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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı. 
Denizli Milletvekili Ayçan Çakıroğulları'nın, yeni açılacak üniversiteler konusuna ilişkin 

gündem dışı konuşmasına Millî Eğitim Bakanı Avni Akyol, 
Bilecik Milletvekili Tayfur Ün'ün, Güneş Gazetesi çalışanları ile basın emekçilerinin so

runlarına ilişkin gündem dışı konuşmasına Devlet Bakam Kemal Akkaya, 
Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, "S Haziran 1991 Çevre Günü" nedeniyle, çevre so

runlarına ilişkin gündem dışı konuşmasına Devlet Bakam M. Vehbi Dinçerler, 
Cevap verdiler. 

29.5.1991 tarih ve 3746 Sayılı, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanunun bir defa daha görüşülmek üzere geri gönderildiğine ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi ve, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplannı inceleme Komisyonunun, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Saymanlığının; Temmuz, Ağustos, Eylül 1990 ayları (5/55) (S. Sayısı : 572), 

Ekim, Kasım, Aralık 1990 Ayları (5/56) (S. Sayısı : 573), 
Ocak, Şubat, Mart 1991 Ayları (557) (S. Sayısı : 574) ; hesaplarına ait raporları Gend 

Kurulun bilgisine sunuldu. 
Çanım Milletvekili Rıza Ilıman'ın (6/1221), 
Edime Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, (6/1242), 
Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın (6/1244), 
Numaralı sözlü sorularını; 
Erzurum Milletvekili tsmail Köse'nin, 3201 Sayıh Emniyet Teşkilatı Hakkında Kanuna Bir 

Ek Madde İlavesine İlişkin Kanun Teklifini (2/387); 
Geri aldıklarına ilişkin önergeleri okundu; soruların ve İçişleri Komisyonunda bulunan 

kanun teklifinin geri verildiği bildirildi. 
İzmir Milletvekili Birgen Kdeş ve 22 arkadaşının, Tarım tşletmderi Gend Müdürlüğüne 

ait arazilerin Türk ve yabancı şirketlere satılacağı iddiasını tespit etmek amacıyla Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/151) Gend Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gün
demdeki yerini alacağı ve öngörülmesinin, sırasında yapılacağı açıklandı. 

(10/72) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev 
süresinin 3.8.1991 tarihinden itibaren 3 ay daha uzatılmasına4Iişkin tezkeresi kabul edildi; 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatili süresinde de Komisyonun çalışmalarına devamına 
ilişkin tezkeresi için yapılan oylamalarda ise karar yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından; 

6 Haziran 1991 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 17.33 'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Aytekin Kötü 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
İstanbul Konya 

Mustafa Sarıgöl Kadir Demir 
Kâtip Üye 
Çanakkale 

Mümin Kahraman 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

6 . 6 . 1991 Perşembe 

Raporlar 
1. — Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Bunların Personeli ve Ekonomik İstikrar Tedbirleri 

Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/785) (S. Sayısı: 551 
ve 551'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 6.6.1991) (GÜNDEME) 

2. — Terörle Mücadele Fonu Kurulmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe 
komisypnlan raporları (1/803) (S. Sayısı : 577) (Dağıtma tarihi : 6.6.1991) (GÜNDEME) 

Yazût Soru Önergeleri 

1. — Kars Milletvekili Mahmut Alınakln, Kars tli Kağızman tlçesi Bahçeci Köyünün alt
yapı sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21,15) (Başkanlığa geliş tarihi : 
5.6.1991) 

2. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, İskenderun - Madenli Beldesi Belediye Başkanı hak
kındaki iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2116) (Başkanlığa geliş tari
hi : 5.6.1991) 

3. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, İskenderun - Nardüzü Köyüne ait gayrimenkullerin 
köy muhtarı tarafından satıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2117) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 5.6.1991) 

4. — İçel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, son birkaç yıl içinde kurulan ilçelerden ka
çında yönetim teşkilatı oluşturulduğuna ve mülki idare amirlerine yeni maddî haklar verilip 
verilmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2118) (Başkanlığa geliş tari
hi : 5.6.1991) 

5. — İçel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, Bağ - Kur'a yeni gelir kaynakları sağlanması 
konusunda çalışma yapılıp yapılmadığına ve Bağ - Kur üyelerinin bazı sorunlarına ilişkin Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2119) (Başkanlığa geliş tarihi : 
30.5.1991) 

6. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya tli Merkez tlçesi Erenler Belediyesi
ne bağlanması gereken sokak ve caddelerin bugüne kadar bağlanmasının nedenine ilişkin İçiş
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2120) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.6.1991) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Aytekin Kotil 
KÂTİP ÜYELER : Kadir Demir (Konya), Mümin Kahraman (Çanakkale) 

— — — — • 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 127. nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın üyelerin salonda bulun
duklarını işaret buyurmalarını rica ederim. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

Üç arkadaşımıza gündem dışı söz vereceğim. * 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Nevşehir Milletvekili Cemal Seymen'in, açıklanan hububat'fiyatları ve üreticilerin durumu 

ile, içişleri Bakanlığının, Çanakkale Belediye Başkanı hakkındaki Danıştay kararını uygulamaması ko
nularına ilişkin gündem dışı konuşması ve Çanakkale Belediye Başkanlığıyla ilgili kısmına Devlet Bakam 
Mehmet Keçeciler'in cevabı 

BAŞKAN — önce, Nevşehir Milletvekili Sayın Cemal Seymen, açıklanan hububat fiyat
ları ve üreticinin durumu ile İçişleri Bakanlığının Çanakkale Belediye Başkanı hakkındaki Da
nıştay kararlarını uygulamaması konusunda, gündem dışı söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Seymen. 
CEMAL SEYMEN (Nevşehir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime başlar

ken, hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. 
Değerli arkadaşlarım, bir süre önce Hükümet tarafından açıklanan buğday fiyatlarıyla 

ilgili olarak hiçbir siyasî polemiğe kaçmadan, tamamen hesaba dayalı, Ziraat Odaları tarafın
dan yapılmış yöremle ilgili buğday maliyeti konusundaki bilgileri Yüce Heyetinize arz etmeye 
çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım, 1 dekara ekilen buğday için 32 kilogram tohum gerekli ve bunun 
bedeli 45 bin lira. Yine l dekarda kullanılan taban gübresi 26 kilogram, bedeli 20 bin lira. Yaz 
gübresi 20 kilogram, bedeli 14 bin lira. 1 dekar için biçer ücreti 10 bin lira. Traktör, mibzer, 
dıskaro ve tırmık ücreti 50 bin lira ve 1 dekarda otla mücadele için kullanılan tarım ilacı bedeli 
8 bin lira. Bunların toplamı 147 bin lira. Yani, 1 dekara ekilen buğday, çiftçimize 147 bin liraya 
mal oluyor. 

Orta Anadolu'da 1 dekardan ortalama 200 kilogram buğday alınabiliyor. 200 kilogram 
buğdayın 147 bin lira maliyeti var. Bu hesaba göre, 1 kilogram buğday üreticimize 735 liraya 
mal oluyor. Malumunuz olduğu üzere Hükümet, makarnalık buğdayın fiyatını 750 lira olarak, 
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birinci kalite buğdayın fiyatını 700 lira olarak açıkladı. Orta Anadolu'da üretilen buğdayın 
ortalama fiyatı 6S0 liradır, yani, 735 liraya buğdayını mal eden çiftçiye Toprak Mahsulleri Ofi
si 650 lira fiyat verecek. 

650 lira, net fiyat değildir. Bu 650 liradan stopaj vergisi kesilecektir. Savunma Sanayii Des
tekleme Fonu ödentisi kesilecektir, indirme ve boşaltma ücreti kesilecektir. Brüt verilen fiyatla 
maliyet arasında 85 lira zarar var. Bu zararı kim karşılayacak? Günden güne yoksullaşan tarım 
üreticisi, kiloda 85 lira zarar ederek üreticiliğini nasıl sürdürecek, hayatını nasıl idame ettire
cek, borçlarını nasıl ödeyecek, evinin, çotuğunun çocuğunun maişetini nasıl karşılayabilecek? 

Ayrıca, şu anda silolar buğdayla dolu. Toprak Mahsulleri Ofisinin, köylünün elindeki buğ
dayı tamamıyla alıp almayacağı da henüz belli değil. 

Bütün bu olumsuzluğa ilaveten bir de Orta Anadolu'daki buğdaya pas hastalığı bulaşmış 
durumdadır. Hastalıkla da buğday malul olduğuna göre, zaten 85 lira kilo başın brüt olarak 
zarar eden; ama, vergiler ve kesintilerden sonra bu zararın 125 -130 liraya çıkacağı bir ülkede 
tarımın kalkınmasından bahsetmek nasıl mümkün olacak, köylünün iyi durumda olduğundan 
söz etme hakkı nereden doğacaktır, anlamak istiyorum. 

Buğdayın yanında patates üreticisinin hali tamamıyla bir felakettir. Şu anda sadece Nev
şehir tünde 20 bin ton patates çürümeye terk edilmiş durumdadır. Patatesin şu andaki fiyatı 
70 liradır. Patates üreticisi 70 liraya alıcı arıyor ve bu patates üreticisine borçları nedeniyle Zi
raat Bankası icra gönderiyor. Her gün, köylerde Ziraat Bankasının icra memurları haciz için 
dolaşıyor. 10 milyon liralık borç için 150 bin liralık siyah-beyaz televizyonların haczedildiği günleri 
yaşıyor köylümüz. Köylünün evinde buzdolabı, radyo, televizyon türünden, beyaz eşya nevin
den ne bulunursa icra memurları haczediyor. 

O nedenle, Hükümetimizden iki şeyi önemle diliyor ve bekliyorum. Birincisi, buğday fi
yatlarının yeni baştan gözden geçirilmesidir. "Dünya borsalarına uygun fiyat verdik" demek 
doğru bir beyan değildir; çünkü, biliyoruz ki, Londra borsasında şu anda buğdayın fiyatı 901 
liradır. 

İkincisi, bu fiyat çiftçimize peşin ödenmeyecektir. 

öyleyse, Hükümetten birinci dileğimiz, buğday fiyatlarını yeni baştan gözden geçirip, dünya 
piyasasına göre doğru, bir değerlendirmeye tekrar almasıdır; buğdayın çiftçiye maliyeti 735 li
ra olduğuna göre, 735 liranın üstünde, 900 liranın üstünde, bin lira civarında buğday taban 
fiyatını yeni baştan ilan etmesidir. 

İkinci olarak, çiftçimize ödemelerin mutlak suretle peşin yapılmasıdır. 
Hükümetten, patates konusundaki dileğimiz de şudur: Güneydoğudaki sığınmacılara Sosyal 

Yardımlaşma ve Dayanışma Fonundan belli ölçüde bedeli ödenerek patates gönderilme çalış
maları yapılmaktadır; ancak, üreticinin elinde 20 bin ton ürünü kalmış; elinde tespit edilen 
ürününün yüzde 10'u için alım yapılabilmektedir. Bu alımlar daha da artırılmalı, patates ve 
buğday üreticisinin Ziraat Bankasına olan borçları mutlaka ertelenmeli, Ziraat Bankasının ha
ciz uygulama işlemi durdurulmalı, Ziraat Bankasının borç toplama işlemi ekim ayına kadar 
ertelenmelidir. Eğer bunu yapmazsanız, çiftçimiz bu yaz perişan olacaktır. Bunu yapmak sa
dece iktidar olmanın gereği değildir; bunu yapmak, çiftçimize, üreticimize karşı bir insanlık 
görevidir. 
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Değerli arkadaşlarım, ikinci olarak dile getireceğim husus Çanakkale Belediye Başkanı 
tsmail özay hakkında Danıştayca verilen yürütmeyi durdurma kararının içişleri Bakanlığınca 
uygulanmaması konusudur. 

Bildiğiniz gibi, Çanakkale Belediye Başkanı tsmail özay, 18 Mart 1990 tarihinde, Cum
hurbaşkanına saygısızlık yaptığı iddiası ile görevinden alınmış, kendisi hakkında Çanakkale 
ti Yönetim Kurulu tarafından; 

1. 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferinin 75 inci yıldönümü münasebetiyle yapılan tören
lerde, Cumhurbaşkanının tören alanına gelişlerinde ayağa kalkmamak ve konuşmasında Cum
hurbaşkanına hitap etmemek suçuyla, 

2. Bahse konu törende yaptığı konuşmasında, Cumhurbaşkanına ve Hükümet üyelerine 
hakaret niteliğinde sözler söylemek suçuyla, lüzumu muhakeme kararı verilmiştir. 

Bu lüzumu muhakeme kararına karşı Danıştay tkinci Dairesine itiraz eden Çanakkale Be
lediye Balkanına mesnet suçlardan, ti idare Kurulunun men'i muhakeme kararına karşı, boz
ma kararı verilmiştir. Bozma kararında, suç ikiye ayrılarak irdelenmiş ve bu irdelemenin neti
cesinde, Cumhurbaşkanının yurt gezileriyle ilgili olan, Başbakanlığın 14.5.1991 tarih 383 - 06602 
sayılı Genelgesinde Cumhurbaşkamnın yurt gezilerinde karşılanıp, uğurlanmasında, takibi ve 
uygulanması gereken hususları belirlemiş olmakla beraber, bu hususlara riayetsizliğin, toplu
mun yerleşik örf ve adetlerine ve değer hükümlerine göre ayıplama ve kınama biçimindeki, 
toplumsal ve kişisel tepki dışında herhangi bir yaptırımı bulunmamaktadır. 

Hal böyle olunca, ceza hukukunun kanunsuz suç ve ceza olamayacağı yolundaki temel 
ilkesi gereği, sanık belediye başkanınca uyulmadığı iddia olunan davranışlar, yürürlükteki Türk 
Ceza Kanununun her hangi bir hükmünün ihlali mahiyetinde olmadığı gibi, söz konusu ey
lemlerin gerçekleşmesi de Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil etmeyeceğinden lüzumu muha
kemesi yolunda verilmiş ti Yönetim Kurulu kararının bozularak, adı geçen sanık hakkında 1 
inci maddeden karar verilmesine yer olmadığına. 

tkinci isnat için de.. 

MEHMET ALÎ DOGUŞLU (Bingöl) — Ne büyük kahramanlık (t) 
CEMAL SEYMEN (Devamla) — Bir yargı kararı okuyorum sayın milletvekilim. Bu du

rumu Yüce Danıştay irdelemiş, bu kararı bilgilerinize sunuyorum. Danıştay kararlarına sizin 
de saygılı olmanız gerekir. 

tkinci suç için de, görüşüne baş vurulan bilirkişi ise, konuşma metninde suç görmemiş 
ve savcılıkça da aynı konuda takipsizlik kararı verilmiştir. 

Yukarıda açıklanan görüş ve düşünceler karşısında, konuşma metninin, söz ve düşünce 
hürriyeti kapsamında (içerisinde) kaldığı, hiçbir kişi ve kurumu hedef almadığı ve suç öğeleri 
taşımadığı kanaat ve sonucuna varılmış olmakla, sanığın 2 nci maddeden lüzumu muhakemesi 
yolunda verilmiş bulunan ti Yönetim Kurulu kararının bozularak, Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun 385 inci maddesi gereği men'i muhakemesine 23 Ekim 1990 tarihinde oy çoklu
ğuyla karar verildi" denmektedir. 

Demek ki, Çanakkale Belediye Başkanının, bu karardan sonra göreve iadesi gerekirken, 
23 Ekim 1990 tarihli karara rağmen de, bugüne kadar, Çanakkale Belediye Başkanı göreve iade 
edilmiş değildir. 
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Çanakkale Belediye Başkanı, 19.2.1991 tarihli bir karar için Bursa 2 nci İdare Mahkemesi
ne başvurmuştur. Bursa 2 nci İdare Mahkemesi, İçişleri Bakanlığının Çanakkale Belediye Baş
kanını görevden alarak, yerine belediye meclisi üyelerinden birini belediye başkam olarak atan
masındaki işlemde usulsüzlük görmemiş, İçişleri Bakanlığının haklı olduğu doğrultusunda 
19 Şubat 1991 tarihinde karar vermiştir. Bu kararı temyiz eden Çanakkale Belediye Başkam, 
Danıştay Sekizinci Dairesine başvurmuştur. Danıştay Sekizinci Dairesinin 1.4.1991 tarihinde 
verdiği kararı bilgilerinize arz etmek istiyorum : "...işlem günü bakımından hukuka ve mevzu
ata aykırılık bulunmadığının anlaşıldığı gerekçesiyle reddeden Bursa 2 nci İdare Mahkemesi 
kararının, hakkında açılan sor ustur malan n takipsizlik, aklanma ve yargılanmasına yer Olma
dığı şeklinde sonuçlandığını iddia ederek, temyizen incelenerek bozulması ve yürütülmesinin 
durdurulması istemidir... 

Türk Milleti adına hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince... 
Belediye Başkanlarının görevleri ile ilgili suç niteliği taşıdığı öne sürülen işlem ve eylemle

rinin önemi, ciddiyeti ve ağırlığı ile soruşturma ve kovuşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütü
lüp sonuçlandırılabilmesi için görevde kalmalarının sakıncalı olması durumunda, ilgililer, ge
çici bir önlem olarak görevden alınabilirler... davanın durumundan ve dava dosyasındaki belge 
ve bilgilerin birlikte değerlendirilmesinden Belediye Başkanı hakkında ileri sürülen suçlama
larla ilgili olarak yürütülen kovuşturmaların Cumhuriyet Savcılıklarınca takipsizlik, mahke
melerce aklanma, Danıştay 2 nci Dairesinin 23,10.1990 gün ve 2709 sayılı karan ile de yargılan
masına yer olmadığı şeklinde sonuçlandığı anlaşılmaktadır... 

BAŞKAN — Sayın Seymen, lütfen toparlayınız, süreniz dolmuştur. 

CEMAL SEYMEN (Devamla) — Hemen bitiriyorum Sayın Başkanım. 
"... Açıklanan nedenlerle, yasa kuralına ve hukuka açıkça aykın olan ve uygulanman du

rumunda giderilmesi güç zararlar doğuracağı sonucuna varılan dava konusu işleme karşı açı
lan davayı reddeden Bursa 2 nci İdare Mahkemesinin 19,2.1991 gün ve E : 1990/1093, K; 1991/33 
sayılı kararının 2577 sayılı \asanın 52 nci maddesi uyarınca yürütülmesinin durdurulmasına 
1.4.1991 gününde oy çokluğuyla karar verildi." 

Bu karar, 25 Nisan 1991 tarihinde İçişleri Bakanlığına tebliğ edilmiş, İçişleri Bakanlığının 
dilekçe kayıt fişindeki imza ve mühür, elimde, belgelidir. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimin sonunda şunu arz etmek istiyorum : Çağdaş devlet an
layışında, yönetenlerin keyfî istek ve iradeleri değil, hukukun üstünlüğü esastır. İnsan hak ve 
özgürlüklerini, sosyal adaleti, toplumun huzur ve refahını greçekleştirmeyi ve güvence altına 
almayı amaçlayan "hukuk devleti" ilkesinde ise, açık Anayasa ve yasa kurallarına karşın, yar
gı kararının yerine getirilmemesi düşünülemez. Anayasanın 11 inci maddesinde, Anayasa hü
kümlerinin, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idarî makamları ve kişileri bağlayan temel 
hukuk kuralları olduğu; 138 inci maddesinde de, yasama ve yürütme organları ile idarenin, 
mahkeme kararlarına uymak zorunda bulunduğu, bu organlar ile idarenin, mahkeme kararla
rını hiçbir surette değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği öngörül
müştür. 

İdare, "Danıştay, bölge mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin 
durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre, en geç 60 gün içinde işlem tesis etmeye 
ve eylemde bulunmaya mecburdur" denilmiştir. 
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Bu hukuksal duruma göre, idarî yargı organlarının kararları uygulanmadığı takdirde, hu
kuka, anayasal düzene aykırı hareket edilmiş ve hukuk devleti ilkesi zedelenmiş olur. Ayrıca, 
idare hukuku ilkelerine göre, iptal kararları, iptali istenen idarî işlemi ve ona bağlı işlemleri, 
tesis edildikleri tarihten itibaren ortadan kadırarak, işlemin tesisinden önceki hukukî durumu 
ortaya koyarlar; bir başka ifadeyle, hukuk düzenlemesi içinde, hiç doğmamış bir hale getirir
ler. Bir iptal davasında verilmiş bulunan yürütmenin durdurulması kararı da aynı niteliktedir. 
Yani, henüz, ortada bir iptal karan bulunmadığı halde, iptali istenilen idarî işlemi ve onun so
nucu olan işlemleri durdurur; bu işlemin tesis ve icrasından önceki hukukî durumun yürürlü
ğünü sağlarlar... 

BAŞKAN — Sayın Seymen, lütfen bitirin efendim. 

CEMAL SEYMEN (Devamla) — Bir dakika... Hemen bitiriyorum Sayın Başkan. 

"... Danıştay İkinci Dairesinin yerleşik içtihatlarına göre de, idarî yargı kararlarını yerine 
getirmeyen idare ajanlarının eylemleri, görevi kötüye kullanma suçunu oluşturmaktadır. 2577 
sayılı Yasanın 28 inci maddesinde, "en geç 60 gün içinde" denilmesinden anlaşılması gereken 
husus, kararların derhal uygulanması ilkesinin esas olduğudur. Anılan kuraldan idareye, 60 
günün dolmasına kadar süren bir bekleme yetkisinin tanındığı sonucu çıkarılamaz. Maddede
ki "en geç" ibaresinin anlamı; maddî olgular elverdiği ölçüde, derhal ve gecikmeksizin uygula
ma yapılmasıdır. Nitekim, Danıştay Birinci Dairesindeki kararlarda da bu içtihat yerleşmiştir..." 

özetle, bir yargı kararının gereğinin yapılmaması veya bilerek ya da isteyerek ertelenmesi, 
geciktirilmesi, yasal düzenlemelerle yerleşik yargısal içtihatlara aykırıdır..." 

Çanakkale Belediye Başkanının bir an önce göreve başlatılmasını; görevden alınmasında 
gösterilen sürat ve çabukluğun, mahkeme kararının uygulanmasında da gösterilmesini; aksi 
takdirde, uygulamayı sağlamayan kamu görevlileri hakkında kişisel sorumluluk doğacağını ha
tırlatır..." Sabrınıza teşekkür eder, saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Seymen. 
Buyurunuz Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
değerli üyeleri; Sayın Cemal Seymen'in, Çanakkale Belediye Başkanı tsmail özay hakkındaki 
biraz evvel vaki konuşması hakkında, Hükümetimizin görüşlerini arz etmek üzere huzurlarını
zı işgal etmiş bulunuyorum; bu vesileyle, hepinize saygılar sunarım. 

Çanakkale Belediye Başkanı tsmail özay, Cumhurbaşkanımıza hakaret niteliğinde sözler 
sarf etmek, görevini kötüye kullanmak, Taşıt Kanununa muhalefet, kömür naklinde usulsüz
lük, idarî yargı kararlarını uygulamamak, yasaya aykırı pankart asmak, polis teşkilatını işken
ceci göstermek ve usulsüz yıkım kararı vermek gibi suçlardan 18.3.1990 tarihli Bakanlık maka
mı onayı ile görevinden uzaklaştırılmıştır. 

Çanakkale Belediye Başkanı tsmail özay vekilleri tarafından Bakanlığımız aleyhine açı
lan birinci dava üzerine, Bursa tkinci tdare Mahkemesince 17.10.1990 gün ve 1990/1093 sayıy
la, yürütmenin durdurulması hakkındaki istemin reddine karar verilmiştir. 

Yine adı geçen belediye başkanı vekilleri tarafından, tçişleri Bakanlığı aleyhine açılan ve 
yürütmenin durdurulmasını talep eden ikinci dava da, Bursa Bölge tdare Mahkemesinin 5.11.1990 
gün ve Değişik tşler 1990/26 sayılı kararı ile ikinci kez itirazın reddine karar verilmiştir. 
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Bursa İdare Mahkemesinin belirtilen bu kararlarına, Danıştay nezdinde ilgililerce itiraz 
edilmesi üzerine, Danıştay, Sekizinci Dairesi, 1.4.1991 tarihinde yürütmenin durdurulmasına 
karar vermiştir. Yürütmenin durdurulması karan, İçişleri Bakanlığımıza 1.5.1991 tarihinde ulaş
mıştır. idarî Yargılama Usulü Kanununun 28 inci maddesine göre, idare olarak, bu kararı, en 
geç 60 gün içerisinde uygulamak zorundayız. Bu süre henüz dolmadığı gibi, Bakanlık olarak, 
yürütmenin durdurulması karanna itiraz etmiş bulunuyoruz. Hükümet ve Bakanlık olarak idarî 
yargı kararlan na saygılıyız. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Saygılı iseniz niye uygulamıyorsunuz? 
DEVLET BAKANI MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — Belediye başkanları hakkın

da, bütün yargı kararları uygulanmıştır. Aksine bir tek örnek gösterilemez. Şu anda 60 günlük 
süre dolmamış olup, itirazımızın da sonucuna göre, hukukun gerektirdiği işlemin yapılacağın
dan hiç kimsenin şüphesi bulunmamalıdır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — O 60 günü beklemek, yetkiyi kötüye kullanmak demektir. 
DEVLET BAKANI MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — Elbette ki, biz itiraz etmişiz. 

Yaptığımız bu itirazın neticesini... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — İtiraz edin, aleyhine çıkarsa yine görevden alırsınız. 
DEVLET BAKANI MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — ... bu itirazın neticesini alın

caya kadar ve yasanın... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Hukukta öyle bir mantık yok; o Keçeciler mantığı. 
BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen müdahale etmeyiniz. 
DEVLET BAKANI MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — Yasanın bize tanıdığı süre kul

lanılacak ve bu sürenin hitama ermesiyle birlikte, idarî yargı kararlan yerine getirilecektir. Bu
güne kadar İçişleri Bakanlığında belediye başkanlarıyla olan idarî uyuşmazlıklarda, hiçbir şe
kil ve surette bir tek örnek gösterilemez ki, yargı kararları uygulanmamış olsun. 

Bu bilgiyi Yüce Heyetinize arz ettim. Hepinize saygılar sunarım efendim. (ANAP sırala-
nndan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

2. — Kayseri Milletvekili Mustafa Şahin'in, küçük ve orta Ölçekli işletmelere ilişkin gündem dışı 
konuşması 

BAŞKAN — Kayseri Millletvekili Sayın Mustafa Şahin, küçük ve orta ölçekli işletmeler 
hakkında gündem dışı söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Şahin. 
MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Sayın Başkan, çok muhterem milletvekilleri; küçük ve 

orta ölçekli işletmelerin ülke ekonomisindeki önemine binaen bu konuda Yüce Meclisinizi bil
gilendirmek üzere huzurlarınızdayım. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Muhterem milletvekilleri, ülkemizde, ekonomimizin ana yapısını teşkil eden işletmeleri
mizin yüzde 96'sını, küçük ve orta ölçekli işletmeler teşkil etmektedir. Böyle olunca da, küçük 
ve orta,ölçekli işletmelerin güçlü olması, ülke rejiminin güçlü olmasını temin eder; küçük ve 
orta ölçekli işletmelerin güçlü olması, ülke ekonomisinin sağlıklı olmasını ifade eder; küçük 
ve orta ölçekli işletmelerin güçlü ve sağlıklı olması, ülkedeki istihdamın önemini ortaya koyar; 
küçük ve orta ölçekli işletmelerin sağlıklı ve güçlü olması, büyük endüstrilere yan sanayi 
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teşkil ettiği için, o ülkenin büyük endüstrilerinin dünya pazarlarında daha çok yer almasına 
imkân verir, küçük ve oria ölçekli işletmeler, büyük işletmelere nispetle daha fteksibl olduğu 
için, piyasaya daha kolay adapte olduğu için, grevinde veyahut da o işletmenin işlerinin kötüye 
gitmesi halinde o ülkede hadiselere meydan vermez... Bu ve buna benzer sayılabilecek husus
lardan dolayı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ülke ekonomisindeki yerleri ortaya çıkmakta
dır. Bu, sadece bizde değildir; hemen hemen bütün Avrupa ülkeleri için geçerli olan önemli 
nokta da şudur: Küçük ve orta ölçekli işletmeler, ülkelerinin sınaî ve ticarî önemini de dikkate 
değer bir noktada göstermektedir, tşte bu noktadan hareketle, Avrupa'da 15 ülkede küçük ve 
orta ölçekli işletmeleri destekleyen, gelişmeleri sağlayan dernek ve vakıflar kurulmuştur. Hat
ta, bu 15 ülkedeki dernek ve vakıflar bir araya gelerek, kısa adı EM-SU olan, Avrupa Orta 
ölçekli İşletmeler Birliğini kurmuşlardır. Avrupa'nın orta ve küçük ölçekli işletmeleri, bugün 
kendi ülkelerinde o kadar güncel ki, neredeyse 2000'li yılların en önemli meselesi durumuna 
gelmiştir. 

Türkiye, Avrupa'daki her türlü oluşum içinde olma gayretini güderken, bu birlik içinde 
olamamıştır. 1981 yılında, Türkiye de "Küçük ve Orta ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Men
supları ve Yöneticiler Vakfı" adı altında kurulan bir vakıf ile bu birliğe müracaatım yapmış 
ve İ989 yılında Brüksel'de yapılan yıllık kongresinde Türkiye'nin üyeliği kabul edilmiştir. Ay
rıca, 1991 yılı kongresi Hollanda'nın Lahey şehrinde yapılmış ve bu kongrede de Türkiye, Av
rupa Küçük ve Orta ölçekli İşletmeler Birliğinin başkan yardımcılığına seçilmiştir. 

Şu anda Türkiye, gerek devlet olarak, siz Yüce Meclis üyelerinin oylarıyla kurulması ka
bul edilmiş olan ve Sanayi Bakanlığına bağlı olan, Küçük ve Orta ölçekli İşletmeler Geliştirme 
ve Araştırma Dairesi vasıtasıyla ve gerekse bunun yanında Türkiye Küçük ve Orta ölçekli İş
letmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı vasıtasıyla, Türkiye'deki küçük ve or
ta ölçekli işletmelerin gerçekten değeri olan ve gerçekten problemli olan meselelerine parmak 
batmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, kurulmuş olan ve kısa adı "TOSYÖV" olan vakfın amaçlarını 
şöyle birkaç cümleyle ifade etmek istiyorum : 

Küçük ve orta ölçekli işletmeler bütün dünyada destek görmektedir ve bu işletmeler için 
özel olarak kurulmuş araştırma merkezleri bulunmaktadır. Hatta, bundan birkaç ay önce Hol
landa'da, küçük ve orta ölçekli işletmelere hizmet veren araştırma merkezinin altmışıncı yılı 
kutlanmıştır. İşte, Avrupa'da bu işletmeler o kadar yaygın ki, bu işletmelerin problemlerini çö
zen, darboğazlarını gideren danışmadı hizmetleri veren merkezler kurulmuştur. Türkiye'de de 
bu dalda çalışmalar başlamıştır. 

Bu vakıf aracılığıyla, küçük ve orta ölçekli işletmelere yeni teknolojilerin gelmesine yar
dıma olunmaktadır. 

Yine bu vakıf, yurt içi ve yurt dışı işletmeler arasındaki koordinasyonu temin etmekte ve 
bu konuda oldukça faal bir görev yapmaktadır. 

Ayrıca, küçük ve orta ölçekli işletmeler, finansman bakımından oldukça zorluklarla kar
şılaşmakta ve kredi taleplerinde ya kefalet ya da ipotek istenmektedir. Bunlara sahip olmayan 
küçük ve orta ölçekli işletme sahiplerimiz, yenilikleri işletmelerine getirememekte ve gelişmesi
ni sağlayamamaktadır. Bu nedenle, Avrupa'da yaygın olan Kredi Garanti Fonunun Türkiye'de 
de kurulma çalışmaları son aşamasına gelmiş olup, iki hükümetin karşılıklı anlaşması nokta
sındadır. Böylelikle, küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansman sorunlarına çare bulunmuş 
olacaktır. 
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.Muhterem arkadaşlarım, dikkatlerinize arz etmek istiyorum, küçük ve orta ölçekli işlet
meler deyip geçmemek lazım. Elimde bir tablo vardır ve bu tabloya göre, bugün ülkelerin -
gelişmiş ülkeler de dahil olmak üzere- işletmeleri içerisindeki çok büyük bir nispeti bu küçük 
ve orta ölçekli işletmeler teşkil etmektedir. Elimdeki tabloya göre, Amerika Birleşik Devletle
rinde var olan işletmelerin yüzde 97,2'si küçük ve orta ölçekli işletmelerdir; yine, Federal Al
manya'da yüzde 98'i Japonya'da yüzde 98'i, ingiltere'de yüzde 96'sı, Güney Kore'de yüzde 98'i, 
Türkiye'de de yine aynı nispetlerde ve yüzde 98'i küçük ve orta ölçekli işletmelerdir ve bu da 
fevkalade öneme değer bir orandır. Demek ki, ülkelerde var olan işletmelerin yüzde 90'ının 
üzerindeki işletmeler, küçük ve orta ölçekli işletmelerdir. 

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin istihdama katkısı yönünden nispetler ise, diğer ülkeler
de ortalama yüzde 50 civarındadır ve ülkemizde de yaklaşık olarak o noktalardadır. 

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin yatırımdaki payı dünyada ortalama yüzde 30'Iar civa
rındadır, bizde de yüzde 26 civarındadır. 

Hemen burada dikkatinizi çekeceğim önemli bir noktaya geliyorum : Küçük ve orta öl
çekli işletmelerin ihracattaki payı diğer ülkelerde ortalama yüzde 31 iken, Türkiye'de bu yüzde 
8'dir. Bu husus fevkalade önemli. 

Yine küçük ve orta ölçekli işletmelerin kredi payı diğer ülkelerde ortalama yüzde 35 iken, 
Türkiye'de bu yüzde 2 ila 3 arasındadır. İşte, düğüm noktası buradadır. 

Siz muhterem milletvekilleri arkadaşlarımızın, küçük ve orta ölçekli işletmelerin meselesi 
gündeme geldiğinde, Yüce Parlamentoda oy birliğiyle ve muhalefet veya iktidar fark etmeksi
zin birlikte hareket edeceğini ümit ediyorum; çünkü, küçük ve orta ölçekli işletmeler ülke eko
nomisinde esas dümendir. Küçük ve orta ölçekli işletmeler ülkelerin kalbidir. 

Bu bakımdan, siz muhterem arkadaşlarımızla aynı çatı altında, elbette ki, ülke menfaat-
lan uğruna müşterek noktada olacağız. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin meselesi gündeme 
geldiğinde birlikte hareket edeceğimiz ümidini taşıyor, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyor; iyi yaz 
tatilleri diliyorum efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şahin. 

3. — İçelMilletvekili Etem Cankurtaran'ut, tıkanan toplu iş sözlepnesigörüşmelerine ilişkin gün
dem dışı konuşması ve Devlet Bakam Cemil Çiçek'in cevabı 

, BAŞKAN — Tıkanan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri konusunda, Sayın Etem Cankurta-
ran'a söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Cankurtaran. 

ETEM CANKURTARAN (İçel) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1991 yılının ilk ay
larından itibaren toplu iş sözleşmesi sona eren işyerlerinde sözleşmelerin yenileme çalışmaları 
devam etmektedir. Sözleşme süreleri bitmiş olmasına rağmen, henüz sözleşmelerin imzalana-
mamış olmasının yarattığı sonuçlar üzerinde düşüncelerimi sunmak üzere söz almış bulunuyo
rum. Bu nedenle, sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; geçtiğimiz hafta (2 Haziran 1991 günü) Bursa'da, Türk
iye'de sendikalı işçilerin o bölgede çalışanları bir alanda toplanarak içinde bulundukları duru
mu, Türk-tş Genel Başkanının ağzından dile getirmeye gayret ettiler. 
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Çeşitli işyerlerinde sözleşmelerin imzalanamamış olmasından dolayı içine düşülen buna
lım, işçilerin çeşitli protestolarına neden olmakta. Nitekim, bundan önceki toplu iş sözleşme 
dönemi olarak adlandırdığımız 1989 yılının ilk aylarındaki yaşanan olayları, iş barışının sıkın
tıya düşmesinin ipuçlarını bugünlerde hep birlikte görmekte ve yaşamaktayız. Bildiğiniz gibi, 
600 bini aşkın kamu kesiminde çalışan işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşme görüşmeleri; uzlaş
maz bir tutumla sözleşme görüşmelerini sürdürmekte olan Kamu İşverenleri Sendikasının tu
tum ve davranışları sonucu önemli bir kilitlenme, önemli bir tıkanma noktasına gelmiştir. 

Bu sözleşmelerin imzalanabilmesi için, elbette, çalışan işçilerin insanca yaşayabilecekleri 
bir ücret düzeyine gelmeleri ve işletmelerin de rantabl bir şekilde işletilmesi şansının mutlaka 
elde edilmesi gerekmektedir; ancak, yapılan görüşmelerde gelinen nokta gerçekten tıkanmayı 
gerektiren noktadır. Bugün, Kamu tşveren Sendikaları aracılığı ile Hükümetin kamu kesimin
de çalışan işçilere önerdiği ücret artış oranı yüzde 50'dir. Enflasyonun yüzde 60 - 62,5 olduğu 
bir ortamda önerilen ücretin amacı çalışma barışını düzene sokmak, çalışma barışını sağla
mak değil, çalışma barışını dinamitlemektir. Tıkanan görüşmeler, sadece 600 bini aşkın işçiyi 
ilgilendirmiyor; aynı zamanda, aileleriyle birlikte 2 milyonun üzerinde yurttaşımızı ilgilendiri
yor. ANAP Hükümetinin takınmış olduğu bu tutumun, halkın haklı taleplerine neden olacağı 
uyarısını bu kürsüden yapmak istiyorum. 

Ayrıca, Hükümet çevreleri, işçilerin ve sendikaların ölçüsüz ve insafsız ücret artışı tale
binde bulunduklarını sık sık söylüyorlar ve yineliyorlar. Böylece, işsizi işçiye, sendikasız işçiyi 
sendikalıya; ayrıca, halkın diğer kesimlerini; esnafı, köylüyü, memuru sendikalı işçilere karşı 
büyük ölçüde kışkırtıyorlar. Bundan, toplumsal barışa da, çalışma barışına da yarar gelmeye
ceğini her birimiz bilmeliyiz. 

Değerli arkadaşlarım, bu konuda değerlendirmeler yapmak bakımından iki tane örnek 
sunmaya gayret edeceğim. 

Birisi, toplu iş sözleşmesi görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlanmış olan, şu anda grevde bu
lunan Şişe - Cam işyerlerinde çalışan işçilerin grevleriyle ilgili. Bir diğeri de, kamu kesimine 
örnek olması bakımından, Karayolları işyerlerinde çalışan işçilerin İçinde bulundukları durumla 
ilgili olacaktır. 

Şişe - Cam işyerlerinde çalışan 18 bin civarındaki işçi, bir süreden beri grev yapmaktadır. 
Bu grevi anlayabilmek için önce şişe cam sanayinin içinde bulunduğu duruma bakmak gerekir. 
Şişe - Camın 1985 yılında 465.8 milyon lira olan cirosu 3.627 milyara ulaşarak yüzde 778 artış 
sağlamış, ihracatı 154 milyar dolardan 246 milyar dolara ulaşarak önemli ölçüde artış sağla
mış, cam üretimi içerisindeki payı yüzde 90 civarında, çalışan insan sayısı 18 bin ve yatırımları, 
bilanço kârı çok büyük ölçüde artmış olan bir kuruluşumuzdur, örnekleyecek olursak, 1985'de 
11.4 milyar olan bilanço kârı, 1989 yılında 150.4 milyara ulaşmıştır. 

Şimdi, gerçekten kârlılık oranı yüksek ve dünyanın çeşitli ülkelerine cam ihraç eden önemli 
bir kuruluşumuzun grevde olmasının, ekonomimiz için ne kadar olumsuzluk taşıdığını elbette 
her birimiz bilmekte ve kabul etmekteyiz. 

Bugün, Şişe - Cam işyerlerinde çalışan işçilerin toplu iş sözleşmeleri ile ilgili konuda takı
nılan tavır, üretimin durdurulması ve işçilerin içine düşmüş oldukları ekonomik bunalım ve 
sıkıntılar değerlendirildiğinde, Şişe - Cam sanayinin, önemli sorunları ve sıkıntıları yaşamakta 
olduğu görülecektir. 
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Şişe - Cam sanayiinde çalışan işçilerle ilgili olarak bugüne kadar yapılan toplu iş sözleş
mesi görüşmeleri sonunda gelinen nokta, aslında anlaşmanın yapılamayacağı nokta değildir. 
tşverenin vermiş olduğu ücret zammı ile işçilerin istemiş oldukları ücret zammı arasında aylık 
fark, 499 bin lira ya da 500 bin lira civarındadır. 500 bin liralık aylık zam farkı sorununun » 
sözleşme görüşmeleri sıklaştırılarak ve Hükümetin de bu konuya müdahalesiyle kısa sürede 
çözümlenmesini, şişe camda çalışan işçilerin yeniden çalışmalarına başlamalarım ve üretimin 
bir an önce başlatılmasını talep etmekteyiz. « 

Nitekim, Cam - tş Ambalajda toplusözleşme görüşmeleri daha önce yapılmış, o noktada 
toplusözleşme görüşmeleri bitmiş ve tamamlanmış olup, bugün, yeni saat ücreti 9 650 liradır 
ve Kristal-tş Sendikasının şişe - cam işkolundaki işçilerle ilgili istemiş olduğu ücret zammının 
düzeyi de bu noktalardadır. 

O nedenle bu toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin bir an önce tamamlanarak toplusözleş
menin imzalanmasını, Şişe - Cam fabrikalarının yeniden üretimlerini yükelterek sanayi ve ih
racat içerisindeki yerini almalarının önemli olduğuna inanıyoruz ve bunun yapılması gerekti
ğini düşünüyoruz. 

Bugün, cam üretiminin 813 bin ton olduğu bir ülkede, bunun 728 bin tonunu üreten şişe-
cam fabrikaları eğer grevde ise, bu grevin çözümlenebilmesiyle ilgili konuda sözleşme yapacak 
olan taraflar arasında da gerçekten çok büyük bir uzlaşmaz tavır yoksa, tarafların uzlaşmala
rıyla ilgili konuda katkıda bulunmak herkesin görevi olmalıdır ve Hükümet, özellikle bu ko
nuda üzerine düşeni yapmalıdır. 

Bugüne kadar çeşitli işyerlerinde yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde, iktidar, Şişe 
Camda çalışan işçilerle ilgili olarak şöyle bir savı söyleyemez: "Bu işyeri zarar ediyor, bu işye
rinin içine düştüğü bunalım nedeniyle toplusözleşmesinde şu kadar ücret artışı sağlanamaz". 
Çünkü, Şişe-Cam sanayiinde çalışan başına gerçek ciro artışı bugün yüzde 29.3 çalışan başına 
ihracatı yüzde 37.9, çalışan başına üretimi yüzde 15 ve çalışan başına kârı da yüzde 118'dir. 
O nedenle, bu işyerinde çalışan arkadaşlarımızın kalifikasyonlarına, değerlerine, mesleklerine 
ve emeklerine gerçekten saygı gösterilecek bir toplu iş sözleşmesi görüşmesinin mutlaka so
nuçlandırılması ve arkasından gelecek toplusözleşme görüşmelerinin de tamamlanması gerek
tiğine inanıyoruz. 

Nitekim, Şişe-Cam Fabrikalarının, bugün kârlılık oranı eri yüksek olan kuruluşlardan bi
risi olduğunu gösteren belgeler elimdedir. Şişe-Cam Fabrikaları Genel Müdürü Sayın Adnan 
Çağlayan'ın bir beyanatı var elimde. Diyor ki : "Yıllık kâr hedefine altı ayda ulaştık." Yıllık 
kâr hedefine altı ayda bu işçilerin emeği ve üretimi sonucu ulaşmış olan bu kuruluşun, çalıştır
dığı insanlara, insanca yaşayacakları düzeyde bir ücreti vermesini beklemek hem işçilerin hak
kıdır hem de bizim hakkımızdır. 

BAŞKAN — Sayın Cankurtaran, süreniz dolmuştur; lütfen toparlayınız efendim. 
ETEM CANKURTARAN (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkan. 
Değerli arkadaşlarım, 600 bini aşkın kamu işyerlerinde çalışan işçilerle ilgili toplusözleş

me görüşmeleri gerçekten tıkanıklık noktasındadır. Kamu işyerlerinde çalışan işçi arkadaşları
mızın, almış oldukları ücret nedeniyle içine düşmüş oldukları bunalım, gerçekten ürkütücü
dür ve düşündürücüdür. 

— 451 — 



T.B.M.M. B : 127 6 . 6 . 1991 0 : 1 

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir kamu işyerini ziyaret ettim. Orada, işçi arkadaşlarla 
sohbetimizden sonra, tüketim kooperatiflerine uğradım. Tüketim kooperatifinin satış müdü
rü, iflas etme noktasına geldiklerini anlatmaya gayret etti. Son dört aydan bu yana, toplusöz
leşme görüşmeleri devam eden bu işçi arkadaşlarımız -alım güçleri o kadar düşmüş ki- tüketim 
kooperatiflerinden almış oldukları malın karşılığını ödeyemez durumdalar. Yalnızca işçi arka
daşlarımıza zarar vermiyoruz bu toplu iş sözleşmelerinin erken bitirilemeyişi nedeniyle, ayrıca, 
işçi arkadaşlarımızın kurmuş oldukları kooperatiflere ve kurumlara, bu arada da piyasada bak
kala, esnafa, kasaba ve herkese de büyük ölçüde zarar vermiş oluyoruz. Bu toplu iş sözleşme
sinin bir an önce bitirilmesi gerekmektedir. 

Şöyle bir örnek vermek istiyorum: Bugün, Karayollarında çalışan -ortalama ücretle çalışan-
bir dozer operatörünün eline geçen aylık net ücret 6S0 bin liradır. Bunun içerisine dozerde çalı
şan bir işçinin -ki, bu, 12 yıllık işçidir- her gün 4 saat fiilen dozerde çalıştığını kabul ederseniz 
-dozeri kullanmaktan dolayı elde etmiş olduğu hizmet primi de dahildir, arkadaşlarımız bu 
hesaplamalarda gelir vergisini yüzde 25 kabul etmişlerdir- de geçen 650 bin lira ile geçinme 
imkânı var mıdır yok mudur, bunu size soruyorum. Aynca, Hükümetin, 650 bin lira net ücret 
alan bu işçi arkadaşlarına önermiş olduğu ücret zammı -işveren Sendikası aracılığı ile- yüzde 
50'dir. Bununla, bu sözleşmelerin bitmesi mümkün değildir; oysa, bu sözleşmelerin bitirilmesi 
gerekmektedir. Kamu kesimindeki 600 bin işçinin huzursuzluğu hem üretimin düşmesine ne
den olmaktadır hem de o arkadaşlarımızın, kişisel olarak, psikolojik bunalımlarına, aile ola-' 
rak psikolojik bunalımlara düşmelerine neden olmaktadır. 

Bu nedenle, toplusözleşme görüşmeleriyle yakından ilgilenerek, sözleşme görüşmelerinin 
tamamlanması elbette dileğimizdir, talebimizdir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepimiz biliyoruz ki, bütün işyerlerinde çalışan arka
daşlarımızın grev haklan yoktur. Nitekim, kamu kesiminde grev hakkı olan işyerleri de greve 
başvurmamışlardır; grev yapmadan toplusözleşmelerinin imzalanmasını istemektedirler; ama, 
işyerlerinde çalışan işçi arkadaşlarımız, bu sözleşmelerin tamamlanabilmesi için, masum ey
lemler yapmaktadırlar. Sendikalan öncülüğünde miting ve yemek boykotu yapmaktadırlar. Belki 
sakal eylemi yapmak isteyeceklerdir, belki vizite eylemi yapmak isteyeceklerdir, belki de servis 
araçlarına binmeyeceklerdir. 

Bu eylemleri, gerçekten, vakur, gerçekten disiplinli, gerçekten ülkesever işçilerin eylemleri 
olarak kabul edip, toplusözleşmenin bitirilmesini zorlamak isteyen talepler olarak görmek ge
rektiğinin altını çizmek istiyorum; ama, ne acıdır ki -daha bugün öğrendim- örneğin, istan
bul'da Karayollarında işçilerin bir saat işe geç gelmeleri sonucu, bu gece oradaki sendikada 
görevli arkadaşlarımızdan -sendika başkanı olan bir arkadaş- birisi gözaltına alınmış. Bu ar
kadaşımızın herhangi bir suçu olduğu kanaatinde kesinlikle değilim. Sendikacılık dışında her
hangi bir iş de yapmamaktadır, yıllann karayolu işçisidir. 

Bu eylemleri hoşgörü ile karşılamak; bunun, toplusözleşmenin bitirilmesini zorlamak ve 
onu talep etmek anlamında olduğunu görmek; işçilerin kabaran tepkilerinin önünde, ancak 
sendikacılar aracılığı ile bu işin disiplinli götürüleceğinin kanaatinde olmak gerektiğine inanı
yorum; bunun böyle olduğuna sizin de inanmanızı istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Cankurtaran, lütfen bitirin efendim. 

ETEM CANKURTARAN (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım, bitiriyorum. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, uzlaşmaz tutum içerisinde olmak, çıkmaz yoldur; ça
lışma barışını bozmak demektir. Baskıyla, tehditle bir yere varılması da mümkün değildir. Or
taya çıkacak olumsuzluk, hepimiz için olumsuzluktur, iktidarın da bu olumsuzluğun ortaya 
çıkmasına engel olması gerektiğini düşünüyoruz, iktidar, bu güne kadar, barışçı yolları birer 
birer deneyen sendikalara karşı bu yolu kapatma eylemi içerisinde bulunmaktadır. Yer yer, za
man zaman, anlamsız bir biçimde, toplusözleşmelerle ilgili konuda, sözleşme yapan işçilerle 
ilgili konuda, fazla ücret alındığı, fazla ücret talebinde bulunulduğu iddiaları ortaya atılmak
ta, hatta bu iddialara çok zaman Sayın Cumhurbaşkanı da katılmaktadır. 

Taraflar arasındaki bu tartışmalarda bugüne kadar, uygar, ölçülü, gerçekten karşılıklı ta
lebi öne çıkaran, bu talepleri sonuçlandırmaya çalışan sendikalarımızın taleplerine kulak ver
mek, sözleşme görüşmelerini bitirmek zorunda olduğumuzu, eğer bitirilemezse, bu eylemlerin 
gelişeceğini, çalışma barışının da bu nedenlerle bozulacağını bir kez daha hatırlatıyorum ve 
sözleşmelerin bir an önce bitirilmesi dileğiyle, sizleri saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cankurtaran. 

DEVLET BAKANI CEMtL ÇlÇEK (Yozgat) — Sayın Başkan, cevap vermek üzere söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere, Devlet Bakanı Sayın Cemil 
Çiçek. 

Buyurun Sayın Bakan. 

KAMER GENÇ (Hınceli) — Bu adam işçi düşmanı, ne diye bu adamı konuşturuyorsunuz? 

DEVLET BAKANI CEMtL ÇİÇEK (Yozgat) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; he
pinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bu toplusözleşme müzakereleri toplumumuzda, zaman zaman gündeme gelen bir konu
dur. Tabiatıyla, toplusözleşmelerin iş barışıyla ve toplum barışıyla da yakından alakası olması 
sebebiyle, konunun gündeme gelmiş olmasını yadırgamıyorum; ama, yadırgadığım husus, san
ki bazı eylemlerin yapılmasını temenni eder bir üslupta bu meselelerin burada konuşulmuş ol
masıdır. 

Sayın Cankurtaranın kendisiyle bir süre evvel bilvesile görüştüm, toplusözleşme müzake
releri hakkında bilgi isterse verebileceğimi de ifade etmiştim. Keşke, bugün bu konuşmayı yap
madan evvel bir bilgi isteseydi, bu bilgiyi de verirdim ve müzakerelerin de neden bu noktaya 
geldiğini, bu kadar uzun süre yürüdüğünü izah etme imkânı bulabilirdik; ama, bu konuşma
sından da şunu anladım ki, Türkiye'de toplusözleşme müzakereleri neden uzar, niye bu kadar 
uzun süre müzakere havası verilir konularında eksik bilgisi var. 

ikincisi, işçilerin aldığı ücret noktasında eksik bilgisi var. 
Üçüncüsü de, tek taraflı kamış veren sendikalarını, yani devleti suçlamış olmasını da fev

kalade yadırgadım. Acaba, bu toplusözleşme müzakerelerindeki uyuşmazlıklar, anlaşmazlık
lar bizim dönemimizde mi çıkıyor? Acaba, toplusözleşme düzenine geçtiğimiz zamandan beri, 
hemen haftasında, ayında, ikinci ayında biten bir tek toplusözleşme gösterebilir mi? Hükümet 
tarafı devamlı değiştiğine, sendikalar tarafı devamlı aynı kaldığına göre ve her dönemde de bu 
iş böyle uzadığına göre, devleti suçlamanın? Kamu işveren Sendikalarını uzlaşmaz bir tutum 
içerisinde göstermenin bir anlamı yok ki. 
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Bakınız, bir kolaylık da var: 1 Ocak tarihinde yeni dönemi başlamış olan bir toplusözleş
meyi ta mayıs ayında görüşmek yerine, sözleşme dönemi bitmeden (4 ay evvel, 120 gün geriye 
çekmek suretiyle müzakere imkânı var. Yani, bu demektir ki, biz 1 Ocak tarihinde müzakeresi
ne başlayacağımız bir toplusözleşmeyi, eğer sendika isterse, toplusözleşme yetkisini çok evvel
den alabilirse, eylül ayında da görüşme imkânımız var; sözleşme bitmeden, eskisi devam eder
ken, ekim ayında da, kasım ayında da, aralık ayında da görüşme imkânımız var, buna yasal 
olarak imkân vardır. Acaba neden sözleşme bittikten sonra bu iş böyle 4 ay, 5 ay, 6 ay uzatılı
yor?.. tşçi şu konuşmalara bir ölçüde vesile olmak için. Demek ki, yasal olarak sendikalarımız 
-kendilerine de ifade ettiğim için burada söylemekte mahzur görmüyorum- her defasında "tşçi 
bir sene! evvelin ücretini alıyor*' deyip, devleti de sanki bir sene evvelin ücretini veriyormuş gibi 
bir havaya sokarak, toplumda bir gerginlik meydana getirmenin anlamı yoktur. Sözleşmeler 
6 ay uzuyor; ama, bu sözleşmelerin hepsinin başlangıç tarihi aynı değil, ocakta başlayan var, 
şubatta başlayan var, martta başlayan var, nisanda başlayan var, mayısta ve haziranda, her ay var. 

Şimdi, Türk-tş bir ilke kararı almış, diyor ki, "biz, hepsini bir arada yapacağız." Yani, 
"birinci ayda biten ile 1 Haziranda başlayacak olan sözleşmelerin tamamını bir arada yapmak 
istiyoruz" diyor. 

İşyerlerinin ve ücretlerin farklılığını dikkate alırsanız, şu an 95 tane sözleşmeyi bir çizgiye 
getirebilmenin zorluğu da ortadadır. 

Ben, objektif bilgi vermeye çalışıyorum. Yoksa, işveren sendikası veya Hükümet, durup 
dururken, sosyal barışı bozmaya, iş barışını bozmaya niye çanak tutsun, bunda ne gibi bir men
fâati var? Kaldı ki, bu bozulan barışı yeniden tesis etmek, yeniden bu dengeleri kurmak hükü
metlerin görevi; kurulmuş bir dengeyi bozmakta Hükümetin bir menfaati olmaz ki. onun için, 
her defasında, bunu burada ifade etmeye çalıştım. 

Bir hususu daha ifade etmek istiyorum: Benim bu söylediğim sözler sırf bana ait değil; 
bu Mecliste, ister bizim dönemimizde, ister başka dönemlerde, ne zaman toplusözleşme mese
leleri gündeme geldiyse, iktidarda olanlar hep benimki gibi konuşmuş, böyle söylemiş, muha
lefette olanlar de hep buna benzer konuşmalar yapmış. Yani, farklı bir konuyu konuşmuyo
ruz, farklı bir itirazı dinlemedik, farklı bir cevap vermemi de beklemeniz doğru olmaz gibi 
geliyor bana. 

Bir hususu daha ifade etmek istiyorum: Şu an, 95 sözleşmenin ortalama çıplak ücreti 1 
milyon liradır; ikramiyesi, sosyal yardımı, kıdem zammı ve her işyerine göre aldıkları 20'ye 
yakın kalemden mütevellit paralar hariç şu an müzakere ettiğimiz toplusözleşmelerin ortalama 
ücreti 1 milyon liradır; bu bir. 

