylelikle insan haklarına saygılı, hür ve 
demokrat Batı dünyasındaki yerini alacaktır. 

Sayın milletvekilleri, gelişen şartlar bundan böyle 
gidiş istikametinin eksiksiz demokrasi yönünde olaca
ğını göstermektedir. Çünkü, normal olanı da budur. 
Çünkü, Türkiye'nin kader birliği ettiği hür demokrat 
alemle işbirliğinin, ancak bu şartlar içinde memleket 
menfaatlerine hizmet edeceği görülmüştür . 

Ayrıca, hukuk devletinde vatandaşlar in haklarına 
ve hürriyetlerine riayet şarttır. Bu gerçekle de hak, 
hukuk ve adalet prensiplerinin zedelenmemesi, ona 
parlamentonun sahip çıkması kadar doğal hiçbir şey 
yoktur. Ancak, ülkenin parlamentosunda merkez sul
tası olmasın. 

Sayın milletvekilleri, demokrasiyi savunmak, geliş
tirmek zaruretini görmeyip, sertlik politikası hedef
leyenlerin hür ve demokrat Türkiye'den bahsetmeleri
ni beklememek gerektiğine inanmakla beraber, millet 
çoğunluğunun iradesinin önemini de hatırlatmak iste
rim. Fertler ve siyasî kuruluşlar arasında esnek ve 
yumuşak ilişkiler yaratabilmek gibi duygularla güçle
necek demokrasinin birçok kuralları olduğunu da 
unutmayalım. Faziletler rejimi demokrasiyi yürütmek 
ve sağlıklı bir şekilde işletmek için evvela onun kural
larına hep beraber uyalım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, partiler üstü 
olan Sayın Cumhurbaşkanımızın parti farkı gözet
meksizin Anayasada belirlenen yetkilerinin kullanıl
masını şü sıralarda tartışma konusu yapmamak gere
kir kaanatindeyim. Oysa iktidarın, Anayasanın 175 
inci maddesindeki değişiklik arzusu içerisinde öncelikle 
Sayın Cumhurbaşkanının yetkisini kaldırma çabası 
içinde olduğu izlenimi yaygındır. (DYP sıralarından 
alkışlar) 

Ümit ederiz ki, Anayasamn geçici maddelerinin 
kalkması, Anayasanın esas maddeleriyle pazarlık ko
nusu haline getirilmez, özellikle bu konuda Sayın 
Cumhurbaşkanını devre dışı bırakma heveslerine ka-
pılınmayacağını temenni ederek, Cumhurbaşkanlığı 
Bütçesinin devlete ve millete hayırlı olmasını diliyor, 
muhterem heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sökmenoğlu. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
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Sayın Nuri üzel, Sayın Bayezit soru sormak isti
yorlar. 

Başka soru sormak isteyen?.. Yok. 
Soru sorma istemi bitmiştir. 
Buyurun Sayın Üzel. 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, Sa

yın Cumhurbaşkanımızın emir ve direktifleriyle çalı
şan Devlet Denetleme Kurulunun çalşma esas ve 
usullerini belirten bir mefin var mıdır? Bu metni, lût-
fedilirse, nasıl temin edebiliriz. 

İkincisi; Devlet Denetleme Kurulunun şimdiye ka
dar hukukî manasıyla tahkikat olarak ele aldığı konu
lar kaç tanedir? 

Üçüncüsü; Devlet Denetleme Kurulunda halen, 
idarî personel haricinde tahkik, teftiş ve tetkik elema
nı olarak kaç kişi mevcuttur? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, diğer soruyu da alalım mı, yoksa tek tek 

mi cevap vereceksiniz? 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Gümüşhane) — Yazılı olarak cevap verece
ğiz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Yazılı cevap verilecek. 
Buyurun Sayın Bayezit. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, sorularımıza hükümetin cevap vermesi 
konusunda her ne kadar 63 üncü maddedeki «her gö
rüşme» tabirine dayanarak «hükümet burada yer alır» 
dediniz, saygı duyduk; ama sorularımıza hükümetin 
cevap vermesini Cumhurbaşkanlığı makamına göste
rilmesi gereken saygı bakımından uygun görmüyoruz. 
Bence çok sakat bir uygulamaya girdik. Ben, Sayın 
Cumhurbaşkanımızın tasarruflarıyla ilgili bir sual so
racağım, her şeyden önce hükümetin hangi yetkisi var
dır benim bu sualime cevap vermeye ve bana muhatap 
olmaya? 

BAŞKAN — Sayın Genel Sekretere... 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Gümüşhane) — Genel Sekreterlik verecek 
yazılı cevabı. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Onun için yaptığınız uygulamanın sakatlığını vurgula
mak istiyorum Sayın Başkan, 63 üncü maddeyi yanlış 
uyguladınız. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Gümüşhane) — Efendim Genel Sekre
terlik yazılı cevap verecektir. 
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M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Hü
kümet muhatap olamaz. Benim sualime, Sayın Baka
nın kişiliğini tenzih ediyorum, hükümet muhatap ola
maz. 

BAŞKAN — Tamam, haklısınız. Sayın Bayezit... 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — O 

halde, hükümeti, müzakerelerin başında bu iki büt
çede ve Sayıştay bütçesinde bize muhatap etmekle 
usulî hata işlediniz. 63 üncü maddenin ikinci fıkrası
nın kabul edilme nedenini lütfen değerlendiriniz. Sa
yıştay için özel bir prosedür getiren İçtüzük, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı makamı 
konularında hükümeti bize nasıl muhatap kılar Sayın 
Başkan? Sualimin muhatabı Sayın Bakan ve hükümet 
değildir efendim, sualimin muhatabı Cumhurbaşkan
lığı makamıdır. Temsil eden Sayın Genel Sekreter, 
bittabi yazılı cevap vermekte muhtardır. 

BAŞKAN — Sorunuzu sorun efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş — 

Efendim iki sualim var. 
Birinci sualim : Anavatan Hükümeti döneminde 

tabiî, Sayın Cumhurbaşkanınca bir bakanüğa vekâlet 
teklifi geri çevrilen - son, olay, gazetede çıkan olay 
hariç - başka bir tasarruf var mıdır? 

İkinci soru : İrticaî nitelik taşıyan olaylara Sayın 
Cumhurbaşkanının ve hükümetin bakış açılan bize gö
re farklıdır. O zaman bir endişeye düştüm; istihbarat 
kaynaklarında bir farklılık var mıdır endişesi bende 
uyandı. Şu suali soruyorum : Sayın Cumhurbaşkanı
nın, lâik Türkiye Cumhuriyetinin Anayasada nitelik
leri sayılı Türkiye Cumhuriyetinin bu niteliklerinin ko
runması açısından başvurduğu, yararlandıkları istih
barat kaynakları ile hükümetin istihbarat kaymakları 
arasında bir farklılık var mıdır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Genel Sekreter buyurun. 
CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERİ 

SEDAT GÜNERAL — Efendim cevaplar yazılı ola
rak takdim edilecektir. 

BAŞKAN ,— Teşekkür ederim. 
HİLMİ NALBANTOÖUU (Erzurum) — Sa

yın Başkan soru. 

BAŞKAN — Soru işlemini bitirmiştik Sayın Nal-
bantoğlu. 

Cumhurbaşkanlığı * 'bütçesi üzerindeki görüşmeler 
tamamlanmıştır. 

Cumhurbaşkanılığı 'bütçesinin 'bölümlerine geçil
mesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etme-
yenller... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri ayrı ayrı okutup oylarınıza sunacağını. 

NEJAT ABDULLAH RESULOĞLU (Ankara) 
— Sayın Başkan, lütfen bu tarafa da frakın. 

BAŞKAN — Baktım efendim, sordum da, «baş
ka soru sormak isteyen var mı?» diye, 

Bölümleri okuiyorum: 
i. — Cumhurbaşkanlığı 1987 Malî Yılı Bütçesi ; 

Prog. 
kodu Açıklama Lira 

101 Genel yönetim ve destek 
'hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kaibul 
edilmiştir.; 

900 Hizmet programlarına da
ğıtılamayan transferler 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Ka'bul 
edilmiştir. 

1 602 000 000 

8 000 000 

GENEL TOPLAM 1 610 000 000 

BAŞKAN — Kaibul eden
ler... Etmeyenler... Kaibul 
edilmiştir. 

2. — Cumhurbaşkanlığı 1985 Malî Yılı Kesinhe-
sabi. 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı 1985 Malî Yılı 
Kesinhesabıının 'bölümlerine geçilmesini oylarınıza 
sunacağım: 

Bölümlerine geçilmesini kabul edenler... Ka'bul 
Gitmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Her bölümü ayrı ayrı okutup, oylarınıza sunaca
ğım. 
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A — CETVELİ 

İptal edilen 
Ödenek Gider ödenek 

Prog. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

101 Genel yönetim ve desttik- hizmetleri 1 310 325 000 1 056 129 984 254 195 016 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir,, 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan transfer
ler 42 800 000 37 408 264 5 391 736 
iBAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
*Kabul edilmiştir, 

GENEL TOPLAM 1 353 125 000 1 093 538 248 . 259 586 752 

'BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir^ 

Cumhurbaşkanlığı 1985 malî yılı kesinhesabmın 
bölümleri 'kabul ediknlştir. 

Cumhurbaşkanlığı 1987 malî yılı bütçesiyle, 1985 
malî yılı ıkesinhesabı kabul edilmiştir. 

Hayırlı ve uğurlu olsun ©fendini. '(Alkışlar) 

C) SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI : 
/. — Sayıştay Başkanlığı 1987 Malî Yılı Bütçesi. 
2. — Sayıştay Başkanlığı 1985 Malî Yılı Kesinhe-

sabı. 
BAŞKAN — Programa göre Sayıştay Başkanlığı 

bütçesi 'ile kesinhesabı üzerindeki görüşmelere baş
lıyoruz. 

Komisyon ve ddareoi üye yerlerini almışlardır. 

Grupları adıma söz istemlinde bulunan arkadaşla
rımı okuyorum: SHP Grubu adına Sayın Muzaffer 
Yıldırım, DYP Grubu adına Sayın Ayhan Çetin ve 
ANAP Grubu adına Sayın Nevzat Yağcı. 

Sayın Muzaffer Yıldırım, buyurun. 
Sayın Yıldırım,. süreniz 30 dakika efendim. 
SHP GRUBU ADINA MUZAFFER YILDIRIM 

(Kayseri) — Sayın Balkan, değerli milletvekilleri; Sa
yıştay 'Başkanlığının 1987 bütçesi hakkında Sosyai-
demokrat Halkçı Parti Grubunun görüşlerıinİ sun
mak . üzere, huzurlarınızdayım. Grubum ve şahsım 
adına, değerli miletvekillerine en derin saygılarımı 
sunarım. 

Devlet bütçesini kabul etme yetkisinin, parlamen-
tolarca kullanılmaya başlamasıyla, icra organının 
yapmış olduğu bütçe uygulamalarının denetimi ihti
yacı doğmuş ve bu nedenle de, parlamento adına gö

rev yapan ve bütçeyi bütün safhalarryla denetleyen 
Sayışitaylar kurulması gerekmiştir. 

Türk Sayıştayı ilk olarak 30 Mayıs 1862 tarihin
de kurulmuş ve kuruluşundan bu yana, çeşitlıi safha
lar geçirerek, Cumhuriyet döneminde 1924 ve 1961 
anayasal'arında yer lahnıış'tır. 1982 Anayasamızın 160 
inci maddesi, Sayış'taya, genel ve katma 'bütçeli daire
lerin gelir ve giderleriyle mallarım, Türkiye Büyük 
Millet Meclisli adına denetleme ve sorumluların he
sap ve işlemlerini; kesin hükme bağlama ve yasalar
da gösterilen inceleme, denetleme ve hükme bağla
ma yetkisi vermiştir. 

Söz konusu maddede, Sayıştayın kuruluşu, işle
yişi, denetim usulleri, mensuplarının nitelikleri, atan
maları, ödev ve yetkileri, haklan ve yükümlülükleri 
ve diğer özlük İşleriyle, Başkan ve üyelerinin temi
natlarının kanunla düzenleneceği hükmü yer almış 
bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri,. demokrasi
lerde kalkınmanın yükünün 'kimlerin omuzlarında ka
lacağının saptanması, haliktan toplanan paraların har
canması, ısadece ısiiyasal iktidarların tercihine bırakıla
maz. Kamu gelir ve gider mallarının, üretim dağıtım 
ve kullanımının denetlenmesi gerekir. Siyasal 'iktidarın 
karar ve uygulamalarının, kamuoyunun da katılımıy
la irdelenmesi (gerekir. 'Bu anlamda denetimi, yasal 
bir zorunluluk değil, sosyoekonomik gereksinmelerin 
yarattığı bir gerekliliktir. Denetim sorunu, demok
rasi sorununun bir parçasıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hatırlaya
cağınız gibi, geçen yıl da Sayıştay Başkanlığı büt
çesi üzerinde konuşmuş ve konuşmamın ilk bölü-
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ırittnde, denetime duyulan ihtiyaç nedenleri üzerinde 
durarak, ülkemizdeki denetim organları ve denetim 
yöntemleri konusunda 'bazı bilgiler sunmuştum. Bun
lar üzerinde yeniden durmak istemiyorum. Ancak, 
şu kadarını belir'tmek gerekir ki, maliî denetim çok 
yönlü ve ülike ekonomisinin geleceğiyle yakından il
gili bir konudur. Bu nedenle, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin siyasî iktidarı denetimlinde en büyük yar
dımcısı Sayıştaya ciddî ve önemli görevler veril-
ımiştir. Sayıştayın işlevini, verilen görevlerin ağırlı
ğıyla 'bağlantılı olarak yerine getirmesini beklemek 
de Türkiye Büyük Millet Meclisinin en doğal hak
kıdır. 

Şimdi, Sayrştayca yapılması gerekenleri, geçen 
yilkıi konuşmam üzerine Sayıştay 'Başkanınca bana 
yazıtı olarak verilen cevapları da dikkate alarak, ir
delemek istiyorum. Giderlerin denetiminde çağdaş an
layış ve yaklaşım, ilktisadîlik, verimlilik ve etkenlik 
denetiminin yapılmasıdır. Sağlıktan dış "borçlara, ta
rımdan eğitim (hizmetlerine delk uzanan ülke sorun
ları, hakkında yüce .Meclisimize raporlar sunmak, 
yasal 'bir görevi yerine getirmenin ötesinde, çağdaş 
denetim yapmanın 'bir gereğidir. 

Öyle görünüyor iki, Sayıştayımız geleneksel hu
kuka uygunluk denetiminin kalıpları içine kendini 
hapsetmiştir. 'Bu kalıpların aşılması yönünde ilkeli, 
programlı ve ciddî bir çalışma yapılmamaktadır. De
netimde bilgisayarlardan yararlanma, iktisadîlik, ve
rimlilik ve etkenlik denetimi yapmayla yakından bağ
lantılıdır. Bilgisayar sisteminden harcamaların eko
nomik 'analizi amacıyla yararlanılmıyorsa, bu bağış
lanabilir 'bir hata değildir. Bilgisayarlardan yararlan
ma konusu, terminaller satın alınması ve bunların 
Ifcurumun (binasının içine yerleştirilmesine indirgene
mez ve indirgenmemelidir. Başka türlü ifade edecek 
olursak, •bilgisayarlardan yaraırianıma, her şeyden 
önce bir perspektif konusu, bir yaklaşım ve hedef 
saptama sorunudur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gelir dene
timi konusunda Sayıştay, üzerine düşen görevi ye
rine getirememektedir. Bu hususu, eleman yetersiz
liğine bağlamak yanlıştır. Sayıştaya gelir denetimin
de düşen görevi bir daha altını çizerek belirtmek 
istiyorum. Sayıştayın vergi mükellefi bazında dene
tim yapmasını istemek ve -beklemek yanlış 'bir yak
laşımdır. Sayıştayın gelir denetimi üst düzeyde 'ol
malıdır. Yürürlüğe konan ıvergi yasalarının neler 
sağladığını, ne ölçüde başarılı olduğunu, aksaklık
ları varsa nedenlerini saptama, vergi yasalarını, ge

lir dağılımı, sosyal adalet ve vergi tekniği açıların
dan değerlendirmek, Sayıştayın görevlerinden olma
lıdır. Vergi yasalarının sık sık değiştirildiği, bu ya
salarla yetkilerin önemli ölçüde yürütme organına 
devredildiği 'bir ortamda, Sayıştayın suskun kalma
sı, eleman yetersizliğinden çok, konuya yaklaşım ek
sikliğinden kaynaklanmaktadır. 832 sayılı Yasanın 
gelir denetimi konusunda Sayıştaya verdiği görev ve 
yetkileri bu düzeyde değerlendirmek ve Türkiye 'Bü
yük 'Millet Meclisline karşı sorumluluğunu böyle an
lamak gerekir. 

Sayın 'Başkan, değerli milletvekilleri; fon konusu
nun son zamanlarda güncelleşmesi nedensiz değildir. 
Bir kere, hiçbir dönemde, ANAP döneminde oldu
ğu kadar sık aralıklarla fon kurulmamıştır. Keza, 
hiçbir dönemde, bugünkü büyüklük ve kapsamda 
fon kurulmamıştır. Yine hiçbir dönemde, bütçe di
siplini dışına kaçırılan, malî yasaların, Sayıştay ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi denetiminin dışında 
tutulan fonlar, bu denli ağırlık kazanmamıştır. 

ANAP iktidarının, (kendisinden, fonlarla ilgili top
lu bilgiler ve ayrıntılı açıklamalar 'istendiğinde, cid
dî bir rahatsızlık ve sıkıntı içine girdiği görülmekte
dir. ANAP iktidarı Iböyle durumlarda akla gelmeye
cek aldatmacalara başvurmak gereğini duymakta, 
hatta gayri ciddî bir tutum kabullenmek pahasına, 
fonlarla ilgili toplu bilgilere sahip olmadığını söy
leyebilmektedir. Dolaylı ve dolaysız olarak yurttaş
lardan alınan paralarla oluşturulan fonların nereye, 
nasıl harcandığının son kuruşuna kadar bilinmesi 
gerekmektedir. Denetim, bu bilgilenmeler için önem
li 'bir araçtır. 