İkincisi, Sayın Cankurtaranın bir meselede daha eksik bilgisi var. Biz, Hükemet olarak, 
yüzde 50 zam vermişiz gibi gözüküyor. Yüzde 50 zammı birinci altı ayda verdik; altışar aylık 
yapılıyor. Bir de bu noktada, şunun bilinmesinde fayda var. Bu 50, 100, 150 rakamları, yani 
telaffuz edilen rakamlar hangi hesap mantığına göre yapılıyor, bunun bilinmesi lazım. Biz, 1989 
yılında, şimdi müzakere safhasında olan 95 toplusözleşmenin müzakeresini yaparken, ücretle
ri güncelleştirdik. Yani, daha evvelki ücret kayıpları varsa, bahse konu olan enflasyondan do
layı alacakları vesaireleri varsa, bunların hepsini bir noktaya getirdik. Daha evvelki 12 dönem 
toplusözleşmeden farklı olarak, her defasında, hükümetler ek zam talepleriyle karşı karşıya 
gelmesin diye yıl sonunda enflasyon ne gerçekleşiyorsa, verdiğimiz zamla gerçekleşen enflas
yon rakamı arasındaki farkı otomatik olarak ücretlere yansıtıyoruz. Nitekim, 1989 enflasyonu 
8.8 fark etmiştir, onu otomatik olarak vermişiz. 
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Şimdi, bu sene -demek ki, ücretler güncelleşmiş- artık, enflasyon aldı götürdü edebiyatı
nın bitmiş olması lazım. Ne gerçekleşirse gerçekleşsin, aynen intikal ediyor ücretlere. 

1991 yılında ücret hesaplamasını yaparken, Türk-tş'le ve diğer sendikalarla bugüne kadar 
mutabık kaldığımız hesaplama tarzına ve mantığına uygun olarak, ücret, şöyle hesaplanır : 
\ani, bu bir moda tabirle, bu konuda kitap da çıktı, bir koyun pazarlığı; ben 500 isterim, siz 
100 verirsiniz, ortada bir yerde kesişiriz mantığı ile, artık, Türkiye'de ücret pazarlığı yapılamaz. 

ETEM CANKURTARAN (tçel) — O kitabı yazan onları hep koyun gibi görmüş zaten. 

DEVLET BAKANI CEMİL ÇtÇEK (Devamla) — Evet, öyle görmüş, öyle etmiş; ama, 
bir şeyi ifade etmeye çalışıyor. Siz de belediyelerde yaptınız; siz de kendi genel merkezinizde, 
yani şu kürsülerden bizi en fazla suçladığınız zaman da sizin 70'e yakın maddenizden dolayı 
uyuşmazlık zaptı tutulmuştu ve genel merkez sözleşmesini çok zorluklarla yaptınız. 

ETEM CANKURTARAN (tçel) — Biz imzaladık ama. 

DEVLET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Devamla) — Biz de imzaladık; bugüne kadar imza
lanmamış sözleşme mi var? 

ETEM CANKURTARAN (tçel) — Biz de, size, imzalamanızı öneriyoruz Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Devamla) — Hayır, imzaladık; bunları da imzala
yacağız, merak etmeyin; ama, birtakım eylemleri temenni eden üslupta konuşmuş olmanızı ya
dırgadım. 

Bir şeyi ifade etmek istiyorum. 1991 sözleşmesinin ücret hesaplaması nasıl yapılacak, 1990 
yılında yüzde 45 zam vermişiz, enflasyon artmış, gerçekleşmiş, 15 puan alacağı var. 1991'de 
muhtemel enflasyon neyse onu da veriyoruz, refah artışından millî hâsıladaki büyümeden do
layı onu da veriyoruz; hesaplama buna göre yapılıyor. Yoksa, istediğiniz her rakamı vermek 
ya da telafuz etmek doğru değil. Artık, Türkiye'de ve dünyada ücretleri de, başka şeyleri de 
belli bir hesap mantığına oturtmak mecburiyeti vardır; aksi halde, "sözleşmeler, işverenin da
yatmacı katı tutumundan kaynaklanıyor" tarzındaki bir husus doğru bir hadise değildir. 

Nitekim, buraya gelmeden evvel, Türk-tş ve bu dönem toplusözleşmesi olan sayın baş
kanlarla müzakereyi yarıda bırakıp geldim, yeni bir teklif verdiler; daha evvelki teklifleri yüz
de 150, yani ortalama ücret 1 milyon; yüzde 150 artı 250 bin lira istediler. Kıdem zammı aylık 
75 bin lira, yılbaşına 7 500 lira olmasında anlaşmışız. Sosyal yardımın, ücrette anlaşmak kay
dıyla birinci yıl 150 bin, ikinci yıl 200 bin lira olmasında anlaşmışız. İaşe bedelinde anlaşmışız. 
Giyecek yardımında anlaşmışız. Birçok kalemlerde anlaşmışız. Geriye bir ücret kalmıştır; üc
ret konusunda da müzakere devam ediyor. Türk - tş bugün öğleden sonra bana yeni bir teklif 
daha vermiştir. 

ETEM CANKURTARAN (tçel) — Gönderiyorum bakın, şunu bir okuyun. 

DEVLET BAKANI CEMİL ÇtÇEK (Devamla) — İşte şu belgeler dahi meselenin nasıl 
çarpıtıldığını, hangi istikamete götürüldüğünü ortaya koyuyor. 

Bir toplusözleşmede 15'e, 20'ye yakın parasal madde vardır. 
ETEM CANKURTARAN (tçel) — Olabilir tabiî. 

DEVLET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Devamla) — Bugün, ortalama -iddia ediyorum- bir 
işçinin devlete maliyeti, yıllık 50 milyondan aşağı değildir. 

ETEM CANKURTARAN (tçel) — Ne ilgisi var? 

•. — 453 — 



T.B.M.M. B : 127 6 . 6 . 1991 O : 1 

DEVLET BAKANI CEMİL ÇtÇEK (Devamla) — SO'yi 12'ye bölerseniz ücretlerin aylık 
neye geldiğini net olarak da görme imkânınız olacaktır. (SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 

ETEM CANKURTARAN (tçel) — Hepsi orada yazılı. 

DEVLET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Devamla) — Onun için, bunların hepsini, siz belki 
bu konuşma vesilesiyle bu bordroları görüyorsunuz; bizim de, iki ikibuçuk seneden beri, uğ
raştığımız esaslı mesele budur. Biz, bu meseleleri bilerek konuşuyoruz. Bir kısmının işçiden 
yana bir kısmının işçiye karşı olduğunu göstererek, her defasında, bu toplumda bir kargaşa 
konusu, bir kavga konusu yapmış olmanın bir anlamı yoktur. Ümit ediyorum ki, önümüzdeki 
günler içerisinde, bundan evvelki toplusözleşmeler nasıl yapıldıysa, nasıl barışla bittiyse, bu 
toplusözleşmeler de öylece bitecektir. Ona inanıyorum. Biz, böyle bir yaklaşım içerisindeyiz. 
Hiçbir zaman, işçiye ne kadar az veririzin mantığı içerisinde olmadık; devletin imkânları içeri
sinde ne kadar fazla verebilirim mantığı içerisinde olduk, bugüne kadar bu işleri böyle bitir
dik, bundan sonra da böyle bitecektir. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Macaristan Millet Meclisi Başkarunm resmi davetine katılacak olan Parlamento heyetine 
Erzurum Milletvekili Rıza Şimşdc'in seyahatten feragat etmesi nedeniyle Anavatan Partisi Grubunca Manisa 
Milletvekili Gürbüz Şakranh'mn aday gösterildiğine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1695) 

BAŞKAN — "Sunuşlar" bölümünde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tez
keresi vardır; okutup bilgilerinize sunacağım : , 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

9 -14 Haziran 1991 tarihleri arasında Macaristan Millet Meclisi Başkanının resmî daveti
ne istinaden bir parlamento heyetimizin Macaristan'a yapacağı ziyaret için, ANAP Grubun
dan, daha önce katılacağına dair ismi bildirilen Erzurum Milletvekili Sayın Rıza Şimşek'in, 
seyahatten feragat etmesi nedeniyle adı geçen milletvekilimizin yerine, Anavatan Partisi Grubu 
Başkanlığınca, Manisa Milletvekili Sayın Gürbüz Şakranlı aday gösterilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış ilişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı 
. Kanunun 2, nci maddesi gereğince Genel Kurulun Bilgisine sunulur. 

Abdulhalim Araş 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

C) ÖNERİLER 

a) Danışma Kurulu Önerileri 

1. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 11Haziran 1991 tarihinden itibaren tatile girmesine ilişkin 
Danışma Kurulu önerisi 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun bir önerisi vardır; okutup oylarınıza sunacağım : 
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Danışma Kurulu önerisi -
No : 100 Tarihi : 6.6.1991 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 11 Haziran 1991 tarihinden itibaren tatile girmesinin Ge
nel Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 

Abdulhalim Araş 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı Vekili 

ANAP Grubu Başkanvekili SHP Grubu Başkanvekili 
Raşit Daldal Hasan Fehmi Güneş 

DYP Grubu Başkanvekili 
Vefa Tanır 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun önerisini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Danışma Kurulunun önerisi kabul edilmiştir. 

b) Siyisî Parti Grubu Önerileri 

1, — Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Bunların Personeli ve Ekonomik istikrar Tedbirleri Hak
kında Yetki Kanunu Tasartstntn, 48 saat geçmeden gündeme almmasma ve bu tasarı ile, 513 stra sayılı 
kanun tasartstntn ve 421 stra saydı kanun teklifinin, görüşmelerinin bitimine kadar çalışma süresinin uza-
tûmastna; görüşmelerin bitirümemesi halinde, görüşmelere ertesi günü de devam olunmasına ilişkin ANAP 
Grubu önerisi 

BAŞKAN — Anavatan Partisi Grubunun, İçtüzüğün 19 uncu maddesinin son fıkrasına 
göre verilmiş bir önerisi vardır, okutup oylarınıza sunacağım. 

6.6.1991 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Danışma Kurulunun 6.6.1991 Perşembe günü yaptığı toplantıda siyasî parti grupları ara

sında görüş birliği sağlanamadığından, grubumuzun aşağıdaki önerisinin Genel Kurulun ona
yına sunulmasını arz ve teklif, ederiz. 

Saygılarımızla. 
Raşit Daldal 

Grup Başkanvekili 

öneri : 
5S1 ve 551'c 1 inci ek sıra sayısı ile bastırılıp dağıtılan ve 6.6.1991 tarihli "Gelen Kâğıtlar" 

da yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Bunların Personeli ve Ekonomik İstikrar Ted
birleri Hakkında Yetki Kanunu Tasarısının, 48 saat geçmeden gündeme alınarak görüşmeleri
ne hemen başlanması; bu tasarı ile bugünkü gündemin 1 inci sırasındaki 513 sıra sayılı Kanun 
Tasarısı ve 2 nci sırasındaki 421 sıra sayılı Kanun Teklifinin görüşmelerinin bitimine kadar ça
lışma süresinin uzatılması; görüşmelerin saat 24.00'e kadar bitirilememesi halinde görüşmele
re 7.6.1991 Cuma günü de devam olunması önerilmiştir. 

BAŞKAN — önerinin lehinde aleyhinde ikişer üyeye söz verebilirim. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Aleyhinde... 
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MAHMUT ALINAK (Kars) — Aleyhinde... 
ŞEVKİ GÖĞÜSGER (Kırşehir) — Uhinde... 
BAŞKAN — Aleyhinde, Sayın Güneş, Sayın Almak; lehinde ise Sayın Göğüsger konuş

mak istemektedir. 
Aleyhte, buyurun Sayın Hasan Fehmi Güneş. (SHP sıralarından alkışlar) 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Genel Kuru

lumuz bir süredir özel gündem görüşmektedir. Normal gündemi uzunca bir zamandan beri 
değiştirdik, özel gündem görüşmekteyiz. Şu anda da gündemimizin ilk altı sırasındaki madde
ler, tasarı ve teklifler özel gündemle ilk altı sıraya alınmıştır. Yani, onların önüne bir yeni gün
dem yapmak, özelin de özeli bir gündem yapmaktadır. Daha önce, değerli arkadaşlarımız, grup 
başkanvekili arkadaşlarımız, "bunlar çok önemlidir" dediler; çok önemli oldukları için öne 
aldık, ilk altı sırayı teşkil etmektedirler. Onları Genel Kurulda görüşelim dedik; bugüne kadar 
tamamlayamadık. Şimdi, önemliden daha önemlidir diye başka teklif getiriliyor; onu da onun 
önüne alalım deniyor; bu, ciddî olamaz!.. Böyle bir uygulamayı genelleştirmememiz gerekir. 
özel gündemin de özeli, maalesef, İçtüzüğü yapanlar tarafından şimdiye kadar düzenlenmemiştir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; şimdi, ilk önce, dikkatinize bir konuyu sunmak isti
yorum, o da, bu önerinin İçtüzük açısından görüşülemez, oylanamaz olduğudur. O da şudur: 
İçtüzüğümüzün 53 üncü maddesi, "Genel Kurula sevk edilen bir komisyon raporu veya her
hangi bir metin, aksine karar alınmadıkça dağıtım tarihinden itibaren kırksekiz saat geçmeden 
görüşülemez" diyerek, görüşülmeyeceğini amirdir. Aksine karar nasıl alınacak? Bu süre geç
meden gündeme alınması, gündemdeki kanun tasarı ve teklifleriyle komisyondan gelen diğer 
işlerden birine öncelik verilerek bu kısmın ilk sırasına geçirilmesi, hükümet veya esas komis
yon tarafından gerekçeli olarak Genel Kuruldan istenebilir deniyor. Yani, böyle bir öneriyi, is
teği yapma yetkisi hükümetindir, esas komisyonundur. Grup Başkanvekillerinin böyle bir yet
kisi yoktur, yetkisiz bir tezkeredir. Bu bakımdan, 53 üncü maddeye göre, bunu oylamak müm
kün değildir. 

Değerli arkadaşlar, yapılmak istenen ne? Yapılmak istenen; yetki yasasının, yetki yasası 
diye isimlendirdiğimiz yasanın birinci sıraya alınarak görüşülmesi, Yetki yasası hükümete pek 
çok konuda kanun hükmünde kararname çıkarmak için yetki vermemizi içermektedir. Yani, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, yasama yetkisinin bir bölümü, kanunla yapılması gereken dü
zenlemeleri hükümete verecektir; Hükümet, Türkiye Büyük Millet Meclisi yerine, kanun hük
münde kararnamelerle pek çok alanı düzenleyecektir... Eğer konu görüşülürse arkadaşlarımız 
açıklayacaklardır ki, devlet düzenimizi ilgilendiren hemen hemen bütün alanlar bu yetki yasası 
ile düzenlenebilecektir. Onlarla ilgili kanun hükmünde kararnameler çıkarılacaktır. Kanun hük
münde kararname çıkarmanın, özü, çok önemli, çok zorunlu, çok ivedi hallerde, uygulamada 
bir kural yoksa, başvurulacak bir araç olmasıdır. Nitekim, kanun hükmünde kararname çıkar
ma yetkisi veren Anayasa maddesi görüşülürken, Danışma Meclisinde Anayasa Komisyonu söz
cüsü aynen şunları söylüyor : "Çok acele hallerde hükümetin elinde uygulanacak bir seri ku
ral olmadığı için, acele olarak çıkarılıp hemen olayın üstüne gidilmesi gereken hallerde çıkarıl
ması için bu düzenleme getirilmiştir" diyor. Ayrıca, Komisyon başkanı da, "kanun kuvvetin
de kararname, Yasama Meclisinin acil bir durumda kanun yapmak için geçecek sürede çıkara
cağı kanunun ihtiyacı halledememesi veya gecikmesi ve meseleyi çözememesi hallerinde çıka
rılması içindir, geç kahnmaması içindir" diyor. 
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Şimdi böyle bir durumla karşı karşıya mıyız? Böyle acele; kural yok; hemen çıkarıp üzeri
ne gitmemizi gerektirir; yasayı çıkarıncaya kadar geçecek zamanda bu boşluğu dolduracak ku
ral bulamayacağımız; eskilerin deyimiyle, tehirinde mazarrat umulan bir halle mi karşı karşı-
yayız? Değiliz, değerli milletvekilleri, kesin olarak değiliz. Şöyle değiliz : Bu yetki, daha önce, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinden, ilk olarak 12.3.1986 tarihinde iki yıl süreyle alınmış; iki 
yıl süreyle yasa çıkarılmamış... Sonra, 9.4.1987 tarihinde bir kere daha bu yetki 1 yıl 9 ay gibi 
bir süre için alınmış; yani 31.12.1988 tarihine uzatılmış, yine bir yasa çıkarılmamış... Sonra ge
linmiş 12.10.1989 tarihinde bir kere daha aynı yetki alınmış, 31.12.1990 tarihine kadar kullanıl
mış, yani beş yıla yakın süre, bir yasama dönemine yakın süre, bu yetki alınmış, 3 ayrı yetki 
yasasıyla alınmış, kullanılmış; ama, acele hallerde düzenlenmesi gereken kanun hükmünde ka
rarnameler yerine, Hükümetimiz, gerçek anlamda bir kanun getirip Meclisten çıkarmamış. Bir 
yasama dönemi ona yetkimizi vermişiz; Şimdi geliyor diyor ki, "çok acele bir durumla karşı 
karşıyayım; eğer bu yetkiyi vermezseniz, ben, personelle ilgili, devlet teşkilatıyla ilgili düzenle
meler yapamam, tehirinde mazarrat olan bir halle karşılaşırım." Bu değil, öyleyse, acele bir 
durumla karşı karşıya değiliz. Bu yetki yasasını, böyle, acele, yasama yılının son günü, tatile 
girmeden bir gün önce oldubittiye getirerek çıkarmamalıyız. Ayrıca, işin ciddiyeti nedeniyle 
çıkarmamalıyız. 

Değerli arkadaşlarım, bu yasa ile, kamu hizmetlerinin bakanlıklar arasındaki bölüşümü 
düzenlenebilecek; yeni bakanlık kurulabilecek; yeni kamu kurum ve kuruluşları oluşturulabU 
lecek, birleştirilebilecek, ayrılabilecek, görevleri ve teşkilatları yeniden ele alınabilecek; devlet 
düzeninin içindeki bütün örgütlenme, bütün şematik yapı yeniden ele alınabilecek. Bir yasa 
çıkarmadığımız halde, bir yasaya dayanılmadığt halde, Hükümet, bu yetkiyle, kanun gücünde 
kararnameyle bunları yeniden yapacak. Halbuki, Anayasamıza göre, bu konu ancak yasayla 
düzenlenebilir. Devlet personel rejimi değiştirilebilecek, devlet personeliyle ilgili düzenlemeler 
getirilebilecek. Bu da çok acele bir durum değil, yıllardan beri yapmamız gereken bir durum. 
Yine, böyle acele, kanun gücünde kararnameyle çıkarılabilecek bir olay değil. Kaldı ki, Anaya
samızın 113 üncü maddesi de, bunun ancak yasayla çıkarılabileceğini öngörmektedir. 

Değerli arkadaşlar, bir açıdan daha bu yetkiyi vermememiz gerekir, o da şu : Az evvel 
arz ettiğim 3 yetki yasasının 2'si Anayasa Mahkemesine götürülmüş. Şimdi görüşmek üzere 
olduğumuz elimizdeki metinle aynı içerikteki 3481 ve 3479 sayılı Yetki Yasaları Anayasa Mah
kemesine gitmiş; Anayasa Mahkemesi bunları incelemiş ve Anayasaya aykırı bulmuş, iptal et
miş; iki kez bu yetkilerin verilmesini Anayasaya aykırı bulmuş ve iptal etmiş. Şimdi, Hükümet, 
"aynı yetkileri bana verin" diyor... Anayasa Mahkemesi iptal etmiş "veremezsiniz, Anayasaya 
aykırıdır" demiş... Bunun için de vermemiz gerekir. Kaziye-i muhkeme var; bir kere değil, iki 
kere kesin hüküm var. Buna rağmen bu yetkilerimizi devretmekte bu kadar cömert olmamalı
yız, bu kadar cömert olmaya hakkımız yok. 

Bir tek şey denilebilir : Sanıyorum ki, grup sözcüsü değerli arkadaşım diyecek ki, "biz 
bu yetki ile memurların maaş durumlarını, ücret durumlarını iyileştireceğiz, onun için bu yet
kiyi istiyoruz." Bu da ciddî değil. Şunun için ciddî değil : Bunu yapmak gereğine inanıyoruz. 
Devlet personelinin maaş durumlarını, ücretlerini, terfi ve özlük konularını iyileştirecekseniz, 
iki maddelik yasa tasarısı getirirsiniz, elbirliği ile yasalaştırırız, yasa ile düzenlenir. Bunu yapa-
madınızsa, Bütçe Yasasından aldığınız katsayı düzenleme yetkisi var; ikinci yarı yılda, ikinci 
6 aylık katsayı düzenlemesinde o yetkinizi kullanırsınız, devlet personelinin durumunu düzel
tirsiniz. 
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Bu yetki tasarısının asıl amacı, bunları kullanmadan, onun arkasına saklanarak bütün 
devlet teşkilatını Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetkisini elinden alarak keyfî biçimde dü
zenlemeye kalkmaktadır. Biz, gücümüzün yettiğince buna engel olmaya, önlemeye çalışacağız; 
gücümüz yetmez, siz aynı duyarlılığı göstermezseniz, yetkinizi devretmekte cömert davranırsa
nız, Anayasa Mahkemesine tekrar başvurmak durumunda kalacağız; çünkü hukuka ve Ana
yasaya aykırıdır. 

"Hukuk devletiyim, hukukun üstünlüğüne inanıyorum" diyen bir Hükümet, bir İktidar, 
bir Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anayasa Mahkemesinin iki kez iptal ettiği bir Yetki Kanunu 
Tasarısı ile bu yetkileri vermekte ısrar edemez. Bu, hukuk devletine, hukukun üstünlüğüne ay
kırıdır; hem bu yetkiyi vermek, hem "ben hukukun üstünlüğüne inanıyorum, hukuk devletine 
inanıyorum" demek, birbiri ile bağdaşmaz. 

Teşekkür ederim. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güneş. 
Sayın Alınak; buyurun. 
MAHMUT ALINAK (Kars) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime başlama

dan önce, hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 
Yetki Kanunu Tasarısının bu şekilde öne alınmaya çalışılması, öncelikle, Parlamentoyu dış

lama amacına yöneliktir. Parlamentoyu prestij kaybına uğratmaktır. Parlamentonun saygınlı
ğını korumak, halkın oyları ile seçilen hepimizin ortak görevidir, kaçınılmaz görevimizdir, izin 
verirseniz, Parlamentonun prestijinden ve saygınlığından söz etmişken, bugün yaşadığım bir 
olayı kısaca arz etmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, basından da izlediğimiz gibi, Terörle Mücadele Yasasına karsı bir
çok ilimizde ve bu arada partimizin birçok il ve ilçe binalarında açlık grevleri devam etmekte
dir. Açlık grevinde bulunan tutuklu ve hükümlü yakınları, dün bana başvurarak, "Türkiye Büyük 
Millet Meclisi tnsan Hakları Komisyonu Başkanı ile görüşmek istediklerini; bugün, açlık gre
vini bırakarak sorunlarını ve Terörle Mücadele Yasasının sakıncalarını Komisyon Başkanı Sa
yın Aşık'a iletmek istediklerini" söylediler. Ben, tnsan Hakları Komisyonu üyesi Ankara Mil
letvekili Sayın Ömer Çiftçi ile birlikte Sayın Aşık'a giderek, tutuklu ve hükümlü yakınlarının 
bu dileklerini ilettim ve bugün saat 14.00'te randevu aldım. Bugün saat 14.00'e doğru partimiz 
il binasından çıkan tutuklu ve hükümlü yakınları, Meclise yaklaştıkları bir sırada, polis kordo
nuna alınmışlar; bu sırada, bu şahıslarla birlikte olan Mardin Milletvekili Sayın Adnan Ek
men, "Komisyon Başkanı Sayın Aşık'tan randevu alındığını, bu insanların herhangi bir kötü 
maksatlarının olmadığını" söylemiş olmasına rağmen, kendilerine, "dağılacaksınız" denilmiş. 
"Tamam, dağılalım" denilmesi üzerine, "teker teker dağılırı; olmaz, topluca dağıtın..." Der
ken, ben olay yerine vardığımda tartışmalar sürüyordu. Milletvekili olduğumu, Komisyon Baş
kanından randevu talep ettiğimi, bu insanların da herhangi bir suç işleme kasıtlarının olmadı
ğını, gerektiğinde kendilerini dağıtabileceğimizi söylememe rağmen, Emniyet Müdürü olduğu
nu iddia eden bir yetkili, "bunların hepsini gözaltına alın" dedi... 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Adana) — Mevzu ile ilgili konuş; mevzua gel... Ne ilgisi var 
bunların?.. 

MAHMUT ALINAK (Devamla) — Hemen geliyorum efendim... Bu sırada... 
İBRAHİM ÖZTÜRK (Adana) — Gündemle ne alakası var? 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Hemen konuya geliyorum; Meclisin prestiji ile ilgi

li... Lütfen dinleyin, aynı uygulama ile sizler de karşılaşabilirsiniz. Benim için orada "HEP 
milletvekili Mahmut Almak" falan denilmedi; ben orada herhangi bir milletvekili idim... 
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MEHMET PERÇİN (Adana) — Size demiyoruz; Sayın Başkana diyoruz. 

MAHMUT ALINAK (Devamla) — Bir dakikanızı istirham ediyorum, lütfen dinleyelim. 

Bu sırada, polis memurları koluma girerek, beni, sürüklemek suretiyle, arabanın içine al
maya çalıştılar. Bu da yetmezmiş gibi, tartakladılar ve bu da yetmezmiş gibi, belimdeki taban
cayı çıkarıp, bir milletvekiline yapılmaması gereken, gerçekten ibret verici uygulamalarla karşı 
karşıya getirdiler; "milletvekilini dinlemeyiz, Parlamentoyu dinlemeyiz, milletvekilliğin bizi 
ilgilendirmez" şeklinde hakaretamiz birçok söze muhatap oldum. 

Değerli arkadaşlarım, o insanlar gözlarimizin önünde dövüldü. Mardin Milletvekili arka
daşımız Adnan Ekmen birçok hakaret gördü ve ben orada, az önce de arz ettiğim gibi, tartak
landım, hakarete uğradım, belimden silahım alındı, gözaltına alınmak istendim. 

Değerli arkadaşlarım, bütün bunlar bizi.nereye getiriyor?.. Ben, Mahmut Alınak olarak, 
sıradan bir yurttaş, sıradan bir insan olarak bu şekilde bir muamele görsem, inanın ki çok 
fazla etkilenmezdim; yani, oradaki insanlardan hiçbir farkım, orada itilip kakılan insanlardan 
hiçbir üstünlüğüm de yok; ama, bir milletvekili olarak bu şekilde hakarete uğramam beni çok 
derinden yaraladı. Bana yapılan bu saldırı, benim şahsımda Türkiye Büyük Millet Meclisine 
yapılmış bir saldırı idi. Türkiye Büyük Millet Meclisinin onurunu ve saygınlığım korumak, bü
tün siyasal partilerin görevidir; özellikle İktidar Partisinin görevidir. 

Ben, şimdi, Sayın Başkanım aracılığı ile arz etmek istiyorum : Acaba, sayın Parlamento 
bu konuda ne düşünmektedir; bu ve benzeri uygulamalarla ilgili olarak ne yapmak istemekte
dir; bir milletvekilinin ve milletvekillerinin uğradıkları bu saldırı karşısında Parlamentonun say
gınlığı korunmayacak mıdır? 

Hepinize saygılar sunuyorum, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun Sayın Başkan. (SHP ve 
bağımsızlar sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Alınak, bu sizin konuşmanızın gündemin bu maddesi ile pek ilgisi ol
mamıştır; ama, bir infial içinde olduğunuz için, zabıtlara geçmiştir. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Gündem dışı söz alsın konuşsun efendim. (Gü
rültüler) 

BAŞKAN —- Değerli milletvekilleri, bir milletvekili arkadaşımız saldırıya uğramıştır, onun 
infiali içinde... (ANAP sıralarından "Gündem dışı söz isteseydi" sesleri , gürültüler) 

Efendim, gündemin bir başka maddesiyle ilgili söz alarak, taşma yapmıştır; söz hakkını 
suiistimal etmiştir. Başkanlık olarak kendisini uyardık, sözü de bitmiştir. 

önergenin lehinde konuşmak üzere, Sayın Şevki Göğüsger; buyurun efendim. 

ŞEVKİ GÖĞÜSGER (Kırşehir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Grup Başkanlı
ğımızca Genel Kurulun bilgilerine, onayına sunulmak istenen önerge, Yüce Meclisin daha ön
ce bilgisi tahtında bulunan, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Bunların Personeli ve Ekonomik 
İstikrar Tedbirleri Hakkında Yetki Kanunu Tasarısının bugün, üzerinden 48 saat geçmeden gö
rüşülmesini sağlamaya matuftur. 

Konu, Sayın SHP Sözcüsünün ifade ettiği gibi, Meclis gündeminin bütünüyle yeniden dü
zenlenmesine yönelik değildir; bugün, Genel Kurulun "Gelen Kâğıtlar" kısmında yer alan bir 
kanun tasarısının 1 inci sıraya alınmasından ibarettir. 
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Sayın sözcü, içtüzüğün buna müsait olmadığını ifade ettiler. Aksine, tçtüzük buna müsaittir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Hangi madde? 

ŞEVKÎ GÖĞÜSGER (Devamla) — İçtüzüğün 53 üncü maddesi -ki, bunu sayın sözcü de 
ifade ettiler- "aksine bir karar alınmadıkça görüşülemez" demektedir. Aksine bir karar verilip 
verilmeyeceği, Genel Kurulun oylarıyla belli olacaktır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — İkinci fıkra açıklıyor. 

ŞEVKİ GÖĞÜSGER (Devamla) — Ayrıca, onun da ötesinde Anayasanın 91 inci madde
sine bakarsanız, orada "yetki kanunları ve bunlara dayanılarak çıkarılacak olan kanun hük
münde kararnameler öncelikle görüşülür" demektedir, öyleyse, İçtüzükte "aksine bir karar 
alınmadıkça" diye bir hüküm olmasa dahi, Anayasanın 91 inci maddesindeki hüküm çerçeve
sinde bu tasarının öncelikle görüşülmesi iktiza eder. 

Diğer taraftan, biraz önce de arz ettim; bu konu, geneli itibariyle bütün sayın üyeler tara
fından, hatta onun da ötesinde, bütün kamuoyu tarafından açık ve seçik bilinen bir konudur. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — O zanfan, bu talebin ne? Bu talebi yazan grup başkanvekil-
leri Anayasayı bilmiyor mu? 

ŞEVKİ GÖĞÜSGER (Devamla) — Yani, 48 saatlik bir süreye ihtiyaç da yoktur. 
Öbür taraftan, bu konu, hatırlanırsa, geçmişe bir bakılırsa; 1978 yılında -o zaman kimin 

iktidar olduğunu söylemek istemiyorum, ama- çıkarılan 2171 sayılı Yetki Kanununun kapsa
mıyla mukayese edildiği takdirde, bunun, son derece iyi niyetli, son derece objektif bir kanun 
tasarısı olduğunu da müşahade edeceksiniz. Bu kanun tasarısıyla "Muhasebei Umumiye Ka
nununda değişiklik yapacağız" demiyoruz, bu kanun tasarısıyla "Petrol Kanununda değişik
lik yapacağız" demiyoruz, bu kanun tasarısıyla "Türk Hava Yolları Kanununda değişiklik 
yapacağız" demiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, iki şey söylüyoruz; bunlar nedir : 

1. Devlet memurlarının malî ve sosyal haklarında iyileştirmeler yapacağız. 

2. Kamu teşkilatında aksayan hususlarda düzenlemeler yapacağız. 
Bunun dışında başka bir konu söz konusu değildir. Bunu burada ifade etmeye çalışanlar, 

dilerdim ki, 2171 sayılı Yetki Kanunu ve bu yetki kanununa göre çıkarılmış 22 değişik konuda
ki kanun hükmünde kararname muhteviyatlarını göz önüne alarak ifade etselerdi, öyle tahmin 
ediyorum ki, bu konuya girmezlerdi. 

Şunu da ifade etmek istiyorum : öyle tahmin ediyorum ki, Yüce Kurulun oylarıyla 1 inci 
sıraya alınıp görüşülmeye başlandığı zaman, SHP'nin burada söyleyecek herhangi bir şeyi de 
kalmadı; sadece önerge üzerinde değil, sanki işin esasına geçilmiş, müzakere açılmış havasıyla 
kanun tasarısının tümü üzerindeki-görüşlerini de beyan ettiler. 

Ben, fazla vaktinizi almak istemiyorum; bir konuya daha değniceğim. "Daha önce Ana
yasa Mahkemesince iptal edilmiş kanunlar" deniyor, doğrudur; Anayasa Mahkemesi, bundan 
önceki 3268 sayılı ve ona dayalı çıkan 3479 sayılı Kanunları bir sebeple iptal etmiştir; kanunun 
mahiyet itibariyle, kapsam itibariyle Anayasaya aykırı olduğundan değil; "eğer bu konuda yetki 
almak istiyorsanız, yetki alarak kanun hükmünde kararname çıkarmak istiyorsanız, mevcut 
yetki kanununun süresini uzatmak suretile değil, yeni yetki kanunu getirmek suretiyle bu yola 
gidiniz" demek suretiyle, kanunun süresinin uzatılmasına ilişkin olan kanunu iptal etmiştir; 
yoksa, esasına dönük bir iptal söz konusu değildir. 
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Değerli arkadaşlarım, bu sebeple, bu konunun kapsadığı konular itibariyle ve devletin me
murlarının, işçilerinin Yüce Meclisten bekledikleri konulara kısa zaman içerisinde en iyi tarz
da, hele bundan yirmi gün sonra, 1 Temmuz 1991'in de geleceğini düşünerek, en kısa zamanda 
en etkin tedbirleri alabilmek maksadıyla, bu kanun tasarısının öncelik ve ivedilikle görüşül
mesinde Anayasa açısından da, içtüzük açısından da bir engel olmadığı kanaatiyle, bu konuya 
müspet yaklaşılmasını ve tasarının lehinde olduğumuzu ifade eder saygılarımı sunanm. (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Göğüsger. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, oradaki "öncelik ve ivedilik" Anayasaya gö
re, 48 saattir. 

BAŞKAN — Efendim, Başkanlık, hukukî görüşünü açıklayacak. 

. İçtüzüğün 50 nci ve 19 uncu maddeleri birlikte mütalaa edildiği takdirde, bu önerinin gö
rüşülebileceği kanaatindeyiz; onun için öneri gündeme alınmıştır. 

Şimdi, öneriyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
MEHMET FUAT ERÇETÎN (Edirne) — Karar yetersayısı arayınız efendim. 
BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı yoktur. 
Birleşime İS dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.50 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 17.17 

BAŞKAN : Baskanvekllİ Ayteldn KotU 
KÂTİP ÜYELER : Mümin Kahraman (Çanakkale), Kadir Demir (Konya) 

— — — — » 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 127 nci Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

C) ÖNERİLER (Devam) 
b) Siyasi Parti Grubu Önerileri (Devam) 
1. — Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Bunlartn Personeli ve Ekonomik istikrar Tedbideri Hak

kında Yetki Kanunu Tasartstmn, 48 saat geçmeden gündeme almmastna ve bu tasan ile 513 stra saydı 
kanun tasarısının ve 421 stra saydı kanun kMifinm görüşmelerinin bitimine kadar çalışma süresinin uza
tılmasına; görüşmelerin bitirilememesi halinde, görüşmekte ertesi günü de devam olunmasına ilişkin ANAP 
Grubu önerisi 

BAŞKAN — Anavatan Partisi Grubunun, İçtüzüğün 19 uncu maddesinin son fıkrasına 
göre verilmiş önerisinin oylamasında kalmıştık. 

öneriyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Bajkan, oylama ile ilgili uygulamanız hak

kında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurur: Sayın Güneş. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; İçtüzüğün 53 

üncü maddesinin açıklığı karşısında bu öneri oylanamaz. Çünkü, bir teklifin, öne, birinci sıra
ya alınması için öneride bulunacak makamlar, yerler sayılmıştır 53 üncü maddede. \a esas ko
misyon veya Hükümet bir talepte bulunacaktır. Ancak, ne esas komisyonun ne de Hükümetin 
böyle bir talebi yoktur. 

Anayasanın 91 inci maddesindeki öncelik ve ivediliği yanlış anlamayalım, öncelik, bütün 
işlerin önüne geçmesi, birinci sıraya geçmesi demektir; ivedilik de, özel bir usuldür. Birinci sı
raya getirmek demek, 48 saatlik süreyi aşmak demek değildir. 48 saatlik süre, bir teklifin, bir 
metnin, bir tasarının gündeme gelmesi halinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin, o teklif 
veya tasarıyı incelemeleri için, yasa koyucu tarafından onlara yerilmiş bir haktır. 48 saatte in
celeyecekler, çalışacaklar, araştıracaklar ve görüşmelere hazır gelecekler... Bunun için bu hü
küm konulmuştur. "Çok istisnaî durumlarda 48 saati kaldırırsınız" demiştir. 91 inci madde
deki açıklık 48 saatlik süreyle ilgili değil; sırayla ilgili. Gündemin birinci sırasına alırsınız; ama, 
48 saatlik süre geçmeden görüşemezsiniz. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Daha önce geldi amal.. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) — Hayır, efendimi 
Şimdi, Sayın Başkanlık n bir uygulaması var; gerekçesi şöyle: Daha önce, 50 nci maddeye 

göre, Danışma Kurulu böyle bir teklif yapmış ve Genel Kurulda kabul edilen bu öneri doğ-
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rultusunda, ilgili teklif görüşülmüş. Böyle bile olsa, 53 üncü maddeyi, o yanlış uygulama yü
rürlükten kaldırmaz, o yanlış uygulama 53 üncü maddeyi yok saymaz. 

Bu şekilde uygulamaya devam ederseniz, Anayasa Mahkemesinin deyimi ile, bu, fiilî bir 
içtüzük değişikliğidir. Fiilî içtüzük değişikliği de Anayasa Mahkemesi tarafından incelenecek 
bir konudur. Rica ediyorum, bu bakımdan konu tekrar gözden geçirilsin. Bu teklifin görüşül
mesi için şu anda, 48 saatlik sürenin geçmesi zorunludur, şarttır ve bu oylama, onu öne alma
ya yetmez; malûl bir biçimde başlıyoruz, Anayasaya aykırı bir biçimde başlıyoruz... 

Başkanlık Divanı bunu tekrar tezekkür etmeli ve bu teklifi bu şartar içinde görüşmeye 
almalıdır. Teklif birinci sıraya alındı; hiçbir itirazım yok; saat 24.00'e kadar çalışılacak, o karar 
da tamam; yarın da çalışılacak, o karar da tamam; ama, 48 saatin nazarı dikkate alınmaması
na ilişkin bölüm, İçtüzük açısından da, Anayasa açısından da geçersizdir. Bu konuyu, Baş
kanlığın dikkatine sunuyorum. 

Saygılarımla. (SHP şualarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güneş. 
İçtüzüğün, 19, 50 ve 53 üncü maddeleri bugüne kadar birlikte yorumlanarak... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Hiç öyle bir hüküm yok orada, yanlış yorumlanıyor. 

; BAŞKAN — ...Danışma Kuruluna üstünlük verilmiş ve bu tür bütün uygulamalar, müza
kerelerin yapılması doğrultusunda olmuştur. 1980 öncesinde de, 1980 sonrasında da, geçen haf
tada da, 48 saatlik süre beklenmeksizin, Danışma Kurulunun önerisi üzerine, Genel Kurul ka
rar vererek görüşmeler yapılmıştır. 

Bu uygulamanın, bu yorumun Anayasaya aykırı olup olmadığı konusu, doğru olup olma
dığı konusu elbette ki tartışılabilir. Sayın Güneş, Anayasaya ve İçtüzüğe aykırı olduğunu iddia 
etmektedir. Geçen hafta ve ondan önceki haftalarda uygulamalar bu doğrultuda olmuştur; ama, 
hangisinin doğru olduğunu kesin olarak şu anda söylemek mümkün değil* 

Bugüne kadar yapılan uygulamanın doğru olduğu kanaati ile uygulamamızı sürdürüyo
ruz. (ANAP sıralarından "Bravo Başkan" sesleri ve alkışlar) 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, yerimden bir cümle ifade edebilir 
miyim efendim?.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Güneş. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Daha önceki uygulamalar da buna emsal değil; 

çünkü daha önceki uygulamalarda, Danışma Kurulunun önerisidir oylanan; bir grup önerisi 
değildir. Bir grup önerisi ile 48 saatlik süre hiçbir şekilde kullandırılmamıştır, böyle bir uygu
lama yoktur. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Kaldı ki İçtüzüğün 53 üncü maddesini yürürlükten mi kal
dırdınız da böyle düşünüyorsunuz? 

BAŞKAN — Bugüne kadarki uygulama bu doğrultuda olmuştur; Danışma Kurulu oybir
liği ile bir karar alabileceği gibi, oybirliğinin olmaması halinde, gruplardan herhangi birisinin, 
bu istemi Genel Kurula sunma hakkı vardır; o uygulama devam etmektedir. 

Sunuşlara devam ediyoruz efendim. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
2. — (10/72) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun, 

TBMM'nin tatili süresince de çalışmalarına devamım ilişkin tezkeresi (3/1696) 
BAŞKAN — 10/72 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komisyo

nun, Meclisin tatili sırasında da çalışabilmesine dair tezkeresi vardır; okutup oylarınıza sunacağım : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
25 Mart 1984 tarihinden bugüne kadar belediyelerde ve il genel meclislerinde yapıldığı id

dia edilen kanunsuz, usulsüz ve yolsuz eylem ve uygulamaları tespit etmek amacıyla kurulan 
(10/72) Esas Numaralı Meclis Araştırma Komisyonumuzun Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
tatili süresinde çalışmalarına devam edebilmesi için müsaadelerinizi arz ederim. 

Rüştü Kâzım Yücelen 
içel 

Araştırma Komisyonu Başkanı 
BAŞKAN — 10/72 Esas Numaralı Meclis Araştırması Kornişonunun tezkeresini oylarını

za sunuyorum : Kabul edenler... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Bu teklif kimden geliyor Sayın Başkan? Meclis Başkanlığın

dan gelmesi lazım, Komisyon böyle bir teklif yapamaz. (ANAP sıralarından gürültüler) 
Lütfen, ilgili maddeyi okuyun; Meclis Başkanlığı talep edebilir, komisyon başkanı talep 

edemez. • 
Verin içtüzüğü okusunlar Sayın Başkan. Böyle usulsüz şeyleri getirip Meclisi oyalamayın 

lütfen. 
BAŞKAN — i..Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer işler" kısmına ge

çiyoruz. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Bunların Personeli ve Ekonomik istikrar Tedbirleri Hak
kında Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/785) (S. Sayısı : 551 ve 551'e 
1 inci Ek) (1) 

BAŞKAN — Alınan karar gereğince, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Bunların Personeli 
ve Ekonomik istikrar Tedbirleri Hakkında Yetki Kanunu Tasarısının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Tasarının tümü, 1.5.1991 tarihli 111 inci Birleşimde, içtüzüğün 89 uncu maddesine göre, 

Komisyona geri verilmişti. Komisyonun yeniden hazırladığı rapor ve metin 551'e 1 inci ek sıra 
sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım. Komisyon 
raporunun okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Karar yetersayısı yok Sayın Başkan. 
BAŞKAN — ...Komisyon raporunun okunması kabul edilmemiştir. 
Tasarının tümü üzerinde müzakerelere geçiyoruz. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Tümü üzerinde, şahsım adına söz istiyorum Sayın Başkan. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (istanbul) — Grup adına, Hüdai Oral konuşacaklar Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Güneş Müf-

tüoğlu söz istemiştir. 

(1) 551 ve 551'e 1 inci Ek S. Sayûı Basmayazuar tutanağa eklidir. 
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Buyurun Sayın Müftüoglu. (DYP sıralarından alkışlar) 
tktidar Partisinin Grup Başkanvekillerine seslenmek istiyorum; her oylamada, kulisteki 

arkadaştan beklemek durumunda değiliz; arkadaşlar Meclis müzakerelerini izlesinler lütfen. 
Buyurun Sayın Müftüoglu. 
DYP GRUBU ADINA GÜNEŞ MÜFTÜOGLU (Zonguldak) — Sayın Başkanım, her 2 

çıkış kapısını kitlemekte büyük yarar var!.. (DYP sıralarından alkışlar) 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yeni adıyla, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Görev 

ve Yetkileri ile Bunların Personelinin Malî ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler Yapılmasına 
Dair Yetki Kanunu Tasarısı üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini sunmak üzere 
söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlarken, Grubum ve şahsım adına, hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Bakanlar Kurulunca 7 Ocak 1991 tarihinde kabul edilen ve 28 Ocak 
1991 günü Meclis Başkanlığına sunulan Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Bunların Personeli ve 
Ekonomik istikrar Tedbirleri Hakkındaki Yetki Kanunu Tasarısı, 6 Şubat 1991 günü Anayasa 
Komisyonunda ve son .olarak da dün (5.6.1991 günü) yeniden Plan ve Bütçe Komisyonunda 
görüşülmüş ve bugün, tartışmalı bir ortamda Meclis gündemine girmiştir. 

Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan son bir tadilatla, Millî Savunma Bakanlığı, Sosyal 
Sigortalar Kurumu, Bağ - Kur ve tş ve tşçi Bulma Kurumu da, yetki kanunu tasarısı kapsamı
na alınmıştır. 

Değerli milletvekilleri, öncelikle ve özellikle şunu belirtmeliyim ki, biz bu yanlış filmi da
ha önce görmüştük. 1986 yılında 3268 sayılı Yetki Yasasıyla başlayan yanlışlar zinciri, 1987 
yılında 3347 sayılı, 1988 yılında 3479 sayılı ve 1989 yılında da 3569 sayılı yetki yasalarıyla de
vam etmişti. 1 Şubat 1990 günü, Anayasa Mahkemesi 1990/2 sayılı Kararı ile bu yetki yasaları
nı iptal etti; yani, yanlışlığı tescil etti. Ancak, şimdi bu yeni yetki kanunu tasarısıyla yanlışlıkta 
ısrar edilmektedir. Yani, yeni yetki kanunu tasarısı, adı yeni olmakla birlikte, içeriği yönünden 
eskidir; çünkü, iptal edilen, Anayasaya aykırı olduğu tescil ve espit edilen 3268, 3347 ve 3479 
sayılı yetki yasalarının aynıdır, bir tekrarıdır, bu üç yasanın toplamıdır veya değişik bir ifadesi
dir. Onun içindir ki, biz bu filmi daha önce görmüştük diyorum. Bu film yanlıştır, yanlışlığı 
tescil edilmiştir, yanlışta ısrar etmenin bir anlamı yoktur; yanlışta ısrar etmek de doğrudan bir 
Anayasa ihlalidir, hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü prensiplerinin inkârıdır. 

Değerli milletvekilleri, yanlışlığı ortaya koymak ve bu yanlışlıktan dönülmesi için, sizlere, 
önce yeni yetki kanunu tasarısı ne getiriyor, onu izah etmeye çalışacağım. Daha sonra, iptal 
edilen yetki kanunlarının getirdiklerini izah edip yeni tasarının bunların bir tekrarından ibaret 
olduğunu ispat edeceğim ve bu bölümde, sizden bir yetkilinin çıkıp, "Hayır, yeni tasarı eski
nin tekrarı değildir" demesini isteyeceğim. Son olarak da, Anayasa Mahkemesi kararının ışığı 
altında, eski ve yeni yetki kanunlarının ve bu tasarının Anayasaya aykırı olduğunu ortaya koy
maya çalışacağım. 

Yeni yetki kanunu tasarısının incelemesini şöyle yapmak istiyorum değerli milletvekilleri: 
Yeni kanun tasarısının getirdikleri, "Amaç" ve "Kapsam" madde başlıkları altında sunul
maktadır. 

Bu maddeler de şu şekilde sıralanıyor : 
1. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan memurlar ile diğer personelin; 
a) Etkinliğini artırmak, 
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b) Malî, 
c) Sosyal ve diğer haklarında iyileştirmeler yapmak, 
d) Ücret sistemini geliştirmek, 
e) Böylece kamu hizmetlerinin düzenli, süratli ve verimli bir şekilde yürümesini sağla

maktır. 

özellikle belirtmek istiyorum; Doğru Yol Partisi olarak biz, kamu personelinin maddî ola
naklarını iyileştirmeye yönelik her tasarrufun yanındayız. Ancak, getirilen bu tasarıya, temel
den Anayasaya aykırı olduğu için, bir yetki devri sözkonusu olduğu için karşı çıkmak mecbu
riyetindeyiz.. Çünkü, biz, hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü prensiplerini ön planda görü
yoruz ve onu savunuyoruz. 

Yetki kanunu tasarısında istenen yetki ile güdülen ilk amaç, çok geniş kapsamlı personel 
mevzuatı düzenlemektir. Altını çizerek söylüyorum; personel mevzuatı düzenlemektir. Dün de, 
Sayın Keçeciler, amaçlarının personel reformu yapmak olduğunu açıklamıştır. 

Yetki konularına değinmeye devam edeceğim. Yalnız, burada fevkalade önemli bir nokta
ya da temas etmek'istiyorum : Anayasamızın kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisini 
düzenleyen 91 inci maddesi, özel bir kuraldır; yasa ile düzenleme ise genel bir kuraldır. 

Anayasanın Üçüncü Kısmı Cumhuriyetin temel organlarını düzenlemektedir. Üçüncü Kıs
mın İkinci Bölümü ise yürütme ile ilgilidir ve (D) başlığı altında, kamu hizmeti görevlileriyle 
ilgili hükümleri düzenleyen 128 inci maddenin ikinci fıkrası aynen şöyle demektedir : "Me
murların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, haklan ve yü
kümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir." Bu madde, hiçbir 
izaha gerek kalmayacak kadar açıktır. Yetki kanunu ile hedeflenen hususlar, doğrudan, Ana
yasanın 128 inci maddesinin ikinci fıkrasının kapsamına girmektedir. 

Değerli milletvekilleri, ister çalışanların durumunu iyileştirme deyiniz, ister idarî reform 
deyiniz, ister personel mevzuatının yeniden düzenlenmesi deyiniz; her ne ad takarsanız takı
nız, yetki kanunu kapsamı içerisinde kanun hükmünde kararnamelerle yapacağınız tasarruf
lar Anayasanın 128 inci maddesinin ikinci fıkrasına girmektedir; yani, onun kapsamındadır. 
Yasa ile düzenleme yapılması öngörülen konular, kanun hükmünde kararname ile düzenlene
mez. Yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisinindir ve devredilemez. Yasa ile düzenlen
mesi gereken bir konuda, kanun hükmünde kararname ile, yetkiyi, yürütmeye bırakmak, açık 
bir yetki devridir. 

Bu açıklamalardan sonra, diğer yetki konularına değinmeye devam ediyorum : Kamu ku
rum ve kuruluşlarına yönelik olarak da, kuruluş, görev, yetki alanlarında düzenleme yapmak, 
bu yetki ile yeni bakanlık kurulması, bakanlıkların birleştirilmesi, ayrılması; görev ve yetkile
rinin belirlenmesi, kamu kurum ve kuruluşlarının da aynı şekilde kurulması, birleşmesi veya 
ayrılması, görev ve yetkilerinin belirlenmesi mümkün olacaktır. Yeni bakanlık kurulması yet
kisi Anayasa Komisyonunda metinden çıkarılıyordu. Anavatan Partili arkadaşlarımız bu ko
nuda önerge verdiler, ancak oylamada kendi önergelerine sahip çıkmadılar ve bu yetki, kanun 
tasarısının içerisinde kaldı. 

özetle, yeni yetki kanunu tasarısı; idarî, malî ve sosyal tedbirleri içermektedir. Bakanlar 
Kurulu, bu yetkiler ile, kapsamda bulunan kuruluşlarda, gerek personel ve gerekse idarî yön
den tasarruflarda bulunabileceği gibi, sosyal içerikli düzenlemeler de yapabilecektir. 
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Bu arada, şunu da belirtmeliyim : Plan ve Bütçe Komisyonunda ekonomik istikrar tedbir
leri, kanun kapsamından çıkarılmıştır; bu, isabetli olmuştur; yetki, biraz da olsa budanmıştır. 

Yetki kanun tasarısı ilk haliyle 31 kanun ve 7 kanun hükmünde kararnameyi kapsamak
taydı. Anayasa Komisyonunda bu kapsam biraz daraltılmıştır. Ancak, Plan ve Bütçe Komisyo
nunda yapılan bir değişiklikle, kanun tasarısının kapsadığı kanun ve kanun hükmündeki ka
rarnamelerin ayrıntılı olarak yazılmasına gerek olmadığı gerekçesiyle, maddede, sözü edilen 
kanunları ve kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen her sınıftan bütün memurların 
malt ve sosyal haklarını da kapsar şekilde yeni düzenleme yapılmış ve kapsam çok genişletil
miştir. Plan ve Bütçe Komisyonu, ekonomik istikrar tedbirlerini çıkarmış; ancak, diğer konu
lardaki yetki artırılarak, durum âdeta dengelenmek istenmiştir. 

Konuya ilkeler yönünden baktığımızda, bu bölümde de Plan ve Bütçe Komisyonunda de
ğişiklik yapılmıştır. Ekonomik istikrar tedbirlerine ilişkin ilkeler metinden çıkarılmış, bunların 
yerine, âdeta, kanun hükmünde kararname uygulamasının yanlışlığı vurgulanmış ve güya iyi
leştirmeye gidilmiştir. 

Yetki süresine gelince: Tasarı ile bu süre bir yıl olarak düzenlenmişti; ancak, Anayasa Ko
misyonunda -ki, şubat ayında görüşülmüştür-1991 Yılı sonu hedeflenerek, süre 10 aya indiril
miş, Anayasa Komisyonu raporunda da bu husus belirtilmişti. Daha önceki yetki tasarılarında 
süreler 18 - 24 ay gibi uzun süreli idi. Uzun süreli yetkilerde Anayasaya aykırılık oluşturuyor
du. Burada ideal olan, yetki süresinin, Meclisin tatili ile eşsüreli olması gerektiğini özellikle 
vurgulamak istiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi bugünlerde tatile başlayacak, bu süre içe
risinde, Bakanlar Kuruluna böyle bir yetki verilmesi mantıklı olabilir. Bu durumda, yetki süre
si, eylül ayına kadar, yani üç ay olmalı, ancak, diğer konulardaki, Anayasaya aykırılıklar da 
tasarıdan çıkarılmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, yeni yetki kanunu tasarısının düzenlemeleri bunlar. Anayasa Mah
kemesince iptal edilen 3268, 3347 ve 3479 sayılı yetki yasalan, başta da belirttiğim gibi, yeni 
yetki kanunu tasarısının aynıdır. Bu üç yasanın amacı, memurların ve diğer görevlilerin idarî, 
malî ve sosyal haklarında iyileştirmeler yapmaktır; kapsamları, 10 kanun ve 3 kanun hükmün
de kararnameyle başlamış teşkilatlanma olarak da yeni bakanlık kurulması kapsama alınmış
tır. Gerçekten, bu üç yasayla, yeni tasarı aynıdır ve bunu açıkça iddia ediyorum, aralarında 
hiçbir fark yoktur; amaç, kapsam, ilkeler âdeta aynıdır, biraz değişik şekilde ifade edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bakınız, bu yetki yasalarından 3268 sayılı Yasa, 12.3.1986 tarihinde 
çıkarılmıştır; memurların malî, idarî, sosyal haklarında iyileştirmeler yapılması öngörülmüş
tür; süresi iki yıldır. Bu süre dolmadan, 9.4.1987 tarihinde 3347 sayılı Yasa çıkarılmış ve 3268 
sayılı Kanunun süresini 31.12.1988 tarihine kadar uzatmış, bakanlıklarda ve kamu kuruluşla
rında da tasarruf yapma imkânı getirilmiştir. Daha sonra, 12.10.1988'de 3479 sayılı yeni Ka
nun çıkarılmıştır. Bu Kanunla, yeni bakanlık kurulması hükmü getirilmiştir; TRT Genel Mü
dürünün maaşının tespiti Yüksek Planlama Kuruluna verilmiştir; 78 ve 190 sayılı kanun hük
münde kararnameler de kapsama alınmıştır ve bu kanunla, her iki eski kanunun yetki süreleri 
31.12.1990 tarihine kadar uzatılmıştır. 

Değerli milletvekilleri, bu husus çok önemli olduğu için, bir kez daha izah etmek istiyo
rum : Tarih sırasına göre sözkonusu kanunları incelediğimizde, şu manzara ortaya çıkmakta
dır : . 
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12.3.1986 tarih ve 3268 sayılı Kanun, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunudur. Kanunun amacı, kamu hiz
metlerinin düzenli ve verimli birşekilde yürütülmesini temin için, kamu görevlilerinin idarî, malî 
ve sosyal haklarında iyileştirmeler yapmaktır. Sözkonusu Yetki Kanunu, 10 kanun ile iki ka
nun hükmünde kararnameyi kapsamaktadır, tike olarak da, kamu hizmetlerinin yürütülme
sinde etkinliği artırmayı, yeter ve adil bir ücret seviyesi sağlamayı, memur ve diğer kamu gö
revlilerinin idarî, malî ve sosyal haklarında iyileştirmeler yapılmasını öngörmektedir. Bu ka
nunun süresi, 12 Mart 1988'de bitmiştir. 