Fonlardan bazıları Sayıştayın, bazıları Başba
kanlık Yüksek Denetleme Kurulunun, bazıları da 
çeşitli bakanlık temsilcilerinden kurulu komisyon
ların denetimine tabidir. Bazı fonların ise nasıl de
netleneceği ibilinmemektedir. Çapı itibariyle büyük 
boyutlu fonlar, Sayıştayın ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin denetimi, dışındadır. Devlet gelirlerinin 
yüzde 40'ına varan bir kısım, fonlarda, bütçe dışı 
kaynaklardan toplanmakta; harcamaları da Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin onayı dışında kalmaktadır. 
Son üç yılda oluşturulan bütçe dışı, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi denetiminden yoksun fonların boyut
ları çok büyümüştür; dolayısıyla, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi denetimindeki bütçe, giderek küçül-
mektedir^ Türkiye Büyük Millet MecM gerekli ön
lemleri almazsa, neredeyse bütçenin tamamı - ücret-
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lilere ödenenler hariç - fonlara dönüşecek, fon ik
tidarı da bu fonları İstediği 'gibi kullanacaktır. 

Devletim 'bütün gelir ve giderlerini içine alma
yan bir bütçe, bütçe değildir. Devletin bütün gelir ve 
giderleri, ınifllet adına Türkiye Büyük Mıüllet Mec
lisi tarafından denetlenemiyorsa, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi vazifesini tam yapamıyor demektir. Bu
na sebep siyasî iktidardır. Bu bakımdan iktidarın 
sorumluluğu büyüktür. 

Bütçe dışında oluşturulan fonların çeşitli sakın
caları vardır. Bunları şöyle sıralayabiliriz: Devlet' 
bütçesi ve bütçe analizleri antenlini kaybetmiştir. 
Bütçeyle ilgili ekonomik, sosyal analizlerin hiçbir 
değeri kalmamıştır. Dolaylısıyla genel bütçenin yasa
laşması aşamasında Türkiye Büyük Millet Meclisi 
kararları geçersiz bir temele dayanmaktadır. Fon
lara, bütçe dışı kaynaklardan toplanan paralar, enf
lasyona neden olmaktadır. Bu yüzden, dar gelirli va
tandaşlarımıza yüklenen yük, görünmeyen bir şekil
de. artmaktadır. 

Fonların kullanımlında, öncelıiiklere ağırdık veril
mediği 'dikkati çekmektedıir. Yatırım harcamalarında 
Devlet Planlama* Teşkilatının belirlediği genel çerçe
veye "uyulsa dahi, fonların yatırımllara ve cari har
camalara tahsiısiınde kişisel ve özel korumaya yöne
lik etkinliklerin rol oynaması mümkündür. Bu, kay
nakların verimsiz kullanımıma neden olabilecek nite
liktedir. 

Fonların duşturufonasındaki ve kullanıllmasındaki 
düzenlemeler ve uygulamalar, çok yönlü haksız reka
bete imkân verebilecek niteliktedir. 

Fonların kullanımında, Beşinci Beş Yıllık Kalkın
ma Planıyla hükümet programına aykırı savurgan
lıklar dikkati çekmektedir. Fanlarla ilgili uygulama
larda, yetkilerin aşıldığı yasal açmazlar gözlenmek-
edir. Fonların yönetiminde 19. ayrı şekil kullanılmak
tadır. Birkaç istisna dışında, aynı bakanlık içinde 
dahi sistemi bir yönetim biçimimin oluşturulmadığı 
görülmekitediijr. 

Fonların denetiminde 21 ayrı denetim şekli var
dır. Bazı fonların nasıl denetleneceği dahi beiirtilme-
miştir. Birkaç 'istisna dışında, aynı bakanlığa bağlı 
fonlar için bile sistemi bir denetim şekli geliştiril-
memişitlir. Yetkiyi kullananla denetleyenin birbirin
den bağımsız olmadığı gözlenmektedir. Fonların yak
laşık üçte biri, Sayıştay ve Türkiye Büyük Millet 
'Meclisi denetimine tabidir. Çapı itibariyle büyük bo
yutlu fonlar, Sayıştay ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisi denetimi dışında kalabilmekte veya tutulabilmek-
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tediir. Fonların deı^timıindeka sistemsizlik ve karga
şa, devlet yönetimi ve demokrasi açısından sakın
calar yaratabilecek niteliktedir. Bu konuda yüce 
Meclisimize önemli bir görev düşmektedir; gerek fon
lar yoluyla, gerekse çeşitli mevzuata konan hüküm
lerle Türkiye Büyük, Millet Meclisi ve Sayıştay dene
timinden kaçışın önü alınmalıdır. Bütçe içi 
ve bütçe dışı fonların oluşumu, kaynakla
rın toplanması, kullanılması, yönetimi, ve de
netimi konularında mutlaka araştırma yapıl
malıdır. Sayıştayın fonlar konusunda duyarlı olma
sını, yasanın verdiği yetkilerini kullanmasını, Tür
kiye Büyük Millet Meclisine bu hususta gerekli ra
porları sunmasına beklemekteyiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; devlete ait 
taşınmaz mallar hâlâ denetim dışındadır. 1050 sayılı 
Mumasebe-i Umumiye Kanununun 23 üncü madde
sinde, devlete ait taşınmaz malların Maliye ve Güm
rük Bakanlığınca kayıt ve idare edileceği belirtildiği 
halde, bu bakanlık 'bir türlü, Hazine adına kayıtlı 
taşınmaz malların kayıt düzenini 'kuramamıştır; kı
sacası, devlete ait binaların sayısı, arsa ve arazilerin 
yüzölçümü bilinmemektedir. 1982 yıllında Sayıştay-
ca, devlet taşınmaz malılarının Sayıştayca denetimi
ne ilişkin yasal hükümlere işlerlik kazandırılması 
ve gerekli yasal ve idarî önlemlerin alınması hak
kında bir rapor hazırlanmış olmasına rağmen, bu ra
porun gerekleri yerine getirilmemiştir. Sayın Maliye 
ve Gümrük Bakanından soruyoruz: Bu konuda ne
ler yapılmıştır? Yapmamış iseler, sebepleri nelerdir? 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; be
lediyeler, 1985 sonrasında ANAP iktidarının tam 
desteğiyle bol yetki ve kaynakla çalışmaktadırlar. 
Büyük kaynak ve yetkiler aktarılmasına rağmen, bele
diyelerde tutarlı ve etkin bir uygulamanın olduğu 
söylenemez. Ayrıca, özelikle büyük şehirlerin ye
rel yönetimlerinde yolsuzluk söylentileri hızla yayıl
maktadır. Sayıştay, öncelikle bu yolsuzluk söylenti
lerinin yoğun olduğu beledi'ye sayman hesaplarını 
mutlaka denetim programına almalıdır. Yüce Mecli
simiz de artık yerel yönetimlerin denetiminde terci
hini açık seçik ortaya koymalı ve bunların deneti
mini Sayıştayın aslî görevlerine dahil etmelidir. Böy
lelikle, yerel yönetimlerin denetimi Sayıştayın ge
çici görevleri arasında değil, aslî görevleri arasında 
yerini almış olacak ve bu yolla da, Sayıştayın, ye
rel yönetimlerim denetimine daha çok önem verme
si sağlanacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 832 sayılı 
Sayıştay Yasasının 28 inci maddesi, devlete ait ik-
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raz, istikraz ve. taahhütlerle, çeşitli kaynaklardan ba
ğış ve yardım suretiyle ©İde edilen nakdî ve aynî kıy
metleri, Hazine bonolarını, bütün kefalet, kredi ve 
Hazine avanslarını kaydedip, denetlemek görevini Sa
yıştaya vermiştir. Görüldüğü gibi, devletin dış ve iç 
'borçları konusunda Sayıştaya verilen görev, basit 
'bir kayı'tçılık ya da bir izleme değil, denetim yap
maktır. 832 sayılı Yasanın 55 inci maddesinin de bir 
gereği olarak, yüce Meclisimize raporlar vermesini 
istiyoruz. Böylelikle, hem Türkiye Büyük Millet Mec-
tiıisi bilgilenmiş olacak, hem de Sayıştaya devlet borç
ları konusunda verilen görev, özü boşaltılmış basit 
bir kayıt tutma anlayışından kıırtaolacaktır. 

Sayıştayın bünyesindeki 'bilgisayar sisteminden 
devlet 'borçlarının denetlenmesinde de yararianılma-
sı bir başka dileğimizdir. 

Değerli milletvekilleri, öteden beri Sayıştay mes
lek mensuplarının özlük haklan 'hâkim ve savcılara 
paralel olarak düzenlenmekteyken, 241 ve 243 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamelerle bu paralellik Sa
yıştay meslek mensupları aleyhine bozulmuştur. Bu 
aleyhte farklılığın şimdiye kadar düzeltilememiş olma
sını yadırgıyor ve üzüntüyle karşılıyoruz. 

Kamu Konutları Yönetmeliğinde, Sayıştay denet
çilerinin (görev tahsisli konut, verilecekler arasında 
sayılmamasını da bir eksiklik olarak görüyor ve dü
zeltilmesini bekliyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim ya-, 
pan bir kuruluşun meslek mensuplarının başkanın
dan, denetçi yardımcısına kadar maddî olanakları
nın, mesleğin onuruna yaraşır bir şekilde düzenlen
mesini diliyoruz. 