Görüldüğü gibi, 3268 sayılı Yasa, çalışanların idarî, malî ve sosyal haklarını içermektedir; 
kapsami dardır. 

9.4.1987 tarihli, 3347 sayılı Yasa, 3268 sayılı Yetki Yasasının yürürlükten kalkmasına 11 
ay 3 gün kala çıkarılmıştır. 

3347 sayılı \asa, 3268 sayılı Yetki \asasimn yürürlük süresini 31.12.1988 tarihine kadar uzat
mış, ayrıca, yasanın kapsamına, kamu kurum ve kuruluşlarının kuruluş , görev ve yetkilerine iliş
kin konularda, yasada gösterilen çerçeve dahilinde düzenlemelerde bulunma yetkisi ilave edilmiştir. 

12.10.1988 tarihli 3479 sayılı Yasa ise, her iki yasanın yetki sürelerini 31.12.1990 tarihine 
kadar uzatmış, yeni bakanlık kurulması yetkisini ve 78 ve 190 sayılı kanun hükmünde karar-
maneleri de kapsam dahiline almıştır. 

İncelemelerden şu sonuç çıkmaktadır: 3268 sayılı Yetki \asasmda 3347 ve 3479 sayılı yasalar
la yapılan değişikliklerle ortaya çıkan normların tamamı, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan 
ve şu anda görüşmekte olduğumuz yeni yetki kanunu tasarısında değişik ifadelerle yer almıştır. 

Uygulanan ve Anayasa Mahkemesince iptal edilen üç eski yetki kanunu ile yeni yetki ka
nunu tasarısı, amaç, kapsam ve ilkeleri yönünden hemen hemen aynıdır. Yeni yetki kanunu 
tasarısı, eski yanlışlığın yinelenmesidir. 

Şimdi, bu getirilen tasarının Anayasaya aykırılığı yönündeki görüşlerimizi arz etmek isti
yorum. Amaç yönünden aykırılığı şu şekilde belirtmek mümkün : Kanunun birinci amacı, ka
mu kurum ve kuruluşlarında görevli personelin çalışmalarında etkinliği artırmak, kamu hiz
metlerinin düzenli, süratli ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere, bunların malî 
sosyal ve diğer haklarında iyileştirmeler yapmaktır. Bunun için, Bakanlar Kuruluna, kanun 
hükmünde kararname çıkarma yetkisi verilmiştir. 

Burada öngörülen amaç, personel mevzuatının yeniden düzenlenmesidir. Âdeta, idarî bün
yede reform yapılması hedeflenmektedir. Oysa, personel mevzuatının yeniden düzenlenmesi, 
reformu, uzun süreli, titiz ve çok yönlü çalışmaları zorunlu kılar. Zorunluluğu kabul görse de, 
ivediliği gerektiren bir konu değildir. Uzun süreli çalışmayı gerektiren bir konuda yetkili ve gö
revli tek organ yasama organıdır. İdarî reform, kamuoyunun önünde tartışmaya sunulmalı, 
Yasama Meclisinde titizlikle ele alınmalı ve bu yöntemle gerçekleştirilmelidir. Böylesine uzun 
çalışmayı gerektirecek fevkalade önemli bir konuda, Bakanlar Kuruluna, kanun hükmünde ka
rarname çıkarma yetkisinin verilmesi, yasama yetkisinin devri anlamına gelir ve Anayasanın 
başlangıç, 2, 7, 87 ve 91 inci maddelerine aykırıdır. 

1986 yılından bugüne dek yapılan uygulamayı tetkik edersek, Anayasaya aykırılık somut 
olarak belirlenir. 3268 sayılı Kanun ile bu konuda 2 yıl yetki alınmış ve bu yetki 1 yıl 27 gün 
kullanılmıştır. 3347 sayılı Kanun ile 1 yıl 8 ay 22 gün daha ilave yetki süresi alınmıştır. 3479 sayılı 
Kanun ile de, süre, 31.12.1990 tarihine kadar uzatılmış ve sonuçta yetki -çok enteresandır-. 4 yıl 
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9 ay 19 gün, kesintisiz olarak, kamu personelinin etkinliğini artırmak, hizmetlerin düzenli, sü
ratli ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak için kullanılmıştır. 

Yaklaşık bir yasama dönemine yakın süreli yetki hiçbir işe yaramamıştır. Bu da göster
mektedir ki, konu (yani, idarî reform) ivedi değildir; kanun hükmünde kararnameyle düzenle
nemez; düzenleme için yetki istemi ise Anayasaya aykırılığı doğurur. Kaldı ki, yeni yetki kanu
nunun da, bu şekilde, yetki uzatılarak kullanılmayacağını kimse bugünden iddia edemez. 

Yetki kanunu tasarısının ikinci amacının Anayasaya aykırılığı da şöyle Özetlenebilir : Yeni 
bakanlık kurulması ve bölüşümü; kamu kurum ve kuruluşlarının kuruluş, görev ve yetkileri
nin belirlenmesinde esas olan, yasama organınca yapılacak yasal düzenlemedir. Her ne kadar, 
kanun hükmünde kararnameyle bu tür düzenlemeler yapılmasında Anayasaya aykırılık olma
dığı kabul edilse de, Anayasanın 7 ve 91 inci maddelerinin yorumlanmasından şu sonuç çık
maktadır : Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi, ivedi ve zorunlu durumlarda ve çok 
uzun olmayan bir sürede kullanılmalıdır. Yeni bakanlık kurulması işlemi, ivedi ve zorunlu du
rum olarak kabul edilemez. Bu yetkiyi; 

İvedi ve zorunlu olmayan durumlarda kullanmak; (özellikle çoğunluğun fevkalade sağ
landığı tek Mecliste) 

Uygulamaya süreklilik kazandırmak (12, 18 ve 24 aylık yetki süresi alınması) 
Uygulamaya yaygınlık kazandırmak (Tüm bakanlıkları ve tüm kuruluşları yetki kapsamı

na almak) yasama yetkisinin devri anlamına gelir ki, bu da Anayasanın 7 ve 91 inci maddeleri
ne aykırıdır. «* 

Yetki kanunu tasarısının kapsamı açısından ise şu aykırılığı görüyoruz : Yeni kanun hük
münde kararname ile yeni kadrolar ihdas edilebilecektir. Anayasa Mahkemesinin kararında, 
"kadrolar, bir kamu hizmeti kurumunun anatomik yapısını, iskeletini meydana getirirler ve 
hukuksal açıdan, o hizmetin unsurunu, mütemmim cüzünü oluştururlar. Bu bakımdan, bir 
kamu hizmetini ihdas eden yasa, kuruluş yasası ile birlikte kadro cetvellerini belirtir. Yıllık büt
çelere de bu kuruluş yasasına ödenekler konur" denilmektedir. 

Kurulu veya yeni kurulacak üniversitelere veya kamu kuruluşlarına kadro ihdası, kuruluş 
kanunu ile veya en azından, yeni çıkarılacak bir yasa ile yapılmalıdır. Burada da ivedi ve zo
runlu bir durum sözkonusu değildir. \asa ile düzenlenmesi gereken "bir konuda, konunun ka
nun hükmünde kararnameye bırakılması, Anayasanın 7, 87 ve 91 inci maddelerine aykırıdır. 

Süre yönünden de, fazla süreli olarak alınan bütün yetki kanunlarında Anayasaya aykırı
lık olduğu açıktır. 

Değerli milletvekilleri, bu konuda son olarak şuna değinmek istiyorum : 3268 sayılı Yetki Ka
nunu ile, bu kanunun süresini uzatan ve kapsamında değişiklik yapan 3347 sayılı Kanunun sürele
rini de uzatan 3479 sayılı Kanunun 2 nci maddesi, Anayasa Mahkemesince iptal edildiğinden, her 
iki kanun da 1 Şubat 1990 tarihi itibariyle yürürlükten kalkmıştır. 3479 sayılı Kanun, tümüyle iptal 
edilmiştir; ancak, bugünedek, her üç yasaya dayanılarak, toplam 117 adet kanun hükmünde karar
name çıkarılmıştır. Bu kararnamelerden 1 tanesi Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş, 13 adedi 
yasalaşmış, 103 adet kanun hükmünde kararname de muhtelif komisyonlarda beklemektedir. En 
olumsuz yönü de, dayandıklan yasalann iptal edildiği 1 Şubat 1990 tarihinden bu yana, tam bir 
yılı aşkın süredir bu kanun hükmünde kararnamelerin ve yasaların yürürlükte olmasıdır. Bu duru
mun, hukuk devleti ile, hukukun üstünlüğü ilkesiyle bagdaşUnlması düşünülemez. Mevzuattaki 
bu karışıklığın düzeltilmesi de fevkalade zordur. Olay, bir hukuk garabetidir. 
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Bakınız, şu kitap, 315'ten 429'a kadar olan kanun hükmünde kararnameleri içeriyor. Bun
lardan herhangi birini açıyoruz; diyelim ki, 263 sayılı Kanun Hükmünde Kararname; öğret
menlere Eğitim ve öğretim Tazminatı ödenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname... 
İlgili yetki kanununun numarası 3268 ve bu kanun iptal edilmiş; ancak, bu kanun hükmünde 
kararname hâlâ yürürlükte. Bu kitabın içinde, bunun gibi tam 103 tane kanun hükmünde ka
rarname var ve hepsi de yürürlükte; ama, dayandıktan yetki kanunu iptal edilmiş. 

Değerli arkadaşlarım, yetki kanununun, Anayasada sayılan unsurlardan birini belirtme
mesi, bu kanunu Anayasa aykırı kılar. Nitekim, baştan beri saydığım bu kanunlar, Anayasaya 
aykırı bulunmuştur. Anayasaya aykırı bir yetki kanununa dayanılarak çıkarılmış bir kanun hük
münde kararnamenin de kendisi içerik yönünden -yani, şurada sayılan 103 tane kanun hük
münde kararname- Anayasaya aykırı bir hüküm taşımasa dahi -burası çok mühim- Anayasaya 
aykın sayılması gerekir. Yani, yetki kanunları Anayasaya aykırı bulunarak iptal edilmişse, bu 
kanun hükmünde kararnameler içerik bakımından ne kadar Anayasaya uygun olursa olsun, 
sonuçta, Anayasaya aykırı kabul edilmesi gerekir. 

tşte, iptal edilen bu üç kanun, kim ne derse desin, kim ne iddia ederse etsin, 3268 sayılı, 
3347 sayılı ve 3479 sayılı üç kanun... Kaldı ki, bu yetki kanunu tasarısının başında aynen şöyle 
diyor : "Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli memurlarla diğer personelin malî ve sosyal 
haklarında iyileştirmeler yanında, kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilat ve yapılarında ge
rekli düzenlemeleri yapmak." Şu üç kanunu toplayın, birleştirin, alın işte size yeni yetki kanu
nu tasarısı. Sonuçta ne olmuş? Bu eski üç kanun iptal edilmiştir; ancak, eskisinin aynı olan 
yeni bir yetki kanunu tasarısı karşımıza gelmiştir, tşte, temelde Anayasaya aykırılık, buradadır. 

Değerli milletvekilleri, bu tasarının sonuçlarına bakınız : 
"Bu yetki kanunu tasarısı ile, kuvvetler ayrılığı prensibi temelden sarsılmakta, bu yetki 

kanunu tasarısı ile, yasama organı, işlevsizliğe mahkûm edilmekte; âdeta, Çankaya Köşküne 
ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği binasına taşınmaktadır" denmektedir. 

Yine bu yetki kanunu tasarısı ile, milletvekillerinin en büyük fonksiyonları olan yasama 
faaliyetine katılmaları fiilen sona erdirilmektedir. Bu durumda, milletvekillerinin varlığı hiçbir 
şey ifade etmemektedir. Bu nedenle, milletvekillerini ücretsiz izinli saymak ve onlara gereksiz 
yere ödenek ve yolluk vermemek gerekir diye düşünüyorum. 

Değerli milletvekilleri, yetki yasaları ve kanun hükmünde kararnameler, toplumumuzda 
devamlı tartışılıyor. Çeşitli meslek kuruluşları, bu konudaki fikirlerini açıklıyorlar ve uygula
madaki yanlışlıkları ortaya koyuyorlar; ancak, bunlara hiç itibar edilmiyor. 

Bakınız, elimde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin hazırlamış olduğu, yetki kanunu 
tasarısı ile ilgili görüşlerini içeren kitap var. Size, burdaki görüşleri, şu şekilde ifade edebilirim : 

"1983'ten bu yana, 200 civarında kanun hükmünde kararname çıkarılmıştır. Kanun hük
münde kararname uygulamasının çok önemli boyutlar kazanması, TBMM'nin devre dışı bıra
kıldığı şeklinde yorumlara neden olmuştur. Bu kararnamelerden çok küçük bir kısmı Meclis
ten geçirilebilmiştir. Bu durum, hem kanun hükmünde kararnamelerin sayıca çok olmasından, 
hem de bu kararnameler üzerinde yeterli önçalışma yapılamadığından ortaya çıkmaktadır. Bu 
şekilde kanun hükmünde kararname uygulamasının hızla sürdürülmesi, bir anlamda, Türkiye 
Büyük Millet Meclisini çalışamaz ve Anayasanın gereklerini yerine getiremez hale soktuğu için 
tartışma konusu olmaktadı. 
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Anayasanın 91 inci maddesi, temel, kişisel siyasî haklar ve ödevler konusunda kanun hükmün
de kararname düzenlenmesini yasaklamıştır. Pratikte, çıkarılan bu kararnamelerin doğrudan 
ve dolaylı olarak bu hususlara ilişkin olup olmadığı tartışmalara yol açmaktadır. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye'nin iktisadî ve sosyal gelişmesini ilgilendiren 
her konuda geniş tabanından gelen istek ve teklifleri Hükümet ve kamuoyuna ileterek, alına
cak kararların ve yapılacak yasal düzenlemelerin ulusal çıkarlara en uygun bir biçimde yapıl
masından yanadır. Ne var ki, kanun hükmünde kararnameler hazırlanırken, sağlıklı yasal dü
zenlemenin gerektirdiği ontarüşmalar ve diyaloglar yapılmamakta, bu hazırlıklar âdeta bir gizlilik 
içinde yürütülmektedir. 

Kanun hükmünde kararnamelerin Türk kamuoyunda olumsuz bir imaj yaratmasının te
mel nedenlerinden birisi de, bu gizlilik ve dışa kapalı karar alma sürecidir. 

Hükümetin hazırladığı tasarıda bize herhangi bir bilgi verilmediği gibi, bilgi sızmasını en
gellemek amacıyla bir ambargo konulduğu da anlaşılmaktadır. Oysa, gerek Anayasada, gerek
se Anayasa hukukunda kanun hükmünde kararnamelerin kapsamının gizli tutulması gibi bir 
hüküm veya gerekçe olmadığı gibi, aksine, bu uygulamada, bilgilendirme ve diyaloga daha bü
yük önem verilmesi gereği ortadadır" denilmekte ve getirilen düzenlemelerin Anayasaya aykı
rılığı vurgulanmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Müftüoğlu, süreniz dolmuştur, lütfen toparlayınız. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkan. 
Değerli arkadaşlarım, görüldüğü gibi, yetki kanunlarına ve yaygın kanun hükmünde ka

rarname uygulamasına, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği de karşıdır. Sadece o mu karşıdır? 
Diğer meslek kuruluşları, örrieğin Barolar Birliği, baroları, işçi kuruluştan, sendikalar, konfe
derasyonlar ve Parlamento içi ve Parlamento dışı muhalefet partileri, üniversiteler, öğretim üye
leri, aydınlar ve özellikle bugünlerde büyük sıkıntılar içerisinde bulunan değerli basın men
supları, kalemleriyle gece gündüz demeden, ülkemizin sosyal ve ekonomik sorunlarına çözüm 

. üretmeye çalışan gazeteciler ve giderek büyük bir kamuoyu, büyük bir seçmen kitlesi bu uygu
lamalara karşıdır, devamlı da karşı çıkacaktır. 

Karşı olmanın temelinde, İktidarın getirdiği bir öneriye veya bir tasarıya karşı çıkma dü
şüncesi katiyen yoktur; karşı çıkmanın temelinde, Anayasaya saygı yatmaktadır. Karşı çıkma
nın temelinde, Anayasayı hor görmeme yatmaktadır. Karşı çıkmanın temelinde, hukukun üs
tünlüğü yatmaktadır, hukuk devleti yatmaktadır, kuvvetler ayrılığı prensibi yatmaktadır, yasa
ma yetkisinin devredilemezliği prensibi yatmaktadır ve yanlışlığı düzeltme amacı yatmaktadır. 
Yanlışta ısrar edildiğinde, kamuoyunda, padişah yetkisinden bahsedilir, Meclis istibdadından 
bahsedilir, tek adam olma hevesinden bahsedilir, aile içi kozların paylaşılamamasından bahse
dilir ve tabiî, bunların, demokratik sosyal hukuk devletiyle bağdaşması mümkün değildir. Biz, 
demokratik sosyal hukuk devletinde bu tür uygulamaların olmayacağı kanaatindeyiz. Kaldı 
ki, 1986 yılından bu yana uygulama görülmüştür ve Anayasaya aykırılık tespit ve tescil edilmiştir. 

Bu nedenlerle tasarıya karşıyız, geri çekilmesi gerekir kanaatindeyiz; ancak, takdir çoğun-
luğunuzundur. 

Teşekkür ediyor, hepinize saygılarımı sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Müftüoğlu. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Hudai Oral; buyurun. 
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SHP GRUBU ADINA A. HÜDAİORAL (Denizli) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, konuyla ilgili görüşlerimizi ifade etmeden önce, 
usulle ilgili bir tartışma konusunda Yüksek Kurulunuzu uyarmak isterim. 

Değerli arkadaşlarım, her ne kadar, karara bağlanmış ise de, içtüzüğün 53 Üncü maddesi
nin ikinci fıkrası açıktır : "Bu süre geçmeden gündeme alınması, gündemdeki kanun tasarı 
ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işlerden birine öncelik verilerek bu kısmın ilk sıra
sına geçirilmesi, hükümet veya esas komisyon tarafından gerekçeli olarak..." Hükümet veya 
komisyon, gerekçeli olarak, 48 saatten önce konuşulmasını isteyebilecek. Böyle bir talebin ol
duğunu sanmıyorum, hükümet istemediğine göre, gruplardan herhangi birisi Danışma Kuru
lunda veya burada önerge ile isteyebilir mi? Hayır. İçtüzük, açık seçik, komisyon veya hükü
mete bu yetkiyi vermiştir; Hükümet ve Komisyon bu yetkiyi kullanmamıştır, öyle ise, bu gö
rüşme yapılamaz. içtüzüğe aykırı olduğu için, Anayasa Mahkemesinin denetimi altındadır. 

Değerli arkadaşlarım, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Bunların Personeli ve Ekonomik 
istikrar Tedbirleri Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı üzerinde görüşlerimizi ifade ediyorum. 

Bu tasarı Hükümet tasarısı olarak geldikten sonra, Anayasa Komisyonunda bir, Plan Bütçe 
Komisyonunda da geriye alınmak suretiyle iki defa görüşülmüş ve Yüksek Kurulunuza sunul
muştur. Bu tasarının açık içeriği, doğrudan Yasama Organının, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin yasama yetkisinin mutlak devrini tazammun eden bir içerikte bulunmuş olmasıdır. Bugün, 
şu sıralarda hiç kimse yok. Aslında, verilen, Yasama Oganı tarafından çıkarılması gereken tüm 
kanunların, yasama faaliyetlerinin, yürütme organına devrinden ibaret bir teklifin, yetki tekli
finin konuşulmasından ibarettir. Bu teklifi verirseniz, parlamenter demokratik sistemi teme
linden, kökünden zedelemiş olursunuz ve bunun sorumluluğu altından kolay kolay kalkamaz-
sıız. Siz, hepimiz, buraya kanun mu yapmaya geldik, yoksa hükümetteki birkaç arkadışımızın 
kanun getirmesi için ona yetki vermeye, onay müessesesi haline gelmek için mi buraya geldik? 
(DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Evvela, niçin geldiğinizin, niçin millî iradeyi burada temsil ettiğinizin idraki içinde bulun
maya mecbursunuz. 

Şimdi, karar yetersayısı var mı yok mu denildiği zaman içeriye koşup geliyorsunuz... Kimi 
kandırıyorsunuz?.. 

MEHMET MÜREKKEM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Sizinkiler nerede? 
A. HÜDAl ORAL (Devamla) — Bizimkilere de söylüyorum. Kimi kandırıyorsunuz?.. Bi

zimkiler 80 kişi, siz 280 kişisiniz. 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Sizin 80 nerede? 
A. HÜDAt ORAL (Devamla) — Tutturmuşsunuz, 80 kişi ile uğraşmayı... 270 kişisiniz; 

neredesiniz siz? istanbul'da mısınız? Cumhurbaşkanlığı Köşkünde misiniz? Parlamentoda ola
caksınız. Bir zamanlar, Parlamentoda, Cumhurbaşkanlığı Sekreterliğinin bulunmaması gerek
tiğini müdafaa etmiştim; kanun teklifini de buraya getirmiştim. Bana, Başbakan dedi ki, "biz 
onu, halen yapılmakta olan Cumhurbaşkanlığı Köşküne taşıyacağız" Nerede? Hani?.. Beş se
ne geçti. "Altı ay müsaade edin" dedi. Hangi altı ay?.. 

Sizin içinizde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin işi ne?.. Siz, yasama organı olarak 
bağımsız mısınız, yoksa, Cumhurbaşkanının bir türevi misiniz? 

Değerli arkadaşlarım, gerçekler acıdır; ama, ben, o kadar çok Cumhurbaşkanı gördüm 
ki -sizden daha çok- her birisi, Türk Devletini temsil etmenin erdemini taşıyordu. Hiç birisi 
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çıkıp da, kendi partisinin veyahut da diğer partilerin içişlerine karışan konuşmalar yapmıyor, 
"Atatürk'ün de eksik yanları vardı" diyerek Konya'da konuşma yapıp, oy almaya kalkmıyor
du. Ben, bunları da gördüm. Bunların hesabını hep beraber vereceksiniz. 

Değerli arkadaşlarım, heyecanımı mazur göreceğinize eminim; ama, şu anda görüştüğü
müz kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili tasarının amaanı, sadece kamu kurum ve kuruluşları 
personelinin, memurların hizmet etkinliğini artırmak, onları sosyal ve malî bakımdan güçlen
dirmek gibi çok somut ve basit bir noktaya irca etmeye kalkarsak, bunu burada izah etmek 
mümkündür ve bu tasarıyı iki dakikada Parlamentodan geçiririz. Sayın Başkan -Komisyon Baş
kanına hitap ediyorum- iki dakikada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurların, iş
çilerin ve diğer personelin sosyal haklarını veririz ve Parlamentonun bunu verebilecek gücü 
vardır. Bu parlamentonun, bu tasarıyı kanunlaştırmak için size ihtiyacı bile yoktur; sizden ge
çer, biz burada bu tasarıyı kanunlaştırırız. 

Siz, ya komisyona veyahut da yürütme organına havale ediyorsunuz. Yürütmenin bir ka
nadı daha var, onu da hatırlatayım : Cumhurbaşkanlığı kanadı. Cumhurbaşkanlığı kanadı ile 
fazla temas etmenin, size pek faydalı, yararlı olacağını sanmıyorum. 

FAHÎR SABUNÎŞ (Bursa) — Size faydalı olacak... Fena mı? 
A. HÜDAÎ ORAL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, "acı sözler kolay kolay hazmedilmez" 

derler; ama, ben hazmetmeye alıştım. 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Dost acı söyler. 
A. HÜDAt ORAL (Devamla) — Evet, dost acı söyler. Bu, "dost acı söyler" sözünün doğru 

olduğunu siz de teyit ettiniz. 
Ben yine söylüyorum, yine "inşallah" diyorum, şu veya bu şekildeki dalgalanmalarla, kuv

vetler ayrılığının karmaşası içinde, hukukun karmaşası içinde, yönetimin karmaşası içerisinde 
değil de; seçimle, yapılacak olan doğru bir seçimle gider, yerlerinize oturursunuz ve demokra
tik rejim de bir arızaya uğramaz. 

FAHİR SABUNİŞ (Bursa) — Biz kazanırsak seçim yanlış mı oluyor? 
A. HÜDAt ORAL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, kamu kurum ve kuruluşlarıyla 

ilgili olarak, arkadaşımın üzerinde durduğu iki noktayı tekrar etmekte fayda görmüyorum. 
Hükümetin getirdiği metinde tasarının amacı, "kamu kurum ve kuruluşlarında görevli 

memurlar ve diğer personelin yürütmekte oldukları kamu hizmetlerinin etkinliğini artırmak; 
bu personelin malî ve sosyal haklarında ve diğer hususlarda iyileştirmeler yapmak..." şeklinde 
belirtilmektedir. Hükümet böyle getirmiştir. Şimdi, eğer Hükümet üyeleri, arkadan gelen tasa
rının ve gerekçelerinin üzerinde dururlarsa, zannediyorum ki, uyarılmış olacaklardır. 

Değerli arkadaşlarım, malî ve parasal bakımdan, memurların ve diğer personelin iyileşti
rilmesi ve etkinliklerinin artırılması hususunda, bunun, yasama organı tarafından düzenlen
mesi kaydıyla, komisyonun fikriyle beraberiz. "Tasan öyle diyor, biz de öyle söylüyoruz" de
mek suretiyle bu olmaz. Burada herkes görüşünü söyleyecek ve nasıl sağlıklı olabileceği ve na
sıl doğru bir noktaya varılabileceği tespit edilecektir. 

Değerli arkadaşlarım, bakınız, bunun yanında tasarı ne diyor : "Bakanlar Kuruluna ka
nun hükmünde kararname t kar m a yetkisi verilmesini öngören bu tasarıda, Anayasanın 91 in
ci maddesine uygun olarak, /etki kanununun amacı, kapsamı, göz önünde bulunduralacak 
ilkeler ile yetki süresi belirt* "inekte ve bu süre içinde Bakanlar Kurulunun birden fazla kanun 
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hükmünde kararname çıkarabilmesi öngörülmektedir. "Birden fazla" denilmekte; oysa, he
sap ettik, yürütme 150'ye yakın kanun hükmünde kararname çıkaracak. Anayasa Komisyo
nunda üyeyim ben. tşte, arkadaşım Güneş Müftüoğlu ile beraber tespit ettik; 150'ye yakın ka
nun hükmünde kararname buraya gelecek; ama, siz, o kadar kanun hükmünde kararnameye 
zamanında bakabilecek misiniz? Bu kanun hükmünde kararnameler Meclise zamanında gele
bilecek mi? Yetki kanunu iptal edildikten sonra gelecek. Anayasa Mahkemesi yetki kanununu 
iptal edecek, siz de, kanun hükmünde kararnameyi uygulayacaksınız, sonra da, "bizim kusu
rumuz yok" diyeceksiniz. Diyemeyeceksiniz işte. 

FAHİR SABUNtŞ (Bursa) — O söylediğiniz kanun hükmünde kararnamelerin süresi bi
tinceye kadar biz iktidarda kalacağız. 

A. HÜDAÎ ORAL (Devamla) — Sizin iktidarınızdan söz etmedim efendim. Siz zaten ik
tidardasınız; görüyorum önde oturuyorsunuz. Sizin iktidarınıza bir diyeceğim yok efendim; 
olamaz. 

BAŞKAN — Lütfen, karşılıklı konuşmayalım Sayın O rai. 
' Lütfen, sız de müdahale etmeyiniz Sayın Sabuniş. 

A. HÜDAİ ORAL (Devamla) — Sayın Başkan, dost meselesi diye iktidardan bahsediyor
lar; ben de, "biz iktidarda değiliz; ama, iktidara namzet birinci partiyiz" derim. 

ERCAN VURALHAN (Ankara) — Zaten, iktidar olamazsınız. 
FAHİR SABUNtŞ (Bursa) — Buna, millet karar verir. 
CEMAL ŞAHÎN (Çorum) — Siz iktidardan düşmeye adaysınız. 
A. HÜDÂt ORAL (Devamla) — Millet karar verir; ama, milletten korktuğunuz için seçi

me gitmiyorsunuz, milletten çok korkuyorsunuz. 
Değerli arkadaşlarım, devam ediyorum : "Bakanlar Kurulunun birden fazla kanun hük

münde kararname çıkarabilmesi öngörülmektedir. 
Diğer taraftan, kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlanmalarına ilişkin olarak çeşitli kanun 

-tasarıdaki tabir bu- ve kanun hükmünde kararnamelerde ve bunlann görev, yetki ve teşkilat
larının düzenlenmesine ilişkin hükümlerinde değişiklikler yapılabilmesi ve yeni düzenlemelere 
gidilebilmesi -yeni kanunlar çıkarılması da- öngörülmektedir" deniliyor. Demin sözünü etti
ğim 150'ye yakın kanun hükmünde kararnamenin dışındadır bunlar. Siz, neler yaptığınızı, ne
yi onayladığnızı ve kanun hükmünde kararname yetkisi vermek suretiyle Hükümetin ne yapa
cağını biliyor musunuz? (SHP ve DYP sıralarından, "Bilmezler" sesleri) 

Hükümetin ne yapmak istediğini bilmeden onay veremezsiniz. Amacını, kapsamını bura
da somut olarak teker teker tartışmadan kanun hükmünde kararnamelerle Hükümete bu yet
kiyi verirseniz, Hükümette birlikte, aynı sorumluluğu taşımış olursunuz. (SHP sıralarından 
"Bravo" sesleri) 

tSMAÎL ÜĞDÜL (Edirne) — Hükümet nereden çıkıyor; Meclisten değil mi? 
A. HÜDAİ ORAL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, tasarının genel gerekçesi, "diğer 

taraftan, kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlanmalarına ilişkin olarak" şeklinde devam 
ediyor. Bakınız, Komisyonda maddeler öyle yuvarlak şekilde tedvin edilmiş ki, en son madde
yi aldım ben, tasarının maddesiyle paralel ve hiç de ayrıcalık yok. Sayın Başkan, hiç de ayrıca
lık yok. Eğer bunu, bugüne kadar şu Parlamentoda bulunan arkadaşınız okumuşsa, böyle bir 
ayrıcalık filan yoktur, siz istisnaî bir muamele de yapmış değilsiniz; tam yetkiyi verebilmek 
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için elinizden gelen çabayı sarf etmişsiniz. Bunun sorumluluğuyla siz de en başta yükümlüsü-
nüzdür. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Oku, oku. 
A. HÜDAt ORAL (Devamla) — Sayın Üğdül, Başkanlık Divanında beraber çalıştık; "oku, 

oku" demek suretiyle, eğer ihtar etmek istiyorsanız, ben size çok ihtar ettim; fakat siz bir türlü 
yerinizde durmazdınız, mütemadiyen dışarıya çıkardınız. Onun için, birbirimize "oku, oku" 
demeyelim ve biraz daha saygılı olalım. 

Tasarının genel gerekçesinde, "çeşitli kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde ve bun
ların görev, yetki ve teşkilatlarının düzenlenmesine ilişkin hükümlerinde değişiklikler yapıla
bilmesi ve yeni düzenlemelere gidilebilmesi öngörülmektedir" denilmektedir. Şimdi, efendim 
bununla da bitmiyor, geleceğim nokta şu : 

Bakınız, ömrünüzde görmediğiniz bir çelişkiyi, şimdi, Anavatan Partisini kendi tasarısıy
la size arz edeceğim. 

Anavatan Partisi ne derdi? Benim eski Başkanım Yıldırım Akbulut "biz devletçi değiliz" 
derdi. Şimdi ben size, onun eski söylediklerinin tam aksini bugün söylediğini söyleyeceğim; 
meğer onlar devletçiymis de bizim haberimiz yokmuş. "Türkiye ekonomisinde gerçekleştirilen 
yapısal değişiklikler, iktisadî faaliyetlerin verimini artırmış; ekonomi, planlanandan daha hızlı 
büyümüştür" deniyor. 

Siz neden böyle olduğunu biliyor musunuz? Neden bu kanun hükmünde kararname geti
rilmiş? Türkiye'de iktisadî faaliyetler çok artmış, ekonomi planlanandan daha hızlı büyümüş, 
çok büyük refaha ve varlığa ulaşmışız da ondan. 383 trilyonluk gayri safi millî hâsıladan kim
ler ne almış? Halk mı almış? Halk, memur öğle yemeğini bir simitle geçiriyor bugün. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

"Böylesine hızlı bir kalkınma, devletin, fiyat istikrarım muhafaza etmek için acil tedbir
ler almaşım gerektirdiğinden" biz acil tedbin alıyor muşuz... Çok ilerlemişiz, acil tedbir ajıyor-
muşuz; ama, o tedbirler bunlar değil. O tedbirler, memurların sosyal ve toplumsal hayatını 
refaha götürmek için parasal önlemler almak değil. Eğer, siz bu memleketi bu hale getirdiyse-
niz, o tedbirleri almanıza gerek yok; bu birinci husus. 

Devam ediyorum : "Bu tedbirlerin alınması, Anayasamızda öngörülen sosyal devlet ilke
sinin bir gereğidir." 

Ben, Parlamentoya ilk geldiğim zaman, "sosyal" kelimesini söyletememiştim. "Sosyal" 
denildiği zaman, o zamanki arkadaşlar bize... 

HAYDAR KOYUNCU (Konya) — içtimaî, içtimaî. 
A. HÜDAt ORAL (Devamla) — "Komünist bunlar, komünist" derlerdi. Sosyal haa?!. 
RIZA ILIMAN (Çorum) — Onlarda mı komünist?.. 
FAHtR SABUNtŞ (Bursa) — Bunu onlara söyle sen bize niye söylüyorsun? 
A. HÜDAÎ ORAL (Devamla) — Şimdi siz de bize geldiğinize göre, artık, aramızda bir 

fark kalmıyor bu bakımdan. 

TEVFİK KOÇAK (Ankara) — Yani, onlarda mı komünist? 
A. HÜDAİ ORAL (Devamla) — O, mirasına konduğunuz adamların bize "komünist" 

diye bağırdıklarını bilirim haradan. Sizde de bir fark kalmıyor ki... Eski Demokrat Parti za
manından bahsediyorum. 
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Bekleyin şimdi, bunların hepsinin acısı çıkacak; öyle yağma yok. (ANAP sıralarından gü
rültüler) Sosyal devlet, kişiyi ekonomik hayatta yalnız bırakmayan; kişinin huzur ve refahını 
gerçekleştirmek, güvence altına almak, sosyal adaleti sağlamak için ekonomik tedbirler alan; 
böylece, ekonomik, sosyal, kültürel kalkınmayı gerçekleştirip, adaletli çalışma esasına, herkes 
için insanlık onuruna yaraşır bir hayat seviyesini sağlayan bir devlet biçimidir. Evet, bu, Ana
yasa metnidir. Siz ise, sosyal devlet olarak, kişiyi müdafaa etmek ve onu refaha kavuşturmak 
için devletçi oluyormuşsunuz; öyle mi? Sosyal demokrasi bize ait, size ait değil. Siz pazar eko
nomisinin adamlarısınız, siz pazarlarda dolaşıyorsunuz, biz ise halkın içinde dolaşıyoruz. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

FAHİR SABUNtŞ (Bursa) — Siz de alın onu programınıza. 
A. HÜDAt ORAL (Devamla) — Bir daha, böyle, sosyal devlet, sosyal adalet filan sizin 

neyinize canım; siz pazar ekonomisinde pazara gidin, ne bulursanız alın. 
FAHİR SABUNtŞ (Bursa) — Siz pazar ekonomisinden yana mısınız değil misiniz? (ANAP 

sıralarından gürültüler) 
A. HÜDAt ORAL (Devamla) — "Herkes için insanlık onuruna yaraşır şekilde..." deni

yor. Hükümet, yukarıda yazılı nedenlerle Anayasanın 91 inci maddesi gereğince yetki kanunu
nun çıkarılmasını istiyor ve gerekçesinde de yetki süresi içinde Bakanlar Kurulunca birden faz
la kanun hükmünde kararname çıkarılacağını belirterek, bunu öngördüğünü söylemektedir. 
Çeşitli kanun ve kanun hükmünde kararnamelerin... 

FAHÎR SABUNtŞ (Bursa) — Divan kâtipleri gibi okuyorsunuz, anlaşılmıyor efendim. 
A. HÜDAt ORAL (Devamla) — Sayın Başkan, Divan Kâtibi olmanın da büyük bir şeref 

olduğuna inanıyorum. Arkadaşımız işte orada oturuyor. Sanıyorum bu sözler bana değil, ben
den daha çok orada oturan kendi arkadaşına söylenmiştir; eğer haysiyet kırıcı ise. 

BAŞKAN — Sayın Sabuniş, sürekli söz atıyorsunuz, müzakerelerin sükûnetini bozuyor
sunuz efendim. Lütfen... 

FAHİR SABUNtŞ (Bursa) — Afedersiniz Sayın Başkan. Arkadaşımızın sesi çok gür çıkı
yor ve anlaşılmıyor. 

A. HÜDAt ORAL (Devamla) — Sesimin gür çıkmış olması, benim kendi gücüm değil. 
Değerli arkadaşlarım, size, uzun boylu, diğer konulardan bahsedecek değilim. Bütçe Ko

misyonunun raporu şu : "Tasarı Anayasaya aykırı değildir, önerge yerinde değildir. Personel 
rejiminin köklü bir sistemle düzeltilmesinin daha uygun olacağı, Türkiye Büyük Millet Mecli
sinde bu hususlar tartışılırsa, daha, çok yanlışlıklar çıkar; Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
tartışmayın" diyor, işte... 

RIZA ILIMAN (Çorum) — Kim diyor? 
A. HÜDAt ORAL (Devamla) — Komisyon Başkanı diyor. Gerekçesinde yazmış, 

"tartışmayın" diyor. "Daha, çok yanlışlıklar çıkar, bunu oradan hemen geçirelim" diyor. 
PLAN VE BÜTÇE KOMtSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Sayın Oral, o zaptın nasıl hazırlandığını biliyor musunuz? 
A. HÜDAİ ORAL (Devamla) — Evet, işte zaptınız burada. 
Bakınız, son görüşmede Komisyonda da bulundum, Komisyonda da öyle söyledi. Komis

yonda "bunu Mecliste hiç tartışmayalım, önergeler de gelmesin bana, ben bunu geçiriveririm" 
dedi. Allah Allah!.. Yani, neyi geçiriyorsunuz siz; onu anlayamadım ben... (Gülüşmeler) 
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İBRAHİM TEZ (Ankara) — Kime, kime?.. 
A. HÜDAÎ ORAL (Devamla) — "Personel rejimi teknik bilgilere dayanır, düzenlenmesi 

bu yöntemle yapılmalıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisiyle, yasama yetkisiyle yapılmaz bunlar" 
diyor. "Sizin teknik yetkiniz yok" diyor. Sayın Komisyon Başkam, sizin, yeterli tekniğiniz ol
madığım söylüyor. 

FAHİR SABUNtŞ (Bursa) — Size söylüyor, bize değil. 
A. HÜDAÎ ORAL (Devamla) — Size söylüyor efendim, "bunu getirmeyeceğim" diyor. 

Hâlâ, "size söylüyor" diyor!.. Hakikaten, bu Parlamentonun değişmesi lazım geldiğine bü
kere daha kanaat getirdim ben. (SHP sıralarından alkışlar) 

"Bu nedenlerle yeniden madde değişiklikleri uygun görülmüştür. Malî ve sosyal hakları kap
sayacak şekilde değiştirilmiştir. Kamu iktisadî Teşekküllerinde yararlılık, istikrar sağlanmıştır." 

Değerli arkadaşlarım, yasama organı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinin, kamu ku
rum ve kuruluşlarında görevli memurlar ile, diğer personelin.malî ve sosyal haklannda iyileş
tirme yapmak için, Parlamentonun, yasama faaliyetleriyle bir iki gün gibi kısa bir süre içinde, 
iyileştirme yapmak imkânına sahip olduğu bilinmelidir. Buna rağmen, kanun hükmünde ka
rarnameyle bunu getirmenin ve bunun için yetki almanın Anayasaya aykırı olduğunu, ivedilik 
ve zorunluluk unsurunun bulunmadığını ifade etmek isterim. Bu yetki Parlamentonundur, özel
likle, sosyal demokrat bir muhalefet partisi olarak, partimizin temel ilkeleri bu yönde oluştu
rulduğu gibi, Anayasanın 135 inci maddesine göre, kamu kurumu niteliğindeki kurumlarda 
çalışan memur ve personelin, aynı maddenin üçüncü ve dördüncü fıkrası gereğince malî ve sosyal 
haklarının iyileştirilmesi için herhangi bir anayasal haklarını kullanmalarının men edilmesi kar
şısında, hizmet ve emeğin karşılığı olan ücret ve maaşının ve sosyal haklarının iyileştirilmesi 
için kanun hükmünde kararname çıkarma yerine, konuya, yasama organı Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin el koyması ve süratle bu iyileştirmeyi sağlaması mümkün iken, yürütmenin, bü
yük bir gecikme -tam 4 yıl- ve Anayasa Mahkemesinin kanun hükmünde kararnamelerde ara
dığı ivedilik ve zorunluluk unsurlarından yoksun, gecikmiş ve belki de siyasî çıkar arama he
vesleri ile de olsa, bir daha bu biçimde yasal olmayan yollardan değil, tamamiyle Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin yasama yetkisini tam kullanarak, memur ve personelimizin malî ve sos
yal haklarını iyileştirecek, kamu hizmetlerinin etkinliği yetkisinin yasama organına ait olduğu 
hiçbir zaman unutulmamalıdır. Parasal ve toplumsal huzur ve refah bakımından Anayasanın 
135 inci maddesiyle, hak arama özgürlüğünden yoksun olan kamu kurum ve kuruluşlarının, 
meslekî kuruluşlarına ve kendilerine, Anayasanın bu maddesi değiştirilerek, özgürlüklerinin 
verilmesinin tek çıkar yol olduğu unutulmamalıdır. Eğer, Anayasada, işçiye sendika kurma hakkı 
vererek, toplusözleşme ile emeğinin karşılığı ücreti almak hakkını veriyorsak, memurun da, 
kamu personelinin de bu hak arama özgürlüğüne Anayasada sahip olması lazım geldiği kana
atindeyiz; bunu her zaman müdafaa edeceğiz. (SHP sıralarından alkışlar) 

MEHMET PERÇİN (Adana) — iktidar olduğunuzda niye vermediniz? 
A. HÜDAÎ ORAL (Devamla) — Anayasanın 52 ve 55 inci maddelerine göre, meslekî sen

dikal haklarını kullanarak, emeğinin karşılığı adil bir ücret alma hakkına, kısıtlı da olsa sahip 
olan işçimizin bu haklanın, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli memur ve persone
le de tanımak; böylece, ne zaman çıkacağı belli olmayan kanun hükmünde kararnamelere bı
rakmamak ve İktidarın insafı içinde insan hak ve özgürlüklerini kullanmalarına engel olmak, 
hukuk devleti anlayışıyla bağdaşmaz. 
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BAŞKAN — Sayın Oral, süreniz dolmuştur, lütfen toparlayınız. 
İBRAHİM TEZ (Ankara) — Meclisi aydınlatıyor. 
A. HÜDAİ ORAL (Devamla) — Tamamlıyorum efendim. Demin konuşan arkadaşıma 

yarım saat kadar lütfettiniz, ben de bitiriyorum, fazla uzatmayacağım efendim. Sayın Başkan, 
müsamahanıza sığınıyorum. 

BAŞKAN — Aynı süreyi size de tanıyacağım efendim. 
KÂZIM ÖZEV (Tokat) — Çok güzel konuşuyor, efendim... 
A. HÜDAt ORAL (Devamla) — "2. - Kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlarına iliş

kin yasama organının yetkilerini devralıp, kanun hükmünde kararname ile birden fazla kanun 
hükmünde kararname çıkarmak, kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlarına ilişkin çeşitli, 
amacı, kapsamı değişik kararnameler çıkararak devlet yönetmek, yeni düzenlemeler yapmak, 
parlamenter demokratik sistemi, demokratik rejimi zayıflatmaktan ve tehlikeli ihtilaflara yol 
açmaktan başka bir sonuç vermeyeceği artık bilinmelidir. Başkanlık sisteminin yaratacağı kar
maşaya, Türk Milletinin ve özgür Türk Parlamentosunun imkân vermeyeceğine dair olan, ina
nımız tamdır. 

Halen yaşadığımız; hukukta, yargıda, yasamada ve yürütmedeki vaki müdahale ve teda
hüllerin yarattığı karmaşa ve bunalıma son vermek zamanı geldiğinin bilinci içinde çalışma
mız gerektiğini bir kere daha vurgulamamız gerekmektedir, \argidan. Adalet Bakanı, Cum
hurbaşkanı ve yasama dini çekmelidir. Tekrar okuyorum; yargıdan, Adalet Bakanı, Cumhur
başkanı ve yasama dini çekmdidir. Hukuk devletinin meşruiyeti, hukuka bağlı devlet ve yargı 
denetiminin bağımsız ve bakim teminatı altında bulunması, tüm zorluklarımızı çözmenin ve 
gerçek devlet olmanın ve devlet faaliyetleri içinde ülkemize hizmetin tek erdemli yoludur. 

Tasarıdaki, genişletilmiş kanun hükmündeki kararname olgusuna gelince : Kamu kurum 
ve kuruluşlarındaki görevli memurlar ve diğer persondin yürütmekte oldukları kamu hizmet
lerinin etkinliklerinin artırılması ve parasal, toplumsal iyileştirmelerin nedenlerini, tasarının 
gerekçesinde belirtildiği gibi, iktisadî faaliyetlerin veriminin artışında ve hızlı büyümede araya
rak, kanun hükmünde kararname için yetki aramak tam bir gaflettir. (SHP sıralarından, "Bravo" 
sesleri; ANAP sıralarından gürültüler) 

Bilinmelidir ki, toplum hayatında hem özgür kurumlara sahip olmak ve aynı zamanda 
iktidar yönüne saptırılmış kanun hükmünde kararnamelerle bu kurumları ortadan kaldırmak 
ya da zayıflatmak, güneşi kainattan çıkarmanın müşkülatından daha zordur. Bir kamu kuru
luşundaki memur veya persondin hak arayan özgür iradesinden korkanlar, devletin talihsiz ka
derini çizmeye çalıştıklarını ve mutlaka hüsrana uğrayacaklarını bilmelidirler. (SHP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Tasarıda sosyal devletten söz edilmesi, hiçbir sorunu.ANAP İktidarı bakımından, çözme-
mektedir. 

BAŞKAN — Sayın Oral, tam yarım saat oldu, lütfen... 
A. HÜDAİ ORAL (Devamla) — Bitti efendim, yarım sayfa kaldı. 
Tasarıda, sosyal adaletten, adil gelir dağılımından bahsediliyor. 383 trilyon olan gayri safi 

millî hâsıladan halkın aldığı dağılım payını gözlerinizin önüne serebiliyor mu? Hiç düşündü
nüz mü, 60 milyonluk Türk halkından ne kadarı, 383 trilyonun ne kadarını alıyor? Hiç hesap 
ettiniz mi? Aklınıza bile g imez ki... 

— 480 — 

file:///argidan


T.B.M.M. B : 127 6 . 6 . 1991 O : 2 

Sosyal demokrasinin erdemliliğini çok geç anlayan, serbest pazar ekonomisinin altında 
ezilen milyonlarca halkın ıstırabım duymuş olabileceklerini sanmıyoruz. 

Yine, "biz devletçi değiliz" diyen yuvarlak kelimelerle Atatürk'ü bile bir yana iten bu eko
nomi mucitlerinin halkı daha iyi anlamaları ve kanun hükmünde kararname çıkarabilmeleri 
için ortadireğe de bir uğramalarını dilemek istiyoruz. Bütün bunlar, insan onuruna yaraşır bir 
hayat seviyesine halkımızı ulaştırmayan bir iktidarın, çelişkilerler dolu, kendisinin de içinde 
bulunduğu bir azınlığın refah içinde yaşam tarzının ifadeleridir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisini, ulusal egemenliği tek başına kullanan organ olmaktan 
çıkarıp, bu kullanışa yeni ortaklar getiriliş tehlikeli dönüşümlerin de kapısını açmış bulunu
yor. Artık, egemenliğin kullanılışındaki açıklık ve berraklık kayboluyor ve kaybolmuştur. 

HAYDAR KOYUNCU (Konya) — Vah, vah yazık olmuş (!) 
A. HÜDAİ ORAL (Devamla) — Sana yazık. Başkanvekilisin değil mi?.. Başkanveküi mi 

söyledi? Benim gençlik kolu başkanım, sana yazık. 
MEHMET PERÇlN (Adana) — Ne yazık ki, sen bu memlekette bakanlık yapmışsın, 30 

sene milletvekilliği yapmışsın. 
BAŞKAN — Devam edin Sayın Oral, lütfen... 

A. HÜDAÎ ORAL (Devamla) — Daha söylemek isterseniz, Sayın Cumhurbaşkanı da, ben 
Enerji Bakanıyken benim yanımda elektrik mühendisiydi. Var mı diyeceğiniz başka? (SHP sı
ralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sizin bilmedikleriniz, daha, çok... Siz. çok geri kalmışsınız. 
MEHMET PERÇİN (Adana) — Seni o yönlendiriyordu; sana akıl veriyordu. 
A. HÜDAÎ ORAL (Devamla) — Egemenliğin başka organlarca kullanılışının nereye va

racağı, kimin ne zaman, nasıl ulusal egemenliğe sahip çıkacağı belli değildir. 1982 Anayasası 
ile, ulusal egemenlik ilkesini Meclise bağlayan bütünlük, çok daha büyük sarsıntı geçirmiş bu
lunuyor. Yürütme, artık, yasamanın bir türevi olmaktan çıkmakta, başlıbaşına bir yetki duru
muna getirilmiş bulunmaktadır. Artık, yürütmeden başka size gerek kalmıyor. Siz yürütmenin 
türevisiniz. Halbuki, yürütme sizin türeviniz olması lazım. (SHP sıralarından "Bravo" sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Oral, sürenizi katladınız, lütfen bitirin. (SHP sıralarından "Ama, çok 
güzel" sesleri) 

A. HÜDAt ORAL (Devamla) — Bitti efendim, bitti. 
Bu tehlikeli hevesten vazgeçmelisiniz, \asamaya gereken önem verilerek, kanun hükmün

de kararnamelerle "ivedi ve zorunluluk" adı altında, Anayasa Mahkemesinin değindiği gibi, 
yürütmenin Türkiye Büyük Millet Meclisine müdahale ve muarazası önlenmelidir, bu çekiş
meye son verilmelidir. 

Atatürk'ün bir sözüyle konuşmama son veriyorum. (ANAP sıralarından "Devam et" 
sesleri) 

Hadi ona da bağırın bakalım. (ANAP sıralarından "Devam edin" sesleri, gürültüler) 
1923 yılında söylediği söz : "Millî egemenlik öyle bir güçtür ki..." 
İSMET TAVGAÇ (Bursa) — Sayın Başkan, bu bitirmez... 
A. HÜDAt ORAL (Devamla) — Atatürk'ün konuşmasını söylüyorum. Eğer Atatürk'e 

karşıysan, açıkça konuşursun. 
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ÎSMET TAVGAÇ (Bursa) — Karşı değiliz; kanun tasarısını konuşmalısınız. 
BAŞKAN — Sayın Tavgaç, lütfen müdahale etmeyiniz. 
A. HÜDAÎ ORAL (Devamla) — öyleyse sus, müdahale etme! (ANAP sıralarından gü

rültüler) 
BAŞKAN — Devam edin Sayın Oral. 
A. HÜDAt ORAL (Devamla) — "Millî egemenlik öyle bir güçtür ki, onun karşısında 

zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, yok olur. Milletin esareti üzerinde kurulmuş kurumlar yıkıl
maya mahkûmdur. 

Atatürk - 1923" 
Hepinize sevgi ve saygılar sunarım arkadaşlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oral. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Komisyon Başkanı Sayın Yusuf* Bozkurt özal; buyurun. 
İBRAHİM TEZ (Ankara) — ANAP Grubu adına mı?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Hayır, Komisyon adına... 
BAŞKAN —- Komisyon Başkam sıfatıyla konuşuyor efendim. 
Buyurun Sayın özal. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; benden önce konuşan arkadaşımız Komisyona -son gün
lerde biraz âdet oldu galiba- haksız sataşmalarda bulundu. Kendileri dün Komisyona geldiler 
ve dinlediler. Bir kere, şunu ifade etmek istiyorum ki, komisyon raporu, komisyon başkanının 
sözleri değildir; komisyon raporu, komisyonda mevcut bulunan iktidar ve muhalefet partileri
nin müşterek konuşmalarının bir özetidir. Bir kere, bunun böylece bilinmesini isterim. Yani, 
benim oturup yazdığım bir rapor değildir. 

A. HÜDAt ORAL (Denizli) — Siz imza etmediniz mi? • 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — 

Hayır efendim! Komisyon raporu başkan tarafından imza edilmez. Siz burada başkanlık yap
tınız; ama -afedersiniz- komisyon nasıl çalışıyor bilmiyorsunuz. 

A. HÜDAİ ORAL (Denizli) — Etmedinizse suç işlemişsiniz; zabıtlar imza edilir. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — 

Birinci mevzuu bu. Demekki arkadaşımız komisyon raporunun nasıl yazıldığını bilmiyorlar; 
ayıp değildir, tabiî, olabilir; bilmemek günah değildir. Ben düzeltiyorum. 

Diğer bir husus, kanun hükmünde kararnameler konusunda ben de hassas davranıyorum; 
ama, lütfen, çifte standartlı olmayalım. Anayasamızda hüküm açık. Anayasada deniliyor ki, 
"Meclisin yasama yetkisi devredilemez." Ama bir başka maddesinde de, "hudutları, şümulü 
belli edilmek kaydıyla, Bakanlar Kuruluna Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi 
verilebilir" diyor. Şartları var... O halde, Anayasaya aykırı değildir. Aykırı olsaydı, zaten, Ana
yasada yer almazdı. Bütün mesele, kanun hükmünde kararnamelerin, bugün, hukuk sistemi
mizin bir cüzi haline gelmiş olmalarıdır. Ben bunu daha önce de belirttim. Pek çok sayıda 
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kanun hükmünde kararname, ta 1971 senesinden beri, Türkiye Büyük Millet Meclisi günde
minde beklemekte; hâlâ Meclisten geçmemiş kararnameler bulunmaktadır. Dolayısıyla, bu ka
rarnameler o günden beri kanun hükmünü muhafaza ettiği için, bunlar bizim hukuk sistemi
mizin bir parçası olmuşlardır. 

Aynı mantıkla giderek şunu yürütmek mümkün ki, bu yetki verildikçe.yeni kanun hük
münde kararnameler çıkacaktır. Meclis komisyonlarının ve Yüce Meclisin bunları işleme koy
ması zaman alacağından, bu kanun hükmünde kararnamelerin de hacmi artacaktır diye düşü
nülmüştür. Bu sebeple, bunlar bizim hukuk sistemimizin bir parçası olmaya devam edecekler
dir. Bunu bir veri olarak kabul edersek, bu, hep böyle olmuştur, sadece şu dönemde olan bir 
hadise değildir; eski dönemlerde de çıkmış kanun hükmünde kararnameler vardır, çok uzun 
müddette de Mecliste görüşülmemişlerdir. Bunların çoğunluğuna bakılırsa, genelde, devlet per
sonel rejimiyle ilgili, teşkilatlanma ile ilgili kanun hükmünde kararnamelerdir. 

Biz şöyle düşündük : Eğer, devlet, bilhassa icra, üç bölüm (yargı, yasama ve icra) olarak, 
kuvvetler ayırımı prensibi olarak düşünürsek, yasama organının burada icraya verdiği yetki, 
yani Bakanlar Kuruluna verdiği yetki, eğer kendi personelinin şartlarını düzenlemek ve kendi 
teşkilatını düzenlemek konularında olursa, bunda bir mahzur yoktur diye düşündük, tşin esa
sı budur; ama, üçüncü şahısları (yani, vatandaşları) genelde ilgilendiren, onların siyasî, sosyal, 
ticarî hak ve hukukunu tayin eden kanunların da, özellikle, vatandaşın kendilerini temsilen 
buraya gönderdiği Millet Meclisinde görüşülerek çıkarılmasının demokratik sisteme daha uy
gun olacağını düşündük. 

Yaklaşım budur. Yoksa, Anayasaya aykırı bir durum yoktur; Anayasa bu yetkiyi vermiştir. 
Bu bakımdan, ben şu lafları da söylemedim. Bunu bilhassa burada ifade etmek istiyo

rum : Elbette burada önergelerle değişiklik yapılabilir. Genel Kurulun, her şeyin üstünde yet
kisi vardır; ama, şunu da kabul edelim ki, kendi içtüzüğümüzde, komisyonlardan gelen kanun 
teklif ve tasarıları üzerinde, yeni madde şeklinde verilen önergelerin komisyonlarda görüşül
memesi halinde, bunların gündeme alınmaması esası vardır. Bunun anlamı nedir; yeni madde 
şeklinde olan hususları, gene bu Yüce Meclisin içinden ayrılmış 40 arkadaşımız, Plan ve Bütçe 
Komisyonunda ve diğer komisyonlarda teknik yönden,daha uzun zaman içerisinde daha fazla 
irdeleyerek,çeşitli görüşlere bakarak inceleyecekler ve görüşlerini de tekrar Yüce Meclise getire
ceklerdir. 

Şimdi, bakınız, bir kanunun içerisinde, yeni bir maddenin bile tekrar komisyona gitmesi 
için içtüzükte hüküm var. Düşününüz ki, biz burada Yetki Kanunu Tasarısını görüşüyoruz. 
Tasarının bir maddesine bir değişiklik önergesiyle, diyelim ki, şu şu kanunlarda da değişiklik 
yapılma yetkisi veriliyor. Bir an için düşünelim; bu, tek bir madde bile değil, bütün kanunlar
dan bahsediyoruz. Yani, bir değişiklik önergesiyle, burada hiç müzakere edilmeden, doğru mudur, 
yanlış mıdır diye müzakere edilmeden, son dakikada, Genel Kurulda önergelerle bu şekilde 
ilaveler yapılmasının, esasen, İçtüzüğe aykırı olduğunu da söylemek pek mümkün. Yeni mad
denin ötesinde, bir sürü kanun manzumeleri ithal edilebilir. 

Biz, işte bu anlayışla, 1 Mayıs günü burada, yetki kanunu tasarısı görüşülmeden evvel, 
önergelerin olduğunu duyduğumuz için, içtüzüğün 89 uncu maddesine göre yetki kanunu ta
sarısını önergelerle birlikte Komisyona geri çektik. Tabiî, önergeler, Başkanlık Divanına o za
man verilmediği için, bizim elimize, Komisyona, resmen geçmemiş oldu ve Komisyonda da bun-

. lan görüşemedik. 

— 483 — 



T.B.M.M. B : 127 6 . 6 . 1991 0 : 2 

Bizim orada söylemek istediğimiz şudur : Tabiatıyla, Genel Kurulda, komisyonlardan ge
len işlerin daha olgun hale getirilmesi, komisyonlarda yapılan yanlışlıkların düzeltilmesi ve ka
nunların daha faydalı olması için verilen önergelere ben uyarım; ama, komisyonlardan gelen 
işlerde, komisyonlarda hiç incelenmemiş ve görüşülmemiş hususların burada aniden önerge ola
rak verilmesi halinde, dedim ki, "İçtüzüğün 88 inci maddesine göre ben geri çekmek duru
munda kalırım." Yoksa bunu, hiçbir şekilde, Genel Kurula saygısızlık diye düşünmeyiniz. Biz, 
burada kanunların sağlıklı birşekilde çıkmasını istiyoruz^anlışlık yapılmasını istemiyoruz. Bu 
bakımdan söyledim. Tahmin ediyorum, arkadaşımız, bu açıklamamdan sonra beni anlamış bu
lunurlar. 

Yüce Kurula saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özal. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Şevki Göğüsger; buyurun. (ANAP sıralarından al

kışlar) 
ANAP GRUBU ADINA ŞEVKİ GÖĞÜSGER (Kırşehir) — Sayın Başkan, muhterem mil

letvekilleri, görüşülmekte olan, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Bunların Personeli ve Ekono
mik İstikrar Tedbirleri Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı üzerinde, Grubum adına görüşlerimi
zi arz etmek üzere huzurlarınızdayım. Bu vesileyle, Yüce Meclisi .saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, ben, genelde, konu üzerinde konuşmayı özellikle tercih eden bir ar
kadaşınızım; ancak, benden önce bu kürsüye, grupları adına sadece bu kanun tasarısı üzerin
de görüşlerini ifade etmek üzere gelen değerli arkadaşlarım, sanki deklarasyon yayınlarcasına 
-konuyla ne derece alakalı, ne derece değil, onu sizlerin takdirine bırakıyorum- burada çok 
değişik manada görüşlerini arz ettiler. Dediler ki, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin bil
mem kimi böyle diyor." Söyleyebilir... önemli olan, müzakereye konu tasarının taşıdığı hü
kümler, ihtiva ettiği konular, Anayasa hükümleri çerçevesinde, yine Anayasanın 91 inci mad
desinin kanun hükmünde kararname ile düzenlenip düzenlenemeyeceğini öngördüğü konular 
mıdır değil midir; o önemlidir. Yoksa, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin filan memurunun 
veya uzmanının görüşü -öyle sanıyorum ki, millî iradeden bahsedenlerin- bu millî iradenin, 
Yüce Meclisin iradesinin üzerinde değildir. Dolayısıyla, o tür mütalaaları burada serdetmek, 
bana göre, olsa olsa, Yüce Meclisin yüce şahsiyetine gölge düşürmekten başka bir şey değildir. 

Değerli arkadaşlarım, "bunun süresinin uzatılmayacağını kim garanti eder?" diyorlar. Uza
tılacağını kim söylüyor değerli arkadaşlarım? Ben de diyorum ki, bu kafa ile, bu gidişle iktidar 
olamayacaksınız; ama, siz iktidara gelirseniz kanun hükmünde kararname yoluna müracaat 
etmeyecek misiniz? Sizin etmeyeceğinizi kim garanti edebilir? Aksine delilleriniz vardır. İkti
darda olduğunuz kısa kısa sürelerde dahi 30'u, 50'yi aşan kanun hükmünde kararnameler çı
karmışsınız. Hem de nasıl?.. Biraz önce de arz ettim; siyasî, iktisadî, ekonomik, malî, idarî 
her alanda kanun hükmünde kararname çıkarmışsınız. Böyle kanun hükmünde kararname çı
karma yolunu tercih eden siyasî partilerin bugünkü temsilcileri, bugün sadece devlet memurla
rının malî ve sosyal hakları ile -biraz önce Sayın Komisyon Başkanının da ifade ettiği gibi- sa
dece icraî, icraya dönük, icrayı teşkil eden bakanlıkların organizasyonunda kanun hükmünde 
kararname çıkarma yetkisini verirken ve üstelik de, özellikle kısıtlayıcı hükümler getirirken, 
bunu böyle yorumlamayı anlamak mümkün değildir. Sayın Cemil Çiçek'in, yine bugün bir 
sözü hatırıma geldi. Değerli arkadaşlarım, bunlar yol değildir, bunlar usul de değildir. 1980 
öncesi yetki kanunlarının Mecliste müzakere zabıtlarını incelediğiniz takdirde, o zamanki 
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iktidarlar ne söylemişler, muhalefettekiler ne söylemişler, görürsünüz. Gelin, meselenin esası
na gidelim. Bunlar, bana göre, basit tartışmadan öteye gidecek meseleler değildir. 

Değerli arkadaşlarım, nedir istediğiniz? iktidar olan, yani hükümet üyeleri, Başbakanı, 
devletin temsilcisi olan Cumhurbaşkanı ile ters mi düşecek? Onu mu arzu ediyorsunuz? 1980 
öncesinde ters düşüldü; neler yaşandığını da hepimiz biliyoruz!.. 

MEHMET ÇAKIROGLU (Trabzon) — Şimdi düz mü gidiyor?.. Şimdi, taban tabana 
tersler... 

ŞEVKİ GÛĞÜSGER (Devamla) — Elbette, iktidar olan her siyasî partinin hükümeti, za
manın cumhurbaşkanı ile uyumlu çalışmak mecburiyetindedir. 

Değerli arkadaşlarım, sık sık değindiğim bir konuya tekrar değineceğim. Anayasa Mah
kemesinin iptal ettiği konuya gelince : Anayasa Mahkemesi neyi iptal etti arkadaşlar?.. Siz, 
devlet memurlarının malî ve sosyal haklarını ya da bir bakanlığın kuruluşunu veya kaldırılışını 
kanun hükmünde kararpame ile düzenleyemezsiniz mi dedi?.. Anayasanın şu maddesine aykı
rıdır mı dedi?.. Anayasa Mahkemesinin söylediği bir şey var değerli arkadaşlarım : "Bir yetki 
kanununu alırken, ne kadar süre için Öngörmüşseniz, o kadar süre için geçerlidir, ondan sonra 
ilave kanunlarla bu süreleri uzatma yoluna gitmeyiniz. İhtiyacınız varsa yenisini getiriniz; ama, 
bütünüyle. Sadece bir madde getirip, yürürlük maddesini bu tarihten filan tarihe götürmeyi-
niz. Bu, doğru değildir." Söylenen budur... 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Hayır, ondan başka şeyler de söyledi Sayın Gö-
ğüsger... 

ŞEVKİ GÖGÜSGER (Devamla) — dolayısıyla, bu kanun tasarısının Anayasaya aykırı ol
duğunu söylemek mümkün değildir. 

Kanun hükmünde kararname konusunu, bu Meclisin gündemine, Türk idare sistemine, 
Anavatan Partisi mi getirdi?.. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — O yetkiyi, istismar edercesine kullandınız. 
ŞEVKİ GÖGÜSGER (Devamla) — Hayır efendim; Anavatan Partisi hiçbir zaman yetki

sini istismar etmemiştir. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Etti canım; işte, ortada... 
ŞEVKİ GÖGÜSGER (Devamla) — İstismar ettiğini söylüyorsanız, ben de size diyorum 

ki, 2171 sayılı, 1589 sayılı ve diğer yetki kanunlarıyla, şu anda müzakere etmekte olduğumuz 
yetki kanunu tasarısını alınız,mukayese ediniz, ikisinin arasındaki farkları, bir, ortaya koyu
nuz; hangisi bu hakkı suiistimal etmektir? Hangisi bu hakkı iktidara, hükümete "belirli şart
lar içinde kullanacaksın" diye vermeye kalkışmaktır? Bu farkı da ben yine sizlerin takdirleri
nize bırakıyorum. 2171 sayılı Kanun ile şu anda müzakere konusu olan metni alıp mukayese 
ediniz. Değerli arkadaşlarım, bu meseleleri bu şekilde gündeme getirmek, bir nevi, kördöğü-
şünden öteye gidecek meseleler değildir. 

Osmanlı döneminde kanun hükmünde kararname çıkmış, Atatürk döneminde kanun hük
münde kararname çıkmış, hatta 1924 Anayasasında kanun hükmünde kararname çıkarma yet
kisi olmamasına rağmen, özel kanunlarla getirilen hükümlere dayanılarak kanun hükmünde 
kararnameler çıkarılmış değerli arkadaşlarım. Osmanlı döneminde çıkarılan kanun hükmün
deki bir kararnameyi, Adalet Bakanlığının kuruluşu ile ilgili kanun hükmünde kararnameyi, 
Anavatan Partisi döneminde kanunlaştırmışız. 
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Değerli arkadaşlarım, Anavatan Partisi, aldığı yetkilerle ne yapmış, neyi düzenlemiş?.. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Ne yapmamış ki t 
ŞEVKÎ GÖGÜSGER (Devamla) — Bugün, eğer, gittiğiniz bölgelerde seçmeninize, "pasa

portunuzu kolay alabiliyorsunuz, nüfus evraklarınızı, evlenme muamelenizi kolayca yapabiliyor
sunuz, tapu muamelelerinizi anında gerçekleştirebiliyorsunuz, trafik ehliyetinizi şu kadar sürede 
alıyor, şu kadar zamanda değiştirebiliyorsunuz" diye, bu kolaylıkları övünerek söyleyebiliyorsa-
nız, işte bunlar, Anavatan Partisinin çıkardığı kanun hükmünde kararnamelerle sağlanmıştır. 

Devlet memurlarının aylıklarında yapılan iyileştirmeler konusunda, şunu açıkça ifade et
mek istiyorum : Devlet memurumuza son derece yüksek maaş verdiğimizi söyleyemeyiz; ama, 
devletin ekonomik imkânları içerisinde, mümkün olan en iyisini vermişizdir, bundan sonra da 
en iyisini vermeye çalışacağız, tşte onun için bu yetkiyi istiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, geçmişte çıkan kanun hükmünde kararnamelere şöyle bir bakınız; 
Muhasebei Umumiye Kanununu düzenlemişsiniz... Bilemiyorum, Sayjn Oral nereden buldu
lar; zannedersiniz ki, Türkiye'de on bin tane kanun var ise, on bininde de değişikli yapacakmı-
şız gibi bir hava ile, "bir sürü kanunlar" dedi, açtı... Değerli arkadaşlarım 16 tane bakanlığı
mız, üç tane de personel kanunumuz vardır; profesörlerin, askerlerin, sivillerin. Topu topu bu 
kadardır. 150 kanuna nereden ulaşıldı, onu anlamak tabiî mümkün değil. 

ALÂETTtN KURT (Kocaeli) — Bütçe kanununa koysaydınız ya! 
ŞEVKÎ GÖGÜSGER (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, şunu ifade etmek istiyorum... 

' ALÂETTtN KURT (Kocaeli) — Yani, o kadar da ısrar ettik. 
ŞEVKÎ GÖGÜSGER (Devamla) — Bu kanun tasarısını burada incelerken, sadece bir ka

nunun bir maddesinden ya da bir maddenin bir cümlesinden hareket etmek yanlış yola götü
rür. Zaten, geçmişteki yanlışlar da, herhalde, kanunları yarım yorumlamaktan kaynaklanmış
tır. Anayasanın 7 nci maddesini, geçmişteki anayasanın 6 ncı maddesini biz de biliyoruz; ama, 
Anayasanın 87 nci maddesini de okuyunuz; bu Meclisin görevlerinden birisi de, hükümetlere 
kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermektir. Kanun hükmünde kararname çıkar
ma konusunda verilen yetkinin çerçevesini de; hangi konularda olup hangi konularda olama
yacağını da 91 inci madde düzenlemiştir. 91 inci maddeden söz ederken şu konuya ben de de
ğinmek isteyeceğim; Sayın Oral usulî olarak değindiler : Bugün, bu tasarının burada görüşül
mesine de İçtüzük bakımından bir engel yoktur, İçtüzüğe de aykırı değildir. Anayasanın 91 
inci maddesine de aykırı değildir. Anayasanın 91 inci maddesi, yetki kanunlarının Mecliste ön
celikle görüşüleceğini amirdir. Binaenaleyh, Anayasaya aykırılığı sözkonusu değildir; usul ba
kımından da aykırılık yoktur. Dolayısıyla, bu kanun tasarısının da anayasanın ne 7 nci madde
sine ne 87 nci maddesine ne de 91 inci maddesine aykırı bir tarafı yoktur. 

Biz şunu her zaman söyledik; kelimeler ve fikirler hiçbir kişinin tekelinde olmadığı gibi, 
hiçbir teşekkülün de -ister siyasî olsun, ister başka türlü olsun- tekelinde değildir; ama, biz 
diyoruz ki, bizim partimiz muhafazakârdır, milliyetçidir, akılcı sosyal halkçıdır. Biz akılcılığını 
almışız. Demek ki, siz, akılcı tarafını kavrayamamışsınız. 

A. HÜDAt ORAL (Denizli) •— Yeni bir terim daha çıktı. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Siz yolunuzu şaşırdınız. 
ŞEVKÎ GÖGÜSGER (Devamla) — Sayın Cumhurbaşkanımız da sizinle birlikte çalışır

ken, belki, sizin sosyalist görüşlerinizden, akıllı olanlarını almış, bize taşımış. Onun-için, 
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o da tenkit edilecek bir husus değildir. Sosyal haklara saygılı olmak, sosyal haklara sahip çık
mak sadece sizin prensibiniz değildir, sadece sizin literatürünüzde değildir. Dolayısıyla, akıla 
sosyal halkçı olmak, bizim partimizin de düsturlanndandır. 

Değerli arkadaşlarım, bir konuya daha değinmek istiyorum : Bizim, kanun hükmünde 
kararname çıkarmak suretiyle, bazı konuları Meclisin, yasama organının denetiminden kaçır
ma diye bir eğilimimiz yokîki... Biz bunu Mecliste ispatlamışız. Hem de hasıl ispatlamışa; ba
kınız, geçmiş dönemlerde kaç kanun hükmünde kararname çıkarmışsınız, kaçını kanunlaştıra-
bilmişsiniz ve yüzdeye vurduğunuz zaman yüzde kaçım kanunlaştırmışsınız? Ben bunu burada 
bir konuşmamda daha arz etmiştim; biz yüzde 40'ını kanuhlaştırmışız. Buna, şu anda Yüce 
Meclisin gündemine gelecek olan, Bütçe Komisyonunda müzakeresi tamamlanıp, Genel Kuru
la gönderilmek üzere Başkanlığa sunulan 42 kanun hükmünde karanâmeyi de dilerseniz, 259 
kanun hükmünde kararnamenin, aşağı - yukarı, 139 adedim; yani yüzdt 50'sinden fazlaiırü 
Meclisten geçirmişiz. Geçmiş dönemlere bakarsanız, yüzde 10 değildir; yüzde 5* 6'lardi kalır. 

KAMER GENÇ (Tünedi) — Süresi dolmuş 38 kanun hükmünde kararnameyi bir günde, 
bir kanunla kaldırdınız... Bunu övünç kaynağı yapmayın» ,' •"_ V 

ŞEVKİ GÖGÜSGER (Devamla) — Sayın Genç, o zaman, siz de, kanun hükmünce İcar^r-, 
namelerin ihtiva ettiği maddeleri toplayın. Bir madddik kanun hükmünde, kararnameyle 3« 
maddelik, 56 maddelik kanun hükmünde kararnameyi aynı kefeye kovmazsanız, o zaman, kar
şılaştırmayı madde bazında yaparız. Siz burada, ''devleti kanun hükmünde kararnamelerim yö
netmeye kalktığımızı, bazı meseleleri Meclisin denetiminden kaçırmaya kalktığunızr" ifade edet-
ken, sayıyı ifade ediyorsunuz. Ben de size sayıyı ifade ediyorum. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Olağanüstü hat kararnamelerini niye getirmiyorsunuz? 
ŞEVKt GÖGÜSGER (Devamla) — Olağanüstü hal ile ilgili kahun hûkmüpde kararnay 

meler de Yüce Meclisin gündemindedir, görüşülecektir., 
BAŞKAN — Sayın Genç, siz kişisel söz almış bulunuyorsunuz. Görüşlerinizi o «aman söy

lersiniz. Lütfen müdahale etmeyin. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — lamam, cevap vereceğim. 
ŞEVKt GÖGÜSGER (Devamla) —Burada, yetki almak suretiyle -biraz önce de arz ettiğim-

Devlet thale Kanununda, Muhasebei Umumiye Kanununda, Türk Hava Yollan Kanununda, 
Petrol Kanununda; bilmem, Miltî Müdafaa Kânununda, Miut Korunma Kanununda değişik^ 
lik yapmak mubah olacak ye bütün meseleleri ilgilendiriyor olmayacak; sadece teşkilatlanma 
ve personelin malî ve sosyal haklarında iyileştirmeler yapmaya yönelik iki ana konuda kanun 
hükmünde kararname çıkarma yetkisi istemek, bu müesseseyi ve bu hakkı «kötüye kullanmak 
olacak!.. Bunu anlamak mümkün değildir değerli arkadaşlarım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz önce bir arkadaşımız, "bu yetki kanunu tasa
rısı ne getiriyor?" dedi. Ne getirdiğini biraz önce söyledim, yine söylüyorum; biz, İktidar ola
rak -gerçekleri ifade «diyorum, rahmetli Menderes dönemini bir kenara bırakırsak, hiçbir dö
nemde hiçbir iktidar, istihdam ettiği memurların aylıklarını ikiye, katlayamamışür* memurla
rın, malî ve sosyal haklarında yeni iyileştirmeler yapmak için bu kanun tasarısını getirdik. İdarî 
teşkilattaki bürokratik tıkamklıklan daha da asgariye indirmek için, kuruluşlar arasındaki ko-
ordinasyonu.hizmet akışını da.ha da iyi sağlayabilmek için, teşkilatlanmada reformist hareket
leri getiriyoruz; bunun dışında başkaca hiçbir hedefimiz yok. 
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Burada ne müzakere ediliyorsa, onun üzerinde konuşulması ve bunun âdet haline getiril
mesi lazımdır. Oysa, biraz önce konuşan bir arkadaşımız, "Hükümet tasarısında ekonomik 
konular ve daha birçok konular var'* dedi. Evet, varmış; ama, müzakere edemiyorsunuz ki, 
gündeminizi teşkil etmiyor ki... Bu Meclisin, bu Kurulun adına görev yapan komisyon, demek 
ki o konularda sizin gösterdiğiniz hassasiyeti göstermiş ve sizin huzuruna getirmemiş. Sizin 
huzurunuza gelmeyen, beklenti olan bir .şeyi burada nasıl tenkit edersiniz, bunu anlamak müm
kün değil, olmayan bir şeyi tenkit etmek mümkün değil. 

A. HÜDAt ORAL (Denizli) — Var efendim, olmaz mı? 
ŞEVKİ GÖÖÜSGER (Devamla) — Hayır efendim; olmayan bir şey tenkit edilmez. 
A. HÜDAt ORAL (Denizli) — Olmayan demek, yazılmamış demektir. 
ŞEVKİ GÖÖÜSGER (Devamla) — Efendim, şu anda elinizde bulunan basmayazıya ba

karsanız, sizin söylediğiniz hususlar yoktur, sizin okuduğunuz gerekçeler de yoktur burada Sa
yın Oral. 

A. HÜDAt ORAL (Denizli)— Tasarıyı oku, tasarıyı oku. Eğer tasarıda yer almamışsa, 
yazmamışlarsa, hata etmişler. 

BAŞKAN — Sayın Oral, iki kişinin diyalogu olmaz. 
ŞEVKİ GÖÖÜSGER (Devamla) — Tasarı, adından da anlaşılacağı üzere, taşandır; Yüce 

Meclisin herhangi bir komisyonundan geçip, Yüce Kurulun onayına sunulacak nihaî bir metin 
değildir. 

BAŞKAN — Sayın Göğüsger, şahıslara hitap etmeyin, Genel Kurula hitap edin lütfen. 
ŞEVKİ GÖĞÜSGER (Devamla) — Nihaî olmayan bir metni de burada tenkit etmek doğ

ru değildir. önünüzdeki metne baktığınız zaman, söylediğiniz hususların hiçbirini, ne gerekçe
sinde me de metninde bulmanız mümkün değildir. 

A. HÜDAt ORAL (Denizli) — Hükümetin görüşlerine, gerekçelerine cevap vermeyecek 
miyim? , . 

ŞEVKİ GÖÖÜSGER (Devamla) — Efendim, Hükümetin görüşlerine cevap verecekseniz, 
başka yerde verirsiniz... 

A. HÜDAt ORAL (Denizli) — Nerede vereceğim; kıraathanede mi vereceğim? 
ŞEVKİ GÖÖÜSGER (Devamla) — Basında verirsiniz. 
BAŞKAN — Sayın Oral, lütfen müdahale etmeyiniz. 
ŞEVKİ GÖÖÜSGER (Devamla) — Görüşülmek üzere buraya ne getirilmişse onun üze

rinde konuşmanız lazım. Onu da söylersiniz; ama, hariçten gazel okumuş olursunuz, konunun 
dışına çıkmış olursunuz, konuyla alakası olmayan şeyleri söylemiş olursunuz., 

A. HÜDAt ORAL (Denizli) •— Konuyla alakası var efendim; hem de çok alakası var. 
BAŞKAN — Lütfen, Saym Oral... 
Sayın Göğüsger, lütfen, Meclise hitap ediniz, karşılıklı konuşuyorsunuz; böylece, Meclisi 

dışlıyorsunuz... 
ŞEVKİ GÖÖÜSGER (Devamla) — Sataşıyor, Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Efendimi siz de cevap vermeyin, konuşmanızı Meclise hitap ederek yapın 

lütfen. 
ŞEVKİ GÖÖÜSGER (Devamla) — Peki, Sayın Başkanım. 
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BAŞKAN — Sayın Oral... 
A. HÜDAİ ORAL (Denizli) — Bir şey söylemiyorum, rahat rahat dinliyorum «fendim. 

Tasarıda yok diyorlar, tasarıya iliştirilmemişsç, onu, Divana sorun. 
ŞEVKİ GÖĞÜSGER (Devamla) — Efendim, elbette, her sayın üye bu kürsüde istediği 

gibi konuşur, istediğini söyler; ama, önemli olan, söylenilen sözün, gündemi teşkil eden ko
nuyla ilgili olmasıdır. Zatı âlinizin konuşması gündem dışı bir konuşma olsaydı, söyleyecek 
hiçbir sözüm olmazdı; ama, bu tasarı, Genel Kurulun gündemini teşkil ediyorsa, bu konunun 
dışında söylediğiniz her şey varit edğüdir,hikâyedir; biz hikâye anlatmaktan hoşlanmıyoruz. 

A. HÜDAÎ ORAL (Denizli) — Efendim, bu tasarı keenlemyekün mü?.. Yok mu?.. 
ŞEVKİ GÖĞÜSGER (Devamla) — önemli olan budur Sayın Oral. 
A. HÜDAt ORAL (Denizli) — Yok mu efendim? Burada Bakan var, siz "yok" diyorsunuz. 
BAŞKAN — Sayın Oral, siz, Meclise başkanvekilliği yapmış bir arkadaşımızsınız; vaktin

de siz bu tür müdahalelere müdahale ederdiniz, şimdi niye aynı şeyi yapıyorsunuz?.. 
Sayın Oral, İçtüzüğü çok iyi bilirsiniz; oturduğunuz yerden böyle karşılıklı konuşma usu

lü var mıdır? 
A. HÜDAt ORAL (Denizli)— Yok da, efendim... Tasarı bağlanır, komisyon raporları 

bağlanır, hepsi müzakere edilir. Bu yaştan sonra bunu biz öğretirsek, çok geri kalmışız demek ki.:. 
ŞEVKl GÖĞÜSGER (Devamla) — Biz, ilerici, yenilikçi, atılımcı ve iş bitirici bir partiyiz; 

ayak uyduramamış olmanız doğaldır. (ANAP sıralarından alkışlar) 
A. HÜDAt ORAL (Denizli) — Siz, zaten, her şeyi unutmaya mahkûmsunuz. 
ŞEVKl GÖĞÜSGER (Devamla) — Hayır, ayak uyduramamış olmanız doğrudur; biz hiç

bir şeyi unutmayız. İlericiyiz, iş bitiriciyiz, kısa zamanda çok işler yaparız... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Hangi işleri bitirdiniz? 
ŞEVKl GÖĞÜSGER (Devamla) — Biraz önce siz de söylediniz "sosyal" kelimesine sa

hip çıkamazsınız, o bizimdir dediniz; ama, biz onun akılcı tarafını aldık ve işleri süratli yaptık, 
süratli getirdik; sizin elli senede yapamadığınızı üç dört senede yaptık. Aslında, hazımsızlığı
nız ve huzursuzluğunuz da buradan kaynaklanıyor. 

Sayın Başkanın ikazını almadan sözlerimi toparlamaya çalışacağım. Değerli arkadaşları
mın da vaktini almak istemiyorum; ama, şu konuyu tekrar etmek istiyorum : Değerli arkadaş
larım, bu tasarı, devletin istihdam ettiği memurlannın malî ve sosyal haklannda iyileştirmeler 
yapmak üzere Hükümete kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermeye matuftur. 

önümüzde az bir zaman kalmıştır. Hepinizin bildiği üzere, 1 Temmuz, devlet memurları 
aylıklarına ikinci yarı yılda uygulanacak birtakım düzenlemeleri öngörmektedir. Diliyoruz ki, 
bu da o düzenlemelere yet $ir. Sadece katsayı artışıyla değil, daha başka türlü düzenlemeler 
suretiyle, devlet memurlarının aylıklarında ve sosyal haklarında iyileştirme yapmayı gerçekleş
tiririz; çalışmalarımız da bu yoldadır. 

İkincisi, demin de arz ettiğim gibi, kamu kurumları arasındaki iş akımını, koordinasyonu 
ve bürokrasideki tıkanık birtakım noktaları ortadan kaldırmaya dönük düzenlemeleri yapma
yı hedeflemektedir. 

Üzerinde çok durulduğu için bir konuya daha tekrar, özellikle değinmek istiyorum. Bu 
tasarının bugün huzurda görüşülmesinde tçtüzük bakımından ne usulî bir hata ne de Anaya
sanın hükümleri açısından bir usulsüzlük vardır. Her şeyden önce, Anayasanın 91 inci madde
si, bu tasarının öncelikle ve ivedilikle görüşülmesini amirdir. 
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Öte yandan, kapsamı itibariyle anayasaya aykırı hiçbir tarafı yoktur. Anayasanın 91 inci 
maddesi, hangi konuların kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemeyeceğini, hangi ko
nularda hükümete kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisinin verilemeyeceğini yazmış
tır. Bu hükümleri Anayasadan okuyarak tekrar etmek istemiyorum. Bu kanun tasarısı o hu
susları kapsamamaktadır, dolayısıyla, bu tasarının anayasaya aykırı bir tarafım iddia etmek 
de mümkün değildir. 

Bütün bunlarla birlikte, bu tasarının kabul edilmesiyle yapılacak düzenlemelerin, başta 
Büyük Türk Milleti olmak üzere, devletimize, memurlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diler
ken, ben de sözlerimi, Sayın Oral gibi, Atatürk'ün bir sözü ile bitireceğim; "Ne mutlu Tür- . 
küm diyene." (ANAP sıralarından alkışlar) 

Teşekkürler Sayın Başkan. 
BAŞKAN U Teşekkür ederim Sayın Göğüsger. 
Şahısları adına, Sayın Kamer Genç ve Sayın İrfan Demiralp söz istemişlerdir. 
Şimdi, Sayın Kamer Genc'e söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Genç. ' 
KAMER GENÇ (Tünedi) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; karşımıza, "Kamu Ku

rum ve Kuruluşları ile Bunların Personeli ve Ekonomik İstikrar Tedbirleri Hakkında Yetki ka
nunu Tasarısı" diye bir yetki kanunu tasarısı getirilmiştir. Bu yetki kanunu tasarısı, kamu ku
rum ve kuruluşlarında çalışan personelin görev ve yetkilerini belirlerken, malî ve sosyal haklar 
yönünden de birtakım düzenlemeler getirmektedir. 

Bu yetki kanunu tasarısının bugün burada görüşülmesine, ne tçtüzük ve ne de Anayasa 
hükümleri açısından imkân yoktur. Bunun burada görüşülmesi, Meclis Başkanlığı makamın
da oturan zatın iktidar Partisine bir lütfudur. 53 üncü madde çok açık yi seçiktir. Burada te
mel ilke, kanun tasarılarının bastırılıp, yayımlandıktan 48 saat geçmeden görüşülmemesidir. 
Anayasanın 91 inci maddesinde yer alan yetki kanunlarının Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesi yolundaki hükmü, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine 
girmiş ve 48 saat beklemiş tasarılarla ilgilidir. Yoksa, ANAP sözcüsünün dediği gibi, eğer bir 
yetki kanunu, daha yayınlanır yayınlanmaz, 48 saat beklenilmeden öncelik ve ivedilikle gün
deme girseydî  bütün yetki kanunları veya kanun hükmündeki kararnameler de hiç 48 saat bek
lemeden, baskıdan çıkar çıkmaz gündeme alınır ve görüşülürdü; ama bugüne kadar böyle bir 
durum yoktur. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 
Gündemde iki ay bekledi. 

KAMER GENÇ (Devamla) •— Bununla birlikte, gerek İktidar Partisine mensup Başkan 
ve başkanvekilleri ve gerekse muhalefet partisine mensup başkanvekilleri, maalesef, özellikle 
Anayasayı ve içtüzüğü yorumlama konusunda, çokça, iktidarın lehine hareket eder bir davra
nış içinde olmuşlardır. 

Değerli milletvekilleri, önümüze bir rapor gelmiş ve bu raporun içinde Plan ve Bütçe Ko
misyonu üyelerinin isimleri yer almış. Üçüncü sayfada, SHP'li milletvekillerinin "29.3.1991 
tarihli karşı oy yazısına ek muhalefet şerhimiz' * yazısını görüyoruz ve burada isimleri yazılmış; 
ama, hemen arkasından bir bakıyoruz; "Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Bunların Personeli 
ve Ekonomik istikrar Ifedbirleri Hakkında Yetki Kanunu Tasarısına ilişkin karşı oy yazısı" yer 
almış. Kimin olduğuna bakmakiçin açıyoruz sayfaları, bakıyoruz kimsenin ismi yok altında; 
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Ahmet'in karşı oyu mu, Mehmet'in karşı oyu mu, belli değil. Bunun arkasından ise hemen 
bir başka muhalefet şerhi yazılmış ve altında Doğru Yol Partisi milletvekillerinin isimleri yer 
alıyor... 
Bizim Başkanlık Divanında bulunan, özellikle Kanunlar Müdürlüğü elemanları, gelip de bu
rada, Başkanlık Divanında, İktidar Partisine mensup başkanvekilleri lehine durumu yönlendi
receklerine, evvela, karşımıza doğru dürüst bir rapor düzenleyip getirsinler, bunu lütfen, kendi 
görevleri olarak kabul etsinler. Bunu, burada kaç defadır söylüyoruz; kaç defa, kanunları yan
lış düzenleyerek karşımıza getirdiler... Bununla ilgili olarak, Millet Meclisi Başkanını-da ikaz 
ediyorum; lütfen, burada çalışan kamu personelini ve özellikle Kanunlar Müdürünü, görevini 
yapmaları konusunda uyarsınlar, bunlara talimat versinler. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
karşısına böyle saçma sapan düzenlemeler içinde kanun tasarısı getirme haklan yoktur. 

Değerli milletvekilleri, anayasada, kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisinin Hü
kümete verildiği, bir ilke olarak kabul edilmiş, bunu inkar eden yok; ama Anayasada sıkıyöne
tim ilan etme yetkisi de Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiş. Şimdi, hiçbir sebep yokken 
sıkıyönetim ilan edilir mi?.. Edilmez. Hiçbir sebep yokken kanun hükmünde kararname çıkar
ma yetkisi verilir mi?.. Verilmez., önemli olan, kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi
nin Anayasanın felsefesine uygun olmasıdır, amacına uygun olmasıdır. Meclislerin ağır işleyen 
bünyeleri var; toplanmaz, çalışmaz, komisyonlarından iş çıkmaz. Bu ağır işleyen bünyeleri ne
deniyle de Meclisler, hükümetlere özellikle acil konularda kanun hükmünde kararname çıkar
ma yetkisi vermiştir; ama, özellikle ANAP iktidarlan zamanında, sekiz yıldır Türkiye'de hü
kümet eden ve hiçbir hükümete nasip olmayan bir çoğunlukla Türkiye Büyük Millet Meclisin
de faaliyette bulunan ANAP iktidarları zamanında.Türkiye Büyük Millet Meclisinde, bunla
rın başındaki adamın bir işaretiyle, anında kanunlar çıkarılmakta, Meclis, gerektiği zaman sa
bahlara kadar çalıştırılmaktadır. Meclis yapısının böyle işlediği yerde yetkiyi vermenin bir an
lamı yok; çünkü, şimdiye kadar buraya hangi kanun gelmiş ve Hükümet, öncelik Ve ivedilikle 
görüşülmesini istemiş de, reddedilmiş?.. Bunu lütfen söyleyin... Bu yokken, neden bu yolu se
çiyorsunuz? Bu, tamamen, bu Meclise duyulan bir güvensizliktir; saygısızlıktan başka anlama 
da gelmiyor. 

Şimdi, bu kanun hükmünde kararnamenin amaç ve ilkeler maddelerini bir okuyalım; bir
birine karışmış. "Amaç" maddesinin ikinci satırında "kamu hizmetlerinin düzenli, süratli ve 
verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak..." şeklinde, "ilkeler" maddesinde ise, "kamu hiz
metlerinin verimli ve etkiı bir şekilde yürütülmesini,.." şeklinde ifadeler kullanılmış. Yani, 
"Amaç" maddesinde "düzenli, süratli ve verimli" kelimelerini, "tikeler" maddesinde ise "ve
rimli ve etkin" kelimelerini kullanmışlar. Bunlar, aynı anlama gelecek kelimeler değildir. 

Değerli milletvekilleri, siz, cidden,kamu personelinin durumunu iyileştirmek istiyorsanız, 
bunun bir tek yolu vardır; evvela, maaşını artıracaksınız. Kamu personeli, bugün, sefalet içinde
dir. Bugün, dört yıllık bir lise mezununun eline geçen, 479 bin lira, yirmisekiz senelik bir şefin 
eline geçen ise, 900 küsur bin liradır. Siz bunu düzeltecekseniz; işte, Bütçe Kanununda yetki var, 
1 Temmuzda katsayıyı artıracaksınız; o katsayıyı artırmak suretiyle kamu personelinin durumu
nu düzeltebilirsiniz; ama, esasen, yapaca'ğınız da bu değil. Ortalığı bulandırarak, Hükümete, il
gisiz konularda yetki vermek için, bunu bahane ederek, karşımıza yetki kanunları çıkarıyorsunuz. 

Yetki kanunuyla neyi düzelteceğinizi söyleyin bakalım, biz de görelim. Eğer gerçekten ka
mu personelinin statüsünü düzeltecek temel düzenlemeler yapmak istiyorsanız, getirin yasayı; 
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bu teme! yasa içerisinde, Hükümete, kamu personelinin durumunu iyileştirecek yönetmelik çı
karma yetkisini verelim, tüzük çıkarma yetkisini verelim. Genel ilkeleri belirledikten sonra bu 
tüzük ve yönetmelik çıkarma yetkileriyle bunlar düzeltilebilir, özellikle, kamuda çalışanların 
sendika kurma hakkı, bugün, artık dünyada kabul edilmiş bir haktır. Siz bu hakkı tanıtacak 
bir düzenleme yapıyorsanız, getirin; kamu personelinin genel durumunu, sosyal ve ekonomik 
durumunu düzeltecek genel bir düzenleme getirin, bunu yapalım; ama sekiz senedir yapmadı
ğınız şeyi bu süre içinde yapmanız mümkün değil. Bu, sadece kandırmaca. Amaç ne, düşünce
nin arkasında kalan gizli düşünce ne, onu bilmiyoruz.. 

Türkiye'de, şimdiye kadar, personelin özlük ve malî haklarıyla ilgili olarak çıkarılmış 60'a 
yakın kanun hükmünde kararname var; hangisini kanunlaşırdınız bugüne kadar? ANAP söz
cüsü, çıkmış, burada, "biz SO'ye yakın kanun hükmünde kararnameyi kanunlaştırdık" diyor. 
Yalan! Neden yalan?.. Daha geçen gün 38 tane kanun hükmünde kararnameyi bir tek kanun 
maddesiyle buraya getirdiniz -itiraz ettik komisyonda da- ve uygulama süresi bitti gerekçesiyle 
kaldırıldı. Ne muhtevaları müzakere edildi, ne bu kanun hükmünde kararnamelerin içerikleri 
incelendi; ne getirip ne götürdüğü tartışılmadan, bir madde ile ortadan kaldırıldı... 

Şimdi, deniliyor ki, "geçmişte, muhalefet partilerinin iktidar oldukları dönemlerde de ka
nun hükmünde kararnameler çıkarıldı." Evet, elbette çıkarıldı; ama, bu derecede suiistimal 
edilmedi. Benim bildiğim, Birinci Ecevit Hükümeti zamanında 12 tane kanun hükmünde ka
rarname çıkarıldı. Bunlardan biri ile TRT'ye bir genel müdür atanıyordu ve kıyametler de ora
da (kop tu. Tabiî, TRT'ye, kanun hükmünde kararnameyle bir genel müdür atanması Türkiye'
de 2 kurumu zayıflattı; birisi Danıştay, birisi Anayasa Mahkemesi. Çünkü, Türkiye'de insan
ların birçoğu hukuku bilmediği ve özellikle politikacıların kendi işlerine gçldîği gibi hukuku 
yorumlayıp istismar etmeleri, özellikle 1980 ihtilalinden sonra bu kurumların yetkilerinin azal
tılmasına neden oldu. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir görevi var ve önemli olan, bu görevin kendisi tarafın
dan kullanılmasıdır. Bir sebep olacak ki, bu yetkilerin bir başkasına devri makul karşılansın; 
ama, sebep yok. tşte, biraz önce üç ay tatil kararı aldınız... O zaım.n, niye on aylık süre veri
yorsunuz? Yetki süresini üç ay verin. Zaten, sizin yapacağınız hiçbir düzenleme yok. 

Bu tasarının Anayasa Komisyonundaki müzakeresinde ben de bulundum. Hükümete, "bu 
konuda hazırlıklarınız var mı?" diye sorduk, Hükümet, "var" dedi. Hazırlıklarınız varsa, bu
güne kadar niye açıklamadınız? Bu yetki kanunuyla alacağınız yetki gereği, eğer kamu perso
neline, kamu çalışanlarına birtakım iyileştirici tedbirler getirecekseniz, olanaklar getirecekse
niz ve bu konuda çalışmalarınız varsa, çıkın bunları bize söyleyin. Deyin ki, "biz, kamu perso
neline, kamuda çalışanlara şu şu şu olanakları getireceğiz, işte bu nedenle bu yetkiyi istiyo
ruz." Yetkiyi, bunları düzenlemek için istemiyorsunuz. 

Değerli milletvekilleri, bugün, Türkiye'de iktidarların üstünde de iktidarlar var; üst bü
rokratlar. Üst bürokratlar sefahet içinde çalışıyorlar; lojmanları sefahet içinde, emirlerinde ma
kam arabaları, deniz kıyılarında lüks lojmanları var; ama, alt kademelerdeki esas görev yapan 
insanlar eziliyorlar. Eğer gücünüz varsa, o üst bürokratları bir hizaya getirin bakalım; onların 
altındaki arabaları alın, onların o şatafatlı lojmanlarını ellerinden alın. Esas devletin büyük 
kaynakları, işte oralara gidiyor. 
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Aslında, devletimizin olanaktan fazla. Geçen gün buraya bir gensoru getirdik. Menteşoğ-
lu Firmasını inceleyen İnceleme Elemanlar Grubu, "bu, hayalî ihracattır, bunu ödemeyin" di
ye rapor veriyor. Bununla ilgili olarak benden sonra kürsüye çıkan Kahveci dedi ki: "16 kişilik 
inceleme grubuna incelettik.'' Buna rağmen tutuyorlar, 1986 • 1987 yılında 520 milyar lira para 
ödüyorlar. Sayın Kahveci buraya çıkıyor diyor ki : "520 milyar lira değil de, 330 milyar lira 
ödedik." Sanki arada çok büyük fark var... Devletin parası işte böyle gidiyor beyler. Devletin 
parasını siz yerinde kullanmazsanız, o zaman-, hiçbir şey yapamazsınız. 

Kamu çalışanlarının durumunu mu düzeltmek istiyorsunuz? O zaman, devletin olanakla
rını iyi kullanın. Bugün, gayri safi millî hâsıla, 1991 Yılındaki rakamlara göre, 459 trilyon lira. 
Bundan, normal vergi almaya kalksanız, devletin bugünkü vergi yoluyla aldığı geliri en azın
dan 3 - 5 kat artar; ama, sizin kendisine doğru baktığınız TÜSÎAD mensuplarıdır, üst bürok
ratlardır. Siz, alt kademedeki insanlara eğri bakıyorsunuz, şaşı bakıyorsunuz, ̂ ünkü, sizin ha-
şınızdaki adam, "ben fakiri sevmiyorum, zengini seviyorum..." diyor. ' 

ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Terbiyeli konuş, ayıp. 
KAMER GENÇ (Devamla) — \ahu, terbiyeli konuşuyorum, bunda terbiyesizlik yok. 

ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Reisicumhur için "başınızdaki adam" tabiri sana ya
kışmadı, bir parlamentere yakışmadı. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Herkes kendi değerine uygun ifade tarzıyla her yerde kar
şılaşır. 

ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Daha terbiyeli konuşabilirsin. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Böyle olunca, sizin bu yetki kanunu ile alt kademedeki 

sıkıntı içinde olan kamu çalışanlarına bir tedbir getireceğinize inanmıyorum. Yine, siz, onların 
emrinde olduğunuza inandığım o üst bürokratların bugünkü şatafatlarına yeni yeni şatafatlar 
katacaksınız, onlar da, "işte, kamu personelinin durumu düzeltildi" diyecekler... 

Uzun zamandan beri Meclisin yetkisi tartışılıyor, devrediliyor ve özellikle kamuoyunda 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin görüntüsünün zayıflatılması pahasına getirilen bu kanun ta
sarısının da tek amacı bu. 

Şimdi, Bağ - Kur'da bir düzenleme yapacaksınız. Bu düzenleme nedir? Bunu bize söyle
yin. Sosyal Sigortalar Kurumunda, îş ve İşçi Bulma Kurumunda düzenlemeler yapacaksınız. 
Bunun amacı neyse, çıkıp söyleyin. Niye Meclisten her şeyi saklıyorsunuz? Birtakım-şeyleri Mec
listen sakladığınıza göre, herhalde bir art niyetiniz var. Art niyetli bir düzenlemeye de, herhal
de muhalefet partileri karşı çıkacak. Onun için, her vesileyle, çeşitli kanunlar hakkında çıkıp 
konuşuyoruz; ama, karşımızda, maalesef, ne Hükümetin; ne de komisyonun, yaptığımız ko
nuşmalara karşı ne bir cevap verme alışkanlığı var ve tabiî ne de bir bilgisi var. 

Değerli milletvekilleri, biz, parti olarak, gerçekten istiyoruz ki, kamuda* çalışanların du
rumları bugünkü ekonomik koşullara uydurulsun. Uydurulmadığı takdirde devlet çarkı dön
mez; çünkü, devlet memuru, kapısına iş takibine gelen iş-sahibinin eline bakarsa, öğretmen 
gidip de simit satarsa, adliyede çalışan kâtip, gidip de dolmuşçuluk yaparsa, sokaklarda çiçek 
satarsa, yani, ikinci bir iş peşinde koşarsa, o devlet çarkı işlemez, o devlet çıkmaza girer; ama, 
siz devleti düşünmediğiniz için... 

BAŞKAN — Sayın Genç, süreniz dolmuştur, lütfen toparlayınız, 
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KAMER GENÇ (Devamla) — Tornam efendim. Size ANAP'lılar işaret ediyor; ama, on
lar saati okumasını bilmiyorlar,-daha zamanım var. Onun için, ben de saatime baktım... 

BAŞKAN — Efendim, ben de saati görüyorum, Süreniz fazlasıyla dolmuştur. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Kaldı ki, benden önce konuşan grup sözcülerine epey mü

samaha gösterdiniz. O kadar sıkılmayınız, bir iki cümle daha söyleyip, ineceğim. Çok sıkılı
yorsunuz, aslında bana alışmanız lazım; ama, sizi hâlâ alıştıramadım. Siz buradan çekip gide
ceksiniz, ondan sonra gelecek olan iktidar biz olacağımıza göre, memlekete en iyi hizmeti biz 
vereceğiz. 

Sizleri çok fazla da sıkmayayım. 
Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın milletvekilleri, halen uygulamakta olduğumuz İçtüzük, 1 Eylül 1973 tarihinde yü

rürlüğe girmiştir ve o tarihten beri tçtüzüğün 53 üncü maddesi bugünkü uygulamamız doğrul
tusunda uygulanmıştır. Bütün siyasî partilerin grup başkanvekillerinin bu doğrultudaki imza
ları elimdedir. Bu dönemde de (XVIII inci Dönemde de) bu doğrultuda birçok uygulamalar 
vardır, bunlar da elimdedir, 1973 yılından beri teamül haline gelmiş bir uygulamanın bugün 
değiştirilmesini Başkanlık uygun görmemiştir. Bazı arkadaşlarımız her konuşmalarında bunu 
eleştiri konusu yapmaktadırlar, biz bu görüşlere katılmıyoruz. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
A. vHÜDAl ORAL (Denizli) — Teamüldür muhakkak. 
BAŞKAN — Sayın Oral da eleştiri yaptılar, Sayın Oral'ın da uygulamaları vardır ve 

elimdedir... 
A. HÜDAt ORAL (Denizli) — Mutlaka teamüldür efendim, İçtüzük öyle diyor. 
BAŞKAN — O zaman 53 üncü maddeyi Sayın Oral okumamıştı galiba efendim. 
Sayın irfan Demiralp; buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) 
İRFAN DEMİRALP (Samsun) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte olan 

kanun tasarısı üzerinde kişisel görüşlerimi açıklamak üzere söz aldım; Yüce Heyeti saygılarım
la selamlıyorum. 

Bu yetki kanunu tasarısı, burada bugün görüşülme şekliyle, daha önceki konuşmacıların 
da ifade etmiş oldukları gibi, içtüzüğe aykırıdır. Sayın Başkanın savunmasını ben de yeterli , 
ve geçerli saymıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu tasarının 1 inci maddesinde aynen şöyle deniliyor t "Bu Kanu
nun amacı, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelin çatışmalarında etkinliği artır
mak, kamu hizmetlerinin düzenli, süratli ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere 
bunların malî ve sosyal haklarında iyileştirmeler yapmak; yürütme organı bünyesindeki kamu 
kurum ve kuruluşlarının (Genelkurmay Başkanlığı hariç) kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin 
konularda düzenlemelerde bulunmak..." Evet, bu tespit bence de yerindedir. Kamu kurum ve 
kuruluşlarında çalışan personel, maalesef, bugüne kadar, çok kötü duruma gelmiştir ve düzel
tilmesi gerekir. 

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşları, bugüne kadar insafsızca yapılan partizanca uygula
malarla dejenere edilmiştir; bunun da düzeltilmesi gerekir. 
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Şimdi, burada, bu kanun tasarısını görüşmeden önce, Yüce Meclis bir karar aldı; bugün
den itibaren Meclis fiilen tatile giriyor ve bu tasarı çok önemli olduğu için Yüce Meclisin gün
demine getirildi; İçtüzük hükümleri ihlal edilerek. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi sizlere teklif ediyorum : Yüce Meclisi tatile sokmayalım. Şa
yet bu tasarı çok önemliyse, bu tasarıyla yapılacak olan değişiklikler gerçekten önemliyse, ya
sama organı burasıdır ve bu değişikliklerin tümünü bu çatı altında yapmak zorundayız; çün
kü, millet, bizleri, yasama organını teşkil etmek için, kendisini temsil etmek ve kendisi adına 
kanunları yapmak için buraya gönderdi. 

Şimdi Yüce Meclis ne yapıyor?.. Yüce Meclis tatile giriyor ve kendisine ait olan tüm yasa
ma yetkisini bir kişiye veya Hükümete devrediyor... Bunun yanlışlığının bu Meclis mutlaka far
kında; ama, ben, İktidar Grubunu teşkil eden değerli arkadaşlarımın bu hususun farkında ol
malarım ve bu konunun gereğini yapmalarını arzu ediyorum. 

Burada hep aceleyle kanun taşanlarını görüşüyoruz. Çok-önemli şeyleri, çok kısa sürede, 
geç saatlerde görüşüyoruz; kimse ne konuşulduğunu dinlemiyor. Şu anda, Sayın Başbakan bi
le -tesadüfen Mecliste- dinlemiyor. Bu gerçekten üzücüdür. 

MEHMET ZEKİ UZUN (Tokat) — Dinlemediğini ne biliyorsun? 
ÎRFAN DEMlRALP (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, gelin, tekrar ediyorum, Meclisi 

bugün tatile sokmayalım. Sekiz yıldır bozulmuş olan, dejenere olmuş olan çok çeşitli konular 
var; bunları da düzeltelim, bunları da burada konuşalım. 

İşsizlik yüzde 25'Iere gelmiş ve her gün sizlerin de» bizlerin de kapısına binlerce işsiz insan 
geliyor; gerçekten iş bulamıyorlar, siz de bulamıyorsunuz. Gelin, bunları görüşelim. Bu işsizli
ğin sebepleri nedir, bu işsizliğin çözümleri nedir, nasıl çare buluruz?.. Cumhuriyet döneminde 
bu kadar vahim bir işsizlik hiç olmadı, bugün niye oldu; bunun sebeplerini konuşalım. 

Yatırımlar durdu. Sekiz yıldır dişe dokunur yatırım yapılmıyor ve dolayısıyla, istihdam 
yaratılmıyor. Şimdi, itiraz eden arkadaşlarıma söylüyorum : Yatırım yapıyorsanız, yatırım ya
pıyor olmak, istihdam yaratmak demektir. Eğer istihdam yaratıyorsanız, bugünkü bu korkunç 
boyutlara ulaşmış işsizliğin sebebi ne? Onu, buraya gelin açıklayın, işsizlik yüzde 25'e vardı 
Sayın Bakan. 

MEHMET ZEKt UZUN (Tokat) — Nfffus.artışı, nüfus. 
İRFAN DEMlRALP (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bugün, Meclisin son oturumu

nu yapıyoruz; gelin, bu, son oturum olmasın; tarım kesiminin içine düştüğü sıkıntıları görüşe-
« lim; niçin bu kadar vahim sıkıntıların içerisine düştüler?.. 

MEHMET ALİ DOĞUŞLU (Bingöl) — Edebiyat yapma. 
İRFAN DEMlRALP (Devamla) — Neden tarım kesimi, bugün, geçmiş yılları arar hale 

geldi? Tarım kesimini, geçmiş yıllardaki o parlak günlerine yeniden kavuşturmak hevesiyle, ge
lin, bunları konuşalım. 

Köylü, çarşıya pazara inemez duruma geldi; ihtiyaçlarını karşılayamaz durunla geldi. Köylü, 
tarımda kullandığı makinelerini, ekipmanlarını ve traktörünü yenileyemez, ikame edemez du
ruma geldi; gelin bunları görüşelim, çarelerini arayalım. Bu milletin refahını, mutluluğunu, 
huzurunu burada görüşmek bizimvazifemiz değil mi, millet bizi buraya bunun için gönderme
di mi? Niye tatile giriyoruz, acil mi tatil? (ANAP sıralarından gürültüler) 
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BAŞKAN — Sayın Demiralp, yetki yasa tasarısı ile ilgili olarak söz almış bulunuyorsu
nuz. Biraz önce İçtüzükten söz ettiniz, lütfen... 

İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Evet Sayın Başkan, o konuya geliyorum. 

Değerli arkadaşlarım, yetki tasarısıyla, bozulmuş olduğu kabul edilen, dejenere edilmiş 
olduğu kabul edilen bir şeylerin düzeltilmesi amaçlanıyor. 

Sayın Başkan, ben konunun içindeyim. Bu yetki tasarısıyla, düzeltilmesi amaçlanan ko
nuların dışında da bazı konular var; ben, burada bunları söylemek zorundayım. 

Şeker ithalatı pancar üreticisini perişan etti, et ithalatı hayvancılığı perişan etti. Pirinç, 
tütün ve sigara ithalatı, bu mallan üreten köylü ve çiftçiyi perişan etti. Gelin, bunlar doğru 
mu yanlış mı; bugüne kadar yapılan bu uygulamalar doğru mu yanlış mı, bunları konuşalım. 
Doğruysa, devam edelim; yanlışsa, çaresini arayalım, düzeltelim. Millet sıkıntı içerisinde, niye 
Parlamentoyu tatile sokuyoruz? 

MEHMET ALİ DOGUŞLU (Bingöl) — Ytvi mi uyanıyorsunuz siz? Günaydın!.. 

ÎRFAN DEMİRALP (Devamla) — Milyonlarca Bağ - Kur üyesi hastane kapılarından ko
vuluyor, ilaç alamıyor, ödediği tedavi masrafım Bağ - Kur kapılarından alamıyor ve binlerce, 
yüzbinlerce Bağ - Kur emeklisine, komik olmanın da dışında bir para ödeniyor. Bu, sosyal bir 
yaradır. Eğer Bağ - Kur, bir sosyal güvenlik kurumu olarak kurulmuşsa, bu kurul işlevini yap
malıdır. Bugün, bu kurul işlevini yapmıyor. Gelin, niçin yapmadığını görüşelim, çarelerini ara
yalım. Millet, hastane kapılarında, eczane kapılarında sürünmesin, kovulmasın. 

BAŞKAN — Sayın Demiralp, tçtüzüğü bu kadar geniş yorumlamak da mümkün değildir. 
Lütfen yetki tasarısı ile ilgili olarak konuşun. 

ÎRFAN DEMtRALP (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu kanun tasarısı 
ile, yeni birtakım partizanca uygulamaların yapılacağı seziliyor ve anlaşılıyor. Eğer dosdoğru 
ve düzgün bir uygulama yapılacaksa; kamu kurum ve kuruluşlarında yapılması hedeflenen dü
zenlemeler dosdoğru yapılacaksa, bunu, niçin bir kişiye yetki vererek yaptırıyorsunuz? Burada 
bulunmamızın amacı yasa çıkarmak değil mi? Bu yasayı bütün detaylarıyla burada görüşüp, 
niye siz çıkarmıyorsunuz; niçin sizin adınıza başkalarına bu yetkiyi veriyorsunuz? Millet size 
bu amaçla mı yetki verdi? Bunları sormak istiyorum sizlere. 