Sayıştay üyelerinin ve denetçilerinin bilgi, görgü 
.artırmak amacıyla yurt dışına gönderilmeleri olum
lu bir yaklaşımdır. Bu bilgi ve deney birikimlerinin 
Sayıştayın reorganizasyonunda kuşanılmasını; Yük
sek Denetim Kurulları Uluslararası Örgütü olan 
INTOSAI ile ilişkilerden elde edilen bilgilerin, çağ
daş denetimin kurulması ve kökleştiritrnesinde de
ğerlendirilmesini bekliyoruz. 

Sözlerimi bağlarken, bir noktanın da altını özen
le çizmek isterim. Sayıştay, siyasî iktidar adına de
ğil, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim ya
pan 'bir organdır. Bu nedenle, gerek basına verilen 
demeçlerde, gerek yurt içi ve yurt dışı gezilerinde 'bu 
hususa fgereken önem ve özenin gösterilmesini bek
lemek hakkımızdır, 

Sayıştay 'bütçesinin memleketimize, yüce Meclisi
mize, Sayıştaynmıza hayırlı ve uğurlu olmasını diler, 
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yüce Meclise saygılar sunarım. (SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. 
'Efendim, Doğru Yol Partisi Grubu adına Ali Ay

han Çetin konuşacaklardı; fakat gönderilen ikinci 
tezkerede, Sayın Memduh Yaşa'nın jjetkili kılındığı 
bildirilmiştir; ıbu nedenle kendilerine söz veriyorum; 
buyurun Sayın Memduh Yaşa. (DYP sıralarından al
kışlar) 

DYP GRUBU ADINA AHMET MEMDUH 
YAŞA (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; grubumuzun 'ımensupılarmdan Çorum Millet
vekili Sayın Ali Ayhan Çetin'in rahatsızlığı dolayı
sıyla huzurunuza ıben çıkmış oluyorum. Sayıştay gibi 
çok yüksek ve gerçekten millî ve tarihî bir mües
sesenin bütçesi üzerinde söz söyleme şerefinin, bir 
tesadüf eseri dahi olsa bana düşmüş olmasını, bü

yük memnuniyetle karşılıyorum. Yine bu fırsattan 
faydalanarak, en azından bazı hususları zapta geçir
me imkânını bulacağımdan dolayı da memnuniyet 
duyuyorum. 

Sayıştayın kaderi, Sayıştayın yetkileri, Meclisin 
kaderi ve Meclisin yetkileriyle paraleldir; çünkü Sa
yıştay Meclis adına iş görür, Meclis adına muraka-
'be yapar. Eğer Meclisin yetkileri Anayasanın veya 
demokratik rejimlerin öngördüğü seviyede ve mü-
essiriyette işlerse, Sayıştay da aynı seviyede ve aynı 
müessiriyette çalışır ve faaliyet görür. Eğer bir mem
lekette meclisin yetkilerine çeşitli sınırlamalar fcon-
muşsa -ki bu sınırlamalar genellikle malî sahalarda 
olur, çünkü hükümetlerin en hassas oldukları, en çok 
mücadele verdikleri alan budur- Sayıştay da mahi
yetinden, sübstansından kaybeder ve 'lalettayin bir sı
ra teşekkülü halline gelir. Onun için, biz Sayıştayı 
savunur ve Sayıştayın daha iyi işlemesini, daha iyi 
sistemleştirilmesini isterken, asılında Meclisimizin, ya
ni demokrasimizin, rejimimizin mükemmeliyeti pe
şinde koşuyoruz demektir. Bu itibarla da, Sayıştay 
için gayret sarf etmek, bir bakıma nefsi müdafaadır. 

Anayasamızın 160 inci maddesi Sayıştayın vazi
felerini gayet veciz bir sekide tarif etmiş, daha bi
rinci fıkrasında; «Sayıştay, genel ve katma bütçeli 
dairelerin bütün gelir ve giderleri ile mallarını Tür
kiye Büyük Mlilet Meclisi adına denetlemek ve so
rumluların hesap ve işlemileriini kesin hükme bağla
mak...» denmiştir. Bu maddenin, 'bütçeyi tarif eden 
maddeden hemen evvele alınmış olması tesadüfi de
ğildir; çünkü 161 inci maddede bütçeyi tarif eder ve 
ondan evvel de, bütçenin murakabesinin Sayıştaya 
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tevdii edildiğini ifade eder. Şu halde, 'bütçenin anlamı, 
şümulü ve tarifi, Sayıştayın faaliyetini sınırlar, (taay
yün eder, 'belirler dernektir, 161 inci madde, «Devle
tin ve kamu iktisadî teşebbüsleri dışındaki kamu tü
zelkişilerinim harcamaları, yıllık bütçelerle yapılır» der. 

Bütçe üzerindeki müzakerelerin 'birinci gününde 
bu konuyu işlerken, ıbir nazari tekamülden bahset
miştim. Gerçi Sayın Maliye 'Balkanı, me zaman bunu 
anlatsam, «Hep aynı şeyleri söylüyorsun» der, ama 
ben de kendilerine şunu arz ettikti : «Siz de hep aynı 
şeyi ihlâli ediyorsunuz. Siz "hep aynı şeyi 'bozduğunuz 
için, 'bunu düzeltineeye kadar, ben de hep aynı şeyi 
tekrardan hılkmayacağım.» Bozdukları nedir? Bütçe 
birliğidir, bütçenin yıllık olma prensibidir, ademî tah
sis prensibidir. Bunlar, fonlarla, 'borç idaresiyle ve 
benzeri tasarruflarla bozulunca, Sayıştayın vazifeleri 
de daralmaktadır. " 

Muhterem arkadaşlarım, şu hususa dikkatinizi 
bilhassa çekmek istiyorum. Bazı fon kanunlarında, 
-mesela zannediyorum Savunma Sanayii Fonu Ka
nununda böyle bir hüküm var yahut da başkasında, 
şimdi tam olarak haJtıriayaımıyorum- ihdas edilen 
kontrol organları içerisine bir Sayıştay mensubunun 
alınmış olmasıyla Sayıştay murakabesinin hiçbir il
gisi yoktur. Sayıştay murakabesi bir yargı muraika-
besidir, bir yargı faaliyetidir ve Meclis adına yapılır. 
Fon kanunlarıyla konulmuş olan hükümlere dayanı
larak Sayıştaydan bir üye alınmasının bunumla hiçbir 
alakası yok. Bu, hükümet adına o kişinin kendisine 
verilmiş olan vazifeyi yapmasıdır; ne bundan bir yar
gı neticesi çıkar ne de Sayıştayın bildiğimiz klasik 
murakabe sisteminin neticeleri doğar. O, bir rüşveti 
kelam gibidir.) İngilizlerin «lip service» dedikleri, 
«aman işte Sayıştay bertaraf edildi» denmesin diye 
-çünkü burada çok söylendi, durdu- söylenmiş, yapıl
mış bir şeydir. Yani onu katiyen karıştırmamak la
zım. Tıpkı neye benzer, biliyor musunuz? Sayın Baş
bakan dün burada bütçe tenkitlerini cevaplarken 
bendeniz burada değildim, tesadüfen, yukarıda Dışiş
leri Komisyonumda İngiliz mebuslarıyla bir arada bu
lunmam mecburiyeti dolaylısıyla yoktum ve bende
nize telmihen «1931'den beri Türkiye'de fon var idi» 
demişti. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALFTEMOÇ1N (Bursa) — 1980'den 
beri. 

AHMET MEMDUH YAŞA (Devamla) — 1930 
veya 1980 'bütçesinde, mühim değil. 

Arkadaşlar, o zaman dlan fonlarla şimdiki fon
lar arasında gene ilişki yok. 3 trilyonluk fonla, 1980' 

| de veya 1931 yılında bazı istisnaî sebeplerle ve rnu-
valkkat olarak ihdas edilip tatbik edilmiş fonların 
ilişkisi yok. 

I Ben, bu derece ve mahiyet farklarına zaman za
man dikkat edilmemesi karşısında, Eflatun'un (Pla
ton) bir fıkrasını hatırlatırım : Şimdi bir at tasav-

I vur edin; eğer atın kuyruğundan kıl koparırsanız, bu, 
bir müddet atın kuyruğunu yolmak olur; koparmaya 
devam ederseniz at kuyruksuz kalır. Bu sefer atın 
kuyruğunu koparmış olursunuz. Olay budur, Kemmî 
ve keyfî farklar arasındaki ilişki budur. Fonlar böy
le devam ederse, bütçe mahiyetimden kaybeder değil, 
bütçe mahiyetini değiştirir, başka bir şey olur. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

Bu itibarla, bundan faydalanarak ve tekrar arz et
tiğim gibi, bunu özellikle bir daha zapta geçirerek bu 
konuyu işlemek istedim. Her halükârda fon olayı, 

• Sayıştay'ın yetkilerini fevkalade • daraltmış bir olay
dır. Her zaman temenni ettiğim gibi, tekrar temenni 
ediyorum, inşallah bu fon tatbikatından vazgeçilir ve 
Sayıştayımız da, tıpkı Medisimiz gibi, gerçek yetki
lerini kullanma imkânını bulur. 