Biraz önce, ANAP Grup Sözcüsü arkadaşım burada bir konuşma yaptı ve konuşmasının 
bir yerinde, "biz iş bitiriciyiz" dedi. Hangi işi bitirdik?.. "Yani, iş mi bitti, yoksa memleketin 
ve milletin işi mi bitti? Niçin çarşıya çıkamıyorsunuz; niçin seçim bölgelerinde köylünün arası
na giremiyorsunuz? Dert kaynıyor, sıkıntı kaynıyor, işsizlik kaynıyor... (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — Daha, geçen pazar günü geldik. 
DEVLET BAKANI RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (İstanbul) — Bayrampaşa'da 

ne oldu? 
ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Bu, millete hakarettir. 
İRFAN DEMtRALP (Devamla) — Evet, bin seçmenli, binbeşyüz seçmenli, iki bin seç

menli yerlerde; fakru zaruret içerisine düşürdüğünüz yerlerde; işsiz bıraktığınız, fakir düşür
düğünüz, sıkıntıya soktuğunuz insanlara birtakım şeyler vererek, vaat ederek, kadro vererek 
seçim aldınız. Gelin genel seçime... (ANAP sıralarından gürültüler) 
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BAŞKAN — Sayın Demiralp, konuyla ilgili olarak görüşün ve zamanınız da doldu, lütfen 
konuşmanızı tamamlayın. 

İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkan ve sözlerimi bitiriyorum. 
. Evet, 2 Haziran seçimlerinden çok başarılı çıktınız. Sizin oylarınız yüzde 45, yüzde 50. 

Gelin seçime haydi; yüzde 45 alacaksınız, gelin seçime... (DYP sıralarından alkışlar, ANAP 
sıralarından gürültüler) 
> Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu kanun tasarısının bugün burada görüşülmesi, içtü

zük hükümlerine aykırıdır ve bu kanunla çok önemli yetkiler; devleti düzenleyecek yetkiler bir 
kişinin eline verilmek istenmektedir. Bu da. vahimdir ve bu nedenle yanlıştır. 

Bu kanun tasarısına olumsuz oy vereceğimi belirtir, Yüce Meclisi saygılarımla selamla
rım. (DYP sıralarından alkışlar) 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — Kaç kişisiniz orada? Yedi kişi yoksunuz. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demiralp. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Sayın Başkan, değerli milletve-

, killeri; kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetkilerinde ve bunların personelinin malî ve 
sosyal haklarında düzenlemeler yapılması konusunda -ki, Hükümetimizin yetki talebi üzerine-
huzurunuzda muhalefet sözcüsü arkadaşlarımızın ifade ettikleri, tereddüt ettikleri konulara. 
cevap arz etmek ve bu konudaki görüşlerimizi ifade etmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Aslında, bütün muhalefet sözcülerimizin ortak tenkit ettikleri nokta şudur : Sanki, ka
nun hükmünde kararname çıkarma yetkisi anayasal bir müessese değil, Anayasamızda yer al
mış kanunî tedvin yollarından birisi değil... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — O zaman, konuşulanları duymamışsınız. 
A. HÜDAt ORAL (Denizli) — Yok efendim, yok. öyle bir şey diyen yok. 
DEVLET BAKANI MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — Hatta, bir sözcümüz, biraz 

' da aşırı giderek, basından aldığı bir ifadeyi kullanmış ve bu işi birnevi padişah yetkisi gibi te
lakki etmiştir. Her şeyden evvel, kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi, Anayasamızın 
kabul ettiği bir müessesedir, 1971'den beri Türkiye'de uygulanmaktadır; ilk defa da bizim Hü
kümetimiz tarafından kullanılan bir müessese değildir. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Siz çok kullandınız. 
DEVLET BAKANI MEHMET KEÇECİLER (Devamla) —vBakınız; Naim Talu Hükü

meti tarafından 10 tane, Bülent Ecevit Birinci Hükümeti tarafından 12 tane, Sadi Irmak Hü
kümeti tarafından 1 tane, İkinci Bülent Ecevit Hükümeti tarafından 21 tane; daha sonra, diğer 
hükümetler tarafından ve Süleyman Demirel Hükümeti tarafından çıkarılan kanun hükmünde 
kararnameler vardır. 

MUSTAFA ÇÖRAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Kaç tane?.. 
DEVLET BAKANI MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — Ayrıca, bugüne kadar perso

nel konularında 93 tane kanun hükmünde kararname Çıkarılmış ve personel meselesi, özellikle 
personelin özlük hakları, malî haklarıyla ilgili konular kanun hükmünde kararnamelerle dü
zenlenmiştir. Hemen hemen bütün iktidarlar bu yolu tercih etmişlerdir. 

Değerli milletvekilleri, kanun hükmünde kararname çıkarmak için, Parlamentonun, Hü
kümetin talebi üzerine; amacı, kapsamı, ilkeleri belli olan talebi üzerine, bir yetkiyi Hükümete 
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. vermesi, hiçbir zaman, muhalefet sözcülerimizin iddia ettiği gibi, yasama yetkisinin devri ma
nasında değildir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — \a nedir? 
DEVLET BAKANI MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — Anayasamız, bunun bu ah

valde devredileceğini hükme bağlamıştır. Her şeyden evvel, bunu padişah fermanıyla karıştır
mak, bir monarkın kendi iradesiyle ve keyfî olarak çıkaracağı düzenlemelerle karıştırmak ve 
ona benzetmek fevkalade yanlıştır. Edebiyatımızda bir söz vardır, "teşbihte hata yapılmaz" 
denir; çünkü, teşbih son derece basittir ve hata yapmamak lazımdır. Bu ifadenin kullanılması 
talihsizliktir ve bir ölçüde haksızlık olmuştur; çünkü, bu memlekette, 1971 yılından bu yana, 
432'ye yakın kanun hükmünde kararname çıkarılmıştır.. Bu konuyu tenkit eden arkadaşlarımı
zın, özellikle Grubumuzu işaret ederek konuyu dramatik bir tarzda ifade eden Sayın Oral'ın, 
şunu gayet iyi bildiğini ben de biliyorum ki, kanun hükmünde kararnameler, modern ve çağ
daş hukuk sisteminde yer almaktadır, modern ülkelerde uygulanan bir tedvin metodudur ve 
Türkiyemizdede ihtiyaçlardan doğmuştur. 1971 yılında Anayasamıza girmesi, memleketin ih
tiyacından doğmuştur ve bugüne kadar kullanılmıştır, Hükümetimiz tarafından da kullanıla
caktır. 

Değerli milletvekilleri, özellikle, konunun Anayasaya aykırı olduğu, Anayasa Mahkeme-
. sinin daha önceki yetki kanununu iptal ettiği sik sık dile getirilmiş ve Anayasa Mahkemesi ka

rarlarına aykırı bir işlem yaptığımız iddia edilmiştir. Geciken zaman içerisinde vaktinizi fazla 
almak istemiyorum; ama, SHP Grup Başkanvekili Sayın Güneş'in, konuyu Anayasa Mahke
mesine götüreceklerini burada ifade etmiş olmalarını nazarı itibara alarak, zabıtlara geçmesi 
açısından bazı hususları arz ve ifade etmek mecburiyetindeyim. 

Her şeyden evvel, Anayasa Mahkemesi kararının bazı bölümlerini gelin beraber okuya
lım. Anavatan Partisi Grup Sözcüsü Sayın Göğüsger'in de ifade ettiği gibi, Anayasa Mahke
mesinin iptal kararının esas gerekçesi şudur ve anayasa Mahkemesi kararında bakın ne diyor : 

"iptali istenen yasa, süresi dolan 3268 ve 3347 sayılı yetki yasalarına yeni ekler yapmakta 
ve süreleri iki yıldan fazla bir süre için uzatmaktadır. Kanun hükmünde kararname çıkarma 
yetkisi ayrık bir yetki iken, zorunlu olmayan durumlarda kullanmak, ayrık kuralın genel kural 
durumuna dönüşmesi sonucunu doğurmaktadır. Bu nedenle, kullanma süresi bitmiş önceki 
yetki yasalarına yeni eklemeler yaparak yetkiyi sürdürme olanağı yoktur. Yetki yeni bir dö
nemde ve yeni kapsamıyla kullanılacaksa, bu, ancak, yeni bir yetki yasası çıkarmakla gerçek
leştirilebilir..." 

KAMER GENÇ (Tunceli) — 90/2 sayılı Anayasa Mahkemesi Kararını okur musun? 
DEVLET BAKANI MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — Kaldı ki Anayasa Mahkeme

si yine aynı kararında, "herhangi bir konunun kanunla düzenleneceğinin Anayasada vazedil
miş ve ortaya konulmuş olmasının, kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemeyeceği anla
mına gelmediğini" ifade etmiştir. Binaenaleyh, Anayasanın 128 inci maddesinde yer alan "Devlet 
memurlarının özlük hakları yasayla düzenlenir" şeklindeki hükmünün, "sadece kanunla dü
zenlenebilir, kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemez" şeklinde anlaşılması doğru de
ğildir.- Nitekim, Anayasa Mahkemesi, kararında bu hususa da işaret etmiştir. 

Biz, huzurunuza getirdiğimiz tasarıyla, yeni, sınırları belli, amacı belli, kapsamı belli, il
keleri sınırlı yetki talep ediycruz. Ne istiyoruz?.. Kamu personelinin malî ve sosyal haklarında 
iyileştirmeler yapmak... Sanki, çok yetki veriliyormuş, sanki Meclisin bütün yetkileri Hükümete 
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devrediliyormuş gibi bir intiba verilmek istendi; yanlıştır. SAdece memurların maaşında artır
ma yapabiliriz, sosyal haklarında iyileştirme yapabiliriz; aleyhte bir hükmü, kanun hükmünde 
kararnamelerle getiremeyiz. Mesela, personelin bugün 30 gün izin kullanma hakkı var, bunu 
29 gün yapamayız kanun hükmünde kararnamelerle. Bize bu yetkiyi vermiyorsunuz, "bunu 
artırabilirsiniz, iyileştirebilirsiniz" diyorsunuz. "Personelin maaşını aşağıya indiremezsiniz, 
artırabilirsiniz" diyorsunuz, istediğimiz yetki budur. Sınırları bellidir; gayet de açıktır ve ilke
leri gayet net bir şekilde konulmuştur. Yoksa, Parlamentonun bütün yetkilerinin Hükümete 
devredildiği gibi bir intiba yanlıştır ve bu görüş hatalıdır. Her şeyden evvel, şurası unutulma
malıdır ki, Hükümetimiz, Yüce Parlamentonun güveni ile işbaşındadır. Bizler, millet iradesiy
le seçilmiş insanlarız. Biz de milletvekiliyiz. Millet iradesiyle seçilmiş insanlar olarak, elbette 
ki, Parlamentonun saygınlığına katiyen; ama, katiyen söz düşürmek istemeyiz, buna imkân 
ve ihtimal de yoktur. 

Değerli milletvekilleri, personelin özlük hakları ile. ilgili, idarî reformla ilgili düzenleme
ler, bugüne kadar, Türkiye'de hep kanun hükmünde kararnamelerle yapılmıştır, elbette ki, bu
güne kadar işleyen teamülü bizler de devam ettireceğiz. 

Bunun ötesinde başka şeyler söylemek istemiyorum. Konuyla ilgili olmayan hususlarda 
da pek çok sataşmalarda bulunuldu; özellikle seçimler gündeme getirildi, seçimlerde bir nevi, 
partizanca davrandığımız iddia edildi, "Yargıdan, Adalet Bakanı elini çeksin" ifadesinde bu
lundu Sayın Oral; bu ifadeyi, huzurlarınızda reddediyorum. Bizim Adalet Bakanımız, yargı 
organlarının yetkisini anayasal çerçevede çok iyi bilen ve o çerçevenin dışında hiçbir ilişki içeri
sine girmeyen bir Bakandır; onu özellikle ifade ediyorum. 

Sayın Oral, ayrıca "Siz, meseleyi ya komisyona havale edersiniz veyahut da yetkilerinizi 
Hükümete havale edersiniz" dediler. Ben kendilerine şunu söylüyorum : Biz yetkilerimizi kul
lanırız efendim; sonuna kadar kullanırız, hiç korkmayız, Allah'tan başka korkumuz yoktur... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — özal'dan, çok korkuyorsunuz. 
DEVLET BAKAN MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — Biz, hiçbir zaman, sinei mille

te dönme işini komisyona havale edenlerden olmadık. Demek ki, milletin sinesinde yer bula
madınız da dönemiyorsunuz; hodri meydan... Komisyona havale eden sizsiniz. 

Hepinize teşekkür ediyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Tasarının tümü üzerindeki müzakereler sona ermiştir. Tasarının maddelerine geçilmesini 

oylarınıza sunacağım... 
İBRAHİM TEZ (Ankara) — Karar yetersayısına dikkat edin efendim. 
BAŞKAN — Dikkate alacağım efendim. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme

yenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, birleşime, saat 21.00'e kadar ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 19.54 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 21.00 

BAŞKAN : Baıkaavekili Aytelda KoÜI 
KÂTİP ÜYELER : Kadir Demir (Konya), Mania Kahramaa (Çanakkale) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin "127 nci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu 
açıyorum. 

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

1; — Kamu Kurum ve Kurulu/lort ile Bunların Btrsoneli ve Ekonomik istikrar TMbirUri Hak-
kmda Yetki Kanunu Tasanst ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/785) (S. Saytst: 551 ve 551'e 
1 inci Ek) (Devam) 

BAŞKAN — Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Bunların Personeli ve Ekonomik İstikrar 
Tedbirleri Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. • 
Tasarının maddelerine geçilmiş bulunulmaktadır. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarıma Görev ve Yetkileri ile Bunların Personelinin Malt ve Sosyal 

Haklarında Düzenlemeler Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tatarın 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelin ça

lışmalarında etkinliği artırmak, kamu hizmetlerinin düzenli, süratli ve verimli bir şekilde yü
rütülmesini sağlamak üzere bunların malî ve sosyal haklarında iyileştirmeler yapmak; Yürüt
me organı bünyesindeki kamu kurum ve kuruluşlarının (Genelkurmay Başkanlığı hariç) kuru
luş, görev ve yetkilerine ilişkin konularda düzenlemelerde bulunmak amacıyla Bakanlar Kuru
luna Kanun Hükmünde Kararname çıkar ma. yetkisi vermektir. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 1 inci madde kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
Kapsam 
MADDE 2. — Bu Kanuna;göre çıkarılacak Kanun Hükmünde Kararnameler; 
a) Genel Bütçeli Daireler ve Katma Bütçeli idareler, İl özel idareleri, Belediyeler, ti özel 

idareleri ve Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, 
kanunla kurulan fonlarda ve kefalet sandıklarında istihdam edilen memurlar, Kamu iktisadî 
Teşebbüsleri veya iktisadî Devlet Teşekkülleri ile 6S7 Sayılı Devlet Memurları Kanununun ge
çici ve ek geçici maddelerine göre aylık ödeyen kuruluşlarda çalışanların malî ve sosyal hakla
rını düzenleyen Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerin münhasıran özlük haklarına iliş
kin hükümleriyle özel kanunlarında veya teşkilat kanunlarında mevcut malî ve sosyal haklara 
dair olan hükümlerinde, 
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b) Kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlanmalarına ilişkin olarak, kamu hizmetleri
nin bakanlıklar arasında bölünüşüne, bakanlık ve bağlı veya ilgili kuruluşlar kurulmasına, Sosyal 
Sigortalar Kurumu, tş ve tşçi Bulma Kurumu ile Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalı
şanlar Sosyal Sigortalar Kurumunun teşkilatları dışında özel hukuk hükümlerine göre yöneti
lenler hariç olmak üzere mevcut kamu kurum ve kuruluşlarının birleştirilmesine veya kaldırıl
masına, bunların görev, yetki ve teşkilatlarında, 

Yapılacak değişiklik ve düzenlemeleri kapsar. 
BAŞKAN —• 2 nci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 2 nci madde kabul 

edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
tikeler 
MADDE 3. — Bakanlar Kurulu 1 inci madde ile verilen yetkiyi kullanırken; 

a) Kamu hizmetlerinin verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesini; ülkenin ekonomik ve 
sosyal durumunu dikkate alarak ücret sistemini adil bir şekilde geliştirmeyi; memurlar ve diğer 
personelin malt ve sosyal haklarında hizmetin özellik ve gereklerine uygun iyileştirmeler yapmayı, 

b) Başbakanlık, bakanlıklar ve bunlara bağlı kuruluşlar eliyle, genel idare esaslarına gö
re yürütülmesi gereken kamu hizmetlerinde iş bölümü ve koordinasyonun sağlanmasını; bir 
hizmetin tek kuruluş veya birim tarafından yürütülmesini ve kaynak kullanımında israfın ön
lenmesini, 

c) Teşkilatların, hizmetlerin özelliğinden kaynaklanan zorunlu farklılıklar saklı kalmak 
kaydı ile, hiyerarşik bağlılık ve unvan standardizasyonu sağlanacak şekilde düzenlenmesini, 

Göz önünde bulundurur. Ayrıca; 
d) Bu Kanunun 2 nci maddesinin (B) bendinde yazılı yetkiler kullanılırken, sadece mer'i 

mevzuatta mevcut yetkilerin yeniden dağılımı, toplanması veya kaldırılması esastır. 
e) Bu Yetki Kanunu ile ancak bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükte bulunan 

kanun veya kanun hükmündeki kararnameler ile bunların ilgili maddelerinde düzenleme yapı
labilir. 

f) Bu Yetki Kanununun uygulanmasında bir diğerinden ilişkisiz konular aynı kanun hük
münde kararname metninde yer alamaz. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 
Yetki Süresi 
MADDE 4. — Bu Kanunla Bakanlar Kuruluna verilen yetki, Kanunun yayımından itiba

ren on ay süre ile geçerlidir. Bu süre içinde Bakanlar Kurulu birden fazla kanun hükmünde 
kararname çıkartabilir. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum : 
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Yürürlük 
MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
HtLMt ZİYA POSTACI (Aydın) — Sayın Başkan, oyumun rengini belirtmek üzere söz 

istiyorum. 
BAŞKAN — İçtüzüğün 87 nci maddesine göre, Sayın Hasan Fehmi* Güneş, aleyhte söz 

istemiştir. 
Buyurun Sayın Güneş. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (istanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekileri; görüşmekte 

olduğumuz ve sonuna geldiğimiz yetki tasarısının, Anayasaya esas itibariyle aykırı olduğunu 
baştan da bilgilerinize sunmaya çalıştım. Daha sonra konuşan değerli sözcü arkadaşımız ve 
Sayın Bakan, Anayasa Mahkemesinin daha önceki iptallerinin, eski bir yetki yasasının süresi
nin uzatılmasından dolayı olduğunu, özüne ilişkin olmadığını ileri sürdüler. Daha önce de ifa
de ettiğim gibi, bu yetki yasası için de Anayasa Makemesine iptal başvurusu yapacağız. An
cak, bilgilerinize sunmak istediğim husus şudur ki, Anayasa Mahkemesi, şu andaki yetki yasa
sının özüne ilişkin de iptal kararı vermiştir. 

Çok vaktinizi almadan bilginize sunmaya çalışacağım; elimde, Anayasa Mahkemesinin ka
rarı var ve kararın bir yerinde, "memurlar ve diğer kamu görevlilerinin çalışmalarında müessi
riydi artırmak ve kamu hizmetlerinin düzenli, süratli, verimli ve ekonomik bir şekilde yürütül
mesini temin etmek için bu yetki yasası çıkarılmaktadır. Niteliği itibariyle uzun süreli ve çok 
yönlü çalışmaları zorunlu kılan personel mevzuatı, genelde, ivediliği gerektiren bir konu ola
rak değerlendirilemez. Hatta, aksine, personel mevzuatının kısa süreli ve ivedi kararnameler 
yerine, bir plana dayalı, uzun süreli çalışmalarla, sık sık değişmeyecek kurallarla düzenlenmesi 
gerekliliği ileri sürülebilir. Nitekim, 12.3.1986 günlü, 3268 sayılı Yetki Yasası ile tanınan iki yıl
lık süre, 3347 sayılı Yasa ile, 31.12.1988 gününe kadar, 3479 sayılı Yasa ile de 31.12.1990 tarihine 
kadar uzatılmıştır. Bu da göstermektedir ki, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin çalışmala
rındaki etkinliğin artırılmasını ve kamu hizmetlerinin düzenli, süratli, verimli ve ekonomik bir 
biçimde yürütülmesini temin etmek amacıyla, bunların idarî, malî ve sosyal haklarında iyileş
tirmeler yapılması işi, ivediliği gerektiren, kısa sürede yasa ya da yasalar yerine kanun hük
münde kararnamelerle düzenlenmesi, Parlamentonun yasama yetkisinin bu konuda işlerliğini 
kaybetmesi, yürütmeye devri sonucunu doğurur; bu da, Anayasanın başlangıç bölümüne, 2, 
7, 87 ve 91 inci maddelerine aykırı düşer" diyor. 

Şimdi görüştüğümüz yetki kanunu tasarısında bulunan ekonomik, süratli, verimli çalış
mayı düzenleme amacı orada da varmış ve Anayasa Mahkemesi bu gerekçe ile iptal etmiş. Yeni 
bakanlık kurulması, yeni bakanlık ihdas etmesi yetkisi varmış o Yasada. Onunla ilgili iptal ka
rarında da -çok uzun bir açıklama olduğu için, ben kısaca, sonucu verecek olan kısmını 
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bilginize sunuyorum- "Kanun hükmündeki kararnamelerin ivedi ve zorunlu olmayan durum
larda kullanılması ve bu doğrultuda uygulamaya süreklilik, yaygınlık kazandırılması, yasama 
yetkisinin devri anlamına gelir ve Anayasaya aykırı düşer. 3479 sayılı Yasanın 1 inci maddesiy
le, önceki yetki yasasına eklenen yeni bakanlık kurulması işlemi, ivedi ve zorunlu durum ola
rak kabul edilemez. Burada da var yeni bakanlık kurulması. 

Yukarıda açıklanan nedenlerle, yasanın 1 inci maddesinde yer alan 'yeni bakanlık kurulması* 
ibaresi, Anayasanın 7 ve 91 inci maddelerine aykırıdır ve iptali gerekir" deniliyor. 

Anayasa Mahkemesi, kararının bir başka yerinde, şimdiye kadar çıkarılmış yetki yasaları
nı sayıyor ve beş yıllık bir süre ile bu yetki yasalarının kullandırıldığını söylüyor; "uzun bir 
süre içinde yürütmeye kesintisiz yetki verilmesi, yasama yetkisinin devri niteliğindedir" diyor 
ve bu tür düzenlemelerin Anayasaya aykırı olduğunu ileri sürüyor. Biz ise, şimdi, ona ilave 
bir süre daha veriyoruz ve o süreyi uzatıyoruz... 

Sonunda ise, "kaldı ki, Anayasanın 91 inci maddesinde öngörülen, yetki yasaları ve bun
lara dayalı kanun hükmünde kararnamelerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonları ve 
Genel Kurulunda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi kuralı, bu yetkinin, ancak, öncelik ve ivedi
likle görüşülmesi gereken belirli bir sürede kullanılmasını gerekli kılar. Yetki süresinin sürekli 
uzatılması, Anayasanın 91 inci maddesine aykırıdır" denilmektedir. 

Değerfi arkadaşlarım, çok kısa olarak bilginize sunmak istediğim Anayasa Mahkemesi
nin bu açıklamalarından görülüyor ki, şu anda görüştüğümüz ve son oylamasını yapma nok
tasına geldiğimiz yetki tasarısı da Anayasaya aykırıdır; Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu 
konulardaki yasa yapma yetkisinin devri niteliğindedir. Bu uygulamanın kalıcı hale gelmesi, 
bu Parlamento için övünülecek bir gelenek oluşturmamaktadır. 

Bizim oyumuz olumsuzdur ve Sayın Bakanın da, sayın sözcünün de söylediği gibi, Ana
yasa Mahkemesinin, sadece yetki süresi dolmuş bir yasaya dayanarak değil, özünü de irdeleye
rek iptal ettiğini bilgilerinize sunmak istedim. 

Saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güneş. 
DEVLET BAKANI MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Sayın Başkan, konu üzerinde 

Hükümetin görüşünü belirtmek üzere söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Güneş aleyhte konuşma yapmışlardı, siz lehte konuşma yapmak isti

yorsunuz. 
Buyurun Sayın Bakan. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, Hükümet konuşacağına göre, ben de son sö

zü istiyorum. 
DEVLET BAKANI MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; gerçekten de, Anayasa Mahkemesince, yetki süresinin uzunluğu, ivedi ve zorunlu du
rumları kapsamadığı noktasından, Anayasaya aykırı bulunması nedeniyle biraz evvelki konuş
mamda da zikrettiğim iptal kararının burada dikkatli bir şekilde irdelenmesi, incelenmesi ge
rekmektedir. Hükümetimiz tasarıyı sevk etmeden evvel, bu konu üzerinde çok detaylı araştır
ma ve çalışma yapmıştır. 

Yüksek malumları olduğu üzere, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 91 inci maddesi, ay
nen şu hükmü ihtiva etmektedir: "Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bakanlar Kuruluna kanun 
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hükmünde kararname çıkarma yetkisi verebilir. Ancak, sıkıyönetim ve olağanüstü haller saklı 
kalmak üzere, Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, 
kişi hakları ve ödevleri ile dördüncü bölümünde yer alan siyasî haklar ve ödevler kanun hük
münde kararnamelerle düzenlenemez. 

Yetki kanunu, çıkarılacak kanun hükmünde kararnamenin, amacını, kapsamını, ilkeleri
ni, kullanma süresini ve süresi içinde birden fazla kararname çıkarılıp çıkarılamayacağını gösterir. 

Bakanlar Kurulunun istifası, düşürülmesi veya yasama döneminin bitmesi, belli süre için 
verilmiş olan yetkinin sona ermesine sebep olmaz. 

Kanun hükmünde kararnamenin, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından süre bitimin
den önce onaylanması sırasında, yetkinin son bulduğu veya süre bitimine kadar devam ettiği 
de belirtilir. 

Sıkıyönetim ve olağanüstü hallerde, Cumhurbaşkanının Başkanlığında toplanan Bakan
lar Kurulunun kanun hükmünde kararname çıkarmasına ilişkin hükümler saklıdır." 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Keçeciler, Anayasayı bize niye okuyorsunuz? Biz bun
ların hepsini biliyoruz. İsterseniz size bir Anayasa hediye edeyim. 

DEVLET BAKANI MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — Hayır, bunu okuyacağım ki, 
mutlaka zabıtlara geçmesini sağlayacağım; çünkü, konu, hassas bir konudur. 

KAMER GENÇ (Tunceli) r— Biz bunları biliyoruz, isterseniz, size, şöyle, bir Anayasa he
diye edeyim. 

DEVLET BAKANI MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — Dikkat buyuruhırsa, Bakan
lar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verilmesine cevaz veren bu madde, 
Anayasa koyucu tarafından çok teferruatlı bir şekilde düzenlendiği halde, yetki süresinin kısa 
tutulacağına veya kanun hükmünde kararnamenin ivedi ve zorunlu hallere mahsus olacağına 
ilişkin herhangi bir şarta bağlı tutulmamıştır. Anayasa koyucunun, teferruatlı bir şekilde dü
zenlediği sözkonusu maddeye, gerek yetki süresini kısıtlayan ve gerekse kanun hükmünde ka
rarname çıkarmayı ivedi ve zorunlu hallerde kullanabileceğine dair hüküm koymamış olması
nı, bu hususları düşünmediği veya unuttuğu ve bu suretle de bu konularda ortada boşluk bu
lunduğu tarzında yorumlamak isabetli bir yaklaşım değildir. Gerçekten, önceki yetki kanunu
nu iptal eden Anayasa Mahkemesi kararının gerekçesinde -bakın kanunun iptal nedenini Ana
yasa Mahkemesinin kararının gerekçesinden aynen okuyorum- "Kanun hükmünde kararname 
çıkarılması, Yasama Meclislerinin ağır işleyen yol ve yöntemlerinden kurtulmak için ve yürüt
meyi etkili kılmak amacıyla başvurulacak bir yöntem olarak hukukumuza girmiştir. Bilindiği 
gibi, 1961 Anayasasının 64 üncü maddesinde, 22.9.1971 gün ve 1488 sayılı Yasayla yapılan de
ğişiklik sonucunda, Türkiye Büyük Millet Meclisince, belli konularda, yasayla, Bakanlar Ku
ruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verilebileceğine ilişkin kural getirilmiştir. 
Bu değişikliğin gerekçesinde, parlamenter rejimlerde yasa yapmanın belli usullere uyulmasını 
gerektirdiği, bunun da zaman aldığı ileri sürülerek, değişen ekonomik ve sosyal koşulların ge
reği olarak bazı hukuk kurallarının bu usuller dışında yürürlüğe konulmasının, çağdaş devlet 
anlayışının doğal bir sonucu olduğu belirtilmiştir" deniliyor. 

Maruz gerekçe göstermektedir ki, Bakanlar Kuruluna tanınacak olan kanun hükmünde 
kararname çıkarma yetkisinde, yetki süresinin kısıtlanmaması ve ivedi ve zorunlu hallere bağ
lanmaması keyfiyeti, anayasa koyucu tarafından, bu hükmün işlerliğine mani olmamak bakı
mından, bilinçli olarak kural haline getirilmiştir. Aksine düşünce tarzının ise, bu maddeyi 
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işlemez hale getireceği bir vakıadır ki, bu durum, anayasa koyucunun iradesine ters düş
mektedir. 

özellikle, "ivedi ve zorunlu hal" kavramı, sübjektif bir kavramdır, anlaşmazlıklara sebep 
olabilecek niteliktedir ve sınırını belirlemek de fevkalade zordur. Değişken olan bu kavramı 
yorumlamada çok katı davranılması halinde, bu yetkinin hiç kullanılmaması gibi, arzulanma
yan bir durum ortaya çıkacaktır. Böylesine bir durumun da Anayasaya aykırı olacağı her türlü 
izahtan varestedir. 

Yetki kanunu tasarısına, yukarıdaki izahatamızın ışığında bakıldığında, yapılacak deği
şiklik ve düzenlemelerin, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurlarla diğer görevlilerin 
malî, sosyal ve diğer, haklarıyla, kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlanmalarıyla ilgili ol
duğu açıkça görüleceğinden, mezkûr maddeye aykırılığından bahsetmek mümkün değildir. 

Ayrıca, Hükümetimiz, bu konuyu göz önünde bulundurarak, tasarıyı oniki ay olarak tek
lif etmiş, Anayasa Komisyonunda tasarı on aya -Hükümetimizin de iştirakiyle- indirilmiştir. 
Görüldüğü gibi, yetki süresi bir yılı bile bulmayan bir zaman dilimi içerisinde kullanılacaktır 
ve bu yetki, şayet Yüce Meclisin itimadına mazhar olursa, Hükümetimiz tarafından, en dik
katli bir şekilde ve memleket gerçeklerine en uygun bir tarzda kullanılacaktır. 

Bizleri bekleyen kamu görevlileri vardır. Biz, onların durumlarında iyileştirme yapmak is
tiyoruz, düzeltme yapmak istiyoruz ve o maksatla yetki istiyoruz. Bu tasarıya karşı çıkılması, 
kamu personelinin haklarında iyileştirme yapmaya karşı çıkmakla eşanlamlıdır. Onu da bu ve
sileyle vurguluyor, hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Keçeciler. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, şimdi, Hükümet konuştuğuna göre ben de 

üzerinde doğal olarak konuşma hakkına sahibim. 
BAŞKAN — Milletvekili sıfatıyla, lehte konuşmuştur. 
KAMER GENÇ (Tunceli) —"Hayır efendim, son söz milletvekilinindir; bakan konuşunca 

ben,de üzerinde... 
BAŞKAN — Efendim, son söz, genel müzakereler sırasında... (Gürültüler) 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, son söz milletvekilinindir; açın içtüzüğü... 
DEVLET BAKANI MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Ben milletvekili değil miyim? 

Allah'tan kork. 
BAŞKAN — 87 nci maddeye göre lehte ve aleyhte konuşma yapılır; birer kişi yapar... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Üzerinde efendim; Hükümete söz verdiniz. 
BAŞKAN — "Üzerinde" diye bir şey yok... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Var efendim. 
BAŞKAN — 87 nci maddeye göre, lehte ve aleyhte konuşulur efendim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, Sayın Bakan muhalefete karşı ithamlarda bu

lundu; son söz milletvekilinin olduğuna göre, milletvekili olarak konuşamayacak-mıyız? 
BAŞKAN — Görüşmeler bittikten sonraki son sözü düzenleyen, 87 nci maddedir. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Ama, siz orada söz vermeyecektiniz; verdiğinize göre... 
BAŞKAN — Aleyhte Sayın Güneş konuşmuştu, lehte bir milletvekiline söz vermek göre

vimdir. 
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Son söz miUetvekilinindir. Hükümet, burada, muhalefet par
tisine karşı bazı ithamlar ileri sürüyor. Bize, "bu kanun tasarısına karşı çıkmakla, kamu per
sonelinin haklarının iyileştirilmesine karşı çıkıyorsunuz" diyor. Ben de, Hükümete, böyle ol
madığını izah etmek istiyorum. 

DEVLET BAKANI MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Ben, milletvekili sıfatıyla ko
nuştum Sayın Başkan. 

BAŞKAN -r Sayın Genç, 87 nci maddenin gereği yerine getirilmiştir. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — 87 nci madde değil; son söz miUetvekilinindir... (Gürültüler) 
BAŞKAN — "Son söz miUetvekilinindir" ifadesi 62 nci maddededir ve genel görüşmeler 

sırasında uygulanır. Burada 87 nci maddeye göre lehte ve aleyhte söz verilir; bir lehte bir de 
aleyhte söz verdim. 

Buyurun Sayın Güneş. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, 87 nci maddedeki uygulama bu

yurduğunuz gibi; ancak, bir yasa yapılırken, yasa görüşmeleri biterken hükümet bir konuşma 
yaparsa, her konuda son söz miUetvekilinindir. Yani, bu bir genel kuraldır; 87'nin de dışında 
bir kural, 62 nci madde... 

BAŞKAN — 62 nci maddede yer alıyor. 62 nci maddeye göre, genel müzakere sırasında 
son söz miUetvekilinindir.. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Hükümet, istediği anda konuşabilir... Kalktı 
konuştu... 

BAŞKAN — İstediği anda konuşamaz... 
DEVLET BAKANI MEHMET KEÇECİLER (Konya) — istediğim anda konuşmadım, 

milletvekili sıfatıyla konuştum. 
BAŞKAN — Hükümet, istediği anda konuşamaz; maddelerin müzakeresi sırasında konu

şabilir. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, lütfen... Üzerinde konuşayım. 
İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Efendim, Hükümet teşekkür için söz isterse?.. Te

şekkür için söz istedi... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, maddeden sonra konuşacak diye bir kural 
var mı?.. 

ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Sayın Başkan, Sayın Bakan sizden söz istediği zaman, 
bir milletvekili olarak, bu tasarının lehinde konuşmak için söz istemiştir. Karşı fikirde, tekrar, 
başka bir milletvekili konuşamaz 87'ye göre. (SHP Sıralarından "Konuşur" sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim Sayın Güneş, 87 nci maddeye göre aleyhte konuşma yapmış ve ta
sarının Anayasa Mahkemesinin kararlarına aykırı olduğunu söylemiştir, bir milletvekili ola
rak. Bir başka milletvekili de, lehte konuşma yaparak, Anayasa Mahkemesi kararlarına aykırı 
olmadığını söylemiştir. Bu suretle, 87 nci maddenin gereği yerine getirilmiştir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Olay 87 nci madde değil, 62 nci maddeyi ilgilendiriyor. Her 
halüjcârda son söz milletvekilinihdir. • ' . 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 
Konuşsun efendim, iki dakika konuşsun. 
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BAŞKAN — Efendim, Sayın Genç, 62 nci maddeden sonra, içtüzük özel bir hükümle 
son konuşmaları tayin etmiştir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Ben de üzerinde konuşmak istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — "Üzerinde" diye bir hüküm yok içtüzükte... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Var efendim... 

BAŞKAN — Yok efendim... ' 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Konuşsun konuşsun... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, bakın İçtüzüğe göre eğer hükümet lehte veya 

aleyhte konuşursa... Bir kere, hükümet üzerinde konuşur, lehte konuşamaz; zaten lehindedir. 
Benim talebimde bir hata yok; rica ediyorum... (ANAP sıralarından gürültüler) 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 
Çık çık, tamam, İçtüzüğü anlat hadi. Yalnız, ikf dakikayı geçmesin. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, iki dakika... 
BAŞKAN — Peki, Genel Kurulun tasvipleri üzerine, iki dakika için söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Genç. (SHP sıralarından alkışlar, ANAP şıralarından gürültüler) 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekileri; benden bu kadar kork

mayın. Sizi dört senedir korkuttum; bakıyorum buraya her geldiğimde korkuyorsunuz; ama, 
merak etmeyin güzel şeyler konuşacağım. (ANAP sıralarından gürültüler) 

ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Yok, ondan başlama işe. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Güzel şeyler konuşacağım da; yalnız, biraz sükûnetle 

dinleyin. 
Biraz önce, Sayın Bakan, bizim tümü üzerinde yaptığımız konuşmalara verdiği cevapta, 

"milletin sinesine dönemezsiniz, milletin sinesinde yeriniz yok" dedi. 
ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Doğru dedi. 
YASİN BOZKURT (Kars) — Size demedi. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Lafa bakılmaz. Her yiğit, sözünün eri olmak zorunda. 

• (ANAP sıralarından gürültüler) 

YASİN BOZKURT (Kars) — Size demedi; kendinizi karıştırmayın. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Arkadaşlar, burası kahvehane değil. 
BAŞKAN — Sayın Genç, yani, bunlara, son söz olarak lütfen girmeyin... 
KAMER GENÇ (Devamla) —Sayın Başkan, bir cevap vereceğim, ondan sonra... (ANAP 

sıralarından gürültüler) 

ABDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — Sayın Başkan, usulsüz söz verdiniz..; Dinle
yenleyiz.. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın Başkan, lütfen, sükûneti temin ediniz. 
BAŞKAN — Lütfen, siz kısaca bitirin... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Burada, Sayın Keçeciler, konuşurken, "kamu personelinin 

durumunun iyileştirilmesine karşı olanlar bu yetkinin verilmesine karşıdır" dedi. Biz, kamu 
personelinin durumunun iyileştirilmesine karşı değiliz. 
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ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — İnşallah... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Kamu personelinin durumunun iyileştirilmesine karşı olan, 

Hükümet ve ANAP Grubudur. 
ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Yok, orada yok... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Bunu her yerde söyledik. Diyoruz ki, kamu personeline 

de iyilikler getiriyorsanız -burada konuşurken dedim- ne hazırlığınız varsa, çıkın, burada açık 
ve seçik söyleyin; yoksa, bizim size güvenimiz yok. Yani zihninizin, aklınızın, düşüncenizin ar
kasındakileri biz bilemeyiz, biz kâhin değiliz. Biz açık insanız ve toplumdaki var olan şeylere, 
gözümüzle gördüğümüz, kulağımızla işittiğimiz şeylere inanırız. Böyle, hayal âleminde, işte "biz 
şunu böyle iyi yaparız" düşüncesiyle toplumu kandırmaya hakkımız yok. Diyeceksiniz ki, "biz 
kamu personeline, kamu çalışanlarına şu şu şu kolaylıkları getireceğiz." Bunu söylemediniz. 

ABDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — Sayın Başkan, 3 dakika oldu. 
BAŞKAN — Sayın Genç, 2 dakika demiştiniz, sözlerinizi lütfen bitirin... Lütfen bitirin... 
ABDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — Tüzüğe aykırı çıktın sen. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın Başkan, bizi kürsüye çıkardınız; ama, daha ko

nuşmadan... 
BAŞKAN — Sayın Genç, kürsüyü de istediğimiz gibi kullanmaya hakkımız yoktur. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Beyler, lütfen, bu Mecliste, Türkiye Büyük Millet Meclisi 

kürsüsünden yapılan konuşmaları, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olgunluğu içinde dinle
me alışkanlığını artık edinelim. Değil mi yani? (ANAP sıralarından gürültüler) O zaman, çı
kın kürsüye konuşun. Burada devamlı olarak itiraz ediyorsunuz. (Gürültüler) 

ADİL KÜÇÜK (Konya) — Sen, bu tarafa doğru konuş. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Ben anlamıyorum. Ne demek istiyorsunuz, ben anlamıyo

rum. Konuşma imkânımızı niye almak istiyorsunuz? 
BAŞKAN — Sayın Genç lütfen bitirin. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Dört seneye yakın bir süredir Türkiye Büyük Millet Mecli

sinde beraber görev yapıyoruz. Hiçbir icraatınızda, hiçbir faaliyetinizde adalete, hukuka, vic
dana sığan bir düzenlemenizi görmedim. Bugüne kadar getirdiğiniz kanun hükmünde karar-
manelerle bugüne kadar getirdiğiniz kanun tasarılarıyla, daima, belirli seviyedeki, özellikle büyük 
işadamlarına, özellikle kendi çevrenizdeki insanlara kolaylık sağlamak dışında, Kaynak Kulla
nım Destekleme Fonundan yararlanan, yatırımlara sahip çıkacak davranışlar içinde bulundu
nuz, küçük memura, çalışana, işçiye hiçbir şey vermediniz. 

ABDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — Allah'tan kork, 350 - 500 verdik. 
KAMER GENÇ (Devamla) — tşte bu alışkanlığınızı da bildiğim için, bu kanunda da ka

muda çalışan insanların durumlarını iyileştirmek için ciddî ve ferahlatıcı bir tedbir getireceği
nize inanmadığım için, sizt güvenmediğim için, bu yetki tasarısıyla böyle bir yetkinin verilme
sine karşıyım. Sizi, kahvehane içinde sohbet eden kişiler statüsünde gördüğüm için de fazla 
hitap etmek istemiyorum. 

Saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından gürültüler) 
RAŞtT DALDAL (Niğde) —: Sayın Başkan, kahvehane mi burası? Ne biçim konuşuyor?.. 
BAŞKAN — Efendim?!. 
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RAŞÎT DALDAL (Niğde) — Burası kahvehane mi?., istirham ederim... 
BAŞKAN — Bir dakika efendim... Bir dakika... Ben son sözünü duyamadım. 
YALÇIN KOÇAK (Sakarya) — Burası kahvehane değil... Alkol muayenesi yapılmasını istiyorum. 
RAŞÎT DALDAL (Niğde) — Sayın Kamer Genç, burasjnı kahvehaneye benzetti. Sayın 

Kamer Genc'in bu sözünü kabul etmiyoruz. Sizin de kabul etmeniz doğru değildir. (ANAP 
sıralarından "Yuh" sesleri) 

BAŞKAN — Burası, Türk halkının, millî iradenin temsil edildiği Yüce Meclistir. Burayı, 
kimsenin, başka bir yere benzetmeye hakkı yoktur. Ben de kabul etmiyorum. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

Lütfen, arkadaşlar, sükûneti bozmayın. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Sayın Başkan, müsaade eder misiniz? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon Başkanı. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın 

Başkan, bir harf eksikliği var. 3 üncü maddenin (f) bendinde "Bu Yetki Kanununun uygulanma
sında bir diğerinden..." denmiş oradaki "bir" kelimesi "biri" olacaktır. Düzeltilmesini istiyoruz. 

BAŞKAN — Matbaa hatasının düzeltilmesini öneriyorsunuz... Oradaki "bir" kelimesi 
"biri" olarak düzeltilmiştir. 

Tasarının tümü üzerindeki müzakereler sona ermiştir. 
Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. Dolayısıyla açık oylama yapılacaktır. 
Oylamanın oy kutularının sıralar arasında dolaştırılması suretiyle yapılmasını oylarınıza 

sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Oy kutuları sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oyların toplanmasına başlanıldı) 

2. — Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Rize 
Milletvekili Mustafa Nazikoğlu ve 7 Arkadaşının Türk Ceza Kanununun 313, 314 ve 315 inci Madde
leri Gereğince Verilmiş Cezaların Affı Hakkında Kanun Teklifi, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Tbp-
çuoğlu ve 12 Arkadaştnm 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Ek 2 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi, izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 478 
inci Maddesinin 2 nci Fıkrası ile 3 üncü Ftkrasıntn Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ile 765 Sayılı 
Türk Ceza Kanununun 453 üncü Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi, Ankara 
Milletvekili Alpaslan Bûüivanlı'rnn 765 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapûmasma Dair Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/757, 2/276, 2/322, 2/345, 2/420, 2/442) (S. Sayısı; 513) (1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, açık oylama devam ederken, Türk Ceza Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Rize Milletvekili Mustafa Nazi
koğlu ve 7 Arkadaşının Türk Ceza Kanununun 313, 314 ve 315 inci Maddeleri Gereğince Veril
miş Cezaların Affı Hakkında Kanun Teklifi, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Topçuoğlu ve 
12 Arkadaşının 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Ek 2 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi, tzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 

(1) 513 S. Sayılı Basmayazı 29.5.1991 tarilüi 123 üncü Birleşim Tutanağına eklidir. 

— 509 — 



TJJ.M.M. B : 127 6 . 6 . 1991 0 : 3 

478 inci Maddesinin 2 nci Fıkrası ile 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ile 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 453 üncü Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 
Kanun Teklifi, Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı*nm 765 Sayılı Türk Ceza Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporunun görüşmelerine 
kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

HtLMÎ ZİYA POSTACI (Aydın) — Sayın Başkan, usul hakkında söz istemiştim. 
BAŞKAN — Ne usulsüzlük var efendim? 
HtLMÎ ZİYA POSTACI (Aydın) — Dünkü Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde "yetki 

kanunu tasarısı" ile "Terörle Mücadele Fonu Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı" adı altın
da iki tasarı görüşüldü. Bu tasarının bir tanesi Anayasanın amir hükmü gereğince ivedilikle 
görüşülmesi gerekiyordu, o uygulandı. Dün, biz, Plan ve Bütçe Komisyonunda, Terörle Müca
dele Fonu Kurulması Hakkındaki Kanun Tasarısının daNöncelikIe ve ivedilikle Mecliste görü
şülmesini talep etmiştik. Böylesine önemli bir olayda, bugün yaşanılmış olaylar ve gündemin 
teşekkül tarzı hakkında büyük bir yanlışlığı da ortaya koymak için uygulanan usul hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, Danışma Kuruluna bu teklif getirilmiş, Danışma Kurulu, bu sizin 
bahsettiğiniz kanun tasarısının öncelikle görüşülmesini benimsememiştir, dolayısıyla da böyle 
bir kanun tasarısı gündeme girmemiştir; artık, müzakeresi de sözkonusu olamaz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almıştır. 
Geçen birleşimde, tasarının 6 nci maddesinin oylanmasında kalmıştık. 
Şimdi, 6 nci maddeyi tekrar okutup oylarınıza sunacağım. 
MADDE 6. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 403 üncü maddesi aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmiştir. 
Madde 403. — 1. Uyuşturucu maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal veya 

ithal edenlere on yıldan yirmi yıla kadar ağır hapis ve uyuşturucu maddenin her gram ve küsu
ru için ellibin lira ağır para cezası verilir. 

2. 1 numaralı fıkrada yazılı maddeleri ihraç edenlere, altı yıldan oniki yıla kadar ağır 
hapis ve uyuşturucu maddenin her gram ve küsuru için ellibin lira ağır para cezası verilir. 

3* Uyuşturucu maddeleri imal veya ithal ettikten sonra ihraç edenler hakkında 1 numa
ralı fıkrada gösterilen cezalara da ayrıca hükmolunur. 

4. Böylece ihraç edilmiş maddeler dolayısıyla yabancı memlekette hükmedilmiş ve çekil
miş veya yabancı ülkede çekilmemiş olmakla beraber Türkiye'de infazı kabil cezalar çekildikle
ri takdirde, ihraç sebebiyle hükmedilecek cezadan indirilir. 

5. Uyuşturucu maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak satanlara veya satışa arz 
edenlere veya satın alanlara veya yanında yahut başka bir yerde bulunduranlara veya bu mad
deleri parasız devredenlere yahut bu suretle devralanlara veya sevk veya nakledenlere veya bun
ların alınıp satılmasına veya devrine veya ne suretle olursa olsun tedarik edilmesine aracı olan
lara dört yıldan on yıla kadar ağır hapis ve uyuşturucu maddenin her gram ve küsuru için elli 
bin lira ağır para cezası verilir. 

6. Yukarıdaki fıkralarda gösterilen uyuşturucu madde eroin, kokain, baz morfin, mor
fin ise, fail hakkında verilecek ceza bir katı oranında artırılır. 
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7. Yukarıdaki fıkralarda gösterilen suçların, teşekkül oluşturanlar ile idare edenler veya 
bu teşekküle dahil bulunanlar tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza ayrıca yarı oranında 
artırılır. 

8. Bu maddede yazılı suçlar, bunları meslek, sanat veya geçim vasıtası haline getirenler 
ile aralarında teşekkül olmaksızın birden ziyade kimse tarafından toplu olarak işlenirse, hük-
molunacak cezalar üçtebir oranında artırılır. 

9. Onsekiz yaşını bitirmeyen küçükleri veya ceza ehliyetine sahip bulunmayanları bu mad
dede yazılı suçları işlemekte kullanan kimseler hakkında, fiil için tertip olunacak ceza altıda-
biri oranında artırılarak hükmolunur. 

10. Yukarıdaki fıkralarda yazılı suçları işlemek maksadı ile teşekkül oluşturanlar ile bunlan 
idare edenlere veya bunlara dahil olanlara beş yıldan on yıla kadar ağır hapis cezası verilir. 

11. Birden ziyade kimsenin bu suçları işlemek için önceden anlaşmaları teşekkül sayılır. 
12. Uyuşturucu maddeleri sahte reçete ile alanlara bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bir 

milyon liradan beş milyon liraya kadar ağır para cezası verilir. 
BAŞKAN — Maddenin müzakeresi bundan önceki birleşimde yapılmıştı. Madde bir kere 

daha bilgilerinize sunuldu 
6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 6 ncı madde kabul 

edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 404 üncü maddesi aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmiştir. 
Madde 404. — 1. özel bir yer sağlayarak veya başka suretle bir kimsenin uyuşturucu 

madde kullanmasını kolaylaştıranlar ile bu maddeleri onsekiz yaşını bitirmeyen küçüklere ve
ya aklen malullere veya müptela olan kişilere verenler hakkında 403 üncü maddenin S ve 6 
numaralı fıkralarında yazılı cezalar altıdabiri oranında artırılarak hükmolunur. 

2. Uyuşturucu maddeleri kullananlar ile bu maksatla yanında bulunduranlara, bir yıl
dan iki yıla kada hapis cezası verilir. 

3. Uyuşturucu madde kullanan kimse, hakkında herhangi bir tahkikata girişilmeden resmî 
makamlara başvurarak tedavi ettirilmesini isteyecek olursa, kullanma fiilinden dolayı hakkın
da kovuşturma yapılmaz. 

4. Uyuşturucu maddeleı i kullanan kimselerin alışkanlığı iptila derecesinde ise, salahı tıbben 
anlaşılıncaya kadar bir hastanede muhafaza ve tedavisine hükmolunur. Bu kimselerin hasta
nede muhafaza ve tedavilerine, yetkili mahkemece tahkikatın her safhasında da karar verilebilir. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 7 nci madde kabul 

edilmiştir. -

8 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 8. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 405 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir. 

Madde 405. — 403 ve 404 üncü maddelerde yazılı suçlara iştirak etmiş olan kimse, resmî 
makamlar tarafından haber alınmadan önce durumu ve suç ortaklarını ve uyuşturucu mad-
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lerin saklandığı veya imal edildiği yerleri merciine haber vererek bunların yakalanmalarını ve
ya elde edilmelerini kolaylaştırırsa ceza verilmez. 

Bu cürümler haber alındıktan sonra, cürümün meydana çıkmasına veya suç ortaklarının 
yakalanmasına hizmet ve yardım eden kimseler hakkında verilecek ceza yarısı oranında indirilir. 

BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
8 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 8 inci madde kabul 

edilmiştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 9. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 406 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir. 
Madde 406. — 403 üncü maddede ve 404 üncü maddenin 1 numaralı fıkrasında yazılı fiil

leri işleyen tabip, veteriner, kimyager, eczacı, diş tabibi, dişçi, ecza ticarethanesi sahibi, mesul 
müdür, sağlık memuru, ebe, hemşire veya hastabakıcı ise, verilecek ceza yarısı oranında artırı
lır ve fail hakkında ayrıca müebbeten memuriyetten yasaklanma veya meslek ve sanatın icrası
nın tatili cezasına da hükmolunur. 

403 üncü maddede veya 404 üncü maddenin 1 numaralı fıkrasında yazılı cürümler, her 
nev'i ulaşım araçlarında veya umuma açık yerlerde, bunların sahip ve müstahdemleri veya me
muriyet vazife ve nüfuzunun suiistimali suretiyle memur ve müstahdemler tarafından işlene
cek olursa, cezalar üçtebiri oranında artırılır ve fail hakkında ayrıca, müebbeten memuriyet
ten yasaklanma veya meslek ve sanatın icrasının tatili cezasına da hükmolunur. 

BAŞKAN —- 9 uncu madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
10 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 10. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 453 üncü maddesi aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmiştir. 
Madde 453. — öldürme fiili, anası tarafından şerefini kurtarmak saikiyle yeni doğmuş 

bulunan çocuğa karşı işlenmiş ise faile dört yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası verilir. 
BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde söz isteyen?.. 
CEMAL ŞAHÎN (Çorum) — Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Şahin. 
CEMAL ŞAHtN (Çorum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte olan yasa 

tasarısının 10 uncu maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, hepinizi sevgi ve 
saygılarımla selamlıyorum. 

Bu madde ile ilgili doğru ve yanlış bulduğumuz iki nokta var; bunları sayın milletvekille-
rimizin bilgisine sunmakta yarar gördüm. 

Ceza indiriminden sadece annenin yararlandırılmasını uygun buluyorum; ancak, günü
müzde gebeliğin onuncu haftasına kadar çocuk aldırmak mümkün iken, bu yola gidilmediği 
ve gebeliğin gizlendiği durumlarda hafifletici duruma kuşku ile bakmak lazımdır. Bu itibarla, 
cezanın indirilmesine, istenmeyen gebeliğin başkalarından gizlenmiş olması durumunda, indi
rimin daha az olmasının uygun olacağını düşünüyorum. 
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Şimdi, düşünebiliyor musunuz, mevcut yasaya göre on haftaya kadar gebeliğin önlenmesi 
mümkün iken bu yola başvurmamış ve gebeliğini kamuoyundan açıkça gizlemiş bir annenin 
bu tasarıdan yararlanmasını veya indirimin bu denli olmasını doğru bulmuyorum. 

Saygılarımı sunuyorum. 
BAŞKAN — 10 uncu madde1 üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
10 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil

miştir. 
Sayın milletvekilleri, yetki kanunu tasarısı ile ilgili oy kullanmayan arkadaşlarımız varsa 

lütfen oylarını kullansınlar. 
11 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 11. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununa 480 inci maddeden sonra gelmek üzere 

aşağıdaki 480 a maddesi eklenmiştir. 
MADDE 480 a. — Bu Kanunun 158, 159, 268 ve 480 inci maddelerinde yazılı hakaret 

suçları tahrif edilmiş vesikaya dayanılmak suretiyle işlendiği takdirde, faillere yukarıdaki mad
delerde yazılı cezalara ilaveten iki milyon liradan beş milyon liraya kadar ağır para cezası verilir. 

BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
11 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil

miştir. 
12 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 12. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 491 inci maddesine birinci fıkradan sonra 

gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
"Ekonomik bir değer taşıyan her türlü enerji de taşınabilir mal sayılır" 
BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
12 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil

miştir. 
Yetki kanunu tasarısı ile ilgili olarak oyunu kullanmayan arkadaşlarımız lütfen oylarını 

kullansınlar, oylama işlemi bitecektir. 
13 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 13. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 493 üncü maddesinin son fıkrası aşağı

daki şekilde değiştirilmiştir. 
Bu maddede yazılı suçlar ikiden fazla kimseler tarafından birlikte yapılır yahut suçun iş

lenmesinde yukarıda yazılı hallerden iki veya daha fazlası birleşirse veya sıvı yahut gaz halin
deki yakıtları nakleden boru hatlarından veya bunların depolarından işlenirse cezanın yukarı 
haddi verilir, "tekit boru hatlarının yakıtın kaybına yol açacak şekilde delinmiş veya tahrip edilmiş 
olması halinde fiil tamamlanmış sayılır. 

BAŞKAN — 13 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
13 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil

miştir. 
14 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 14. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 494 üncü maddesi aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmiştir. 
Madde 494. — Hırsızlık; 
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1. Geçici olarak kısa bir süre kullanılıp zilyedine iade edilen veya zilyedin kolaylıkla bu
labileceği bir yere bırakılan veya iade edilmek üzere alındığı açıkça anlaşılan ve ücret karşılığı 
yük ve yolcu taşımacılığına tahsis edilmiş olmayan özel bir ulaşım aracı, 

2. Failin müşterek veya iştirak halinde mülkiyetine sahip olduğu mal, 
3. Zaruret haline ulaşmayan ağır ve acil bir ihtiyacı karşılamak için bir mal, 
4. Hasadı veya bozumu yapılmış veya mahsulü toplanmış olmakla beraber henüz tama

mı ile kaldırılmamış olan tarladaki başaklar veya bağ kütüklerinde yahut ağaçlarda kalmış mah
suller, 

Hakkında işlenirse, faile iki aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. 
Yukarıdaki bentlerde yazılı hallerde cürmün kovuşturulması şikâyete bağlıdır. 
BAŞKAN — 14 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
14 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil

miştir. 
15 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 15. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununa "Mal Aleyhinde Cürümler" başlıklı Onun

cu Babın Yedinci Faslından sonra gelmek üzere "Karşılıksız Yararlanma" başlığı altında, Seki
zinci Fasıl eklenmiş, "Geçici Fasıllar Arasında Müşterek Hükümler" başlıklı Sekizinci Fasıl 
numarası "Dokuzuncu Fasıl" olarak değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — 15 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
15 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil

miştir. 
Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Bunların Personeli ve Ekonomik istikrar Tedbirleri Hak

kında Yetki Kanunu Tasarısı ile ilgili oy kullanma işlemi bitmiştir. 
Kupa kaldırılsın. 
(Oyların ayrımına başlanıldı) 

. BAŞKAN — 16 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 16. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununa ilave edilen sekizinci fasıl başlığından 

sonra gelmek üzere aşağıdaki 521 a maddesi eklenmiştir. 
MADDE 521 a. — ödeme yeteneği olmadığını bildiği halde; 
1. Ücreti karşılığı hizmet veren pansiyon, otel ve han gibi geçici ikamete tahsis edilmiş 

yerlerde kalan, 
2. Ücreti karşılığı hizmette bulunan lokanta ve benzeri yerlerde yiyip içen, 
3. Taksi ve benzeri ulaşım araçlarında kendisini bir yerden diğer bir yere taşıtan, 
Ve ödemede bulunmayan kimseye onbeş günden üç aya kadar hapis ve borçlu olunan mik

tarın on katı kadar ağır para cezası yerilir. 
Bu maddedeki suçların kovuşturması şikâyete bağlıdır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
17 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 17. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununa ilave edilen 521 a maddesinden sonra 

gelmek üzere aşağıdaki 521 b maddesi eklenmiştir. 
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MADDE 521 b. — Ancak bedeli ödendiği takdirde hizmet elde edilebilecek otomatik alet
lerden, ödeme yapmadan yararlanan kimseye, fiil daha ağır bir suçu oluşturmadığı takdirde 
onbeş günden üç aya kada. hapis veya yüzbin liradan beşyüzbin liraya kadar ağır para cezası 
verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Şahin. 
CEMAL ŞAHtN (Çorum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinize saygılar su

nuyorum. 
Tasarının bu maddesiyle, bilindiği gibi, Ceza Yasamıza 521 (b) maddesi eklenerek, ancak 

bedeli ödendiği takdirde hizmet elde edilebilecek otomatik aletlerden, ödeme yapmadan ya
rarlanma fiilleri cezalandırılmak istenmektedir. Bu tür fiillerin büyük bir çoğunluğu esasen 
hırsızlık suçunu oluşturmakta ve bu suçla.ilgili maddelere göre cezalandırılmaktadır. Sözko-
nusu madde, esas itibariyle, son zamanlarda yaygınlaşan, başkasının telefon hattına bağlantı 
yaparak, telefon sahibinin zararına telefon hattını kullanma fiillerini cezalandırma imkânı ve
recektir. Böylece, Yargı tayın konuyla ilgili, ancak hiç de isabetli olmayan içtihadı birleştirme 
kararlarına da artık gerek kalmayacaktır, 

Bu nedenle, maddenin bu şekilde kaleme alınmasını isabetli bulmuyoruz. 
Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — 17 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
18 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 18. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 523 üncü maddesine aşağıdaki fıkra 

eklenmiştir. 
494 üncü maddenin 2, 3 ve 4 numaralı bentleri ile 521 a ve, 521 b maddelerinde yazılı 

cürümlerden dolayı da yukarıdaki,fıkralar hükümleri uygulanır. 
BAŞKAN — 18 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
19 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 19. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 524 üncü maddesinin birinci fıkrasının 

birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Bu babın birinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve sekizinci fasıllarda ve 516 ncı maddenin 

birinci fıkrası ile 518, 519 ve 521 inci maddelerinde beyan olunan cürümler : 
BAŞKAN — 19 uncu madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
20 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 20. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununa 525 inci maddeden sonra gelmek üzere 

"Bilişim Alanında Suçlar" başlığı altında "Onbirinci Bab" eklenmiştir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
20 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
21 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 21. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununa ilave edilen Onbirinci Bab başlığından 

sonra gelmek üzere aşağıdaki 525 a maddesi eklenmiştir. 
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"ONBİRİNCİ BAB 
Bilişim Alanında Suçlar" 

MADDE S2S a. —- Bilgileri otomatik olarak işleme tabi tutmuş bir sistemden, programla
rı, verileri veya diğer herhangi bir unsuru hukuka aykırı olarak ele geçiren kimseye bir yıldan 
üç yıla kadar hapis ve bir milyon liradan onbeş milyon liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Bilgileri otomatik işleme tabi tutmuş bir sistemde yer alan bir programı, verileri veya di
ğer herhangi bir unsuru başkasına zarar vermek üzere kullanan, nakleden veya çoğaltan kim
seye de yukarıdaki fıkrada yazılı ceza verilir. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya) — Sayın 
Başkan... 

BAŞKAN .— Buyurun Sayın Komisyon. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya) — Sayın Baş

kan, madde 20'de, "525 inci maddeden sonra gelmek üzere "Bilişim Alanında Suçlar" başlığı 
altında 'Onbirinci Bab* eklenmişüV'denilmiştir. 21 inci madde de, "ONBİRİNCİ BAB Bilişim 
Alanında Suçlar" şeklinde yer alması, tekrardan başka bir şey değildir; bunun kaldırılmasını 
teklif ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon, bu maddedeki, "ONBİRİNCİ BAB Bilişim Alanında Suçlar" 
ibaresinin -mükerrer olduğu için- çıkarılmasını teklif etmektedir. 

Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Buyurun Sayın Çorapçıoğlu. 
MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Sayın Başkan, değerli milletvekileri; hepinizi 

saygıyla selamlıyorum. 
Sözlerime, bu maddedeki babın başlık olarak almış olduğu "Bilişim Alanında Suçlar" 

tabirine çok yabancı olduğumuzu ifade ederek başlamak istiyorum. Her ne kadar bir evvelki 
madde oylanmak suretiyle bu babın başlığı "Bilişim Alanında Suçlar" olarak kabul edilmiş 
ise de, bu tabir evvelce ceza kanunlarımızda mevcut olan ve bugün çoğumuzun anlamadığı, 
hani "alenen nakşı siyam" gibi, alenen oruç yemeye benzer bir tabir oluyor. "Bilişim" ne de
mektir? Bunun yerine madde muhteviyatından anlaşılacağı üzere, bugün artık, otomatik sis
temlere bağlanmış, yani bilgisayar sistemlerine bağlanmış bilgi kaynaklarını haksız yere elde 
etmek, onları kullanmak anlamına gelen bir tabirle, mesela, "Otomatik bilgi sistemlerine ait 
suçlar" demiş olsaydık, bunu çok daha iyi ifade etmiş olurduk kanaatindeyim. 

Diğer yandan, bu kanun tadilatı dolayısıyla şimdiye kadar Türk ceza hukuku sisteminde 
hiç alışmadığımız ve bundan böyle de uygulamada çok zorluk çekileceği kanaatinde olduğum 
bir değişiklik getirilmektedir. Kanun maddeleri, sanki, çok kapalı apartmanlar gibi; 480,480/a, 
515, 515/a gibi bir değişikliğe tabi tutulmuştur. Eğer bunlar, ayrı ayrı hususlara işaret eden ka
nun maddeleri ise, lütfen, Komisyonumuzda da, Yüce Meclisimiz de, biraz külfetli de olsa, 
bir gayret sarf edip, bunların Ceza Kanunundaki numaralarını baştan sona kadar teselsül et
tirmek suretiyle değiştirmelidir. Bu zahmet ihtiyar edilmediği takdirde, yaptığımız bu değişik
liğin, bu kanuna âdeta bir yamalı bohça hüviyeti görüntüsünü vereceğini şimdiden kaydetmek 
isterim. 

Diğer taraftan, kanun metninde çok enteresan bir tabir var; müsaadenizle, kanun metnini 
evvela okumak istiyorum : 'Bilgileri otomatik olarak işleme tabi tutmuş bir sistemden, prog
ramları, verileri veya diğer nerhangi bir unsuru hukuka aykırı olarak ele geçiren kimseye bir 
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yıldan üç yıla kadar hapis ve bir milyon liradan onbeş milyon liraya kadar ağır para cezası 
verilir." 

Değerli arkadaşlarım, hukuk çok geniş bir kavramdır. Ceza hukuku ise, dar kıstaslara ta
alluk eder, onlarla ilgilidir. Hatta genel bir prensip olarak, cezada kıyas cari değildir. Anayasa
nın, kanunların üstünde olduğu ve kanunların da uygun bulunması gerektiği, hukukun üstün
lüğüne inanmış bir devletin temel prensiplerindendir; ama, Anayasada dahi, Yüce Meclisin kabul 
etmiş olduğu kanunları hukuka aykırılığı dolayısıyla Anayasa Mahkemesine iptal yetkisi ver
miyorsunuz, Anayasaya aykırı olmasını şart koşuyorsunuz. Yani, hukuka aykırı olan bir kanu
nun, genel prensipleri bakımından -çünkü, hukuk sistemleri de siyasî rejimleri değişik olan 
muhtelif yerlerde değişik anlamlar ifade etmektedir- sadece hukuka aykırılığı kâfi gelmiyor, 
ayrıca meri bir kanun olan Anayasaya da, madde olarak, mana olarak, muhteva olarak aykırı 
olması lazım geliyor. Şimdi, hukuka aykırı bir şekilde bilgi çalmak anlamına gelen bir tabir... 
Hukuka aykırılık çok geniş kapsamlı bir unsur olduğuna göre* bunun hangisini ihlal etmiş ki 
bu kişiye ondan dolayı ceza vereceksiniz. Ceza Kanununda kıstasları dar tutmak gerekir. Tah
min ediyorum, belki, Sayın Bakanın da bu konuda bazı tereddütleri vardır, bu konuşmam ken
dilerine imkân ve fırsat verir, burada sübjektif bir hakkı istihsal etmeden, yani o bilgisayarı 
otomatik hale getiren, bilgileri depo eden ve sisteme sokan o müessese veyahut onun sahibi 
olan hakikî veya hükmî kişi ile bir hukukî -hatta Borçlar Kanununa dayanan- alakası olmadan 
-ki, bunu sübjektif hakkın karşılığı olarak genel bir tabirle de ifade etmek mümkün olabilir-
"haksız şekilde" diyebiliriz, ama, "hukuka aykırı olarak" dediğimiz takdirde, unsur çok ge
nişler. Dolayısıyla, bundan dolayı, ne hâkimler bir ceza vermek imkânını bulabilir ne de bun
dan böyle siz bu sistemleri korumak imkânını elde edebilirsiniz. 

Maruzatım bu kadar; hepinizi saygıyla selamlıyorum efendim. 
BAŞKAN — 21 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
22 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 22. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununa 525 a maddesinden sonra gelmek üzere 

aşağıdaki 525 b maddesi eklenmiştir. 
MADDE 525 b. — Başkasına zarar vermek veya kendisine veya başkasına yarar sağlamak 

maksadıyla, bilgileri otomatik işleme tabi tutmuş bir sistemi veya veriler veya diğer herhangi 
bir unsuru kısmen veya tamamen tahrip eden veya değiştiren veya silen veya sistemin işlemesi
ne engel olan veya yanlış biç;mde işlemesini sağlayan kimseye iki yıldan altı yıla kadar hapis 
ve beş milyon liradan elli milyon liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Bilgileri otomatik işleme tabi tutmuş bir sistemi kullanarak kendisi veya başkası lehine 
hukuka aykırı yarar sağlayan kimseye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve iki milyon liradan yir
mi milyon liraya kadar ağır para cezası verilir. 

BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

/. — Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Bunların Personeli ve Ekonomik istikrar Tedbirleri Hak
kında Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Kormsyonu Raporu (1/785) (S. Sayısı : 551 ve 55Ve 
1 inci Ek) (Devam) 

BAŞKAN — Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Bunların Personeli ve Ekonomik İstikrar 
Tedbirleri Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı ite ilgili oylama sonucunu duyuruyorum : 
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Oylamaya katılım : 230 
Kabul : 186 
Ret : 39 
Çekinser : 3 
Geçersiz : 2 

Bu suretle, tasarı kanunlaşmıştır;hayırh olsun. 

2. — Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarıst ile Rize 
Milletvekili Mustafa Nazikoğlu ve 7 Arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 313, 314 ve 315 inci Madde
leri Gereğince Verilmiş Cezaların Affı Hakkında Kanun Teklifi, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Tbp-
çuoğlu ve 12 Arkadaşının 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Ek 2 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi, izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 478 
inci Maddesinin 2 nci Fıkrası ile 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi üe 765 Saydı, 
Türk Ceza Kanununun 453 üncü Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi, Ankara 
Milletvekili Alpaslan Pkhlioanlı'ran 765 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapümasına Dair Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/757, 2/276, 2/322, 2/345, 2/420, 2/442) (S. Sayısı : 513) 
(Devam) 

BAŞKAN — 23 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 23. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununa S2Ş b maddesinden sonra gelmek üzere 

aşağıdaki 525 c maddesi eklenmiştir. 
MADDE 525 c. — Hukuk alanında delil olarak kullanılmak maksadıyla sahte bir belgeyi 

oluşturmak için bilgileri otomatik olarak işleme tabi tutan bir sisteme, verileri veya diğer un
surları yerleştiren veya var olan verileri, diğer unsurları tahrif eden kimseye bir yıldan üç yıla 
kadar, tahrif edilmiş olanları bilerek kullananlara altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir. 

BAŞKAN —• 23 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
24 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 24. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununa 525 c maddesinden sonra gelmek üzere 
aşağıdaki 525 d maddesi eklenmiştir. 

MADDE 525 d. — 525 a ve 525 b maddeleri hükümlerini ihlal eden kişiler hakkında, 
maddelerde yazılı cezalara ek olarak, meslek icrası sırasında veya icrası dolayısıyla suçun işlen
diği bir kamu hizmetinden veya meslek veya sanat veya ticaretten altı aydan üç yıla kadar ya
saklanma cezası da verilir. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya) — Sayın Baş
kan, bu maddede de bir tashihat var; maddenin ikinci satırındaki "...525/b maddesi" değil 
de "...525/d maddesi" şeklinde olacak. 

BAŞKAN — Tamam efendim, zaten biz de "525 d" olarak okuttuk. 
24 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Yeni bir madde ilavesine dair önerge vardır; okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 513 sıra sayılı Kanun Tasarısının 24 üncü maddesinden sonra gelmek 

üzere, aşağıdaki maddenin kanun tasarısına 25 inci madde olarak ilavesini arz ve talep ederiz. 
30.5.1991 

Madde 25. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 6.12.1989 tarih ve 3591 sayılı Kanunla de
ğişik ek 2 nci maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Ancak, trafik para cezaları birinci fıkraya göre hesap edilerek bulunacak olan birim kat
sayısının yansı ile çarpılması suretiyle belirlenir. 

Onural Şeref Bozkurt 
Ankara 

Raşit Daldal 
Niğde 

Sadettin Ağacık 
Kastamonu 

Nevzat Aksu 
Çorum 

Fethi Çelikbaş 
Burdur 

Ülkü Güney 
Gümüşhane 

Ali Topçuoğlu 
Kahramanmaraş 
Mustafa Namlı 

Çorum 
Kâzım Oksay 

Bolu 
Ertuğrul özdemir 

Ordu 
Yılmaz Sanioğlu 

Ordu 
Gerekçe: 765 sayılı Türk Ceza Kanununa 7.12.1988 tarihinde 3506 sayılı Kanunla eklenen 

ek 2 nci madde ile para cezaları (îdarî ve disiplin para cezaları dahil) 31.12.1987 tarihi itibariyle 
kanunların yürürlük tarihleri esas alınarak 3 ile 300 misline çıkarılmıştır. 

Bu tarihten önce 2918 sayılı Karayolları Trafik Kânununda yer alan para cezaları ise, 11 
Kasım 1988 tarihli ve 3493 sayılı Kanunla artırılmıştır. 765 sayılı Türk Ceza Kanununda bir 
ay sonra yapılan (7.12.1988 tarihinde) değişiklikte ise, daha önce artırılmış olan trafik para ce
zalan dikkate alınmamış ve diğer kanunlardaki para cezalarında yapılan artırma aynen dahil 
edilmiştir. Dolayısıyla bir ay ara ile trafik para cezaları bir kat daha artırılmıştır. 

öncelikle, kendi can ve malına sebep olacak dikkatsizliğin giderilmesi maksadı ile cezala
rın artırılması caydırıcı olmamış ve kazalar azaltılmamıştır. 

Cezaların önce.25 misline'kadar, sonra ikinci defa yüzde 100 artırılması, bünyesi cılız şo
för esnafının moralinin bozulmasına ve dikkatlerinin dağılmasına sebep olmuştur. 

Oysa sadece trafik para cezaları için hesap edilecek birim katsayısının yarısının uygulan
ması sureti ile daha adaletli bir uygulama gerçekleşecektir. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya) — Efendim, 

çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Katılıyoruz 

efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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25 inci madde, bu suretle, 26 ncı madde olmuştur. 
26 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 26. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 140 inci maddesi, 172 nci maddesinin 

son fıkrası ile 315 inci maddesi yürürlükten kaldırılmış ve 173 üncü maddesinin birinci fıkra
sındaki "140" rakamı metinden çıkarılmıştır. 

BAŞKAN — Söz isteyen?.. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya) — Sâ ym Baş

kan, düzeltme yapmak istiyorum : Terörle Mücadele Kanununda 140 inci madde kaldırıldığı 
için, onun çıkarılması gerekiyor. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Tfcni, madde "765 
sayılı Türk Ceza Kanununun 172 nci maddesinin son fıkrası..." diyerek devam ediyor. Yani, 
oradaki "140 inci'maddesi" ibaresi kaldırılıyor. 

BAŞKAN — "765 sayılı Türk Ceza Kanununun 172 nci maddesinin son fıkrası ile 315 
inci maddesi yürürlükten kaldırılmış ve 173 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki "140" raka
mı metinden çıkarılmıştır" şeklinde mi oluyor metin? v 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya) — Evet. 
BAŞKAN — Maddeyi bu şekilde oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
A'. HÜDAt ORAL (Denizli) — Bu maddeyle ilgili önerge verilmedi ki, efendim; önergesiz 

mi kabul ettiniz? 
BAŞKAN — Madde üzerinde düzeltme yapılıyor efendim. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya) — Sayın Baş

kan, müzakereler sırasında, bu Terörle Mücadele Kanunu mevcut idi; Terörle Mücadele Kanu
nu bilahara kaldırıldığı için, burada o düzeltmeyi yapıyoruz. 

BAŞKAN.— Daha önce kaldırılmış bir kanunun tekrar burada kaldırılması maddî bir ha
tadır; maddî hata düzeltilmiş oluyor. 

27 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 27. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
28 inci maddeyi okutuyorum ; 
MADDE 28. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Teklifin tümü kabul edil
miş ve bu suretle, kanunlaşmıştır; hayırlı olsun. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Yüce Meclise te
şekkür ederiz. 

3. — izmir Milletvekili Isılay Saygın ve 3 Arkadaşının, 3394 ve 3542 Sayılı imar Kanununun 
Bazt Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna iki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Ba
yındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/333) (S. Sayısı : 421) (1) 

(1) 421 S. Sayılı Basmayazt 10.4.1991 tarihli 105 inci Birleşim Tutanağına eklidir. 
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BAŞKAN — tzmir Milletvekili Işılay Saygın ve 3 Arkadaşının 3394 ve 3S42 Sayılı Kanun
larla Değişik 3194 Sayılı tmar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna tki 
Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonu Raporunun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Geçen birleşimde, teklifin S inci maddesi hakkındaki önergeler, veriliş sırasına göre okun

muş, aykırılık derecelerine göre işlemine başlanmış ve birinci önergenin oylanmasında kalmıştık. 
Birinci önergeyi tekrar oylarınıza sunacağım. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, karar yetersayısına lütfen dikkat edin. 
BAŞKAN — Birinci önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Sayın Başkan, 

önergeyi anlayamadık. Sayın Başkan, 1 numaralı önerge dendi, hiç olmazsa özetini okur 
musunuz? ' 

ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Oylama bitö Sayın Başkan, 
BAŞKAN — Efendim, Genel Kurulda 68 kişi yardır, bu nedenle karar yetersayısı yoktur. 

(ANAP sıralarından gürültüler) 
Efendim, ben kulisteki arkadaşları saymak durumunda değilim. 
Birleşime 20 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 22.12 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 22.30 

BAŞKAN : Başkanvckili Aylclqn Kotil 
KÂTİP ÜYELER : Kadir Demir (Konya), Mümin Kahraman (Çanakkale) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 127 nci Birleşiminin Dördüncü Oturumu
nu açıyorum. 

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

3. —izmir Milletvekili Işilay Saygın ve 3 Arkadaşının, 3394 ve 3542 Saydı Kanunlarla Değişik 
3194 Sayılı imar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna iki Ek Madde Eklenmesi
ne Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/333) (S, 
Saytsı : 421) (Devam) 

BAŞKAN — İmar Kanunu teklifinin 5 inci maddesi üzerinde İbrahim Tez ve arkadaşları 
tarafından verilen birinci önergenin oylamasında kalmıştık. 

Önergeyi tekrar oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... (ANAP sıra
larından "Hangi önergeyi oyluyoruz, anlaşılmadı Sayın Başkan" sesleri) 

Efendim, önerge geçen oturumda okunmuştu. İbrahim Tez ve arkadaşları tarafından ve
rilen önergenin oylamasını yapıyorum: önergeyi kabul edenler... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Kabul edildi Sayın Başkan... Bu, çocuk oyuncağı mı? 
BAŞKAN — Efendim, müsaade edin... • . . 
önergeyi kabul edenler... Etmeyenler... 
NECCAR TÜRKCAN (îzmir) — Sayın Başkan, hem kabul ediliyor, hem edilmiyor... Böyle 

şey olur mu? 
BAŞKAN — Efendim, demin de "etmeyenler" sırasında el kaldırmışlardı, ben takip edi- , 

yorum. (SHP sıralarından gürültüler) 
önerge kabul edilmemiştir. 

İkinci önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 421 sıra sayılı teklifin 5 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

Ömer Çil çi Ekrem Kangal 
Ankara Sivas 

İbrahim Tez Türkân Akyol 
Ankara İzmir 
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Kamer Genç* Musa Gökbel 
Tunceli Muğla 

Ayhan Arifağaoğlu Rüştü Kurt 
Artvin Giresun 

Kâzım özev Mahmut Keçeli 
Tokat Adana 

Madde S. — 3194 sayılı imar Kanununun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzen
lenmiştir. 

a) Bölge Planları: Bölge planlarını, Devlet Planlama Teşkilatı.yapar veya yaptırır, onay
lar ve Bakanlığa gönderir. Bölge planları, bu Yasaya göre çıkarılacak yönetmeliğe göre hazırlanır. 

b) Çevre Düzeni Planları: Çevre düzeni planlarını, bu Yasaya bağlı çıkarılacak yönet
meliğe göre Bakanlık yapar, yaptmr ve onaylar. Yerel yönetimler de çevre düzeni planı veya 
revizyonu yapar veya yaptırır; ancak bu planlar Bakanlıkça onanarak yürürlüğe girer. 

Çevre düzeni planları, bölge planları veya kararlarına uygunluğu açısından bölge planı 
yapmak, yaptırmak ve onamakla görevli ilgili kurumun "Gerekçeli olumlu görüşü" alınma
dan Bakanlıkça onanamaz. 

Bakanlık veya ilgili yerel yönetimler çevre düzeni planlarının hazırlanmasında ilgili idare
lerle işbirliği yapar. 

(a) ve (b) bentlerinde yer alan planlarda yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir. Çev
re düzeni planı ilke ve kararlarına aykırı olarak nazım imar planı yapılamaz. 

c) Nazım tmar Planları: Varolan bölge ve çevre düzeni planlarına veya çevre düzeni plan
larını yapmak, yaptırmakla yükümlü folan Bakanlığın varolan veya üreteceği ilke ve kararlara 
uygunluğu sağlanarak, belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyelerce, bu alanlar dışın
da valiliklerce yapılır veya yaptırılır, Bakanlığa sunulur. Bakanlık, bu planları bölge ve çevre 
düzeni planlarının ilke ve kararlarına uygunluğu açısından, en geç üç ay içinde inceler, gerekir
se düzeltilerek "Gerekçeli olumlu görüş" ile ilgili idarelerin onayına gönderir. 

d) Uygulama İmar Planları: Nazım imar planı esaslarına göre, belediye ve mücavir alan 
sınırları içinde belediyelerce yapılır veya yaptırılır. Belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe 
girer. Planlar oturuma katılan meclis üyelerince imzalanır. Bu planlar onay tarihinden itibaren 
on gün içinde belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde, otuz gün süre ile ilan edilir. 
Otuz günlük ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. İtirazlar, belediye başkanlığınca ilan 
süresinin bitimini takip eden onbeş'gün içinde belediye meclisine gönderilir. Belediye meclisi 
itirazları, reddeder veya haklı görebilir. Haklı görürse planların itiraz edilen kesimlerinin itiraz 
doğrultusunda ve plan bütünü içinde dengeli olarak yeniden düzenlenmesini ister. Ancak böy
le bir isteğe bağlı yapılacak yeni düzenleme, belediye meclisine getirildiğinde tekrar değerlen
dirilir ye kesin karara bağlanır. 

Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan yerlerde yapılacak uygulama imar planla
rı, valilikçe yapılır veya yaptırılır. Ancak valiliğin müsaadesi ile ilgilisince de yaptırılabilir. İl 
idare kurulunca onaylanarak yürürlüğe girer. Bu planlar, onay tarihinden itibaren onbeş gün 
içinde valilikçe tespit edilen ilan yerlerinde, otuz gün süre ile ilan edilir. Otuz günlük ilan süresi 
içinde, valilik kanalı ile planlara itiraz edilebilir. 
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itirazlar valilikçe ilan süresinin bitimini takip eden bnbeş gün içinde il idare kuruluna gön
derilir. ti idare kurulu itirazları, gönderildiği tarihten itibaren otuz gün içinde inceleyerek kesin 
karara bağlar. Nazım imar planlarına aykırı, uygulama imar planı yapılamaz. İlgili idarelere 
verilen imar planı teklifleri en geç dört ay içinde sonuçlandırılır. 

Onaylanmış imar planlarında yapılacak değişikler de yukarıdaki usullere tabidir. 

Kesinleşen imar planlarının bir kopyası, onbeş gün içinde müellif sicilleriyle birlikte ba
kanlığa ve tiler Bankasına gönderilir. 

tmar planları alenidir. Bu aleniyeti sağlamak ilgili idarelerin görevidir. Belediye başkanlı
ğı ve mülkî amirlikler, imar planlarının tamamını veya bir kısmını kopyalar veya kitapçıklar 
halinde çoğaltarak, tespit edilecek ücret karşılığında isteyenlere verir." 

BAŞKAN— Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 

BAYINDIRLIK, tMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU BAŞKANI IŞILAY 
SAYGIN (tzmir) — Katılmıyoruz efendim. - . ' . ' ' • ' ' 

BAŞKAN — Hükümet? 

BAYINDIRLIK VE tSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Katılmıyoruz. 

tBRAHtM TEZ (Ankara) — önerge hakkında konuşmak istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Tez. 

tBRAHtM TEZ (Ankara) —> Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Yüce Meclisi, en derin 
saygılarımla selamlıyorum. 

Yaşanan kentleşmenin özelliklerini iyice tanımadan anlamadan ileri sürülecek imar düze
ni önerileri, uygulamada başarılı olamaz. Kentleşmenin ve kentleşme sorununun çözümünde, 
öncelikle, üretim artışı ve paylaşım sorunu olduğunu aklımızdan hiç çıkarmamalıyız. 

tmar düzeni arayışlarında, öncelikle, insancıl amaçlar getirilmeli, doğayı ve tarihi koru
ma ilkeleri olma'.dır. Planlamayı, halka zorla kabul ettirilecek bir kalıp olarak göremeyiz. Halkın 
katılımına, denetimine olanak veren planlar getirmeliyiz. 

Planlama anlayışına önem veren düşünceler oluşturmalıyız. Kent yaşamını dışlayan plan
lama olamaz. Tarihsel çevrenin ve doğal çevrenin korunmasında duyarlı olmak zorundayız. 
Bu madde ile tmar Kanununun 8 inci maddesinde yapılmak istenen değişiklik, nazım imar 
planlarının belediye meclisinde görüşülmeden önce Bakanlığın uygun görüşünün alınması mec
buriyetini getiriyor. 1/1 000'lik ölçekteki uygulama imar planının nazım imar planına aykırı 
yapılamayacağı belirtilmektedir. 

tmar planları konusunda büyükşehir belediyelerine verilmiş olan yetki, kısıtlanarak, Ba
kanlık denetimine alınmakladır. Bu durumda uygun görüş alınması, ilk anda sıradan bir işlem 
gibi gözüküyorsa da, uygulamada, bir kentin tüm sorumluluğunu üstlenmiş yerel yönetimlerin 
imar planı hakkında karar verme yetkisinin bakanlığa devredilmesi anlamına gelmektedir. Ba
kanlığın uygun görüş vermediği plan verisi, ilgili belediye meclisinde dahi görüşülmeyecektir. 
Olmaz böyle şey, biz bunu kabullenenleyiz. 

Değiştirilecek olan 8 inci maddeyle, "İdarelere verilen imar planı teklifleri en geç dört 
ay içinde sonuçlandırılır" koşulu getiriliyor. 1984 öncesinde ve sonrasında böyle bir süre kısıt
laması yoklu. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; maddede geçen "Bakanlığa sunulur" ibaresi kesin
kes kaldırılmalıdır; çünkü, Anayasaya aykırıdır. Bu ibare, "Bakanlığın uygun görüşü alındık
tan sonra belediye meclisi veya il daimî encümenine sunularak onaylanan planların birer örne
ği Bakanlığa gönderilir" şeklinde değiştirilmelidir. Aksi halde, merkezî idarenin mahallî idare
ler yetkisine müdahalesi söz konusu olur ki, bu da Anayasanın ilgili maddesine aykırıdır. 

Nazım imar planları için bakanlıktan uygun görüş alınması zorunluluğu, 3194 sayılı Yasa 
ile getirilen yetkileri ve santralizasyon uygulamasını engelleyerek, planlama süresinin de önemli 
ölçüde uzamasına neden olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 3194 sayılı tmar Yasasının 8 inci maddesinde yapılan 
değişiklik, özellikle, Anayasaya ve 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna aykırıdır. 

Anayasanın, "Mahallî İdareler" başlığını taşıyan 127 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fık
raları, "mahallî idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun 
olarak kanunla düzenlenir. 

Mahallî idarelerin seçimleri, Anayasanın 67 nci maddesindeki esaslara göre beş yılda bir 
yapılır. Kanun, büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim biçimleri getirebilir" kuralını ön
görmüştür. 

Anayasada belirtilen kural gereği, büyük yerleşim yerlerinde uygulanmak üzere, 3030 sa
yılı Yasa hazırlanarak yürürlüğe konmuş ve büyük yerleşim merkezleri için, özel yerel yönetim 
biçimi getirilmiştir. Büyükşehir belediyelerinin yetki ve görevlerini düzenleyen 3030 sayılı Yasa 
değiştirilmeden, yasa tasarısının 5 inci maddesiyle değiştirilmesi önerilen, 3194 sayılı Yasanın 
8 inci maddesinin birinci fıkrasında, "3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hak
kındaki Kanunun uygulandığı alanlarda" ibaresinin yer alması, Anayasanın 127 nci maddesi
ne aykırı olup, yetki tecavüzü olmaktadır. Zaten 3030 sayılı Yasanın değiştirilmesi gündemde. 
Bu çağdaşlık ANAP'a yakışmadığı için, bunu da değiştiriyorlar. 

"3030 sayılı Yasanın amacı" başlığını taşıyan 1 inci maddede, Kanunun amacı, "Hizmet
lerin planlı, programlı, etkin ve uyum içinde yürütülmesi" şeklinde belirlenmiştir, önerilen 
yasa değişikliğiyle, imar planı yapmak yetkisinin Bakanlığa verilmesi halinde, 3030 sayılı Yasa
nın temel ilkesi zedelenmiş olacaktır, Büyükşehir bütününde kentin düzeni, gelişmesinin sağ
lanması amacıyla, 3030 sayılı Yasanın 6 nci maddesinin (a) ve (b) fıkralarında, nazım imar plan
larını yapma görev ve yetkisiyle, ilçe belediyelerinin nazım plana uygun olarak yapacakları -
ilkesi vardır- uygulama imar planını onaylayarak uygulanmasını denetleme görev ve yetkisi, 
büyükşehir belediyelerine verilmiştir. 

Bu nedenle, 3194 sayılı Yasanın 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirlenen yerlerde, 
Bakanlığın plan yapma, yaptırma ve resen onaylama yetkisi, büyükşehir belediye sınırlarının 
kullanımı amacına yöneliktir; yasa teklifinin reddi gerekir. 

Bu Yasa teklifinin bu maddesinin önergemizdeki şekliyle kabul edilmesi halinde, çevre düzeni 
ve diğer düzenlemelerle ilgili olarak yasal bir işlem yapmış oluruz; hem demokratikleşmeye 
hem de kentleşmeye önemli katkılar yapmış oluruz. 

Bu duygular içinde, Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tez. 
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III. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, içtüzüğün 58 inci maddesine uygun olarak 11 milletve

kili tarafından, yeterli çoğunluğun bulunmadığından bahisle, yoklama yapılması istenmiştir. 
önce, bu milletvekili arkadaşlarımızın salonda bulunup bulunmadıklarını tespit edeceğiz. 
Sayın Hilmi Ziya Postacı?.. Burada. 
Sayın Rıza Ilıman?.. Burjıda. 
Sayın Ahmet Ersin?.. Burada, 
Sayın Tevfik Koçak?.. Burada. 
Sayın Halil Çulhaoğlu?.. Burada. 
Sayın Erol Güngör?.. Burada. 
Sayın Hüdai Oral?.. Burada. 
Sayıri Kamer Genç?.. Burada. 
Sayın Cemal Şahin?.. Burada. 
Sayın Orhan Veli Yıldırım?.. Burada. 
Sayın Ali Haydar Erdoğan?.. Burada. 
Yoklama yapacağız arkadaşlar. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı yoktur. 
Ara verilmesi halinde de toplantı yetersayısının sağlanamayacağı kanaatinde olduğumuz

dan, görüşmelere kaldığımız yerden devam için, alınan karar gereğince, 7 Haziran 1991 Cuma 
günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 23.10 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1, -— izmir Milletvekili M. Turan Bayazıt 'tn, mahalle muhtarlarının maaşlarına ilişkin Başba

kandan sorusu ve içişleri Bakanı Abdulkadir Aksu'nun yazdı cevabı (7/2057) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını dilerim. 
Saygılarımla. 

M. İbran Bayazıt 
İzmir 

Soru : 
1. Mahalle muhtarları için, özellikle büyükşehir ve mahallelerde hizmet yapılması düşü

nülmekte midir? 
Devletin, il özel idarelerinin veya belediyelerin herhangi bir girişimi var mıdır? 
2. Elektrik, telefon ve su tahakkuklarında (ticarethane) uygulaması dışında tenzilatlı bir 

tarife uygulanması mümkün müdür? Değilse sebebi nedir? 
3. Mahalle muhtarlarının maaşları ne kadardır? Asgarî ücretten düşük müdür? Hizmetten 

doğan başka gelirleri var mıdır? Maaşlarının artırılması düşünülmekte midir? 
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T.C 
tçişleri Bakanlığı 

Sayı : MÎGM.APK.ARGE.ŞB.571 (91)/90318 

Konu : \azılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 24.5.1991 gün ve K.K. Gn. Md. 07/106-1203/03999 sayılı yazısı. 
tzmir Milletvekili Sayın Mehmet Turan Bayazıt'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve 

ilgi yazı ile Bakanlığıma intikal ettirilen, mahalle muhtarlarının sorunlarına ilişkin yazılı soru 
önergesine cevap teşkil eden bilgiler maddeler halinde aşağıya çıkarılmıştır. 

1. Mahalle muhtarlıklarının yasal olarak tüzelkişilikleri bulunmamakta buna karşılık sı
nırları içerisinde bulunduktan belediyelerle yapısal ve çeşitli iş ilişkileri bulunmaktadır. 

Konu, belediye başkanlıkları ve mahalle muhtarları ilişkileri içerisinde çözümlenmesi ge
reken bir husus olup Hükümet olarak her türlü yardımı yapmaya ve bu kuruluşlara yardımcı 
olmaya hazırız. 

2. 18.3,1985 tarihinde yürürlüğe konulan PTT İşletmesi Genel Müdürlüğü "Ücretsiz ve 
Tarife Altı Uygulama Yönetmeliği" bu kabil ücretsiz veya indirimli tarife uygulamalarını son 
derecede sınırlandırmış olduğundan ve bu gibi uygulamalar indirimli tarifenin yaygınlaşması-

. na ve benzer taleplere sebep olabileceğinden henüz bu yönde bir çalışma mevcut değildir. 

Su ve elektrik konularında TEK Genel Müdürlüğü ve belediyelerimizle koordinasyon ku
rularak müm.kün olduğu takdirde su ve elektrik tarifelerinin mahalle muhtarlıklarımıza indi
rimli olarak uygulanması için gerekli çaba gösterilecektir. 

3. Köy ve mahalle muhtarlarımızın ellerine geçen aylık net ücret 175 296 TL. olup bu 
kesimin ücretlerinin artırılması için Hükümetimizce çalışmalara başlanılmıştır. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 

Abdülkadir Aksu 
tçişleri Bakanı 

2. — izmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Aliağa Termik Santralı ile ilgili olarak hazırlanan 
çevresel etki değerlendirme raporuna ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam Togay Gemal-
maz'm yazılı cevabı (7/2066) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasına aracılığınızı ye İçtüzük gereğince gerekli işlemin yapılmasını dilerim. 
Saygılarımla. 9 Mayıs 1991 

Kemal Anadol 
izmir 

1. 20 Nisan 1991 tarihli Yeni Asır Gazetesinde yayımlanan haberde yer alan Danıştay'da 
iptal istemiyle açılan davası devam eden Aliağa Termik Santralı ile ilgili olarak Çevresel Etki 
Değerlendirme Raporu (ÇED) hazırlandığı hususu doğru mudur? 
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2. Aynı gazetede Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Mehmet tndap'ın "ÇED" 
için ODTÜ bir yıldır çevrede çalışıyor. ÇED'i neredeyse bitirdi. Bütün bunlar Danıştay'da des-
dest olan dava ile ilgili olarak yapılıyor." sözleri doğru mudur? 

3. 1983 tarihli Çevre Yasasında yer alan emredici hükme rağmen ÇED hazırlanması ile 
ilgili yönetmelik aradan sekiz yıl geçmesine rağmen neden hazırlanmamıştır? 

4. Hazırlanmadı ise ortada bir yönetmelik yokken, olmayan yönetmeliğe göre ÇED na
sıl hazırlanmaktadır? 

5. Aliağa Termik Santralını kurma kararı almadan önce ÇED yasal bir zorunluk olduğu 
halde neden hazırlanmamıştır? 

6. Davadan önce hazırlanmayan ÇED'in Danıştayın verdiği pek çok yürütmeyi durdur
ma kararına karşın hazırlanmasının amacı ve hukukî değeri nedir? 

7. Hazırlatılan ÇED hakkında Danıştayın bilgisi var mıdır? Yoksa dava devam ederken 
Damştaya rağmen ÇED hazırlayan sorumlular kimlerdir? Haklarında ne işlem yapılmaktadır? 

8. ÇED hazırlamakla görevlendirilen'elemanlar kimlerdir? Bunlara bütçenin hangi bö
lümünden ödeme yapılmaktadır? tta amiri kimdir? ödemelerin ileride usulsüzlüğü belirlenir
se sorumlu kim olacaktır? 

9. Gazete haberine göre ÇED'in termik santralı kuracak Japon Şirketinin verdiği para 
ile hazırlatıldığı hususu doğru mudur? 

T.C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 6.6.1991 

Basın ve Halkla İlişkiler 
Müşavirliği 

Sayı : 71.053-2-604/5829 

Konu ; Yazılı soru önergesinin cevabı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 14.5.1991 tarih ve 7/2066-7683/33569 sayılı yazınız. 

İlgideki yazı ekinde Bakanlığıma intikal ettirilen, tzmir Milletvekili Sayın K. Kemal Ana-
dofun, Aliağa'da kurulacak termik santral ile ilgili olarak hazırlanan Çevresel Etki Değerlen
dirme Raporuna ilişkin cevaplar aşağıda sunulmuştur. 

önergedeki sorular, birbirinin devamı mahiyetinde olduğundan tümüne topluca cevap ha
zırlanmıştır. 

Yap-tşlet-Devret modeline göre tzmir-Aliağa'da kurulması planlanan ithal kömüre dayalı 
' termik santral ile ilgili olarak, bölgenin çevre kirliliği açısından şu andaki durumunun belir
lenmesi, santralın çevreye vereceği etkinin saptanması ve gerekli önlemlerin santral tesis edil
meden alınması için bir Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) raporu hazırlanması gerektiğine ka
rar verilmiş ve bu konu İle ilgili çalışmalara halen devam edilmektedir. 

ÇED Raporunun hazırlanması için projenin gerçekleştirilmesini üstlenen Japon Firması 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile anlaşma yapmıştır. Çalışmaların birinci bölümü tamamlan
mış, ikinci kısmı ise yine ODTÜ tarafından yürütülmektedir. 
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Tesisin kurulması için firma ile kesin anlaşmaya varıldıktan sonra, ancak gerekiyorsa ÇED 
raporu hazırlanması ve çalışmaların yapılması firmadan istenmektedir. Aksi takdirde buvtip 
çalışmalar firmalara malî yük olmaktadır. Aliağa ile ilgili çalışmalar belirli, aşamaya gelmiş, 
projenin finansmanı tamamlanmış ve bu aşamada ÇED Raporu hazırlanmasına karar veril
miştir. Ayrıca yine bu aşamada santralın yer seçimi ve emisyon izinleri için ilgili kuruluşlarla 
yazışmalar yapılmıştır. 

Çalışmalar devam eden ÇED Raporunun birinci kısmı ile ilgili rapor tamamlanmış ve bu 
rapor Çevre Müsteşarlığına iletilmiş, ayrıca Başbakanlığa da bilgi verilmiştir. 

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) ile ilgili, yönetmeliğe gelince; 
Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliğinin hazırlanması 2872 sayılı Çevre Kanununun 

öngördüğü diğer yönetmelikler gibi uzun bir inceleme ve araştırma sürecini gerektirmektedir. 
Nitekim, bu konuda uygulamalara geçen Amerika Birleşik Devletlerinde 9 yıl gibi uzun bir 
hazırlık dönemi sonucu gerçekleştirilmiştir. Bunun yanı sıra Avrupa Topluluğu üyesi ülkelerde 
de ancak 1988 yılında ülkesel ÇED Mevzuatı yürürlüğe konabilmiştir. 

ÇED'in tam olarak uygulanabilmesi için bazı ön şartların var olması gerekmektedir. Bu 
konuda uygulamalara geçen ülkeler, öncelikle bilimsel ve teknik açıdan hazırlanmak zorunlu
luğunu hissetmişlerdir. Bu kapsamda çevre yönetiminin diğer araçlarından olan hava, su, atık 
ve gürültü standartları ile kriterlerin belirlenip uygulamaya geçilmesi, bu uygulamalar için tek
nik donanımın mevcudiyeti, çevre envanterinin hazır ya da gerektiğinde elde edilebilir olması 
gibi hususlar bir zorunluluk arz etmektedir. 

Başbakanlık Çevre Müsteşarlığı ÇED ile ilgili çalışmalarına 1981 yılında başlamış, ancak 
yukarıda belirtilen nedenlerle İ983 yılında yürürlüğe giren Çevre Kanununun öngördüğü diğer 
yönetmeliklerin yürürlüğe girmesi beklenmiştir. Bu yönetmeliklerdeki esâslar dikkate alınarak 
ÇED Yönetmelik tasarısı hazırlanmış, söz konusu yönetmeliğe ilişkin temel faaliyetlerle ilgili 
format çalışmaları tamamlanmıştır. 

Ancak, halen ülkemizde çok yeni ve önemli bir çevre yönelim aracı olacak ÇED uygula
maları için teknik yetersizliklerin giderilebilmesi ve uygulamada ortaya çıkabilecek aksaklıkla
rı en alt düzeye indirebilmek amacıyla yönetmelikle birlikte yürürlüğe konması düşünülen ek
lere ilişkin çalışmalar sonuçlandırılmak üzeredir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Togay Gemalmaz 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı 

3. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'm, Niğde ili Altunhisar ilçesine bağlı Karakapı ve Uluö-
ren köylerinin içme suyu sorununa ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köyisleri Bakam Lutfullah Kaya
lar'm yazdı cevabı (7/2070) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Tarım Orman ve Köyisleri Bakanı Sayın Lutfullah Kayalar tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Dr. Doğan Baran 
Niğde 

Niğde tlinin mevcut 125 köyünden 103 ianesinde içme suyu şebekesi yeterli, 20 tanesinde 
yetersiz olup, Altunhisar İlçesine bağlı Karakapı ve Uluören köyleri yıllardan beri içme suyun
dan mahrumdur. 
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Geçmişte müteaddit defalar sondaj çalışmaları yapılmış, zaman zaman su bulunamamış, 
su bulunduğunda da yapılan tahlil sonucu içilemez ve kullanma suyu olarak da kullanılamaz 
raporu verilmiştir. 

1991 yılında her iki köye ait yapılan sondaj çalışmalarında nihayet içilebilir su bulunmuş, 
Niğde Köy Hizmetleri ti Müdürlüğünce etki ve proje çalışmaları ikmal edilerek 1991 yatırım 
programına alınması için, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne teklif edilmişti. 

Maalesef bu yılki yatırım programında I inci derecede öncelikli olan bu köylerin yer al
maması her iki köyde hayal kırıklığına neden olmuştur. 

Osmanlılardan kalma kuyulardan, hayvanlarla çekilen ve sağlıklı olmayan bu suları, nü
fusu 3 OOO'i bulan yöre insanı daha ne kadar içecektir?' 

T.C. 
Tarım Orman ve Köyişleri 6.6.1991 

Bakanlığı 
özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : ÖKM - 2-320/72070 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kan. Kar. Md.'lüğünün 16.5.1991 tarihli ve 7/2070-7715/33706 sayılı yazısı. 
Niğde Milletvekili Sayın Doğan Baran'ın yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Niğde-Bor (Altunhisar) - Karakapı, Uluören ve Keçikalesi köylerine 1975 yılında, Keçika-

lesi Köyünde açılan 8 Litre/Saniye verimli sondaj kuyusundan içmesuyu temin edilmiştir. 
Tesis hizmete açıldıktan sonra grupta yer alan ve yukarıda adı geçen üç köyün aralarında 

çıkan ihtilaflar ve tesisin enerji masraflarını karşılamamaları sebebiyle tesis çalıştırılamamıştır. 
Bu durum üzerine söz konusu köylerin içmesuyu ihtiyaçlarının müstakil karşılanması ça

lışmaları yapılmış ve Uluören Köyüne 1986 ve 1990, Karakapı Köyüne ise 1990 yılında açılan 
sondaj kuyularından müspet sonuç alınamamıştır. 1990 yılında yeniden yapılan etüt sonucun
da açılan kuyulardan içilebilir nitelikte içmesuyu temin edilmiştir. 

Müspet sonuç elde edHen sondaj kuyusuna göre projesi 1990 yılında tamamlanan Uluö
ren Köyünün proje maliyeti 800 milyon TL. olup, ödenek yetersizliği nedeniyle 1991 yılı yapım 
programına alınamamıştır. 

Karakapı Köyünün projesi ise 1991 yılı programına yetiştirilemediğinden 1991 yılı prog
ram çalışmalarında değerlendirilememiş olup, daha sonra tamamlanan projeye göre keşif be
deli 500 milyon TL.'dir. 

Her İki köyde önümüzdeki yıllar yapım programlarında değerlendirilecektir. 
Bilgilerinize arz ederim. 
4. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbas'm, Silifke DeJ"ne Yapı Fabrikasına ilişkin sorusu ve Ta

rım Orman ve Köyişleri Bakanı Lutfullah Kayalar'm yazılı cevabı (7/2076) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı tarafından ce
vaplandırılmasına müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim. 15.5.1991 

Fethi Çelikbaş 
Burdur 
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1. UNÎDO ile işbirliği halinde yürütülen Silifke Defne Yajı Fabrikasının halen faaliyette 
olup olmadığını? 

2. Faaliyette değilse, faaliyete geçirilmesi için ne gibi tedbirler alınacağı ve hangi tarihte 
faaliyete geçirileceğinin bildirilmesi. 

T.C. 
Tarım Orman ve Köyişleri 6.6.1991 

Bakanlığı 
özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : ÖKM-2-289/7/2076 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : Kan. Kar. Md.'lüğünün 22.5.1991 tarihli ve 7/2086-7745/33801 sayılı yazısı. 
Burdur Milletvekili Sayın Fethi Çelikbaş'm Silifke Defne \ağı Fabrikası hakkındaki yazılı 

soru önergesi incelenmiştir. 
— 1969 yılında tçel-Silifke Orman Köylerini Kalkındırma Kooperatifi kurulmuş. 1973 yı

lında bu kooperatife "5 000 Ton/Yıl Defne Yaprağı ve Meyvesi İşleme Projesi" verilmiştir. 
— Kooperatifin 1 019 ortağı, 62 869 051.- TL. taahhüt sermayesi, 39 000 000.- TL. öden

miş sermayesi bulunmaktadır. 
— Kooperatifin uyguladığı projenin 1981 yılı birim fiyatlarına göre yatırım tutarı 160 023 

322.- TL.'dir. Projeye Bakanlığımız tarafından 144 066 640.- TL. devlet yardımı yapılmıştır. 
— Ayrıca tesisin tamamlanması için 1985 yılında kooperatife Bakanlığımız kaynakların

dan 175 000 000.- TL. ödenek tefrik edilmiş, ayrılan bu ödeneği kooperatif yöneticilerinin ilgi
sizliği ve kooperatifin hukukî, idarî, malî durumunun uygun olmaması sebebiyle kullanama-
mış ve o dönemdeki yöneticiler de suçlarından dolayı savcılığa sevk edilmiştir. 

Tesis, 10 yılı içerisinde bitirilemediği için yönetmeliğe göre yatırım dönemi kredi vade sü
resi içerisinde olduğundan 1974 yılında kullandırılan kredilerin 1985 yılında ödemesi başla
mıştır. Kooperatifin 1990 yılı itibariyle Bakanlığımıza faizi ile birlikte 588 421 640.- TL. borcu 
bulunmaktadır. 

— Vadesi gelen taksitleri kooperatifin ödeyememesi sebebiyle Orman Köylüleri Kalkın
dırma Fonundan kullandırılan Devlet alacaklarının tamamı muaccel hale gelmiş verilen kredi
lerin tahsili için kooperatif tesislerinin satışının yapılması yönünden hazine avukatlığı tarafın
dan dava açılmıştır. 

— Dava devam ederken Bakanlığımızın bilgisi dışında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tıbbî 
Bitkiler Araştırma Merkezi (TIBAM), Kooperatif ile temas kurmak suretiyle kooperatifin içinde 
bulunduğu durumu da bilerek tesisin bir bölümünü işletmeye geçirebilmek için bir proje hazır
lanmış ve Birleşmiş Milletler Sınaî Kalkınma örgütü (UNİDO)'dan 64 000 $ para temin edil
miş ve tesisin esans bölümü işletmeye hazır hale getirilerek deneme üretimi yapılmıştır. Yağ 
bölümü ise halen işletmeye açılacak durumda değildir. 

— Orman Köylüleri Kalkınma Fonu Yönetmeliğine göre temerrüde düşen bir kooperatife 
borçlarını ödeseler dahi ikinci defa kredi yardımı yapılamamaktadır. Kooperatif yetkilileri borç
larını ödemeleri hususunda devamlı bir şekilde ikaz edilmiştir. Ayrıca, bu borçlarını ödedikleri 
takdirde bir başka kaynağınız olan Tarımsal Devlet Yardımı Fonundan kooperatif hükmü 
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şahsiyetine işletme sermayesi olarak 250 000 000.- TL. kredi verilebileceği belirtilmiş, buna rağ
men kooperatif borçlarını Ödeyememiştir. Tesisin satışı hususundaki dava konusu hâlâ devam 
etmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
' ' • * , Lutfullah Kayalar 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı 

5. — Ankara Milletvekili Kamu Atesoğulkrt'ntn, Bursa Kültürpark'ta açılan kitap fuarında yer 
alan kitaplardan baztlartmn toplattldığı iddiasına ilişkin sorusu ve içişleri Bakam Abdûlkadir Aksu'nun 
yazılı cevabı (7/2086) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın tçişleri Bakam Abdûlkadir Aksu tarafından yazılı olarak yanıtlan

masını içtüzüğün 94 üncü maddesine göre istemekteyim. 

20.5.1991 
Kamil Ateşoğulları 

Ankara 

1. Bursa'da günlük olarak yayınlanan Olay Gazetesi'nin 17 Mayıs 1991 sayısında sözü 
edilen Bursa Kültürpark'ta açılan Kitap Fuarında kitaba gözaltı başlıklı yazıdan haberiniz var 
mıdır? 

2. "Ne Yapmalı" ve "Sosyalizm Alfabesi" adlı kitapların TCY.'nın 141 ve 142 nci mad
delerine dayanılarak toplatıldığı doğru mudur? 

3. İki kitaba el koyan polis memurlarının 3713 sayılı Yasadan haberleri var mıdır? 

4. El konan iki kitap sahiplerine geri verildi mi, verilmedi mi? Kitabı toplayan görevliler 
hakkında ne gibi işlem yapıldı ya da ne yapmayı düşünüyorsunuz? 

5. Bugün ülkemizde düşünce, düşüncenin açıklanması ve örgütlenmesi suç mudur? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Güvenlik Daire Başkanlığı 

Sayı : 140071/7/2086 
Şube : Top. 01.(E) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 22 Mayıs 1991 gün ve Kan. Kar. Md. 
7/2086-7776/33956 sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili Kamil Ateşoğulları tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
lığına sunulan ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinde öne sü
rülen hususlarla ilgili olarak hazırlanan cevâp aşağıya çıkarılmıştır. 
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1,2,3. Bursa tli Kültür Park içerisinde açılan kitap fuarında teşhir edilen kitaplardan "Ne 
Yapmalı ve Sosyalizm Alfabesi" adlı kitaplar; Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddele
rine göre alınmayıp, Ankara ve tzmir Sulh Ceza Mahkemelerinin toplatma kararına göre alın
mıştır. 

4, 5. Aynı kitaplarla ilgili olarak alınan toplatma kararlarının kaldırıldığının mahkeme
ce bildirilmesi üzerine alınan kitaplar sahiplerine iade edilmiş olup, yapılan işlem, bağımsız 
yargının kararını uygulamaktan ibarettir. 