Kürsüye çıkmışken, gene Sayıştay'ın görevlerini 
düzenleyen maddenin bir d'iğer noktasına da işaret 

I etmeden duramayacağım; o da 160 inci maddenin 
son fıkrasıdır. 160 mcı maddenin son fıkrasında, «Si
lahlı Kuvvetler elinde bulunan Devlet mallarının Tür
kiye Büyük Millet Meclisli adına denetlenmesi usul
leri, Millî Savunma hizmetlerinin gerektirdiği gizli-

I İlk esaslarına uygun olaraik kanunla düzenlenir» den
mektedir. 

I Arkadaşlar, bir sivil toplumda, bir sivil demokra
side Meclisten ve Meclis adına görev yapan bir yargı 
organından gizli bir şey olamaz. Eğer varsa böyle 
gizlilikler, o gizliliğe bizzat o organ riayet eder. Onun 
usullerini de, yani o denetlemenin belli hususlarda 

I yaygmlaşmaması daha doğrusu birtakım gizlilikleri 
bertaraf etmemesi için ne şekilde bir denetleme ola
bileceğini gene kendisi kararlaştırır. Binaenaleyh, eğer 
günün birinde bu Anayasanın değişmesi gibi husus
lar ortaya gelirse, ilk fırsatta bunun dahi nazarı iti
bara alınmasını ve Sayıştay'ın yetkilerinin daraltılrna-

I sı neticesini doğuran bu hükmün, daha doğrusu Mec
lisin yetkilerini daraltan bu hükmün kaldırılmasını bil
hassa temennii ederim. 

Bendeniz, Sayıştay bütçesi üzerimde hazırlanma-
I dım. Hazırlanan arkadaşların bana bazı telkinleri var; 

bunlara katıldığımı özellikle ifade etmek istiyorum; 
I bunların dışında, bir tanesi benimi özel temennimdir; 
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daha doğrusu bir müşahedemin Türkiye'de bulunma
masından duyduğum üzüntüyü belirtmek istiyorum: 
Fransa'da devlet adamlarının, en yüksek mevkie gel
miş kişilerin bir fidesi vardır, yani kaynaklandığı ba
zı teşekküller vardır. Geleneksel olarak bunlar, ma
liye teftiş heyetli, Danıştay (eski dediğimiz) aza mü-
lazımlığı, yani Danıştay ilk kademesindeki derecesi, 
'bir de Sayışlüay murakıplığıdır. Genellikle bu müesse
selere, bu organlara çok zorluikla ve büyük vasıflara 
sahip olan kişiler alındığı için, bakanlıklar vasıflı ele
man aramak ihtiyacı duydukları zaman, bu üç fide
den faydalanırlar; yani Sayıştaydan, Maliye Teftiş 
Heyetinden ve Danıştaydan ve bunların genç eleman
larından. Bunlar devlet adamı yetiştirmede fide va
zifesini gören bu teşekkülleridir. Biliyorsunuz Fran
sa'nın bir özelliği var, bakanların hususî kalemleri 
«Cabinet Ministerille» dediğimiz şey, 'biraz da genç 
uzmanların bir araya geldiği bir teşekküldür. Orada 
yetiştirilir ve umumiyetle bir yere vali, müsteşar, hat
ta büyükelçi atanacağı zaman - mesela şimdi aklıma 
o geldi, Courve de Mourville bunlardan bir tanesi
dir - buradan gönderilir, 35 yaşında Jo'bert gibi adalm-
lar bunlardandır; zannediyorum Jobert Sayıştaydan-
dır. Şim'di bizim Sayrştayımızm da bu hale gelmesi
ni temenni ediyorum. Sayıştaya eleman alınması o 
kadar esaslı hükümlere bağlanmalı ve oraya girecek
lere öyle imkânlar sağlanmalı ki, bakanlıklarımız, dev
letin diğer teşekkülleri vasıflı eleman alma ihtiyacını 
hissettikleri zaman, başka yere bakmadan Sayıştay, 
Danıştay ve Maliye Teftiş Heyeti ve ona benzer te
şekküllere baksınlar diye arzu ederim ve bunu temen
ni ederim. 

Tafbiî bunun şartları var. Bunun şartlarından bir 
tanesi, Sayıştaya alınacak kişilerin maddî refahlarının 
sağlanmasıdır. Halbuki görüyoruz ki - demin arka
daşımız da izah ettiler - 1984 yılında yürürlüğe gir
miş olan bir kanun hükmünde kararnameyle, Sayış-
taıyda çalışanların ödenekleri d'iğer yargı organlarına 
nazaran daha düşük seviyeye getirilmiştir;- bu, fev
kalade hatalı bir tutumdur, bunun hir an evvel tas
hih edilmesi lazımdır. 

Aslında, bizim böyle şeyleri hükümetten isteme
miz dahi bana biraz ters geliyor; çünkü Sayıştay Mec
lise bağlı bir teşekküldür. 

MUSTAFA ÇAKALOĞLU (Antalya) — Sayın 
Yaşa, bize de hitap edin. 

AHMET MBMDUH YAŞA (Devamla) — Hay
hay, başüstüne; fazla tenha gördüm orayı da onun 
için Sayın Çakaloğlu. 

NEVZAT YAĞCI (Elazığ) — Bu taraf daha ka
labalık da, küskün gibi hep öbür tarafa bakıyorsu
nuz. 

AHMET MEMDUH YAŞA (Devamla) — Ora
dan alkış bekliyoruz, daha alkışlayan da olmadı ya
ni. (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Efendim, tüm Meclise hitap edecek
ler. 

ÖMER FERRUH ÎLTER (İstanbul) — Ortayı 
da unutma. 

AHMET MEMDUH YAŞA (Devamla) — Sayın 
Ilter, size hep bakıyorum. 

Arz etmek istediğim husus şu: Yani Sayıştay me
selelerinin, direkt olarak Meclis tarafından hallini sağ
layan bir usul geliştirilmelidir, ki Meclis adına iş gö
ren bu teşekkülün, ayrıca hükümete arzı iftikar et
memesi. lazımdır, onu söylemek istiyorum. Bunu, gö
revlerin ayrılması yönünden böyle bir usule ihtiyaç 
vardır diye düşündüğüm için belirtmek istiyorum. 

Ayrıca, demin de arz ettim, Sayıştay mensupları
nın, özellikle daha ilk kademelerde ve ondan sonra 
da daha kısa müddetler için, mutlaka yabancı ülke
lere gönderilmeleri gerekir. 

NEVZAT YAĞCI (Elazığ) — Bundan sonra gi
decekler. 

AHMET MEMDUH YAŞA (Devamla) — Hem 
mesleklerinde ilerlemelerini temin edecek lisan öğren
melerini sağlamak, hem de mesleklerinde birtakım 
yeni bilgiler elde etmelerini mümkün kılmak için bu
nu mutlaka yapmak lazım. 

Gene tespit ettiğimize göre, bir de, biliyorsunuz 
dış temsildiliklerimiz de, nihayet bütçenin parasını 
harcadıklarına göre, onlar da malî teftişe tabidirler. 
Zannediyorum maliye müfettişleri bunları teftiş edi
yor, oralara gidiyorlar; fakat Sayıştay murakıplarının 
da, mutlaka sık sık belli bir program dahilinde bu 
dış temsilciliklerin murakabesine yollanmaları gere
kir. Ben hatırlıyorum, üniversitede olduğumuz zaman 
Sayıştay murakıpları üniversiteye sık sık gelirlerdi ve 
hatta telif kazançları üzerinde de bir hayli çelişkili 
anlaşmazlıklarımız olurdu; ama bir Sayıştay mensu
buna şimdiye kadar dış temsilciliklerde hiç rastlaya
madım; üniversiteye gittikleri kadar dış temsilcilikle
rimize, mesela Washington Büyükelçiliğimize de git
seler, belki takılacak daha çok harcama türleri göre
bilirler, diye düşünüyorum. 

Sayışfcaym kuruluşunun 125 inci yıldönümünün kut
lanması için bir sempozyum ve bir seminer hazırlan
dığım memnuniyetle haber almış bulunuyoruz. Böyle. 
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bir teşebbüs için Sayın Başkana özellikle tebriklerimi 
sunmak istiyorum. Çünkü Sayrştayımız yalnız Tür
kiye'nin Sayıştayı değil; ama, 125 yıl önceki Türki
ye'nin tarihini dikkate alırsanız, ondan sonra Türki
ye'den ayrılmış olan bütün ülkelerin de Sayıştayı de
mektir tarih olarak. Bütün bu ülkelerin temsilcileri
nin de davet edileceği, bir bakıma bir ana müessese
nin bu yıldönümünü, bu sempozyumu çok parlak şart
lar içerisinde ve çok geniş imkânlarla tesit etmesi
ni ve yapmasını temenni ediyorum ve bu vesileyle 
Sayıştay bütçemizin hayırlı uğurlu olması dileğiyle 
hepinize en derin saygılarımı sunarım efendim. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yaşa. 
ANAP Grubu adına Sayın Nevzat Yağcı, buyu

run efendim. 