Arz ederim. 
Abdülkadir Aksu 

içişleri Bakanı 
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Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Görev ve Yetkileri ile Bunların Personelinin Malî ve Sosyal Hak
larında Düzenlemeler Yapılmasına Dair Yetki KanUnu Tasarısına Verilen Oyların Sonucu: 

Üye Sayısı 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimser 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Yılmaz Hocaoğlu 
Ersin Koçak 
İbrahim öztürk 
Mehmet Perçin 
ADIYAMAN 
Mehmet Deliceoğlu 
AFYON 
Mustafa Kızıloğlu 
Hamdi özsoy 
Nihat Türker 
AĞRI 
Cezmi Erat 
Yaşar Eryılmaz 
AMASYA 
İsmet özarslan 
ANKARA 
Kâmil Tuğrul Coşkunoğlu 
Mehmet Çevik 
Tevfik Ertürk 
Göksel Kalaycıoğlu 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sağdıç 
Halil Şıvgın 
Mustafa Rüştü Taşar 
ANTALYA 
Abdullah Cengiz Dağyar 

(Kabul Edenler) 

Cengiz Tuncer 
ARTVİN 
Bahattin Çaloğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Ömer Okan Çağlar 
Mehmet Yüzügüler 
BALIKESİR 
Ali Sami Akkaş 
İsmail Dayı 
Necat Tunçsiper 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
BİNCÖt 
Mehmet Ali Doğuşlu 
BİTLİS 
Kâmran İnan 
BOLU 
Seçkin Fırat 
Kâzım Aksoy 
BURDUR 
Sait Ekinci 

Kanunlaşmıştır 
450 
230 
186 
39 
3 
2 

209 
: 11 

ÇANAKKALE 
Mümin Kahraman 
Ayhan Uysal 
ÇANKIRI 
Ali Necmettin Şeyhoğlu 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Nevzat Aksu 
Mustafa Namlı 
DENİZLİ 
Ayçan Çakıroğulları 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Abdülkadir Aksu 

EDİRNE 
Şener İşleten 
İsmail Üğdül 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Metin Yaman 

İbrahim özel 
BURSA ERZURUM 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin S a b a h a t t m A r a s 

tıu„- \ „ \ , „ Mehmet Kahraman 
ilhan Aşkın 
Mehmet Gedik 
Hüsamettin örüç 
Fahir Sabuniş 
İsmet Tavgaç 
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Rıza Şimşek 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
İsmet Oktay 
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GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
Mustafa Hikmet Çelebi 
Ahmet Günebakan 
Hasan Tanrıöver 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Mehmet Ali Karadeniz 
Yavuz Köymen 
GÜMÜŞHANE 
Ülkü Gökalp Güney 
Muhittin Karaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
HATAY 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
İÇEL 
Hikmet Biçentürk 
Ali Bozer 
Ali Er 
Ali Rıza Yılmaz 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
JBehiç Sadi Abbasoğlu 
Cevdet Akçalı 
Avni Akyot 
Yaşar Albayrak 
tmren Aykut 
Orhan Demirtaş 
İsmail Safa Giray 
Adnan Kahveci 
Recep Ercüment Konukman 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
İbrahim özdemir 
Güneş Taner 
Sudi Türel 
Reşit Ülker 
Namık Kemal Zeybek 
İZMİR 
Işın Çelebi 
H. Hüsnü Doğan 
Burhan Cahit Gündüz 
Kemal Karhan 

Işılay Saygın 
Ramiz Sevinç 
KAHRAMANMARAŞ 
Adil Erdem Bayazıt 
Mehmet Onur 
Ali Topçuoğlu 
KARS 
İlhan Aküzüm 
Yasin Bozkurt 
Kerem Güneş 
KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Murat Başesgioğlu 
Hüseyin Sabri Keskin 
KAYSERİ 
Abdulmecit Yağan 
Mehmet Yazar 
KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 
KIRŞEHİR 
Şevki Göğüsger 
Gökhan Maraş 
KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Mustafa Dinek 
Ziya Ercan 
Mehmet Keçeciler 
Haydar Koyuncu 
Adil Küçük 
Ali Talip özdemir 
Ali Pınarbaşı 
Saffet Sert 
Mehmet Şimşek 
Abdullah Tenekeci 
KÜTAHYA 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli 
MALATYA 
Mehmet Bülent Çaparoğlu 
Galip Demirel 
Metin Emiroğlu 
Yusuf Bozkurt özal 
Talat Zengin 

— 535 — 

MANİSA 
Gürbüz Şakranlı 
Münir F. Yazıcı 
Mehmet Yenişehirlioğlu 
MARDİN 
Nurettin Yılmaz 
MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
MUŞ 
Alaattin Fırat 
Mehdin Işık 
Erkan Kemaloğlu 
Mehmet Emin Seydagil 
NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
NİĞDE 
Raşit Daldal 
Birsel Sönmez 
ORDU 
Bahri Kibar 
Ertuğrul özdemir 
Nabi Poyraz 
Yılmaz Sanioğlu 
İhsan Nuri Topkaya 
Gürbüz Yılmaz 
Şükrü Yürür 
SAKARYA 
Mümtaz Özkök 
Ayhan Reyhan Sakallıoğlu 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Kemal Akkaya 
Hüseyin Özalp 
SİİRT 
tdris Arıkan 
Kemal Birlik 
Kudbettin Hamidi 
SİNOP 
Hilmi Biçer 
SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ömer Günbulut 
Mahmut Karabulut 
Kaya Opan 
Şakir Şeker 
Mehmet Mükerrem Taşçıoglu 
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ŞANLIURFA 
Necati Akıncı 
Eyüp Cenap Gülpınar 
Bahri Karakeçili 
TOKAT 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 
Erkan Yüksel 

ADANA 
Selahattin Kılıç 
AFYON 
Baki Durmaz 
ANKARA 
Kâmil Ateşoğulları 
Tevfik Koçak 
AYDIN 
Hilmi Ziya Postacı 
BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 
BURSA 
Cavit Çağlar 
ÇORUM 
Cemal Şahin 
DENİZLİ 
Hüdai Oral 
ELAZIĞ 
Mehmet Tahir Şaşmaz 
İSPARTA 
Abdullah Aykon Doğan 

TRABZON 
Avni Akkan 
Eyüp Aşık 
Hayrettin Kur be ti i 
VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
thsan Bedirhanoğlu 
Reşit Çelik 

Reddedenler 

İÇEL 
Etem Cankurtaran 
Ekin Dikmen 
İSTANBUL 
Ali Haydar Erdoğan 
Hasan Fehmi Güneş 
Hüsnü Okçuğlu 
İZMİR 
K. Kemal Anadol 
Halil Çulhaoğlu 
Ahmet Ersin 
Erol Güngör 
Fuat Kılcı 
Neccar Türkcan 
KOCAELİ 
Onur Kumbaracıbaşı 
Alaettin Kurt 
KONYA 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 
MANİSA 
Sümer Oral 

(Çekimserler) 

Muslih Görentaş 
Selahattin Mumcuoğlu 

YOZGAT 

Cemil Çiçek 
Ali Şakir Ergin 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 

NEVŞEHİR 
Cemal Seymen 
NİĞDE 
Doğan Baran 
SAKARYA 
Mehmet Gölhan 
SAMSUN 
Cemal Alişan 
İrfan Demiralp 
Ali Eser 

TRABZON 

Mehmet Çakıroğlu 

TUNCELİ 
Kamer Genç 
Orhan Veli Yıldırım 

ZONGULDAK 

Şinasi Altıner 
Ömer Barutçu 
Güneş Müftüoğlu 

UŞAK 

Ahmet Avcı 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

(Geçersiz Oylar) 

ÇORUM 
Rıza Ilıman 

SAKARYA 
Yalçın Koçak 
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ADANA 
Mehmet Ali Bilici 
Mehmet Can 
Cüneyt Canver (tz.) 
M. Halit Dağlı 
Abdullah Sedat Doğan 
Mahmut Keçeli 
Orhan Şendağ 
ADIYAMAN 
Abdurrahman Karaman 

AFYON 
Metin Balıbey 
Abdullah Ulutürk 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 
Hasan Adnan Tutkun 
Kâzım Ul.usoy 

ANKARA 
Erol Ağagil 
Muzaffer Atılgan 
Beşer Baydar 
Onural Şeref Bozkurt 
Ömer Çiftçi 
Rifat Diker 
Hüseyin Barlas Doğu 
Eşref Erdem 
Mehmet Sezai Pekuşlu 
Arif Sağ 
İbrahim Tez 
Ercan Vuralhan 
Zeki Yavuztürk 
Rıza Yılmaz 
Yaşar Yılmaz 
ANTALYA 
Adil Aydın 
Deniz Baykal 
Hasan Çakır (İz.) 
İbrahim Demir 
Hasan Namal 

(Oya Katılmayanlar) 

ARTVİN 
Ayhan Arifağaoğlu 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Mustafa Bozkurt 
Nabi Sabuncu 
BALIKESİR 
Kudret Bölükoğlu 
Fenni Islimyeli 
İ. Önder Kırlı 
Ahmet Edip Uğur 
BİLECİK 
Tayfur Ün 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
İlhami Binici 
BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 
Faik Tarımcıoğlu 
BOLU 
Nevzat Durukan 
Turgut Yaşar Gülez 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
BURSA 
Abdulkadir Cenkçiler 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Fehmi Işıklar 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 
ÇANAKKALE 
Mustafa Cumhur Ersümer 
İlker Genlik 
ÇANKIRI 
Ali Çiftçi 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Esat Yıldırım Avcı (Bşk. V.) 
Adnan Keskin 
DİYARBAKIR 
Fuat Atalay 
Ferit Bora 
Hikmet Çetin 
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Nurettin Dilek 
Mehmet Kahraman (tz.) 

. Salih Sümer 
EDİRNE 
Mehmet Fuat Erçetin 
Erdal Kalkan 
ELAZIĞ 
Hüseyin Cahit Aral 
Ahmet Küçükel 
Nizamettin özdoğan 
Ali Rıza Septioğlu 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
ERZURUM 
Togay Gemalmaz 
Nihat Kitapçı 
İsmail Köse 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 
ESKİŞEHİR 
M. Cevdet Selvi 
Zeki Ünal 
Erol Zeytinoğlu 
GAZİANTEP 
Abdulkadir Ateş 
Hasan Celal Güzel 
Ünal Yaşar 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Mustafa Çakır 
Rüştü Kurt 
HAKKÂRİ 
Cumhur Keskin 

HATAY 
Mehmet Dönen 
Mustafa Kemal Duduoğlu 
Turhan Hırfanoğlu 
öner Miski (İz.) 
Mehmet Pürdeloğlu 
Ali Uyar 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
Ertekin Durutürk 
İbrahim Gürdal 
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İÇEL 
Durmuş Fikri Sağlar 
M. tstemihan Talay 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
B. Doğancan Akyürek (tz.) 
Abdülbaki Albayrak 
Abdullah Baştürk 
tsmail Cem 
Yüksel Çengel 
Mehmet Necat Eldem 
Hayrettin Elmas 
M. Ali Eren 
Halil Orhan Ergüder 
Nuri Gökalp 
Temel Gündoğdu 
Talat tçöz 
Ömer Ferruh tlter (tz.) 
Akan Kavak 
Mehmet Cavit Kavak 
Aytekin Kotil (Bşk. V.) 
Mehmet Moğultay 
İsmail Hakkı önal 
Mustafa Hilmi özen 
Mustafa Sarıgül 
Yusuf Kenan Sönmez 
Ali Tanrıyar 
Mustafa Timisi 
Ati Topuz 
Adnan Yıldız 

İZMİR 
Veli Aksoy 
Türkân Akyol 
M. Turan Bayazıt 
tsmet Kaya Erdem (Başkan) 
Akın Gönen 
Erdal İnönü 
Birgen Keleş 

KAHRAMANMARAŞ 
Atilla tmamoğlu 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Şahin 
Ahmet Uncu 

KARS 
Mahmut Alınak 
Vedat Altun 
Sabri Araş 
KASTAMONU 
Nur hal Tekinel 
KAYSERİ 
M. İrfan Başyazıcıoğlu 
Recep Orhan Ergun (tz.) 
Ahmet Servet Hacıpaşaoğlı 
Nuh Mehmet Kaşıkçı (tz.) 
Seyit Halil özsoy 
Mustafa Şahin 
KIRKLARELİ 
Gürcan Ersin 
trfan Gürpınar 
KIRŞEHİR 
Kâzım Çağlayan 
KOCAELİ 
Abdulhalim Araş (Bşk. V.) 
Bülent Atasayan 
Erol Köse 
A. Rıza Sirmen 
Ömer Türkçakal 
KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener (t.A.) 
H. Cavit Erdemir 
Mehmet Korkmaz 
MALATYA 
tbrahim Aksoy 
MANİSA 
Ümit Canuyar 
Ekrem Pakdemirli 
önol Sakar (İz.) 
M. Erdoğan Yetenç 
Hasan Zengin 
MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Beşir Çelebioğlu 
Abdülvahap Dizdaroğlu 
Mehmet Adnan Ekmen 
Ahmet Türk 
MUĞLA 
Tufan Doğu (tz.) 
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Musa Gökbel 
Latif Sakıcı 
Süleyman Şükrü Zeybek 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
NİĞDE 
Haydar Özalp 
Mahmut öztürk 
RİZE 
Mustafa Nazikoğlu 
Mustafa Parlak 
Şadan Tuzcu 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Ahmet Neidim 
SAMSUN 
Mehmet Akarca 
tlyas Aktaş 
Nafiz Kurt (İ.A.) 
SİİRT 
Zeki Çeliker 
SİNOP 
Özer Gürbüz 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Ekrem Kangal 
ŞANLIURFA 
Murat Batur 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Aziz Bülent öncel 
TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Güneş Gürseler 
Ahmet Karaevli 
Enis Tütüncü 
TOKAT 
Metin Gürdere 
Kâzım Özev (t.A.) 
Kenan Süzer 
TRABZON 
İbrahim Cebi 
Necmettin Karaduman 
Fahrettin Kurt (B.) 
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YOZGAT 

Seyit Ahmet Dalkıran 

ZONGULDAK 
Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Âtasoy 

Tevfik Ertüzün 
Ömer Faruk Macun 
Mustafa Tınaz Titiz 
Koksal Toptan 

ADIYAMAN 
ANTALYA 
AYDIN 

(Açık Üyelikler) 

ÇORUM 
DİYARBAKIR 
HATAY 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

127 NCJ BİRLEŞİM 

6 . 6 . 1991 Perşembe 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 
DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

0 

r 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı ile Rize Milletvekili Mustafa Nazikoğlu ve 7 Arkadaşının Türk Ceza Ka
nununun 313, 314 ve 315 inci Maddeleri Gereğince Verilmiş Cezaların Affı Hakkında 
Kanun Teklifi, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Topçuoğlu ve 12 Arkadaşının 765 
Sayılı Türk Ceza Kanununun Ek 2 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi, izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 
478 inci Maddesinin 2 nci Fıkrası ile 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun 

* Teklifi ile 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 453 üncü Maddesinin Yürürlükten Kal
dırılmasına Dair Kanun Teklifi, Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı'nıh 765 Sa
yılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/757, 2/276, 2/322, 2/345, 2/420, 2/442) (S. Sayısı : 513) (Da
ğıtma tarihi : 12.2:1991) 

2. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın ve 3 Arkadaşının, 3394 ve 3542 Sayılı 
Kanunlarla Değişik 3194 Sayılı İmar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
Bu Kanuna iki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/333) (S. Sayısı : 421) (Dağıtma tarihi : 
17.5.1990) 



X 3. — Malatya Milletvekili M. Bülent Çaparoğlu'nun, Yeni Kurulan Belediyeler 
1e Ekonomik Sıkıntıda Bulunan Belediyelere Malî Yardım Yapılması Hakkında Ka
nun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/403) (S. Sayısı : 
504) (Dağıtma tarihi : 17.1.1991) 

4. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin 
Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkın
da Kanun ile 1580 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/409) (S. Sayısı : 494) (Dağıtma tarihi : 
3.12.1990) 

X 5. — 28.7.1981 Tarihli ve 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet, Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret, Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/625) (S. Sayısı : 518) (Dağıtma ta
rihi Î 15.2.1991) 

X 6. — 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi'Hakkında 
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Konya Millet
vekili Haydar Koyuncu ve 2 Arkadaşının, 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkın
malarının Desteklenmesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/658, 2/161 
(S. Sayıları : 361 ve 361'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 5.2.1990; 28.11.1990) 

7. — Millî Prodüktivite Merkezi Kuruluş Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/696) (S. Sayısı: 
415) (Dağıtma tarihi : 11.5.1990) 

8. — Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı ve 3 Arkadaşının 2918 Sayılı 
Karayolları Trafik Kanununun 6 ve 114 üncü Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/239) (S. Sayısı : 423) (Dağıtma 
tarihi : 15.5.1990) 

X 9. — Polis Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/701) (S. Sayısı : 424) (Da
ğıtma tarihi : 15.5.1990) 

10. — Samsun Milletvekili Kemal Akkaya'nın, 3346 Sayılı Kamu İktisadî Te
şebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlen
mesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/195) 
(S. Sayıları : 279 ve 279a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 2.11.1989, 21.5.1990) 

11. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/629) (S. Sayısı : 430) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 
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12. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçaksın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1002) (S. Sayısı : 439) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

13. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 29 Arkadaşının, İzin ve Tebdilihava 
Müddetlerini Geçiren Er ve Erbaşların Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/159) (S. Sayısı : 445) (Dağıtma tarihi: 27.9.1990) 

14. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz ve 14 Arkadaşının, 1111 Sayılı Asker
lik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (2/324) (S. Sayısı : 459) (Dağıtma tarihi : 17.10.1990) 

15. — îzmir Milletvekili Erdal inönü ve 44 Arkadaşının, Temelli Kapatılmış Si
yasî Partilerin Açılması ve Hazineye İntikal Eden Mal Varlıklarının ladesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/306) (S. Sayısı : 464) (Dağıtma ta
rihi : 22.10.1990) 

16. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli.ve 3 Arkadaşının, 10.7.1953 Ta
rihli ve 6132 Sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesine Bir Bent Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(2/334) (S. Sayısı : 468) (Dağıtma tarihi : 24.10.1990) 

17. — İstanbul Milletvekili Mustafa Timisive 7 Arkadaşının, 2559 Sayılı Po
lis Vazife ve Selahiyet Yasasına Bir Madde Eklenmesine ve 466 Sayılı Yasa Dışı Ya
kalanan veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Yasanın 1 inci 
Maddesinin Bir Bendinin Değiştirilmesine İlişkin Yasa Teklifi ve Adalet ve İçişleri 
komisyonları raporları (2/39) (S. Sayısı : 469) (Dağıtma, tarihi : 31.10.1990) 

18. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, 1580 Sayılı Belediye Kanununun 53 
üncü Maddesinin 1 inci Fıkrasının 4 üncü Bendinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/300) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma ta
rihi : 31.10.1990) 

19. — Balıkesir Milletvekili A; Edip Uğur'un, Mezarlıklar ve Şehitlikler Hak
kında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/400) (S. Sayısı : 490) (Dağıt
ma tarihi : 8.11.1990) 

X 20. -r- Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyon Hakkında Kanunun 
5 inci Maddesine Üç Bent ve 6 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/741) (S. Sayısı : 502) 
(Dağıtma tarihi : 28.12.1990) 

21. — Türkiye Bağcılığının Modernleştirilmesi ve Bağcılığımızın Kalkındırılması 
Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/756) (S. Sayısı : 511) (Dağıtma ta
rihi : 7.2.1991) 



— 4 — 

22. — Atatürk Orman Çiftliği Mülkiyeindeki Bir Kısım Arazinin Türkiye Cum
huriyeti Devleı Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne Devredilmesine izin Ve
rilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/787) (S. Sa
yısı 516) (Dağıtma tarihi : 12.2.1991) 

23. — 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz ve 55 Arkadaşının, 1402 
Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren ve Kanuna Bazı Ek Ge
çici Maddeler Eklenmesi Hakkındaki Yasa Teklifi ve Hatay Milletvekili öner Mis-
ki'nin 13.5.1971 Tarihli ve 1402 Numaralı Sıkıyönetim Kanununun Üç Maddesinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet komisyon
ları raporları (1/526, 2/36, 2/38) (S. Sayısı : 520) (Dağıtma tarihi : 20.2.1991) 

24. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 20.5.1990 Tarih ve 3644 Sayılı 130 
İlçe Kurulması Hakkındaki Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/385) (S. Sayısı : 521) (Dağıtma tarihi : 
20.2.1991) 

25. — İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in, 26.6.1973 Tarih ve 1774 Sayılı 
Kimlik Bildirme Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve. Adalet Komisyonu Raporu (2/437) (S. Sayısı : 522) (Dağıtma tarihi : 26.2.1991) 

26. — Uzman Jandarma Kanununa Bazı Fıkralar Eklenmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/791) (S; Sayısı : 530) (Dağıtma tarihi : 
5.3.1991) 

27. — Kars Milletvekili Mahmut Almak ve 9 Arkadaşının, 442 Sayılı Köy Ka
nununun 74 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Ka
nun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/407) (S. Sayısı : 529) (Dağıtma tarihi : 
5.3.1991) 

28. — Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Mer
kezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasaıısı ile Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın 3221 Sayılı Hâkim ve Savcı Aday
ları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 8 inci Maddesinin 
2 Numaralı Bendinin (a) Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Kır
şehir Milletvekili Gökhan Maraş'ın 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 3221 
Sayılı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/748, 2/133, 2/491) (S. Sayısı : -531) (Dağıtma tarihi : 7.3.1991) 

29. — İzmir Milletvekili M. Turan Bayazıt ve 4 Arkadaşının, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 55 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında İçtüzük 
Değişiklik Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/484) (S. Sayısı : 532) (Dağıtma 
tarihi : 7.3.1991) 
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30. — Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Anayasa ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm komisyon
ları raporları (1/784) (S, Sayısı : 537) (Dağıtma tarihi : 20.3.1991) 

31. — Hayvan Islahı Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri 
komisyonları raporları (1/648) (S. Sayısı : 538) (Dağıtma tarihi : 25.3.1991) 

X 32. — Çanakkale Milletvekili Ayhan Uysal ve 9 Arkadaşının, Çanakkale Sa
vaşlarına Katılanlara Şeref Madalyası Verilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Sa
vunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/338) (S. Sayısı : 547) (Dağıtma 
tarihi : 25.3.1991) 

X 33. — Petrol Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/664) (S. Sayısı : 548) (Dağıtma tarihi : 29.3.1991) 

X 34. — Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı, Aydın Milletvekili 
Mehmet Yüzügüler'in Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve Kırk
lareli Milletvekili Gürcan Ersin'in 4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkın
daki Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet, İçişleri ve 
Tarım, Orman ve Köyişleri komisyonları raporlan (1/736, 2/390, 2/464) (S. Sayısı : 552) 
(Dağıtma tarihi : 22,4.1991) 

35. — Konya MÜletvekili Mustafa Dinek ve 4 Arkadaşının, Posta, Telgraf ve Te
lefon İdaresinin Biriktirme ve Yardım Sandığı. Hakkında 22.12.1941 Tarih ve 4157 
Sayılı Kanunun Birinci Maddesinin Değiştirilmesi. Hakkında Kanun Teklifi ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/377) '(S. Sayısı : 555) 
(Dağıtma tarihi : 26.4.1991) 

36. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun; 11 Genel Meclisi Üyeleri, 
Belediye Meclisi Üyeleri ve Belediye Encümen Üyelerine Silah Taşıma Vesikası Ve-
rilme*i için 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 
7 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve İçişleri Ktomislyonu Ra
poru (2/247) (S. Sayısı : 559) (Dağıtma tarihi : 3.5.1991) 

37. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/797) (S. Sayısı : 560) (Dağıtma tarihi : 3.5.1991) 

38. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 3 Arkadaşının, 403 Sayüı Türk 
Vatandaşlığı Kanununa İki Fıkra ve 1111 Sayılı Askerlik Kanununa Bir Fıkra Eklen
mesine Dair Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Birgen Keleş ve 8 Arkadaşının, 403 
Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile 1111 Sayılı Askerlik Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve İçişleri komisyon
ları raporları (2/461, 2/473) (S. Sayısı :• 565) (Dağıtma tarihi : 16.5.1991) 
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39. — Sakarya Milletvekili Ayhan Sakallıoğlu'nun, 3713 Sayılı Terörle Mücadele 
Kanununa Geçici 10 uncu Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/556) (S. Sayısı: 568) (Dağıtma tarihi: 28.5.1991) 

40, — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 12.4.1991 Tarih ve 3713 Sayılı Te
rörle Mücadele Kanununun 22 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/550) (S. Sayısı : 569) (Dağıtma tarihi : 
30.5.1991) 

^ • — • • 

(X) Açık oylamaya tabi isleri gösterir. 

(127 nci Birleşim) 



Dönem : 18 Yasama Yılı : 4 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 551) 

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Bunların Personeli ve Eko
nomik istikrar Tedbirleri Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı ve 
Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/785) 

TC. 
Başbakanlık 281.1991 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: K.K. Gn. Md. 07/101-119/01382 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 7.1.1991 tarihinde kararlaştırılan "Kamu Kurum 
ve Kuruluşları ile Bunlann Personeli ve Ekonomik İstikrar Tedbirleri Hakkında Yetki Kanunu 
Tasarısı" ile gerekçesi ekte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Yıldırım Akbulut 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli memurlar ile diğer personelin yürütmekte olduk
ları kamu hizmetlerinin etkinliğini artırmak; bu personelin malî ve sosyal haklarında ve diğer-
hususlarda iyileştirmeler yapmak ve ücret sisteminin adil bir şekilde gelişmesini sağlamak üze
re Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verilmesini öngören bu Ta
sarıda, Anayasanın 91 inci maddesine uygun olarak yetki kanununun amacı, kapsamı, gözö-
nünde bulundurulacak ilkeler ile yetki süresi belirtilmekte ve bu süre içinde Bakanlar Kurulu
nun birden fazla kanun hükmünde kararname çıkarabilmesi öngörülmektedir. 

Diğer taraftan, kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlanmalarına ilişkin olarak çeşitli kanun 
ve kanun hükmünde kararnamelerde ve bunların görev, yetki ve teşkilatlarının düzenlenmesi
ne ilişkin hükümlerinde değişiklikler yapılabilmesi ve yeni düzenlemelere gidilebilmesi öngö
rülmektedir. 

Türkiye ekonomisinde gerçekleştirilen yapısal değişiklikler, iktisadî faaliyetlerin verimini 
artırmış, ekonomi, planlanandan daha hızlı büyümüştür. Böylesine hızlı bir kalkınma, Devle
tin, fiyat istikrarını muhafaza etmek için acil tedbirler almasını gerektirmektedir. Bu tedbirle
rin alınması, Anayasamızda öngörülen Sosyal Devlet ilkesinin de bir gereğidir. Bilindiği gibi 
Sosyal Devlet, kişiyi ekonomik hayatta yalnız bırakmayan, kişinin huzur ve refahını gerçekleş
tirmek, güvence altına almak, sosyal adaleti sağlamak için ekonomik tedbirler alan, böylece 
ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı gerçekleştirip adalete, tam çalışma esasına ve herkes 
için insanlık onuruna yaraşır bir hayat seviyesini sağlayan bir devlet biçimidir. 
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Son günlerde dış dünyada meydana gelen gelişmeler, özellikle Avrupa Güvenlik ve İşbirli
ği Konferansının imzalanması ve soğuk savaşa son verilmesi, diğer ülkelerin ekonomilerinde 
süratli değişikliklere yol açtığından, bunlara paralel olarak ülkemizde de ekonomik konularda 
anında ve hızlı tedbirler alınması gerekmektedir. Bu ihtiyacı karşılamak üzere ekonomik konu
larda da kanun hükmünde kararnameler çıkarılması öngörülmektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu Kanunun amacının, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli memurlar 
ve diğer personelin çalışmalarında etkinliği artırmak, kamu hizmetlerinin düzenli, süratli ve 
verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere bunların malî, sosyal ve diğer haklannda iyi
leştirmeler yapmak ve kamu kurum ve kuruluşlarının kuruluş, görev ve yetkileriyle ilgili dü
zenlemeler getirmek, ayrıca ekonominin istikrarlı bir şekilde sürmesini temin için Bakanlar ku
ruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek olduğu belirtilmektedir. 

Madde 2. — Yetki Kanununun kapsamını belirleyen bu maddede kanun hükmünde ka
rarnamelerin hangi kanunlarda ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapabileceği 
gösterilmektedir. 

Madde 3. — Bu madde ile, kanun hükmünde kararnamelerin hazırlanması sırasında göz-
önünde bulundurulacak ilkeler belirlenmekte ve konu ile ilgili Anayasa Mahkemesi kararı da 
dikkate alınarak, düzenlemenin ancak ivedi ve zorunlu hallere münhasır olması gerektiği hük
me bağlanmaktadır. 

Madde 4. — Bu maddede, Bakanlar Kuruluna verilen kanun hükmünde kararname çıkar
ma yetkisinin, Kanunun yayımından itibaren oniki ay süre ile geçerli olduğu belirtilmekte ve 
yetki süresi içinde Bakanlar Kurulunun birden fazla kanun hükmünde kararname çıkarabile
ceği hükme bağlanmaktadır. 

Madde S. — Yürürlük maddesidir. 
Madde 6. — Yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 551) 
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Anayasa Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 12.2.1991 
Anayasa Komisyonu 

Esas No: 1/785 
Karar No: 36 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSÎ RAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca, 29.1.1991 tarihinde Komisyonumuza gönderilen,. Kamu Kurum ve Kuru
luşları ile Bunların Personeli ve Ekonomik istikrar Tedbirleri Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı 
Komisyonumuzun, 6.2.1991 tarihli toplantısında Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler'in de katıl
masıyla incelenmiştir. 

Komisyonumuz, tasarıyı gerekçesi doğrultusunda olumlu bulmuştur. Ancak, Kanun Hük
münde Kararname çıkartma yetkisinin, Anayasanın 7 nci maddesinin açık hükmü doğrultu
sunda mümkün olduğunca, Türkiye Büyük Millet Meclisine az intikal ettirilmesi ve ayrıca ku
ruluş kânunları ile toplumun çeşitli yönlerini kapsayan temel kanunlarda kanun hükmünde 
kararnamelerle değişiklik yapılmaması, sadece kamu personelinin özlük haklarının iyileştiril
mesine yönelik, zorunlu ve ivedi hallerde kanun hükmünde kararname çıkartılmasının uygun 
olacağı görüşünde birleşen Komisyonumuz, bu temenninin Komisyon Raporunda belirtilmesi
ni de kararlaştırmıştır. t 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandıktan sonra maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

Tasarının 1,3,5 ve 6 ncı maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 2 nci maddesi, Yetki Kanununun kapsamını düzenlemektedir. Bu maddenin (A) 

işaretli fıkrasından (j) bendi, Anayasa Mahkemesinin 1.2.1990 tarihli ve E: 1988/64; K: 1990/2 
sayılı Kararı doğrultusunda çıkartılmış ve aynen kabul edilen diğer bendlerin sıralaması buna 
göre yapılmıştır. 

Yukarıda açıklandığı şekilde-, temel kanunlarla ve toplumu çeşitli yönleriyle kapsayan ka
nunlarla ilgili düzenlemelerin kanun hükmünde kararnamelerle yapılmasının sakıncalarını göz-
önüne alan Komisyonumuz, aynı maddenin (C) işaretli fıkrasından, (a), (b), (c), (d), (e), (i) 
ve (l) bendjerini çıkartmış ve aynen kabul edilen (f), (g), (h), (j), (k) ve (m) bendlerinin sırala
masını buna göre yaparak, 

2 nci maddeyi bu değişikliklerle kabul etmiştir. 
Tasarının 4 ncü maddesi yetki süresini düzenlemektedir. Komisyonumuz, 1991 yılı sonuna 

kadar bu yetkinin kullanılmasının uygun olacağı görüşü ile sürenin "on ay" olmasını benim
semiş ve maddeyi bu değişiklikle kabul etmiştir. 

Raporumuz, havalesi gereği Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmak üzere Yüksek Başkan
lığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Başkanvekili 
Kamil T. Coskunoğlu Ledin Barlas 

Ankara Adana 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 551) 
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Üye 
M. Sezai Pekuslu 

Ankara 

Üye 
Sedat Doğan 

Adana 
Tümüne muhalifim 

Muhalefet şerhim eklidir 

Üye 
Alvnet Ersin 

tzmir 
Tümüne muhalifim 

Üye 
Metin Emir oğlu 

Malatya 

Üye 
Akatlin Fırat 

Muş 

Üye 
Yûmaz Altuğ 

Sivas 

Üye 
Güneş Müftüoğlu 

Zonguldak 
Tümüne muhalifim 

Üye 
lllıan Askın 

Bursa 

Üye 
Hüdai Oral 

Denizli 
Tümüne muhalifim 

Muhalefet şerhim eklidir 

Üye 
Abdülmecit Yağan 

Kayseri 

Üye 
M, Fuat Yazıcı 

Manisa 

Üye 
Yasar Topçu 

Sinop 
Tümüne muhalifim 

Muhalefet gerekçesi eklidir 

Üye 
Ahmet Ava 

Uşak 

Muhalefet gerekçem eklidir 

MUHALEFET ŞERHİ 

Yetki Kanunu Tasarısı Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görevli personelin çalışmalarında 
etkinliği artırmak, kamu hizmetlerinin düzenli, süratli ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağ
lamak üzere bunların malî, sosyal ve diğer haklarında iyileştirmeler yapmak; kamu kurum ve 
kuruluşlarının, görev ve yetkileri ile ülke ekonomisine ilişkin konularda düzenlemelerde bu
lunmak için Bakanlar Kuruluna KHK çıkarma yetkisi vermektedir. 

Bu yetki, üç konuyu kapsamaktadır. 
1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görevli personelin malî, sosyal ve diğer haklarında 

iyileştirmeler yapmak, 
2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının teşkilatlanmalarında değişiklik ve düzenlemeler 

yapmak, 
3. Ekonomik istikrar tedbirleri almak. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 551) 
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Yetki Kanunu tasarısı personelle ilgili olarak 20 Kanun ve 4 KHK'yi kapsama almış gö
rünmektedir. (Anayasa Komisyonunda bizim idaremiz ile 78 Sayılı KHK kapsamdan çıkarıl
mıştır.) Ancak 2/a-v fıkrasında diğer Kanun ve KHK'lerin kamu personeli ile ilgili hükümle
rinde değişiklik ve düzenlemelerde kapsama dahil olduğundan Yetki Kanunu Tasarısının alanı
nı tam olarak tespit imkânı bulunamamış, komisyona katılan Sayın Bakan da gerekli bilgiyi 
verememiştir. 

Yetki Kanunu Tasarısı teşkilatlanma yönünden Bakanlıkları, yeni Bakanlık kurulmasını 
ve tüm kurum ve kuruluşları kapsamaktadır. 

Ekonomik istikrar tedbirleri yönünden ise yetki kanunu tasarısı komisyonda yapılan deği
şikliklerle 5 kanun ve 2 KHK'yi kapsar hale dönüştürülmüştür. 

Yetki Kanunu Tasarısında süre komisyonda yapılan değişiklikle 10 ay olarak tespit edil
miştir. 

Yetki Kanunu Tasarısı amaç, kapsam ve ilkeleri yönünden Anayasa Mahkemesince iptal 
edilen yetki kanunu ile benzer hükümler içermektedir. 

Yetki Kanunu Tasarısının ilk amacı kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelin ça
lışmalarında etkinliği artırmak, kamu hizmetlerinin düzenli, süratli ve verimli bir şekilde yü
rütülmesini sağlamaktır. 

istenen yetki çok geniş bir personel düzenlemesini, âdeta idarî bir reformu hedeflemekte
dir. Bakanlar Kurulu uzun araştırmaya dayalı çok yönlü bir konuda KHK ile düzenleme yetki
si istemektedir. Oysa KHK'Ier ivedi ve zorunlu hallere mühsarıdır. tdarî reform KHK ile yapıl
ması mümkün olmayan bir düzenlemedir. Gerçekten de Anayasa Mahkemesinin 1.2.1990/2 K. 
sayılı kararında "Niteliği itibari ile uzun süreli ve çok yönlü çalışmaları zorunlu kılan personel 
mevzuatı genelde ivediliği gerektiren bir konu olarak değerlendirilemez. Hatta aksine personel 
mevzuatının kısa süreli ve ivedi kararnameler yerine bir plana dayalı uzun süreli çalışmalarla, 
sık sık değişmeyecek kurallarla düzenlenmesinin gerekliliği ileri sürülebilir... memurlar ile di
ğer kamu görevlilerinin düzenli, süratli, verimli ve ekonomik biçimde yürütülmesini temin et
mek amacı ile bunların idarî, malî ve sosyal iyileştirmeler yapılması için ivediliği gerektiren 
ve kısa sürede yasa ya da yasalar yerine KHK'lerle düzenlenmesi parlamentonun yasama yet
kisini bu konularda işlerliğini kaybetmesi ve yürütmeye devri sonucunu doğurur. Bu da anaya
sanın başlangıç bölümüne, 2-7-87 ve 91 inci maddelerine aykırı düşer" diyerek eski yetki ka
nununu iptal etmiştir. 

Yeni Yetki Kanunu Tasarısı da aynı düzenlemeyi getirdiğinden daha birinci maddesinin 
ilk bölümünün Anayasaya aykırılığı sabittir. 

Yine Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görevli personelin malî, sosyal ve diğer haklarında 
iyileştirmeler yapılması için de Anayasa Mahkemesinin aynı kararında ivediliği gerektiren ve 
kısa sürede yasa ya da yasalar yerine KHK'lerle düzenlenmesinin Anayasaya aykırı olacağı ka
bul edilmiştir. 

Malî haklarda yapılacak iyileştirmelere karşı çıkmak mümkün değilse de, takip edilen yo
lun yanlışlığı ve anayasaya aykırılık nedeniyle bu konuyu da KHK'Ier ile düzenlemek yanlıştır. 

Yeni Yetki Kanunu Tasarısında KHK'lerle yeni Bakanlık kurulması da öngörülmektedir. 
Anayasanın 113 üncü maddesine göre Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve 

yetkileri ve teşkilatı kanunla düzenlenir denmektedir. Ayrıca Bakanlık kurulması işlemi ivedi 
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ve zorunlu durum olarak kabul edilemez. KHK'lerin ivedi ve zorunlu olmayan durumlarda 
kullanılması yasama yetkisinin devri anlamına gelir ve Anayasanın 7 ve 91 inci maddelerine 
aykırı düşer. 

Nitekim Anayasa Mahkemesinin 1990/2 K. Sayılı kararı da bu görüşü teyid etmekte ve 
yeni Bakanlık kurulmasının Anayasanın 7 ve 91 inci maddelerine aykırı düşeceğini kabul etmiş 
bulunmaktadır. 

Yeni Yetki Kanunu Tasarısı Anayasanın 7 nci maddesindeki "Yasama yetkisi Türk Milleti 
adına TBMM'ne aittir. Bu yetki devredilemez" mutlak ilkesine aykırıdır. Birçok konuda 
TBMM'ne ait olan yasama yetkisi yürütmeye devredilmektedir. Kuvvetler ayrılığı kuralı da açıkça 
ve alenen çiğnenmektedir. 

Diğer taraftan Anayasa Mahkemesinin yetki kanunlarının iptaline dair kararları da hiçe 
sayılmaktadır. 

Anayasanın 153 üncü maddesine göre, "Anayasa Mahkemesi kararları yasama, yürütme 
ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar" hükümetin kararları 
ve anayasa kuralını hiçe sayarak aynı konuda, aynı amaçla sadece kelimelerde değişik ambalaj
la yetki isteminde bulunmasına anlam vermek mümkün değildir. 

Anayasaya aykırılıkla direnmek artık bir anayasa ihlalidir ki, kimse bu durumu savuna
maz. 

KHK uygulamasında yapılanlar hukukun üstünlüğü prensibine ve hukuk devletine açıkça 
aykırıdır. Bugün 117 adet KHK'nin yasal dayanağı ortadan kalkmıştır. Bir yıldır bu konuda 
bir tek düzenleme getirilmemiştir. 

Yetki Kanunu Tasarısında öngörülen 10 aylık süre de fazladır. Anayasa Mahkemesinin ip
tal kararlarından sonra doğacak yasal boşluklar için öngördüğü 3-6 aylık süreler ivedi ve zo
runlu olarak tanınmaktadır. Bu nedenle yetki yasalarında da 3 veya 6 aylık süreler öngörülme
lidir. 

Yeni Yetki Kanunu Tasarısı eskisinin tekrarıdır. Tümüyle Anayasanın başlangıç, 2,7,87,91 
ve 153 üncü maddelerine aykırıdır. 

Tümüne muhafiliz. 7 Şubat 1991 

Yaşar Topçu Güneş Müftüoğlu 
Sinop Zonguldak 

Ahmet Neidim 
Sakarya 

KARŞI OY YAZISI 

Anayasa Komisyonu Başkanlığına 

Bakanlar Kurulunca, T.B.M.M. Başkanlığına, 7.1.1991 tarihinde kararlaştırılarak, 28.1.1991 
tarihinde sunulan ve T.B.M.M. Başkanlığınca da 29.1.1991 tarih 1/785 sayılı yazı ile Anayasa 
ve Plan, Bütçe komisyonlarına görüşülmek üzere sunulan, Anayasa Komisyonumuzca da 6.2.1991 
tarihinde görüşülen "Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Bunların Personeli ve Ekonomik İstikrar 
Tedbirleri Hakkında Tasarı" ile ilgili olarak Anayasa Komisyonunun düzenlediği 12.2.1991'Ii 
rapor hakkında karşı oy yazımızı saygıyla sunuyoruz. 
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MUHALEFET ŞERHİ 

"Usul ve esas yönünden" 

Kamu kurum ve kuruluşları ile bunların personeli ve ekonomik istikrar tedbirleri hakkın
da "Yetki istemini İçeren Kanun Tasarısı" Anayasa Mahkemesinin 1.2.1990 tarih 988/64 esas, 
990/2 karar sayılı ve 21 Nisan 990 tarih 20499 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan memurlar 
ve diğer kamu görevlileri hakkındaki bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair 12.3.1986 
tarih ve 3268 sayılı Yetki Kanunu ile, 12.3.1986 tarih ve 3268 sayılı Kanun ile kamu kurum ve 
kuruluşlarının teşkilatlarında değişiklik yapılmasına dair 9.4.1987 tarih ve 3347 sayılı Yetki Ka
nunu ve 3268 sayılı Kanun ile 3347 sayılı Kanunda değişiklik yapılması, 2954 sayılı Kanunun 
1 maddesinin değiştirilmesi hakkında 12.10.1988 tarih ve 3479 sayılı yetki kanunlarının yukar
da tarih ve numarası yazılı Anayasa Mahkemesinin aynen "12.10.1988 günlü 3479 sayılı" 3268 
sayılı Kanun ile 3347 sayılı Kanunda değişiklik yapılması, 3454 sayılı Kanunun bir maddesinin 
değiştirilmesi hakkında Kanunun; 

A) 1 ve 2 nci maddelerinin Anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline, 
B) 3 üncü maddesinin Anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline oybirliği ile, 
C) 3 üncü maddesinin iptali nedeniyle oluşacak hukukî boşluğun doldurulması için Ana

yasanın 153 üncü maddesinin 4 üncü fıkrası ile 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu 
ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 53 üncü maddesinin 4 üncü ve 5 inci fıkraları gere
ğince iptal hükmünün bu madde yönünden resmî gazetede yayımlanmasından başlayarak 3 ay 
sonra yürürlüğe girmesine oy birliği ile, 

karar verilmiş olmasına göre: 
Anayasanın 153 üncü maddesine göre Anayasa Mahkemesi kararlarının kesin olmasına, 

iptal karar ve gerekçelerinin resmî gazetede yayımlanmasına, 
Bu kez 29.1.1991 tarih ve 1/785 sayılı T.B.M.M.'ne sevk edilen Kamu Kurum ve Kuruluşla

rı ile Bunların Personeli ve Ekonomik İstikrar Tedbirleri Hakkındaki Yetki Kanunu Tasarısı 
ile yukarıda Anayasa Mahkemesince iptal edilen memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkın
daki bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun içeriklerinin ayrlı olmasına ve keza 
Anayasanın 153 üncü maddesinin son bendi (...Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazetede 
hemen yayımlanır. Yasama yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelki
şileri bağlar.) 

Hükmü yer almasına göre: 

Yürütme organı, iptal edilen yetki kanununun aynı içerikte bir yenisini tasarı biçiminde 
T.B.M.M'ne sevk edemeyeceği gibi, sevk edilen tasarının T.B.M.M. Başkanlığınca komisyon
lara gönderilmesi ve görüşülmesinin sağlanmasıda mümkün değil iken Anayasanın 153 üncü 
maddesine aykırı olarak ve mükerrer görüşülmesi sağlanmak suretiyle Anayasayı ihlal içeriği
ne kadar giden bir tutum ve davranışla Anayasa Komisyonunca tasarı hakkında rapor düzen
lenmesi Anayasanın adı geçen maddelerine aykırıdır. 

Bakanlar Kurulunun T.B.M.M.'ne görüşülmek üzere gönderdiği Kamu Kurum ve Kuru
luşları ile Bunların Personeli ve Ekonomik İstikrar Tedbirleri Hakkında Yetki Kanunu Tasarı
sının amaç, kapsam, ilke maddeleri ve gerekçesi ile Anayasa Mahkemesinin 1.2.1990 tarih 988/64 
esas ve 990/2 karar sayılı ve 21 Nisan 1990 tarih ve 20499 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 
ka/arın içeriği genel esasları itibari ile aynı mahiyettedir. 
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Anayasa Mahkemesinin 1.2.1990 tarih 988/64 esas 990/2 karar sayılı ve 20 Nisan 1990 
tarih 20499 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan kararında (sf: 20) Aynen: "Bakanlar Kuruluna 
Kanun Hükmünde Kararname ile bütçede değişiklik yapmak yetkisi verilemez. ...daha önce 
de belirtildiği gibi esas olan yasama yetkisinin T.B.M.M. tarafından kullanılması, yürütmenin 
Anayasa ve yasalara uygun olarak görev yapmasıdır. Kanun hükmünde kararname çıkarılma
sı, T.B.M.M. tarafından verilen ve ancak "tvedi ve zorunlu'* durumlarda çok uzun olmayan 
bir sürede kullanılacak bir yetkidir. 

Kanun hükmünde kararnamelerin, ivedi ve zoruplu olmayan durumlarda kullanılması, bu 
doğrultudaki uygulamaya süreklilik ve yaygınlık kazandırılması yasama yetkisinin devri anla
mına gelir ve anayasaya aykırı düşer. 

Yeni bakanlık kurulması ivedi ve zorunlu durum olarak kabul edilemez." denilmektedir. 
tvedi tanımı "Çabuk davranma zorunluluğu, acele, acil" tanımındadır. 
Zorunlu haller tanımı ise "kesin olarak ihtiyaç duyulan zarurî, mecburî haller" anlamına 

gelmektedir. 
Sevk edilen kanun tasarısının amaç maddesinde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli 

personelin çalışmalarında etkinlik, düzenlilik, süratlilik, verimlilik ve ayrıca malî ve sosyal hak
larında iyileştirmeden söz edilmekte ve ayrıca ivedi ve zorunlu hallerden bahis ile kanun hük
münde kararname çıkarma yetkisi istendiği belirtilmekte ise de kapsam maddesi olan 2 nci mad
dede A,B ve C fıkralarında yaklaşık olarak 150'ye yakın kanun, kanun hükmünde değişiklik 
ve düzenlemeler yapılmasını öngören hükümete kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi 
verilmektedir ki bunların tümü görüleceği üzere Anayasa mehkemesinin yukarda esaslarını be
lirttiği 

Yasama yetkisinin T.B.M.M. tarafından kullanılmasını 1. önleyici, 2. Yürütmenin Ana
yasa ve yasalara uygun olarak görev yapmayıp başkanlık sistemine yol açan görevler verilmesi
ni ve demokratik parlamenter sistemi zedeleyici, 3. tvedi ve zorunlu olmayan durumları itibarı 
ile yetki verildiği takdirde bu doğrultudaki uygulamaya süreklilik ve yaygınlık kazandırması 
nedenleriyle 

T.B.M.M.'nin yasama yetkisinin devri anlamına gelmektedir. 
Bu nedenlerle yetki kanunu ve tasarısı ve Anayasa Komisyonu raporu tümüyle Anayasaya 

aykırıdır. 

DÎĞER MUHALEFET ŞERHt NEDENLERİ 

1. Yetki Kanunu Tasarısı ile temel yasa niteliğinde olan 150'ye yakın kanun veya kanun 
hükmünde kararname üzerinde değişiklik yapılmasına kapalı bir biçimde yetki verilmesi iste
nilmektedir. 

Bu kadar fazla ve temel konuda yasama yetkisinin Bakanlar Kuruluna bırakılması, Ba
kanlar Kurulunun T.B.M.M.'nin yerine kaim olmasına yol açacaktır. Bu ise Anayasanın baş
langıç bölümünde yer alan (Kuvvetler Ayırımı) ilkesi ile yasama yetkisinin T.B.M.M.'ne ait ve 
devredilemez olduğuna ilişkin Anayasanın 7 nci maddesine açıkça aykırıdır. 

2. Kanun Tasarısının 2 nci maddesinin A-0 bendi ile 2954 sayılı TRT Kanununda deği
şiklik yapma yetkisi de, kanun hükmünde kararname kapsamı içine alınmaktadır. 

Anayasının 91 inci maddesi ile, Anayasanın 2 nci kısmının 1 ve 2 nci bölümlerinde yer 
alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile 4 üncü bölümünde yer alan siyasî haklar ve ödev
lerin kanun hükmünde kararname ile düzenlenemeyeceği hükme bağlanmıştır. 
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Anılan bölümde yer alan "Herkesin düşünce ve kanaatlerini söz, yazı resim veya başka 
yollarla tek başına veya toplu olarak açıktama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmî 
makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kap
sar." ibaresini taşıyan Anayasanın 26 ncı maddesi ise TRT'nin haber vermek hakkını düzen
lenmektedir. 

Bu bakımdan 2954 sayılı TRT Kanununun, yetki kanunu kapsamına alan 2 nci maddesi 
Anayasanın 91- inci maddesine aykırıdır. 

3. Anayasanın 91 inci maddesi uyarınca, yetki kanununun, çıkarılacak kanun hükmün
de kararnamenin amacını, kapsamını, ilkelerini, kullanma süresini ve süresi içinde birden faz
la kararname çıkarılıp, çıkarılmayacağını göstermesi gerekmektedir. 

Yetki Kanunu Tasarısının 2/B maddesi ile "kamu hizmetlerinin bakanlıklar arasında bö-
lüşümüne, bakanlık ve bağlı veya ilgili kuruluşlar kurulmasına mevcut kurum ve kuruluşların 
birleştirilmesine veya kaldırılmasına, bunların kuruluş biçimlerine, görev, yetki ve yükümlü
lüklerine ait esaslarla, bu esaslar çerçevesinde kurum ve kuruluşların görev ve teşkilatlarının 
düzenlenmesine ilişkin hükümlerin kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi için dahil edil
diği anlaşılmaktadır. 

Bu ibarelerde yetkinin kapsamı hiçbir şekilde belirtilmemiştir. Kapsamı belli olmayan bir 
biçimde kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi tanıyan kanun bu bakımdan Anayasa
nın 91 inci maddesine aykırı düşmektedir. 

4. Anayasanın 113 üncü maddesi uyarınca, bakanlıkların kurulması, kaldırılması görev
leri, yetkileri ve teşkilatlarının kanunla düzenlenmesi gerekmektedir. 

Oysa yetki kanun tasarısının 2/B maddesi ile bakanlıkların kurulması, kaldırılması, gö
revleri, yetkileri ve teşkilatlanması kanun hükmünde kararnamelere bırakılmaktadır. Bu ba
kımdan madde Anayasanın 113 üncü maddesine açıkça aykırı düşmektedir. 

5. Anayasanın 91 inci maddesi uyarınca yetki kanununun çıkarılacak kanun hükmünde 
kararnamenin ilkelerini açıkça belirtmesi gerekmektedir. Yetki kanunu tasarısının 3 üncü mad
desi ile getirilen ilkeler ilke olmaktan çok, soyut kavramlardan ibarettir, tikelerin yetki kanu
nunda belli sınırları içerecek biçimde açıklanmaması nedeni ile Anayasanın 91 inci maddesine 
aykırı bir uygulama sergilenmektedir. 

6. Yetki Kanunu ile, çok sayıda kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapma yetkisi 
tekrar bakanlar kuruluna verilmektedir. Oysa bu kanun hükmünde kararnamelerin çıkarılma
sına yetki veren kanunların süreleri çok önceden dolmuştur. Bu durumda yetkinin uzatılması 
söz konusudur. 

Anayasanın 91 inci maddesi ile düzenlenen kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi
nin olağan dışı ve ayrık bir yetki olmasına karşın bu suretle olağan bir hale getirilmekte, ayrık 
bir yetki, giderek genel yetkiye dönüştürülmektedir. Bu husus ise Anayasanın 7 inci madde
sinde düzenlenen yasama yetkisinin devredilmezliğine aykırı düşmektedir. 

Diğer taraftan Anayasanın 87 inci maddesi ile T.B.M.M.'ne verilen "Kanun koymak, de
ğiştirmek ve kaldırmak" yetkisinin fiilen ve uzatılan sürelerle Bakanlar Kuruluna devredilmesi 
de 7 nci maddenin yanısıra 87 nci maddeye de aykırı düşmektedir. 
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7. Anayasanın 6 ncı maddesinde "Egemenliğin Anayasanın koyduğu esaslara göre, yet
kili organlarca kullanılacağı hükme bağlanmıştır" 

Yine 7 nci madde ile yasama yetkisinin T.M.'M.M.'nde olduğu ve devredilemeyeceği hük
mü getirilmiştir. 

K.H.K. çıkarma yetkisinin sürekli ve yaygın bir biçimde bakanlar kuruluna verilmesi ile 
T.B.M.M. yetkili organ olma statüsünden çıkarılmakta Anayasaca konulan esaslar dışında yet
kisiz organlarca egemenliğin kullanılmasına olanak sağlanmaktadır. Bu bakımdan uygulama 
Anayasanın 6 ncı maddesine de aykırı düşmektedir. 

8. Kanun Tasarısının 2/A-d bendi ile 2914 sayılı yüksek öğretim personel kanununda ve 
2/A-j bendi ile 78 sayılı YÖK öğretim elemanlarının kadroları hakkında KHK de değişiklik 
yapma yetkisi, Bakanlar Kuruluna verilmektedir. 

Anayasanın 130 uncu maddesi uyarınca, üniversiteler bilimsel özerkliğe sahiptirler ve ka
nunla kurulurlar. 

Bilimsel özerkliğe sahip öğretim elemanlarının görevleri, unvanları, atamaları, yükselme 
ve emeklilikleri, disiplin ve ceza işleri, özlük hakları ve öğretim elemanlarının uyacakları ko
şullarının aynı madde uyarınca kanunla düzenlenmesi gerekmektedir. 

Bu personele ilişkin olan ve yukarda belirtilen konuları kapsayan düzenlemelerin, Bakan
lar Kurulunun yetki ve insafına terkedilmesi bilimsel özerkliği zedeleyici nitelikte olup, Anaya
sanın 133 üncü maddesine aykırı düşmektedir. 

9. Anayasa Mahkemesinin 1.2.1990 tarih ve 990/2 sayılı kararında yer alan: 
"Bu maddelerin incelenmesinden, Anayasaca verilen KHK çıkarabilme yetkisinin; kendi

ne özgü ve ayrık bir yetki olduğu anlaşılmaktadır. Bu yetki kullanılırken yasama yetkisinin 
devri anlamına gelecek ya da bu izlenimi verecek biçimde güncelleştirilip sık sık bu yola baş-
vurulmamalıdır. Anayasanın 87 ve 91 inci maddelerinde "yetkinin devrinden" değil verilme
sinden söz edilmektedir." 

Ayrıca 91 inci maddenin 8 inci fıkrasına göre yetki yasaları ve bunlara dayanan KHK'ler 
T.B.M.M. komisyonları ve genel kurulunda öncelik ve ivedilikle görüşülecektir. 

Anayasanın, görüşülmesinde bile öncelik ve ivedilik aradığı KHK çıkarma yetkisinin Ana
yasanın yukarda açıklanan kuralları dikkate alınarak yerine getirilmesinde zorunlu bulunan 
belli usullere göre yasa çıkarmaya zamanın elvermemesi gibi ivedi durumlarda kullanılması ge
rekir. 

Sonuç olarak yasama yetkisi genel ve asli bir yetkidir. Bu yetki TBMM*ne aittir devredile
mez. KHK'ler Anayasada belirlenen yetki yasalarına göre çıkarılır ve işlem görürler. Ayrık du
rumlar içindirler ve bağlı bir yetkinin kullanılması yoluyla hukuksal yaşamı etkilerler. 

Bu kararnameler ancak ivedilik isteyen belli konularda kısa süreli yetki yasalarına dayanı
larak çıkarılabilirler. Nitekim maddenin Danışma Meclisinde görüşülmesi sırasında KHK çı
karılabilmesi için hükümete yetki verilmesinin nedeni Anayasa Komisyonu sözcüsü tarafından 
"...çok acele hallerde hükümetin elinde uygulancak bir seri kural olmadığı için, acele olarak 
çıkarılıp ve hemen olayın üstüne gidilmesi gereken hallerde çıkarılması için bu düzenleme geti
rilmiştir." biçiminde açıklanmış; Anayasa Komisyonu başkanınca da "...Kanun kuvvetinde ka
rarname... Yasama Meclisinin acil bir durumda kanun yapmak için geçici sürede çıkartacağı 
kanun ihtiyaca, halledilmesi gereken meseleyi çözemeyeceğine; o zaman çok geç kalınacağı en
dişesinden kaynaklanan bir müessesedir ve bu müessese bunun için konmuştur. DMTD'de, C 
9 B 137-146 yasama yılı 1, sf 152, 153) denilmek suretiyle aynı doğrultuda görüş bildirmiştir. 
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KHK uygulamasının yaygınlaştırılması, yetki yasalarına kullanılma süreleri uzatılarak sü
reklilik kazandırılması ve hemen her konuda KHK'lerle yeni düzenlemelere gidilmesi, ivedilik 
koşuluna uyulmaması yasama yetkisinin devri anlamına gelir. 

Böylece 3 kamu erki arasındaki denge bozulur. Yürütme organı yasama organına karşı 
üstün bir duruma gelir. Bu durum Anayasanın yukarda açıklanan maddelerine aykırı düşer. 

"TBMM tarafından bakanlar kuruluna KHK çıkarma yetkisinin ancak, önemli, zorunlu 
ve ivedi durumlarda verilmesi, yasama yetkisinin devri anlamına gelecek ya da izlenimini vere
cek biçimde güncelleştirilip sık sık bu yola başvurulmaması Anayasa koyucunun amacına kuş
kusuz daha uygundur. (AYM'nin 16.5.1989 günlü e. 989/4 k.989/23 sayılı kararı RG.8.10.1989 
sayı 20302) diyerek konuya açıklık kazandırmıştır. 