ANAP GRUBU ADINA NEVZAT YAĞCI (Ela
zığ) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bütçe görüş
melerinde Sayıştay Başkanlığının bütçesi hakkında 
Anavatan Partisi Grubunun görüışlerini arz etlmek 
içlin huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum. Bu nedenle, 
şahsım ve grubum adına yüce heyetlinizi selamlar
ken, yeni bütçemizin Türkiye'mize hayırlı ve uğurlu 
olmasını dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. 

Sayıştay, çağımızda hürriyetçi, demokratik niza
mın vazgeçilmez bir unsurudur; zira, Sayıştay Yüce 
Meçisin gözü ve kulağıdır. Sayıştayın ilk defa 1862 
tarihlinde Divanı Âlii Muhasebe adı altında kuruldu
ğunu görmekteyiz. Padişah Abdülazlz hesapları zap
tı rapt altına almak için Divanı Muhasebata ihtiyaç 
duymuştur.. Zira o zamana kadar gerek sarayın mas
rafı, gerek saraya bağlı merkez örgütlerinin masrafı 
ve gerekse taşra teşkilatının masrafı hazineden karşı
lanırken, bir bütçe anlayışından uzak hareket edil
mekteydi 

1862 yılında Padişah Abdülaziz, Sadrazam Fuat 
Paşaya Divanı Muhasebatı kurmak, üzere ferman ve
rir. Fuat Paşanın çalışmaları ile 12 üyelik iki daireli 
bugünkü Sayıştayın çekirdeği atılmış olur. Bu kuruluş 
1923 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlı 
bir teşkilat olarak yeniden düzenlenirken, iki daire 
dörde çıkartılır. 1961 Anayasasının 127 ndi maddesin
de Sayıştay ismini alır ve 27 Şubat 1967'de de 832 
sayılı Yasa ile yeni biir düzenlemeye tabi tutularak 
daire adedi dörtten sekize çıkartılır. 

1982 Anayasasının 160 inci maddesinde «Sayıştay, 
genel ve katma bütçeli dairelerin bütün geffir ve gi
derleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adı
na denetelemek ve sorumluların hesap ve' işlemlerini 

'kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen incele
me, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla 
görevlidir. Sayıştayın kesin hükümleri hakkında ilgi
liler yazılı bildirim tarihinden itibaren onbeş gün için
de bir kereye mahsus olmak üzere karar düzeMlmesi 
isteminde bulunabilirler. Bu kararlar dolaylısıyla idarî 
yargı yoluna başvurulamaz, Vergii, benzeri malî yü
kümlülükler ve ödevler hakkında Danıştay ile Sayış
tay kararları arasındaki uyuşmazlıklarda Danıştay ka
rarları esas alınır. Sayıştayın kuruluşu, işleyişi, dene
tim usulleri, mensuplarının nitelikleri, atanmaları, 
ödev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri ve diğer 
özlük işleri, Başkan ve üyelerinin teminatı kanunlar
la düzenlenir» denilmektedir. 

Sayıştayın birinci başkanı ile üyelerinin Yüce Mec
lisçe, daire başkanlarının ise üyeleri arasından Sayış
tay Genel Kurulunca seçilmekte olduğu, denetici ve 
raportörlerinin ise hukuk, maliye, iktisat dallarında 
eğitim görmüş fakülte mezunları arasından yarışma 
sınavı ile seçildikleri ve iki yıllık meslek içi eğitimini 
başarı ile tamamladıktan sonra mesleğe kabul edil
dikleri yüce heyetinizce bilinmektedir. 

Sayıştayın, devletin gelir ve giderleri ile mallarım 
Türkiye Büyük 'Millet Meclisi adına denetlemesi, yü
rütme kuvveti dışında ve bağımsız olmasını; görev ve 
fonksiyonu da, meslek mensuplarının teminat altına 
alınmasını gerektirmiştir. 

Bu sebepledir ki Sayıştay, yargı yetkisini haiz ol
ması ve fonksiyonunun özelliği göz önünde tutularak, 
Anayasanın yargı bölümünde yer almıştır. 

Sayıştayın yargı faaliyeti, denetçilerin sayman he
saplarını inceleyip işlemlerin mevzuata uygunluğunu 
tespit etmeleri; savunma almaları ve raporları ile ko
nuları dairelere getirmeleriyle başlamaktadır. Bu ne
denle, denetçilerin yaptıkları görevler, yargı faaliyet
lerinin başlangıç safhasını oluşturmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kamu malla
rının daha kapsamlı ve derinliğine denetlenmesi yo
lundaki arzu ve özlem Sayıştayca da paylaşılmakta 
olup, işgücü imkânlarının elverdiği oranda bazı te
şebbüs ve planlamalara geçilmiştir. Bu cümleden ol
mak üzere, Sayıştay Başkanlığınca 1986 yılında çe-
şiitli illerde görevlendirilen denetçilere verilen talimat
la, şimdiye kadar ciddî bir araştırmaya ve denetleme
ye taM tutulmamış olması nedeniyle kayıt dışı kalmış 
ya da layık olduğu önemin atfedlilmemesıi nedeniyle 
ihmale uğramış bulunan Türk külttür ve sanat varlık
larının tespit ettirilmesi cihetine gidilmiş; tarihî ve 
bediî kıymeti haiz bulunan tablo, vazo, masa, sandial-
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ye, kolltuk, halı, küm gibi eşyanın fotoğrafları çek
tirilmek ve bu eşyalarla ilgili bilgiler de toplanmak 
suretiyle albümler meydana getirilmiştir. 

Kültür ve sanat tarihimize büyük katkılar sağla
yacağına inandığımız bu faaliyetleri takdirle karşıla
dığımızı belirtmek isterim. 

Anavatan Partisi İktidarı ile, mahallî idarelerin 
fonksiyonlarındaki gelişmelere paralel olarak, imkân
lar Ölçüsünde bu kuruluşların denetlenmesine ağırlık 
verildiğini; ayrıca bu kurumların denetlenmesi sıra
sında, işlemlerin kanuna uygun olarak yürütülmesi
nin sağlanması için öğreticiliğin ve rehberliğin ön plan
da tutulmakta olduğunu ve 1987 yılı iş programında 
bu konuya daha da ağırlık verileceğini memnuniyet
le öğrenmiş bulunmaktayız. 

Sayıştayın bu konudaki çalışmalarını takdirle kar
şılıyor ve mahallî idarelerin çalışmalarında yol gös
terici faaliyetlerin/in devamını diliyoruz. 

Sayıştay bünyesinde kurulmuş bulunan bilgiişlem 
merkezlerinin fonksiyonunun artırılarak inceleme ve 
yargılama faaliyetlerine her geçen gün daha fazla 'des
tek sağlamakta olduğu müşahede ©ditmektedir. 

Büyük işgücü harcamasını gerektiren kadro ve 
ödenek vizesi işlemleri, çağın en son teknolojisin
den yararlanan bu birimle daha süratli ve sağlıklı bir 
şekilde sonuçlandırılmaya başlanmış, ayrıca Kanun
lar - Kararlar Projesi ile yürürlükteki mevzuat ve 
kararlar sisteme aktarılarak terminaller aracılığıyla de
netim ve yargılama hizmeti yapan personelin fayda
lanmasına sunufauştur. 

Sayın milletvekilleri, Sayıştay, Birleşmiş Milletlere 
bağlantılı olarak kurulmuş olup «INTOSAI» kusa adı 
ile anılan «Uluslararası Yüksek Denetleme Kuruluş
ları Teşkilatı» nın üyesi bulunmaktadır. Bu teşkilatça 
1953 yılından bu yana üç yılda bir tekrarlana gelen 
kongrelerde Sayışitayımız temsil edilmekte ve karşılık
lı bilgi alışverişinde bulunulmaktadır. Son olarak bu 
yıl içinde Avulturalya'nın Sydney şehrinde yapılan 
kongrede Sayıştayımız bir heyetle temsil edlilmiş; an
cak devletimizin ilk kurumlarından birisi olan Sa
yışitayımız, .yıllardan beri üyesi olmasına rağmen 
«INTOSAI» in faaliyetleri dışında kalmış, dış dünya
ya bir türlü açılmamıştır. 

Sayın Başbakanımızdan esinlenen Sayıştay Başka
nımız Sayın Şamlıoğlu'nun da gayretleriyle, 124 yıl
lık tarihinde ilk defa olarak dış dünyadaki Sayıştay-
ların organizasyonlarıyla faaliyetlerinin yerinde in
celenmesi cihetine gidildiği ve bu nedenle de Hol
landa'ya bir heyet gönderildiği, İtalya ve İspanya Sa-
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I yıştaylarında da incelemeler yaptırılmakta olduğunu 
I öğrenmiş (bulunuyoruz. Sayışıtayımızın dışa açılma ça

balarını takdirle karşılıyor ve bu tür temaslar sonun-
I da yeni bir görünüme kavuşacağı hususundaki inan-
I cimi belirtmek istüyorum. 
I Bu mümtaz kuruluşun 125 inci kuruluş yıldönü

münün 1987 yılı Haziran ayının ilk haftasında tarihî 
misyona "yakışır biçimde kutlanması için gerekli ha
zırlıklara başlanmıştır. Bu kutlama programı çerçe
vesinde düzenlenecek bir sempozyuma birçok dost ül
kelerin Sayıştay başkanları ve yetkili uzmanları davet 
edilmiştir. Katkıda bulunulması istenilen üniversitele
rimizin olumlu yaklaşımları, sözkonusu katılmanın 
her yönden yararlı ve başarılı olacağı imajını vermiş
tir. Millî iradeye dayalı rejimimizin teminatı olan 
kurumların en başında gelen bu Anayasal kuruluşu
muzun 1987 yılı bütçesinin hayırlı olmasını'diler, yü
ce heyetinizi tekrar saygı ve sevgli ile selamlarım. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yağcı. 

I Şahrsları adına konuşma isteği?.. Yok. 
Sayın Sayıştay Başkanı, konuşmak istiyor mu

sunuz? 
SAYIŞTAY BAŞKANI SERVET ŞAMLIOĞLU 

— Evet, Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

SAYIŞTAY BAŞKANI SERVET ŞAMLIOÖUJ 
— Sayın Başkan, millî iradenin mümtaz temsilcileri; 
Sayıştay Başkanı olarak demokratik hukuk devleti
mizin ayrılmaz parçaları olan siyasî partlilerimizin 
gruplarının konuşmalarını büyük bir duygusallık içe
risinde izledim. Bize gösterilen yolda yapılan ikazları 
ve temennileri nazarı dikkate alarak bu Büyük Mil
let Meclisimize layık bir denetlim organı olmaya de
vam edeceğiz. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Servet Şam-
lıoğlu. 

Sayıştay Bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlan
mıştır. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — So
ru var, Satyın Başkan. 

BAŞKAN — Başka soru «örmak isteyen var mı? 
Yok. 

Soru sorma işlemi tamamlanmıştır. 
I Buyurun Sayın Arıkan. 
I TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa-
1 yın Başkan, birkaç sorum olacak. 
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Birinci sorum: 1986 yılında Sayıştaya gönderi
len belediye bütçelerinin sayısı nedir? Bunlardan yüz
de kaçı Sayrştayca incelenebilmiştir? 

îkiinei sorum: 1986 yılında Sayıştaya hesap veren 
fon sayısı nedir? Bunlardan ne kadarı Sayıştaya he
saplarını yollamıştır? Yüzdö kaçının denetimi tamam
lanmıştır? 

Üçüncü sorum: Sayıştay denetim eleman sayısın
daki azalışın nedeni nedir? 

Dördüncü sorum: 241 ve 243 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamelerle Sayıştay ve diğer yargı or
ganları " mensuplarının ücret farklılıkları nedir? 

Beşinci sorum: Maliye Bakanlığı hesap uzmanla
rı ve bakanlık müfettişleri ile Sayıştay mensupları ara
sında ücret bakımından ne gibi farklılıklar vardır? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Buyurun Cayın Başkan. 

SAYIŞTAY BAŞKANI SERVET ŞAMLIOĞLU 
— Efendim, bu konuda sayın temsilciye yazılı ola
rak malumat arz edeceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayıştay Başkanlığı bütçesinin bölümlerine ge

çilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Bölümlere geçilmesi kabul edilmiş
tir. 

Bölümleri ayrı ayrı okutup, onayınıza sunacağım : 
/. — Sayıştay Başkanlığı 1987 Malî Yılı Bütçesi 

Prog, 
Kodu Açıklama Lira 

1.01 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 5 228 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler. 
Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 İnceleme, Yargı ve Karar 
Hizmetleri 4 481 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler. 
Etmeyenler... Kabul edil-
müştir. 

900 Hizmet Programlarına Da
ğıtılamayan Transferler 103 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler. , 
Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

GENEL TOPLAM 9 812 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler,.. Etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
2. — Sayıştay Başkanlığı 1985 Malî Yılı Kesinhe-

sabı. 
BAŞKAN — Sayıştay Başkanlığı 1985 malî yılı 

kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylannıza su
nuyorum : Kabul edenler..., Etmeyenler... Kabul edil
miştir, 
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Bölümleri ayrı ayrı okutup, oylarınıza sunacağım: 

A — CETVELİ 

İptal edülen 
Ödenek Gider ödenek 

Prog. Ödeneğin Çeşidi Lira Llira Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 1 "667 953 000 1 385 143 959 282 809 041 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştin 

111 İnceleme, Yargı ve Karar Hizmetleri 1 861 490 000 1 468 812 258 392 677 742 

BAŞKAN — Kabuü edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir., 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transfer
ler 261 000 000 231 473 281 29 526 719 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 3 790 443 000 3 085 429 498 705 013 502 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edikniştiir. 

Sayıştay Başkanlığı 1985 malî yılı kesinhesabının 
'bölümleri kabul edilmiştir. 

Sayıştay Başkanlığı 1987 malî yılı bütçesi ile 1985 
malî yılı kesünhesabı kabul edilmiştir; hayırlı olmasını 
temenni ederim. (Alkışlar) 

Bugünkü program tamamlanmıştır. 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm, 

lâik devlet ilkelerine aykırı hareket edildiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Kâzım 
Ohsay'm yazılı cevabı (711450) 

. TüTkiye Büyük Millet MeclM Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Durmuş Fikri Sağlar 
İçel 

Yarınki programda yer alan kuruluşların bütçe ve 
kesinnesabını görüşmek için, 11 Aralık 1986 Perşembe 
günü saat 10.00'da toplanmak üzere birleşimi kapatı-. 
yorum. . 

Kapanma Saati : 1547 

Türkiye Cumhuriyeti, Anayasamızda da açıkça be
lirtildiği üzere, lâik bir Devlettir. Buna rağmen : 

1. Bir Bakanınızın omuzunda palto ile İstiklâl 
Marşı dinlemesi, Cumhuriyet Bayramına başörtülü 
kişilerin katılması, 'belediye hoparlöründen Kur'an 
okutularak eylem yapılması Atatürk ilkelerine ve O'nun 
kurduğu Türfciye Cumhuriyetine karşı gelme amacını 
mı taşımaktadır? 

2. Yine bu yılki Cumhuriyet Bayramında Kırşe
hir İline bağlı Mucur ve İçel İline bağlı Erdemli 51çe« 
lerinde meydana gelen olaylarla igili olarak ne gibi 

III. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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işlemler yapılmıştır? Bu durum daha ne kadar devam 
edecektir? 

3. Laik Devlet olmanın gerekleri neden yerine 
getMimemektedir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 9.12.1986 
.Sayı : 2.02.8486 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan

lığının 17.11.1986 gün ve 7/1450-7155/28225 sayılı ya
zısı. 

b) (Başbakanlığın 19.11.1986 gün ve K.K. Gn. 
Md. 18/106-2123/06265 -sayılı yazısı. 

İçel Milletvekili Sayın Durmuş Hkri Sağlar'ın Sa
yın Başbakanımıza yönelttiği yazılı soru önergesine 
verilen cevaplar aşağıda belirtilim iştir. 

1. Devletimiz, Anayasamızda da tarif edildiği 
şekliyle demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti
dir. Türkiye Cumhuriyetinin 'bu nitelikleri Anayasa
nın teminatı altında milletin koruyuculuğuna tevdi 
edilmiştir. Nereden ve kimden gelirse gelsin, devletin 
kimliğini değiştirmeye yönelik her hareket aziz mil
letimizin kararlı ve kahredici gücü karşısında kırıl
maya ve yok olmaya mahkûmdur. 

Kimsenin tasvip edemeyeceği birtakım iddia ve 
yakıştırmaların «'Devlet» kavramı üzerinde gereksiz 
yorumlara tabi tutulması ve bundan siyasî sonuçlar 
elde edilmeye çalışılması doğru değildir. 

İstiklâl Marşımızın dinlenmesi ile ilgili durum, Ba
kanın çok yoğun geçen 'bir gezi programı sırasında 
yağmurun birden atıştırmaya başlaması üzerine, par-
düsüyü giymeye vakit bulamadan İstiklâl Marşına ge
çilmesi üzerine zuhur etmiş ve kendisini de fevkala
de üzmüş bulunan bir 'hadisedir. 

Her İnsan için söz konusu olabilecek böyle bir du
rumun İstiklâl Marşı gibi yüce bir kavram etrafında 
siyasî polemik konusu yapılması üzüntü vericidir. 

Resmî Bayramlara öğrencilerin hangi kıyafetlerle 
katılacağı önceden Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanlığı tarafından tespit edilmektedir. 

2. Cumhuriyetin 60 inci Yıl Dönümü kutlama 
törenlerne, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı

mızın tamimleri-hilafına herhangi 'bir. okul öğrencile
rinin baş örtü ile katılmaları söz konusu olmadığı gi
bi, katılma girişimleri de yetkililerin müdahalesi ile 
önlenmiştir, Ayrıca, iddia, edildiği gibi; hiçbir yerde 
Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında belediye hopar
lörünün Kur'an okutulması da söz konusu değildir. 

Erdemli ve Mucur 1 ilçelerinde meydana gelen olay
ların cereyan tarzı ise şu şekilde olmuştur. 

Cumhuriyetin 63 üncü Yıldönümü kutlama tören
lerine katılacak grupların toplanma yeri olarak tespit 
edilen mahale Erdemli İmam - Hatip Lisesi kız öğ
rencilerinin baş örtü ile geldiklerini İlçe Kaytmaka-
ımmca görülmesi üzerine, okul müdürü ikaz edilerek 
öğrencilerin bu şekilde törene katılamayacakları bil
dirilmiş ve bu öğrendiler törene iştirak ettirilmemiş
tir. Okul müdürü olayla ilgili idarî işlem yapılmak 
üzere geçici olarak görevden alınmıştır. 

Mucur İlçesinde ise Cumhuriyet Bayramının kut
lama törenleri saat 12.00'de normal olarak son bul
muştur. Günün önemine binaen saat : 13.00'den iti
baren belledi ye hoparlöründen banttan mehter marş
ları yayınlanımtştır. 

Ancak, çalınan marşların arkasından ezan oku
nup vaaz verildiği şeklinde bir duyum alınması üze
rine polisçe olaya el konulmuştur. 

Yapılan araştırmada, bahse konu kasetin zabıta 
amiri Ramazan Oktar'ın masasında kilitli olduğu 
tespit edilerek kaset buradan alınmış ve zapteditaiş-
tir. 

Yapılan incelemede; Mehter marşı dolu bulunan 
kasetin (B) bölümünün sonunun kaseti dolduran fir
ma tarafından reklâm ve tanıtma maksadıyla doldu
rulduğu anlaşılmıştır. Olayla ilgili görülen zabıta ami
ri Ramazan Oktar, tanzim edilen tahkikat evrakıyla 
30.10.1986 günü Erdemli Cumhuriyet Savcılığına sev-
kedilmiş ise de hakkında 4.11.1986 günü takipsizlik 
kararı verilmiştir. 

3. Devletimizin «Demokratik» ve «Laik» karek-
teri tevil ve tartışma götürmeyecek kadar açıktır. Bu
nun gerekleri de hassasiyetle yerine getirilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Kâzım Oksay 
Devlet Bakanı 
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Saat : 10.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
1, — 1987 Malî Ydı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/798) (S. Sa
yısı : 499) (Dağıtma tarihi : 2.12.1986) 

2, — 1985 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Daire
lerin Kesinlhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiri
minin SunuMuguna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tez
keresi i e 1985 Malî Yılı Kesimhesap Kanunu Tasa
rısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/1150, 
1/791) (S. Sayısı : 510) (Dağıtma tarihi : 3.12.1986) 

3. — Katma Bütçeli Kurmuşların 1987 Malî Yılı 
Bütçe Kanunu.Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (1/799) (S. Sayısı : 500) (Dağıtma tarihi : 
2.12.1986) 

4. — 1985 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin 
Kesinıhesaplarına Ait Genel Uygunluk ıBildirkninin 
Sunulduğuna Hicrin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1985 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (3/1151, 1/792) (S. Sayısı : 509) (Dağıtma tari
hi : 3.12.1986) 

3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR 

ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORUÎLAR 

1. — Istanbuil IMıMetvekili Günseli Özkaya'nın, 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

(l) İçtüzüğün 96 net maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 

2. — Diyarbakır MıMetvekıilLi Kadir Narin'in bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü idldialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözKİ 
soru önergesi (6/598) 

3. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in* 
Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Baka-
nmdan sözlü soru önergesi (6/610) 

4. — Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'ın, 
bir vatandaşı işkence ile öttürdükleri iddia edilen em
niyet görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/702) (1) 

5. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, Sivas 
İli Gemerek İlçesindeki TUÖSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner. 
gesi (6/631) 

6. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-
ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

7. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'm, Avru
pa güreş şampiyonasından önce Bolu kampında ce
reyan eden olaylara ve Güreş Federasyonu Başkanına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/742) 

8. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
işkence sonucunda öldüğü iddia edilen bir vatandaşın 
ölümüyle ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/826) (1) 

9. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, davası 
devam eden bir gazete hakkındaki beyanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, 1986 yılı Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yurt 
dışına giden üst düzey görevlilerine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/833) (1) 

11. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
yaşama ve yasal çalışma haklarını tehlikeye sokan 
odaklaşma iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/778) 



12. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdürrezak Cey
lan'm, Gaziantep Güneydoğu Tarım Satış ve Kredi 
Kooperatifleri Birliğinin EMAK A.Ş.'ndeki alacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/781) 

13. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, çay üreti
cilerinin AKFA Firmasından alacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/868) (1) 

14. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin' 
in Uşak Valisi tarafından bir öğretmenin görevinden 
alınma nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/784) 

15. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Te
kirdağ İlinde kaçak ve ruhsata aykırı olarak yapıl
dığı iddia edilen bazı inşaatlara ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/789) 

16. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Yol-iş 
Sendikası Kayseri Şubesinin olağan genel kuruluna 
katılan bazı misafirlerin kongreden çıkarılmaya davet 
ecUdiıklerl iddiasına ilişMn Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/797) 

17. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Türk ka
dınını Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı tarafından dü
zenlenen baloya ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/798) 

18. — Tunceli Milletvekili Musa Ateş'in, suçlu bir 
vatandaşı yakalanmak için uygulandığı ididia edilen 
yönteme ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/799) 

19. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere ilişkin Milli 
EğMm Gençlik ve Spor Balkanından sözlü som öner
gesi (6/800) 

20. — Tunceli Milletvekili Ali Rıdvan Yıldırım'ın, 
Tunceli İlinde meydana geldiği iddia edilen bazı olay
lara ve sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/876) (1) 

21. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, YİBt-
TAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar 
olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/810) 

22. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
Kırkpınar güreşlerindeki kemer takma olayına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812) 

23. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
sosyo ekonomik nedenlerle intihar olaylarının- arttı
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner-
gesi (6/813) 

24. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
gecekondu kiralarına ve asgarî ücretle çalışanların 
durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/814) 

25. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
güvenlik soruşturmaları sistemine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/817) 

26. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
GAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

27. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in; Onur Işhanında çıkan yangının sebebine ve 
bu nedenle Hazine aleyhine açılan davalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824) 

28. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, bele
diyelerce yapılan yaya yolu ve trotuar çalışmalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/888) (1) 

29. — Konya Milletvekilli Salim Erel'in, ara se
çimlerde yapıldığı iddia edilen bir propagandaya iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/827) 

30. — Balıkesir Mailetvekil Davut Abacıgiıl'in, 'Ba
lıkesir İli ve çevresindeki bazı sanayi kuruluşlarının 
çevre sağlığını olumsuz yönde etkilediği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/835) 

31. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Çer
kezköy Endüstri Meslek Lisesi inşaatına ilişkin Milli 
Eğitim Gençlik ve Spor Balkanından sözlü soru öner
gesi (6/838) 

32. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Afşin İlçesi Arıtaş 
Kasabası Çatakderesi Göletinin fizibilite ve proje ça
lışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/842) 

33. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran. Bayezit'in, Kahramanmaraş Hinde kaliteli pamuk 
yetiştirilebilmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/844) 

34. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak Kömür Havzasında 1986 yılın
da meydana gelen iş kazalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/845) 

35. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak - Bartın özel tip cezaevindeki 
mahkûmlarla ilgili bazı uygulamalara ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/847) 



36. - Kahramanmaraş Milletvekili"Mehmet Turan 
Bayezit'in, Kainramanmaıraş -. Andırın Orman işletme 
Müdürtlüğü sahasından elde edilen odunların üreticıi 
köylüye ve müteahhitlere tahsisine ilişkin Tarım Or
man -ve KöyAşieri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/879) 

37. — İstanbul Milletvekili ibrahim Ural'ın, terör 
olaylarına karıştığı iddia edilen bazı örgüt ve elçilik
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) 

38. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırtm'ın, 
Kayseri İlinde yapılması düşünülen raylı sistem için 
Devlet Planlama Teşkilatınca teşvik belgesi verilip ve
rilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/883) 

39. — DenMi Milletvekili Halil İbrahim Şahıin'in, 
Denizli - Tavas İlçesi Kızılca'bölük Kasabasındaki 
kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Pansiyo
nu ile ülkemizdeki bu tip diğer pansiyonların faa
liyetlerine ve denetimlerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/885) 

40. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU-
KOBİRLIK Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak bazı 
basın organlarında yer alan haberlerin tahkikine iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/886) 

41. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, 
Mersin ve Adana kapalı cezaevlerindeki hükümlü ve 
tutuklularla ilgili uygulamalara dair bölge basınında 
yer alan haberlere ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
-soru önergesi (6/887) 

42, —• Diyarbakır Milletvekili Mahtmud Altuna-
kar'ın olgunlaştırma enstitülerine ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi. (6/890) 

43. —- Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
toar'ın, Diyarbakır İlinde 'turizmin geliştirilmesi için 
ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Kültür ve Tu
rizm Bakanından sözlü soru önergesi. (6/891) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 1§LER 

1. — Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 22 Ar
kadaşının; 5.5.1983 Taı-ih ve 2821 sayılı Sendikalar 
Kanununun 28 . 8 . 1983 tarih ve 2882 sayılı Kanun
la Değişik 60 inci Maddesinin I inci Fıkrasının De
ğiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İş
ler Komisyonu Raporu (2/327) (S. Sayısı: 459) (Da
ğıtma tarihi: 28 . 5 . 1986) 

2. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Mil
letvekili Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Balı-
bey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve 
Balıkesir Milletvekili Fenni İslimyeli'nin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum Mil
letvekili Îİhsan Tombuiş'un, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu Ra
poru (2/191, 2/203) ıflS. Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihleri : 11.6.1985 - 21.11.1986) 
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