10. Yetki Kanunu tasarısının 1 inci maddesi ile kamu personeline ilişkin tüm düzenleme
leri yapma yetkisi bakanlar kuruluna devredilmektedir. Tasarının 2 inci maddesinde sayılan 
yasaların büyük bir çoğunluğununda kamu personeline ilişkin olduğu açıktır. 

Oysa, Anayasa Mahkemesinin 1.2.1990 gün ve 990/2 sayılı kararında bu hususa açıklık 
getirilmiştir. Niteliği itibarı ile uzun süreli ve çok yönlü çalışmaları zorunlu kılan personel mev
zuatı genelde ivediliği gerektiren bir konu olarak değerlendirilemez. Hatta aksine personel mev
zuatının süreli çalışmalarla sık sık değişmeyecek kurallarla düzenlenmesinin gerekliliği ileri sü
rülebilir. 

Yetki Kanunu Tasarısı ile getirilen hükümler daha önce Anayasa Mahkemesi kararı ile Ana
yasaya aykırı bulunarak iptal edilmiştir/Anayasaya aykırılığı yargı kararlan ile sabit olan hü
kümlerin tekrar tekrar gündeme getirilmesi ve Yetki Kanununun Anayasa Mahkemesine yeni
den iptaline kadar Anayasaya aykırı KHK keyfi bir hukukî uygulamaya yol açılması Anayasa
ya aykırı olmaktan da öteye Anayasayı ihlal mahiyetindedir. 

11. Yetki Kanununun 2/B maddesi ile "Bakanlık ve bağlı veya ilgili kuruluşlar kurulma
sına, mevcut kurum ve kuruluşların birleştirilmesine veya kaldırılmasına" ilişkin hükümlerin
de değişiklik yapma yetkisinin bakanlar kuruluna bırakılması konusunda Anayasa Mahkeme
sinin 1.2.1990 gün ve 990/2 sayılı kararı ile; 

"Bilindiği gibi bakanlıklar kamu hizmetlerinin yürütülmesinde yapılan işbölümünü gös
terir. Her bakan bakanlığın yürüttüğü kamu hizmeti alanında devlet tüzelkişiliğini temsil eder." 

Anayasanın 113 üncü maddesine göre bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri, yet
kileri ve te$kilatı kanunla düzenlenir. 

Anayasanın memurlar ve kamu görevlileri ile ilgili genel ilkeleri belirleyen 128 inci madde
sinin 2 nci fıkrasında ise memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev 
ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzen
lenir. 

Yukarda ki Anayasa mahkemesi kararı gerekçesinden anlaşılacağı üzere esas olan yasama 
yetkisinin TBMM tarafından kullanılmasıdır. TBMM tarafından verilen ve ancak ivedi ve zo
runlu durumlarda çok uzun olmayan bir sürede kullanılacak bir yetkidir. KHK'lerin ivedi ve 
zorunlu olmayan durumlarda kullanılması ve uygulamaya süreklilik ve yaygınlık kazandırıl
ması yasama yetkisinin devri anlamına gelir ve Anayasaya aykırı düşer. 

Bu bakımdan Anayasaya aykırılığı yargı kararı ile sabit olan bir hükmün yeni yetki kanu
nu tasarısı ile TBMM huzuruna getirilmesinin Anayasayı tanımazlığa kadar giden ihlal mahi
yetinde olduğunu vurgulamak yerinde olacaktır. 
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12. Yasama yetkisinin birçok temel konuda ve yaygın biçimde KHK'ler çıkarma yetkisi 
şeklinde Dakanlar Kuruluna devredilmesi konusunda Anayasa Mahkemesinin 1.2.1990 gün ve 
990/2 sayılı kararı ile: 

Anayasanın başlangıç bölümünde; kuvvetler ayırımının devlet organları arasında üstün
lük sıralaması anlamına gelmediği belli devlet yetkilerinin kullanılmasına dayanan medeni bir 
işbölümü ve işbirliği olduğu belirtilmiştir. 

Bu hüküm 3 kamu erki arasındaki dengeyi düzenlemektedir. KHK uygulamasının ivedi 
ve zorunlu durumlar dışında ve uzun bir sürede yasama etkinliğinin yerini alacak biçimde kul
lanılması ve olağan bir yol haline getirilmesi 3 kamu erki arasındaki dengeyi bozar. 

Yürütmeye yasama karşısında üstünlük sağlanmasına neden olur. 

3479 sayılı yasanın bu hükmü ivedi ve zorunlu bir durum yokken parlamentonun yasama 
yetkisine ve önceliğine el uzatılması sonucu doğurur. Böylece bu hüküm parlamenter demok
rasinin dayanağı olan kuvvetler ayrılığı ve Anayasanin 2 nci maddesindeki demokratik hukuk 
devleti ilkelerine ters düşmekte, bu nedenle Anayasanın başlangıç bölümüne ve 2 nci maddesi
ne aykırı bulunmaktadır, tptali gerekir. 

Şeklinde karar verilmiştir. 

13. Yetki Kanunu Tasarısı memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkındaki birçok konu
da değişiklik yapılmasını öngörmektedir. 

3268 sayılı Yetki Kanunu ile hükümet personel hukukuna ilişkin birtakım düzenlemeler 
yapmak üzere 12.3.1986 tarihinde TBMM'den 2 yıllık yetki almıştır. 

3268 sayılı yasa ite alınan bu 2 yıllık süre dolmadan (1 yıl 27 gün sonra) 9.4.1987 günlü, 
3347 sayılı yasa ile 3268 sayılı yasanın süresi bu tarihten başlayarak 31.12.1988'e kadar uzatıl
mış (1 yıl 8 ay 22 gün daha yetki alınmış) ayrıca yasanın kapsamı da genişletilerek kamu ku
rum ve kuruluşlarının teşkilatlarında değişiklik yapmak yetkisi eklenmiştir. 

12.10.1989 günlü 3479 sayılı yasa ise; 3347 sayılı yasa ile değişik 3268 sayılı yasanın süresi
ni bu tarihten itibaren 2 yıl daha uzatarak yetkinin son bulma tarihini 31.12.1990 olarak belir
lemiştir. 

Böylece personel hukukunda kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlarında bir takım dü
zenlemelerde bulunmak üzere 3347 ve 3479 sayılı yasalarla değişik 3268 sayılı yasa ile toplam 
(daha önce aynı konuyu düzenlemek için alınan yetki hariç) 4 yıl 9 ay 19 gün kesintisiz yetki 
alınmıştır. 

Yetki Kanunu Tasarısı ile aynı konuda 1 yıllık sürenin tekrar alınması veya uzatılması söz 
konusudur. 

Görüldüğü gibi bu süre hemen hemen 1 yasama dönemi kadardır. 1 yasama dönemine 
yaklaşık 1 süre içerisinde yetki alınan kanunlardaki düzenlemelerin bitirilmemiş olması da işi 
ivedi ve hemen yerine getirilecek türden olmadığını göstermektedir. 

Oysa Anayasa Mahkemesinin 1.2.1990 gün ve 990/2 sayılı kararında konu ile ilgili olarak: 
öte yandan, yasanın genel gerekçesindeki "... ayrıca kamu personelinin durumlarının iyi

leştirilmesi amacıyla ayrı ayrı kanunlarda değişiklik yapılması kanun yapımının gerektirdiği 
süre gözönüne alındığında amacın kısa sürede gerçekleştirilmesine imkân vermemektedir" bi
çimindeki açıklamadan da anlaşılmaktadır ki memurlar ve diğer kamu görevlilerinin çalışma
larında müessiriyeti artırmak ve kamu hizmetlerinin düzenli, süratli, verimli ve ekonomik bir 
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şekilde yürütülmesini temin etmek amacıyla bunlann idarî, malt ve sosyal haklarında iyileştir
meler yapmak kısa sürede gerçekleştirilebilecek işlerden değildir. 

Uzun bir süre için yürütmeye kesintisiz yetki verilmesi yasama yetkisinin devri niteliğinde
dir. Bu uygulama Anayasanın 7 nci maddesi ile bağdaşamaz. 

Kaldı ki Anayasanın 91 inci maddesinde öngörülen yetki yasalarının ve bunlara dayanan 
KHK'lerin TBMM komisyonları ve genel kurulunda öncelikle ve ivedilikle görüşülmesi kuralı 
bu yetkinin ancak öncelikle ve ivedi işlerde ve belirli bir sürede kullanılmasını gerekli kılar. 
Yetki süresinin sürekli uzatılması Anayasanın 91 inci maddesine de uygun düşmez. 

Açıklanan nedenlerle yasanın 2 nci maddesi de Anayasanın 7 ve 91 inci maddeleri ile baş
langıç bölümüne aykırı olup iptali gerekir. 

Yukarıda arz ettiğimiz nedenlerle yasama organı ve halk iradesinin ve millî egemenliğin 
başlıca temsilcisi olan TBMM'ni bir devlet organı işlevine sahip bir halk gücü ve erki olmak
tan çıkarmak, demokratik, sosyal hukuk devleti ve parlamenter sistemin tüm unsurları ile ça
lışmasını engelleyecek durum yaratmak ve mükerrer yetki kanunları ile Anayasayı ve Anayasa
nın 153 üncü maddesini ihlal ederek vahim ve tehlikeli bir hukuk tahribine gitmek ilerde telafi
si mümkün olmayan bir ortam yaratacağından Kanun Tasarısının kabulüne dair Anayasa Ko
misyonunun 12.2.1991 tarih ve 1/785 esas 36 karar sayılı kararının ve tasarının tümüne amaç, 
kapsam, ilke ve yetki süreleri ile ilgili tüm maddelerine ve fıkralarına reddedilmesi görüşü ile 
muhalif olduğumuzu, bu nedenlerle karşı oy yazımızı saygıyla sunar, gereğinin yapılmasını di
leriz. 

Ahmet Ersin A. Sedat Doğan Hüdai Oral 
tzmir Adana Denizli 

Not: Anayasa Mahkemesinin 1.2.1990 tarih 988/64 esas 990/2 karar sayılı ve 21 Nisan 1990 
tarih 20499 sayüı Resmî Gazetede neşredilen gerekçeli kararma aynen katılır ve 14 üncü maddenin ilk 
inceleme bölümünün KHK konusunda Anayasal inceleme bölümündeki gerekçelere, 

16 net sahi/esinde yasama yetkisinin devri ile ilgili bolüme, 
17 nci sahidefe yazılı KHK uygulamasının yaygınlasttrümast ile ilgili bölüme, 
20 nci sahifedeki KHK çıkarılması TBMM tarafından ve ancak ivedi ve zorunlu durumlarda çak 

uzun olmayan bir sürede kullanılacak bir yetki olduğuna ve süreklilik ve yaygınlık kazandırdmastntn ya
sama yetkisinin devri anlamına geleceğine dair görüşlerine ve tüm Anayasa Mahkemesi kararının gerekçe
sine gösterilen hukuksal nedenlere ve Anayasal gerekçelere katıldığmızı ve bunların uygulanmasının zo
runlu olduğunu bir kez daha teyit etmek isterim. 12.2.1991 
Anayasa Komisyonu Rapor Tarifli 12.2.1991 

Esas No.: 1/785 Karar No: 36 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 29.3.1991 

Esas No. : 1/785 
Karar No. : 175 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Bakanlar Kurulunca 7.1.1991 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunu

lan ve Başkanlıkça önhavalesi gereği Anayasa Komisyonunda görüşüldükten sonra 13.2.1991 
tarihinde Komisyonumuza havale edilen "Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Bunların Personeli 
ve Ekonomik İstikrar Tedbirleri Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı" Komisyonumuzun 27.3.1991 
tarihinde yaptığı 48 inci birleşiminde Hükümeti temsilen Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler'in 
Başkanlığında; Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsil
cilerinin de katılmalarıyla incelenip görüşülmüştür. 

Tasarı ile, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli memurlarla diğer personelin malî ve sosyal 
haklarında iyileştirmeler yapılması, kamu kurum ve kuruluşlarının kuruluş görev ve yetkile
riyle ilgili yeni düzenlemeler getirilmesi ve ekonominin istikrarlı bir şekilde sürmesini temin 
amacıyla, gerekli tedbirlerin alınması hususunda Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde karar
nameler çıkarma yetkisi verilmesi öngörülmektedir. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmelere geçilmeden; Komisyonda öncelikle Anayasaya ay
kırılık hususunun incelenmesini talep eden bir önerge verildiğinden, konu öncelikle İçtüzüğün 
39 uncu maddesi uyarınca Anayasaya uygunluk açısından incelenmiş ve kamu personelinin malî 
ve sosyal imkânlarının iyileştirilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarında yeni idarî düzenlemelere 
gidilmesi ve ekonomik konularda istikrar tedbirleri alınmasına ilişkin olarak Bakanlar Kurulu
na kanun hükmünde kararname çıkarmaya yetki veren bu tasarının, Anayasanın başlangıç bö
lümünde yer alan "Kuvvetler Ayrımı" ilkesi ile yasama yetkisinin Türkiye Büyük Millet Mecli
sine ait ve devredilemez olduğuna ilişkin 7 nci maddesine, yetkinin kapsamının açıkça belirtil
memiş olması nedeniyle Anayasanın 91 inci maddesine, bakanlıkların kurulması, kaldırılması, 
görevleri, yetkileri ve teşkilatlarının kanunla düzenlenmesi gerektiği, bu düzenlemenin kanun 
hükmünde kararnameler ile yapılmasının Anayasanın 113 üncü maddesine aykırı olduğu şek
lindeki görüşlere karşılık olarak, tasarının bir ihtisas komisyonu olan Anayasa Komisyonunda 
görüşülüp kabul edildikten sonra Komisyonumuza intikal ettirildiği, yetki kanunlarına göre 
çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin Anayasanın 91 inci maddesinde sözü edilen konu
larla sınırlı olduğu, ülkenin ve kamu personelinin menfaatinin bulunduğu konularda Anayasa
da çizilen sınırlar içinde her zaman Kanun Hükmünde Kararname çıkarılabileceği, kaldı ki; 
personel rejimini ilgilendiren konuların son derece teknik konular olması nedeniyle, bu tür uy
gulamaların her zaman ve her ülkede tercih edildiği, kanun hükmünde kararnamelerin bir ana
yasal müessese olduğu, gibi görüşler dile getirilmiş ve sonuç olarak Anayasaya aykırılık iddia
larının yerinde olmadığına karar verilmiştir. 

Bu müzakereleri takiben tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; 

— Personel rejiminin köklü bir sistemle düzeltilmesinin daha uygun olacağı, 
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— Personel rejimi ile kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatı ve reorganizasyonuna ilişkin 
çalışmaların kanun hükmünde kararnameler yerine ayrıntılı olarak Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde tartışılarak çıkarılacak kanunlarla düzenlenmesi halinde yapılabilecek hataları önleme
nin mümkün olduğu, aksi takdirde, tercihlerde yapılan hataların düzeltilmesinin daha zor ola
cağı, bundan önceki tecrübelerde de bu hususun açıkça görülebileceği, 

gibi eleştirilerin yanında, 
— Personel rejimine ilişkin konuların teknik bilgilere dayandığı, düzenlemelerin bu yön

temle yapılmasının idareye elastikiyet sağlayacağı, 
— Bundan önceki uygulamalarda yapılmış olan bir kısım hataların, sistemi ve Anayasada 

mevcut yetkiyi ortadan kaldıracak boyutta hatalar olarak düşünülemeyeceği, kaldı ki yapıla
cak hataların düzeltilmesi hususunda, kanun hükmünde kararnameler ile ilgili Anayasa hü
kümlerine Türkiye Büyük Millet Meclisinde titizlikle uyulduğu takdirde bu hataların kısa sü
rede giderilebileceği ve hatta daha mükemmele ulaşacağının bilinmesinde yarar olduğu, 

— Anayasamıza 1971 yılında giren kanun hükmünde kararnameler sistemine bu güne ka
dar gerekli ilginin, gerek hükümetler ve gerekse meclisler olarak gösterilemediği gerçeğinden 
hareketle, bundan sonraki çalışmalarda kanun hükmünde kararnameler konusuna önemle eğil
mek suretiyle, ortaya çıkan hata ve mahzurları giderici tedbirler alınmasında yarar olacağı, şek
lindeki görüşler dinlendikten sonra, tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da benimsenerek ana
yasa Komisyonu metni esas alınmak suretiyle maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Anayasa Komisyonu metninin; 
— Amaç başlıklı 1 inci maddesi, personel rejimi ile ilgili iyileştirici düzenlemelerde; tüm 

kamu kurum ve kuruluşları, yargı organları da dahil edilmek suretiyle kapsam dahiline alın
mış ancak, bunların kuruluş görev ve yetkilerine ilişkin düzenlemelerde yürütme organı bün
yesindeki kurum ve kuruluşlar ile sınırlı kalınmasının sağlanması suretiyle yeniden düzenlen
miş ve madde bu değişiklikle kabul edilmiştir. 

— Kapsama ilişkin 2 nci maddesi, kanun tasarısının kapsadığı kanunların ayrıntılı olarak 
yazılmasına gerek olmadığı düşüncesiyle, maddede sözü edilen kanunları ve kamu kurum ve 
kuruluşlarında istihdam edilen her sınıftan bütün memurların malt ve sosyal haklarını da kap
sayacak şekilde yeniden düzenlenmiş ve madde bu değişiklikle kabul edilmiştir. 

— tikelere ilişkin 3 üncü maddesinde yer alan kamu hizmetlerinin verimli ve etkin bir şe
kilde yürütülmesine ilişkin düzenlemeyi içeren (a) fıkrası, hizmetlerin işbölümü ve koordinas
yonunun sağlanması amacıyla yapılacak düzenlemeye ilişkin (b) fıkrası, hiyerarşik bağlılık ve 
unvan standardizasyonunu sağlayacak şekilde yapılacak düzenlemeye ilişkin (c) fıkrası genel 
hatları ile muhafaza edilirken; Kamu iktisadî Teşebbüslerinin kuruluş ve teşkilatlanmasında 
hizmetin gerekliliği, ülke ekonomisine yararlılık, verimlilik ve kârlılık esaslarını içeren (d) fık
rası ile ülke ekonomisinde istikrarın devamlılığının sağlanması, hızlı kalkınma için gerekli ted
birlerin alınması ve bu suretle verimin yükseltilmesine ilişkin (e) fıkrası, gerek kapsam ve ge
rekse beraberinde getireceği mahzurlar da dikkate alınarak madde metninden çıkarılmış, an
cak; bundan önceki yetki kanunlarına dayanılarak çıkarılan kanun hükmünde kararnameler 
ve bu kararnamelerin Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemlerindeki durumu ve çeşitli neden
lerle mevzuat karmaşasına sebep olan düzenlenme tarzları da dikkate alınarak, ilkeler bölü
müne yeni (d) fıkrası olarak, bu yetki kanununun yayımı tarihinde meri olan, diğer bir ifade 
ile yürürlükte bulunan mevzuatta mevcut yetkilerin yeniden dağılımı, toplanması veya 
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kaldırılmasının yapılabileceği, meri mevzuatta mevcut olmayan bir yetkinin kullanılamayacağı 
esası getirilmiş, bununla bazı kurum ve kuruluşların birleştirilmesine bir örnek olarak; daire 
başkanlıklarının bir genel müdürlük olarak birleşmesinde veya genel müdürlüklerin müsteşar
lık halinde birleştirilmesinde, daire başkanlıklarına ait yetkilerin genel müdürlükte veya genel 
müdürlüklere ait yetkilerin müsteşarlıkta toplanabileceği, ancak bu toplama sırasında meri ka
nunlar veya kanun hükmünde kararnamelerde mevut olmayan yeni yetkiler ihdas edilemeyece
ği esası getirilmiştir. Yeni ilave edilen (e) fıkrası ile bu yetki kanununun yürürlüğe girdiği tarih
te, yürürlükte bulunan ve yetki kanunu kapsamına giren tüm kanun ve kanun hükmünde ka
rarnamelerde değişiklik yapılabileceği, bu tarihten sonra çıkan hiçbir kanun veya kanun hük
münde kararname için bu yetkinin kullanılamayacağı, diğer taraftan yeni ilave edilen (0 fıkra
sı ile birbirinden ilişkisiz konuların aynı kanun hükmünde kararname metninde yer alamaya
cağı esası getirilmekle, kararnamelerin Türkiye Büyük Millet Meclisindeki görüşmeleri sırasın
da bugüne kadar karşılaşılmış olunan teknik düzenleme hatalarının önlenilmesine çalışılmış 
ve madde yapılan bu değişiklikle kabul edilmiştir. 

Yetki süresini belirleyen 4 üncü madde ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 5 ve 6 ncı madde
leri ise aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının başlığı muhtevasında yapılan değişiklikler doğrultusunda, "Kamu Kurum ve Ku
ruluşlarının Görev ve Yetkileri ile Bunların Personelinin Malî ve Sosyal Haklarında Düzenle
meler Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısı" şeklinde yeniden düzenlenmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Yusuf Bozkurt Ozal 

Malatya 
Sözcü 

Resü Ülker 
tstanbul 

Nilıat Türker 
Afyon 

Hilmi Ziya Postacı 
Aydın 

Karşı oy yazım ektedir. 
Sait Ekinci 

Burdur 
Ünal Akkaya 

Çorum 
ismail Şcngün 

Denizli 

Tbgay Gemalmaz 
Erzurum 

Erol Zeytinoğlu 
Eskişehir 

Başkanvekili 
Hazım Kutay 

Ankara 

Mehmet Ali Bilici 
Adana 

Ömer Okan Çağlar 
Aydın 

A. Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

Ayhan Uysal 
Çanakkale 

Muzaffer Arıcı 
Denizli 

Erdal Kalkan 
Edirne 

Muhalefet şerhi ekte. 
Mehmet Kahraman 

Erzurum 
A. Aykon Doğan 

İsparta 
tmzada bulunamadı. 
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Elem Cankurtaran 
İçel 

Karşı oy yazım eklidir. 
Erol Güngör 

İzmir 
Muhalefet şerhim eklidir. 

Ülkü Sâylemezoğlu 
Kahramanmaraş 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

Karşı oy yazım eklidir. 
Şevki Göğüsger 

Kırşehir 

Mustafa Dinek 
Konya 

Mahmut Öztürk 
Niğde 

Muhalefet şerhim ekte. 
Zeki Çeliker 
* Siirt 

Ali Topuz 
İstanbul 

Karşı oy yazım eklidir. 
Birgen Keleş 

İzmir 
Karşı oy yazım eklidir. 

Mahmut Almak 
Kars 

Muhalifim. 
Mustafa Şahin 
* Kayseri 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Muhalefet şerhim eklidir. 
Sümer Oral 

Manisa 
Muhalefet şerhim eklidir. 

Şakir Şeker 
Sivas 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

Muhalefet şerhim ekli. 
Tevftk Ertüzün 

Zonguldak 
Muhalefet şerhim eklidir. 

KAMU KÜRÜM VE KURULUŞLARI İLE BUNLARIN PERSONELİ VE EKONOMİK 
İSTİKRAR TEDBİRLERİ HAKKINDA YETKİ KANUNU TASARISINA İLİŞKİN 

KARŞI OY YAZISI 

1. Yetki Kanunu Tasarısı ile temel yasa niteliğinde olan 31 kanun ile 7 kanun hükmünde 
kararnamenin değiştirilmesine açık en az 50 kanun veya kanun hükmünde kararname üzerin
de değişiklik yapılmasına kapalı bir biçimde yetki verilmesi istenilmektedir. 

Bu kadar fazla ve temel konuda yasama yetkisinin Bakanlar Kuruluna bırakılması, Ba
kanlar Kurulunun TBMM'nin yerine kaim olmasına yol açacaktır. Bu ise, Anayasanın başlan
gıç bölümünde yer alan "Kuvvetler Ayrımı" ilkesi ile yasama yetkisinin TBMM'ne ait ve dev
redilemez olduğuna ilişkin Anayasanın 7 nci maddesine açıkça aykırıdır. 

2. Kanun tasarısının 2 nci maddesinin A-n bendi ile 2954 sayılı TRT Kanununda deği
şiklik yapma yetkisi de, kanun hükmünde kararname kapsamı içine alınmaktadır. 

Anayasanın 91 inci maddesi ile, Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde 
yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile dördüncü bölümünde yer alan siyasî haklar 
ve ödevlerin kanun hükmünde kararname ile düzenlenenieyeceği hükme bağlanmıştır. 
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Anılan bölümde yer alan ve "Herkesin düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya baş
ka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmî 
makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kap
sar." ibaresini taşıyan Anayasanın 26 ncı maddesi ise TRT'nin haber verme hakkını düzenle
mektedir. 

Bu bakımdan, 2954 sayılı TRT Kanununu, yetki kanunu kapsamına alan 2 nci maddesi 
Anayasanın 91 inci maddesine aykırıdır. 

3. Anayasının 91 inci maddesi uyarınca, Yetki Kanununun, çıkarılacak kanun hükmün
de kararnamenin amacını, kapsamını, ilkelerini, kullanma süresini ve süresi içinde birden faz
la kararname çıkarılıp çıkarılmayacağını göstermesi gerekmektedir. 

Yetki"Kanunu Tasarısının 2/B maddesi ile "Kamu hizmetlerinin bakanlıklar arasında bö-
lüşümüne, bakanlık ve bağlı veya ilgili kuruluşlar kurulmasına, mevcut kurum ve kuruluşların 
birleştirilmesine veya kaldırılmasına, bunların kuruluş biçimlerine, görev yetki ve yükümlü
lüklerine ait esaslarla, bu esaslar çerçevesinde, kurum ve kuruluşların görev, yetki ve teşkilatla
rının düzenlenmesine ilişkin hükümlerin, KHK çıkarma yetkisi için dahil edildiği anlaşılmaktadır. 

Bu ibarelerde, yetkinin kapsamı hiçbir şekilde belirtilmemiştir. Kapsamı belli olmayan bir 
biçimde kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi tanıyan kanun bu bakımdan Anayasa
nın 91 inci maddesine aykırı düşmektedir. 

4. Anayasanın 113 üncü maddesi uyarınca, bakanlıkların kurulması, kaldırılması, gö
revleri, yetkileri ve teşkilatlarının kanunla düzenlenmesi gerekmektedir. 

Oysa Yetki Kanun Tasarısının 2/B maddesi ile bakanlıkların kurulması, kaldırılması, gö
revleri, yetkileri ve teşkilatlanması, kanun hükmünde kararnamelere bırakılmaktadır. Bu ba
kımdan madde, Anayasanın 113 üncü maddesine açıkça aykırı düşmektedir. 

5. Anayasanın 91 inci maddesi uyarınca, Yetki Kanununun, çıkarılacak kanun hükmün
de kararnamenin ilkelerini açıkça belirtmesi gerekmektedir. 

Yetki Kanunu Tasarısının 3 üncü maddesi ile getirilen ilkeler, ilke olmaktan çok, soyut 
kavramlardan İbarettir. İlkelerin yetki kanununda belli sınırlan içerecek biçimde açıklanma
ması nedeniyle Anayasanın 91 inci maddesine aykırı bir uygulama* sergilenmektedir. 

6. Yetki Kanunu ile, çok sayıda kanun hükmünde kararname de değişiklik yapma yetki
si tekrar Bakanlar Kuruluna verilmektedir. Oysa, bu KHK'lerin çıkarılmasına yetki veren ka
nunların süreleri çok önceden dolmuştur. Bu durumda, yetkinin uzatılması söz konusudur. 

Anayasanın 91 inci maddesi ile düzenlenen, kanun hükmünde kararname çıkarma yetki
sinin, olağandışı ve ayrık bir yetki olmasına karşın, bu suretle olağan bir hale getirilmekte, 
ayrık bir yetki, giderek genel yetkiye dönüştürülmektedir. Bu husus ise Anayasının 7 nci mad
desinde düzenlenen yasama yetkisinin devredilmezliğine aykırı düşmektedir. 

Diğer taraftan, Anayasının 87 nci maddesi ile TBMM'ne verilen "kanun koymak, değiş
tirmek ve kaldırmak" yetkisinin fiilen ve uzatılan sürelerle Bakanlar Kuruluna devredilmesi 
de 7 nci maddenin yanı sıra 87 nci maddeye de aykırı düşmektedir. 

7. Anayasanın 6 ncı maddesinde, Egemenliğin, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yet
kili organlarca kullanılacağı hükme bağlanmıştır. 
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Yine 7 nci madde ile yasama yetkisinin TBMM'nde olduğu ve devredilemeyeceği hükmü 
getirilmiştir. 

KHK çıkarma yetkisinin sürekli ve yaygın bir biçimde Bakanlar Kuruluna verilmesi ile 
TBMM yetkili organ olma statüsünden çıkarılmakta, Anayasaca konulan esaslar dışında yet
kisiz organlarca egemenliğin kullanılmasına olanak sağlanmaktadır. Bu bakımdan uygulama 
Anayasanın 6 ncı maddesine de aykırı düşmektedir. 

8. Kanun Tasarısının 2/A-d bendi ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununda, 
ve 2/A-j bendi ile 78 sayılı YÖK öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında KHK'de değişik
lik yapma yetkisi, Bakanlar Kuruluna verilmektedir. 

Anayasının 130 uncu maddesi uyarınca, Üniversiteler Bilimsel özerkliğe sahiptirler ve kâ
nunla kurulurlar. 

Bilimsel özerkliğe sahip öğretim elemanlarının görevleri, unvanları, atamaları, yükselme 
ve emeklilikleri, disiplin ve ceza işleri, özlük haklan ve öğretim elemanlarının uyacakları ko
şulların, aynı madde uyarınca, kanunla düzenlenmesi gerekmektedir. 

Bu personele ilişkin olan ve yukarıda belirtilen konuları kapsayan düzenlemelerin, Ba
kanlar Kurulunun yetki ve insafına terkedilmesi, bilimsel özerkliği zedeleyici nitelikte olup, Ana
yasanın 130 uncu maddesine aykırı düşmektedir. 

9. Anayasa Mahkemesinin 1.2.1990 gün ve 1990/2 sayılı kararında (21.4.1990 gün ve 20499 
sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır) yer alan: 

"Bu maddelerin incelenmesinde, Anayasaca verilen KHK çıkarabilene yetkisinin; kendine 
özgü ve ayrık bir yetki olduğu anlaşılmaktadır. Bu yetki kullanılırken yasama yetkisinin devri 
anlamına gelecek ya da bu izlenimini verecek biçimde güncelleştirilip sık sık bu yola başvurul-
mamahdır. Anayasanın 87 nci ve 91 inci maddelerinde "yetkinin devrinden" değil, verilmesin
den söz edilmektedir. 

Ayrıca, 91 inci maddenin sekizinci fıkrasına göre, yetki yasaları ve bunlara dayanan ka
nun hükmünde kararnameler, TBMM Komisyonları ve Genel Kurulunda öncelik ve ivedilikle 
görüşülecektir. 

Anayasanın, görüşülmesinde bile "öncelik ve ivedilik" aradığı KHK çıkarma yetkisinin, 
Anayasanın yukarıda açıklanan kuralları dikkate alınarak yerine getirilmesinde zorunlu bulu
nan, belli usullere göre yasa çıkarmaya zamanın elvermemesi gibi ivedi durumlarda kullanıl
ması gerekir. 

Sonuç olarak, yasama yetkisi genel ve aslî bir yetkidir, bu yetki TBMM'ne aittir, devredi
lemez. KHK'ler, unsurları Anayasada belirlenen yetki yasalarına göre çıkarılır ve işlem görür
ler, ayrık durumlar içindirler ve bağlı bir yetkinin kullanılması yoluyla hukuksal yaşamı etkilerler. 

Bu kararnameler, ancak, ivedilik isteyen belli konularda, kısa süreli yetki yasalarına daya
nılarak çıkarılabilirler. Nitekim, maddenin Danışma Meclisinde görüşülmesi sırasında KHK 
çıkarılabilmesi için hükümete yetki verilmesinin nedeni Anayasa Komisyonu sözcüsü tarafın
dan, "... çok acele hallerde hükümetin elinde uygulanacak bir seri kural olmadığı için, acele 
olarak çıkarılıp ve hemen olayın üstüne gidilmesi gereken hallerde çıkarılması için bu düzenle
me getirilmiştir..." biçiminde açıklanmış; Anayasa Komisyonu Başkanınca da, "... Kanun kuv
vetinde kararname,... Yasama Meclisinin acil bir durumda kanun yapmak için geçecek sürede 
çıkartacağı, kanun ihtiyaca, halledilmesi gereken meseleyi çözemeyeceğine; o zaman çok geç 
kalınacağı endişesinden kaynaklanan bir müessesedir ve bu müessese bunun için konmuştur." 
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"DMTD, C 9 B 137 - 146, yasama yılı : 1, S : 152, 153) denilmek suretiyle aynı doğrultuda 
görüş bildirilmiştir. 

KHK uygulamasının yaygınlaştırılması, yetki yasalarına, kullanılma süreleri uzatılarak sü
reklilik kazandırılması ve hemen her konuda KKK'Ierle yeni düzenlemelere gidilmesi, ivedilik 
koşuluna uyulmaması yasama yetkisinin devri anlamına gelir. Böylece, üç kamu erki arasında
ki denge bozulur, yürütme organı yasama organına karşı üstün bir duruma gelir. Bu durum 
Anayasanın yukarıda açıklanan maddelerine aykırı düşer. Anayasa Mahkemesi, yakın tarihte 
verdiği bir kararında, "TBMM tarafından Bakanlar Kuruluna KHK çıkarma yetkisinin ancak, 
önemli, zorunlu ve ivedi durumlarda verilmesi, yasama yetkisinin devri anlamına gelecek ya 
da izlenimini verecek biçimde güncelliştirilip sık sık bu yola başvurulmaması Anayasa koyucu
nun amacına, kuşkusuz daha uygundur: (AYM'nin 16.5.1989, günlü, E. 1989/4, K. 1989/23 
sayılı kararı, RG. 8.10.1989, Sayı. 20302) diyerek konuya açıklık kazandırmıştır." ibareleri, yu
karıdaki tezleri doğrulamaktadır. 

10. Yetki Kanunu Tasarısının 1 maddesi ile kamu personeline ilişkin tüm düzenlemeleri 
yapma yetkisi Bakanlar Kuruluna devredilmektedir. Tasarının 2 nci maddesinde sayılan yasa
ların büyük çoğunluğunun da kamu personeline ilişkin olduğu açıktır. 

Oysa, Anayasa Mahkemesinin 1.2.1990 gün ve 1990/2 sayılı kararında "3479 sayılı Yasa, 
1 inci ve 2 nci, maddeleriyle 3347 sayılı Yasa ile değişik 3268 sayılı Yasaya atıfta bulunarak 
kapsamını genişletmekte ve süresini uzatmaktadır. 3347 sayılı Yasayla değişik 3268 sayılı Yetki 
Yasasının amaç maddesinde belirtildiği gibi, bu Yasanın amacı, "Memurlar ve diğer kamu gö
revlilerinin çalışmalarında müessiriyeti artırmak ve kamu hizmetlerinin, düzenli, süratli, ve
rimli ve ekonomik bir şekilde yürütülmesini temin etmek..." dir. 

Niteliği itibariyle uzun süreli ve çok yönlü çalışmaları zorunlu kılan personel mevzuatı 
genelde ivediliği gerektiren bir konu olarak değerlendirilemez. Hatta aksine, personel mevzua
tının, kısa süreli ve ivedi kararnameler yerine, bir plana dayalı uzun süreli çalışmalarla, sık 
sık değişmeyecek kurallarla düzenlenmesinin gerekliliği ileri sürülebilir. 

Nitekim, 12.3.1986 günlü, 3268 sayılı Yetki Yasasıyla tanınan iki yıllık süre, 3347 sayılı 
Yasayla 31.12.1988 gününe kadar, 3479 sayılı Yasa ile de 31.12.1990 tarihine kadar uzatılmıştır. 
Bu da göstermektedir ki, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin çalışmalarındaki etkinliğin 
artırılmasını ve kamu hizmetlerinin düzenli, süratli, verimli ve ekonomik bir içimde yürütül
mesini temin etmek amacıyla bunların idarî, malî ve sosyal haklarında iyileştirmeler yapılması 
işi ivediliği gerektiren ve kısa sürede yasa ya da yasalar yerine kanun hükmünde kararnameler
le düzenlenmesi Parlamentonun yasama yetkisinin bu konularda işlerliğini kaybetmesi ve yü
rütmeye devri sonucunu doğurur. Bu da Anayasanın başlangıç bölümüne 2, 7, 87 ve 91 inci 
maddelerine aykırı düşer." ibareleri yer almaktadır. 

Daha açık bir deyişle, yetki kanunu tasarısı ile getirilen hükümler, daha önce Anayasa 
Mahkemesi kararı ile Anayasaya aykırı bulunarak iptal edilmiştir. Anayasaya aykırılığı yargı 
kararları ile sabit olan hükümlerin tekrar tekrar temcit pilavı gibi gündeme getirilerek, yetki 
kanununun Anayasa Mahkemesine yeniden iptaline kadar, Anayasaya aykırı KHK'lerle keyfî 
bir hukukî uygulamaya yol açması Anayasal bir suç ve Anayasal bir cinayettir. 

11. Yetki Kanununun 2/B maddesi ile "Bakanlık ve bağlı veya ilgili kuruluşlar kurulma
sına, mevcut kurum ve kuruluşların birleştirilmesine veya kaldırılmasını" ilişkin hükümlerin
de değişiklik yapma yetkisinin Bakanlar Kuruluna bırakılması konusunda da Anayasa Mahke
mesinin 1.2.1990 gün ve 1990/2 sayılı kararı ile; 
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"Bilindiği gibi, bakanlıklar kamu hizmetlerinin yürütülmesinde yapılan işbölümünü gös
terir ve her bakan, bakanlığın yürüttüğü kamu hizmeti alanında Devlet tüzelkişiliğini temsil eder. 

Anayasanın 113 üncü maddesine göre, bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri, 
yetkileri ve teşkilatı kanunla düzenlenir. 

Anayasın memurlar ve kamu görevlileri ile ilgili genel ilkeleri belirleyen 128 nci maddesi
nin ikinci fıkrasında ise; 

"Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hak
ları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir" denil
mektedir. 

Burada çözümlenmesi gereken husus, Anayasanın bir çok maddesinde yer alan "kanunla 
düzenlenir" veya "kanunla sınırlanır" yahut "kanunla gösterilir" ibaresinden ne anlaşılması 
gerektiğidir. 

"Kanunla düzenlenir" deyiminden, ilk bakışta, lafzı bir yorumla Anayasanın kanunla dü
zenlenmesini istediği konularda mutlaka bir yasa yapılması anlamı çıkabilir. Ancak, Anayasa
nın 91 inci maddesinin birinci fıkrasında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Bakanlar Kuruluna 
kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verebileceği kuralı getirildikten sonra, "Ancak, 
sıkıyönetim ve olağanüstü haller saklı kalmak üzere, Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci 
bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile dördüncü bölümde yer alan 
siyasî haklar ve ödevler kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemez" denilerek, KHK çı
karılamayacak alanın belirlenmesi ve Anayasa koyucunun, 91 inci maddede Anayasanın ya
sayla düzenleneceğini öngördüğü konuların da kanun hükmünde kararnamelerle düzenlene
meyeceğini söylememesi karşısında bu konularda da kanun hükmünde kararname çıkarılabile
ceği sonucuna varılmalıdır. Nitekim, Anayasanın bütçelerde değişiklik yapılabilme esaslarını 
gösteren 163 üncü maddesinde yer alan "... Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname 
ile bütçede değişiklik yapma yetkisi verilemez." biçimindeki Anayasa buyruğu bu düşüncenin 
bir göstergesidir. Ancak, daha önce belirtildiği gibi, esas olan yasama yetkisinin TBMM tara
fından kullanılması, TBMM tarafından verilen ve ancak "ivedi ve zorunlu" durumlarda, çok 
uzun olmayan bir sürede kullanılacak bir yetkidir. 

KHK'lerin, ivedi ve zorunlu olmayan durumlarda kullanılması, bu doğrultudaki uygula
maya süreklilik ve yaygınlık kazandırılması, yasama yetkisinin devri anlamına gelir ve Anaya
saya aykırı düşer. 

3479 sayılı Yasanın 1 inci maddesi ile önceki yetki yasasına eklenen "yeni bakanlık" ku
rulması işlemi "ivedi ve zorunlu" olarak kabul edilemez. 

Yukarıda açıklanan nedenlerle, 3479 sayılı Yasanın 1 inci maddesinde yer alan bu ibare, 
Anayasanın 113 ve 128 inci maddelerine aykırı düşmemekte ise de 7 ve 91 inci maddelere aykı
rıdır ve iptali gerekir." 

şeklinde karar verilmiştir. 

Bu bakımdan, Anayasaya aykırılığı ya/gı kararı ile sabit olan bir hükmün yeni yeıki Ka
nunu Tasarısı ile TB.M.M. huzuruna getirilmesinin "Anayasa tanımazlığı" olduğunu vurgu
lamak yerinde olacaktır. 
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12. Yasama yetkisinin, birçok temel konuda ve yaygın biçimde K.H.K.'ler çıkarma yetki
si şeklinde Bakanlar Kurulu'na devredilmesi konusunda Anayasa Mahkemesinin 1.2.1990 gün 
ve 1990/2 sayılı kararı ile : 

"Anayasa'nın Başlangıç bölümünde; kuvvetler ayrımının Devlet organları arasında üstünlük 
sıralaması anlamına gelmediği, belli Devlet yetkilerinin kullanılmasına dayanan medenî bir iş
bölümü ve işbirliği olduğu belirtilmiştir. 

Bu hüküm, üç kamu erki arasındaki dengeyi düzenlemektedir. KHK uygulamasanın, ive
di ve zorunlu durumlar dışında ve uzun bir sürede yasama etkinliğinin yerini alacak biçimde 
kullanılması ve olağan bir yol haline getirilmesi üç kamu erki arasındaki dengeyi bozar, yürüt
meye, yasama karşısında üstünlük sağlanmasına neden olur. 

3479 sayılı Yasanın bu hükmü, ivedi ve zorunlu bir durum yokken parlamentonun yasa
ma yetkisine ve önceliğine el uzatılması sonucunu doğurur. Böylece, bu hüküm, parlamenter 
demokrasinin dayanağı olan kuvvetler ayrılığı ve Anayasanın 2 nci maddesindeki "demokra
tik hukuk devleti" ilkelerine ters düşmekte, bu nedenle Anayasanın Başlangıç bölümüne ve 
2 nci maddesine aykırı bulunmaktadır, iptali gerekir." 

şeklinde karar verilmiştir. 
13. Yetki Kanunu Tasarısı memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkındaki birçok konu

da değişiklik yapılmasını öngörmektedir. 
3268 sayılı Yetki Kanunu ile Hükümet personel hukukuna ilişkin bir takım düzenlemeler 

yapmak üzere 12.3.1986 tarihinde TBMM'den iki yıllık yetki almıştır. 
3268 sayılı Yasa ile alınan bu iki yıllık süre dolmadan (1 yıl 27 gün sonra) 9.4.1987 günlü, 

3347 sayılı Yasa ile 3268 sayılı Yasanın süresi bu tarihteni>aşlayarak 31.12.1988'e kadar uzatıl
mış (1 yıl 8 ay 22 gün daha yetki alınmış) ayrıca yasanın kapsamı da genişletilerek, kamu ku
rum ve kuruşlarının teşkilatlarında değişiklik yapmak yetkisi eklenmiştir. 

12.10.1989 günü, 3479 sayılı Yasa ise; 3347 sayılı Yasa ile değişik 3268.sayılı Yasanın süresi
ni bu tarihten itibaren iki yıl daha uzatarak yetkinin son bulma tarihini 31.12.1990 olarak be
lirlemiştir. 

Böylece, personel hukukunda ve kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlarında bir takım 
düzenlemelerde bulunmak üzere 3347 ve 3479 sayılı Yasalarla değişik 3268 sayılı Yasa ile top
lam (daha önce aynı konuyu düzenlemek için alınan yetki hariç) dört yıl, dokuz ay, 19 gün 
kesintisiz yetki alınmıştır. 

Yetki Kanunu Tasarısı ile aynı konuda 1 yıllık veya 10 aylık sürenin tekrar alınması veya 
uzatılması söz konusudur. 

Görüldüğü gibi bu süre hemen hemen bir yasama dönemi kadardır. Bir yasama dönemine 
yaklaşık bir süre içerisinde, yetki alınan konulardaki düzenlemelerin bitirilmemiş olması da 
işin ivedi ve hemen yerine getirilecek türden olmadığını göstermektedir. 

Oysa, Anayasa Mahkemesinin 1.2.1990 gün ve 1990/2 sayılı kararında konu ile ilgili ola
rak : 

"öteyandan, Yasanın genel gerekçesindeki, "... Ayrıca, kamu personelinin durumlarının 
iyileştirilmesi amacıyla ayrı ayrı kanunlarda değişiklik yapılması, kanun yapımının gerektirdi
ği süre gözününe alındığında, amacın kısa sürede gerçekleştirilmesine imkân vermemektedir." 
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biçimindeki açıklamadan da anlaşılmaktadır ki, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin çalış
malarında müessiriydi artırmak ve kamu hizmetlerinin düzenli, süratli, verimli ve ekonomik 
bir şekilde yürütülmesini temin etmek amacıyla bunların idarî, malî ve sosyal haklarında iyi
leştirmeler yapmak, kısa sürede gerçekleştirilebilecek işlerden değildir. 

Uzun bir süre için yürütmeye, kesintisiz yetki verilmesi, yasama yetkisini devri niteliğinde
dir. Bu uygulama Anayasanın 7 nci maddesiyle bağdaşamaz. 

Kaldı ki, Anayasanın 91 inci maddesinde öngörülen, yetki yasalarını ve bunlara dayanan 
KHK'lerin TBMM Komisyonları ve Genel Kurulu*nda öncelikle ve ivedilikle görüşülmesi ku
ralı, bu yetkinin, ancak öncelikle ve ivedi işlerde ve belirli bir sürede kullanılmasını gerekli kı
lar. Yetki süresinin sürekli uzatılması Anayasanın 91 inci maddesine de uygun düşmez. 

Açıklanan nedenlerle \asanın 2 "nci maddesi de, Anayasanın 7 nci ve 91 inci maddeleri 
ile Başlangıç Bölümüne aykırı olup iptali gerekir." 

sonucuna varılmıştır. 

Görüleceği üzere Yetki Kanunu Tasarısı birçok yönleri ile Anayasaya aykırı olup; TBMM'nin 
tümü ile yasama erki dışında bırakılmasına yolaçacak niteliktedir. Böyle bir Kanun Tasarısı 
yerine, Hükümetin "TBMM tüm yetki ve organları ile mülgadır" şeklinde bir-Anayasa deği
şikliği ile TBMM'nin huzuruna gelmesi, Hükümetin hukuk anlayışına herhalde daha uygun 
düşecektir. 

SONUÇ: 
Yukarıda 13 madde halinde belirtilen nedenlerle, Yetki Kanunu tasarısına karşı olduğu

muzu arz ederiz. 

Ali Topuz 
İstanbul 

Enis Tütüncü 
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Cemal Seymen 
Nevşehir 

Erol Güngör 
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İzmir 

Hilmi Ziya Postacı 
Aydın 

Erdal Kalkan 
Edirne 

Elem Cankurtaran 
İçel 

MUHALEFET ŞERHİ 

Anayasamıza göre, \asama görevinin yerine getirilmesinde benimsenen temel kural ka
nunlardır. Anayasanın 91 inci maddesinde yer alan Kanun Hükmünde Kararname Müessesesi 
ise, maddenin lafzından da anlaşılacağı üzere, yaygın bir uygulama için değil, sadece sınırlı 
hallerde başvurulabilecek bir düzenleme olarak vazedilmiştir. 

Esasen mevuzatın da Kanun Hükmünde Kararname bulunan batı ülkelerinde de, özellik
le Fransa'da tatbikat bu merkezdedir, çıkarılan bu tür kararname sayısı bir elin parmakları 
kadar azdır. 

Bu yola sıkça gidilmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin temel görevlerinden biri olan 
yasama yetkisini önemli ölçüde kısıtlama anlamına gelir. 
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Söz konusu müesseseyi kendi ölçüt ve boyutlarında tutmak gerekir. 
Kaldı ki Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir tasarrnın gecikmeden kanunlaşma imkânı 

her zaman mevcuttur. 
Söz konusu tasarı, çok geniş yetkiler talep etmektedir. Hernekadar, Anayasa ve Plan ve 

Bütçe komisyonlarında benimsenen önergelerle tasarının kapsamı ciddi ölçüde daraltılmış ise 
de, Kanun Hükmünde Kararname uygulamasının sıkça kullanılmasına muhalifiz. 

Sümer Oral Tevfik Ertüzün 
Manisa Zonguldak 

Mahmut Öztürk Alaettin Kurt 
Niğde Kocaeli 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Kamu Kurum ve Kuruluşları tle Bunların Personeli ve Ekonomik İstikrar 
Tedbirleri Hakkında Yetki Kanunu Tasana 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelin ça
lışmalarında etkinliği artırmak, kamu hizmetlerinin dUzenli, süratli ve verimli bir şekilde yü
rütülmesini sağlamak üzere bunların malî, sosyal ve diğer haklarında iyileştirmeler yapmak; 
kamu kurum ve kuruluşlarının (Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, yargı ku
ruluşları ve Sayıştay teşkilat kanunları ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisi teşkilatı hariç) kuruluş, görev ve yetkileriyle ülke ekonomisine ilişkin konu
larda düzenlemelerde bulunmak için ivedi ve zorunlu hallere münhasır olmak üzere Bakanlar 
Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermektir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanuna göre çıkarılacak kanun hükmünde kararnameler; 

A) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurlarla diğer görevlilerin malî, sosyal ve 
diğer haklarıyla ilgili olarak; 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda, 
b) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda, 
c) 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununda, 
d) 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununda, 
e) 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanunun 38 inci 

maddesinde, 
O 2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun 22 nci maddesinde, 
g) 1600 sayılı Askerî Yargıtay Kanununun 42 nci maddesinde, 
h) 1602 sayılı Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun 80 inci maddesinde, 
i) 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununda, 
j) 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Ka

nun Hükmünde Kararnamede, 

k) 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede, 
1) 233 sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede, 
m) 399 sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Hükmünde Kararnamede, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 551) 
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ANAYASA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Bunların 
Personeli ve Ekonomik İstikrar Tedbirleri 

Hakkında Yetld Kanunu Tasana 

Amaç 
MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi 

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu Kanuna göre çıkarı
lacak kanun hükmünde kararnameler; 

A) Kamu kurum ve kuluşlarında çalı
şan memurlarla diğer görevlilerin malî, sos
yal ve diğer haklarıyla ilgili olarak; 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununda, 

b) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununda, 

c) 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Ka
nununda, 

d) 2914 sayılı Yükseköğretim Personel 
Kanununda, 

e) 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesi
nin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanunun 
38 inci maddesinde, 

f) 2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yük
sek Kurulu Kanununun 22 nci maddesinde, 

g) 1600 sayılı Askerî \argıtay Kanunu
nun 42 nci maddesinde, 

h) 1602 sayıh Askerî Yüksek İdare 
^ Mahkemesi Kanununun 80 inci maddesinde, 

Türkiye Büyük Millet Mec 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Görev ve 
Yetkileri İle Bunların Personelinin Malt ve 
Sosyal Haklarında Düzenlemeler Yapılmasına 

Dair Yetki Kanunu Tasarın 

Amaf 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, ka

mu kurum ve kuruluşlarında görevli persone
lin çalışmalarında etkinliği artırmak, kamu 
hizmetlerinin düzenli, süratli ve verimli bir şe
kilde yürütülmesini sağlamak üzere bunların 
malî ve sosyal haklarında iyileştirmeler yap
mak; Yürütme organı bünyesindeki kamu ku
rum ve kuruluşlarının (Genelkurmay Başkan
lığı, Millî Savunma Bakanlığı hariç) kuruluş, 
görev ve yetkilerine iiişkin konularda düzen
lemelerde bulunmak amacıyla Bakanlar Ku
ruluna Kanun Hükmünde Kararname çıkar
ma yetkisi vermektir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanuna göre çıkarı
lacak Kanun Hükmünde Kararnameler; 

A) Genel Bütçeli Daireler ve Katma 
Bütçeli İdareler, ti özel İdareleri, Belediyeler, 
İl özel İdareleri ve Belediyelerin kurduktan 
birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli ku
ruluşlarda, kanunla kurulan fonlarda ve ke
falet sandıklarında istihdam edilen memurlar, 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri veya İktisadî Dev
let Teşekkülleri ile 657 Sayılı Devlet Memur
ları Kanununun geçici ve ek geçici maddele
rine göre aylık ödeyen kuruluşlarda çalışan
ların malî ve sosyal haklarını düzenleyen Ka
nun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerin 
münhasıran özlük haklarına ilişkin hüküm
leriyle özel kanunlarında veya teşkilat kanun
larında mevcut malî ve sosyal haklara dair 
olan hükümlerinde, 

B) Kamu kurum ve kuruluşlarının teş
kilatlanmalarına ilişkin olarak, kamu hizmet
lerinin bakanlıklar arasında bölünüşüne, 
bakanlık ve bağlı veya ilgili kuruluşlar kurul-

(S. Sayısı : 551) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

n) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda, 
0) 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununda, 
ö) 2983 sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında 

Kanunda, 

p) 2985 sayılı Toplu Konut Kanununda, 
r) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda, 
s) 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununda, 
ş) 6245 sayılı Harcırah Kanununda, 
t) 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat 

Kanunu ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun, 

u) 2955 sayılı Gül hane Askerî Tıp Akademisi Kanununda, 
ü) 2443 sayılı Devlet Denetleme Kurulu Kurulması Hakkında Kanunda, 
v) Diğer kanun ve kanun hükmünde kararnamelerin kamu personeli ile ilgili hüküm

lerinde, 

B) Kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlanmalarına ilişkin olarak; 

Kamu hizmetlerinin bakanlıklar arasında bölünüşüne, bakanlık ve bağlı veya ilgili kuru
luşlar kurulmasına, mevcut kurum ve kuruluşlann birleştirilmesine veya kaldırılmasına, bun
ların kuruluş biçimlerine, görev, yetki ve yükümlülüklerine ait esaslarla, bu esaslar çerçevesin
de, kurum ve kuruluşlann görev, yetki ve teşkilatlarının düzenlenmesine ilişkin hükümlerinde, 

C) Ülke ekonomisinde istikrann devamlılığının sağlanmasıyla ilgili olarak; 

a) 6326 sayılı Petrol Kanununda, 
b) 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununda, 
c) 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanununda, 
d) 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununda, 
e) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda, 
0 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda, 
g) 2983 sayılı tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında 

Kanunda, 

h) 2985 sayılı Toplu Konut Kanununda, 
i) 3182 sayılı Bankalar Kanununda, 
j) 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununda, 
k) 28.5.1986 tarihli ve 3291 sayılı Kanunun özelleştirmeye ilişkin hükümlerinde, 
1) 90 sayılı ödünç Para Verme tşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede, 
m) 233 sayılı Kamu iktisadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede, 

Yapılacak değişiklik ve düzenlemeleri kapsar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 551) 
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(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

i) 337 sayılı Askerî Hâkimler Ka
nununda, . 

j) 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamede, 

k) 233 sayılı Kamu İktisadî Teşebbüs
leri Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namede, 

1) 399 sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsle
ri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı 
Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına 
Dair Kanun Hükmünde Kararnamede, 

m) 2547 sayılı Yükseköğretim Ka
nununda, 

n) 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televiz
yon Kanununda, 

o) 2983 sayılı Tasarrufların Teşviki ve 
Kamu \&ttrımlannın Hızlandırılması Hakkın
da Kanunda, 

ö) 2985 sayılı Toplu Konut Kanununda, 
p) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Ka

nununda, 
r) 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Mer

kez Bankası Kanununda, 
s) 6245 sayılı Harcırah Kanununda, 
ş) 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, 

Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazmi
nat Kanunu ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuv
vetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanunda, 

t) 2955 sayılı Gülhane Askerî Tıp Aka
demisi Kanununda, 

u) 2443 sayılı Devlet Denetleme Kuru
lu Kurulması Hakkında Kanunda, 

ü) Diğer Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerin kamu personeli ile ilgili hü
kümlerinde, 

B) Kamu kurum ve kuruluşlarının teş
kilatlanmalarına ilişkin olarak; 

Kamu hizmetlerinin bakanlıklar arasın
da bölünüşüne, bakanlık ve bağlı veya ilgili 
kuruluşlar kurulmasına, mevcut kurum ve ku-

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

masına, özel hukuk hükümlerine göre yöne
tilenler hariç olmak üzere mevcut kamu ku
rum ve kuruluşlarının birleştirilmesine veya 
kaldırılmasına, bunların görev, yetki ve teşki
latlarında, 

\apilacak değişiklik ve düzenlemeleri 
kapsar. 

(S. Sayısı: 551) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

İlkeler 

MADDE 3. — Bakanlar Kurulu ivedi ve zorunlu hallere münhasır olmak kaydıyla, 1 inci 
madde ile verilen yetkiyi kullanırken; 

a) Kamu hizmetlerinin verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesini; ülkenin ekonomik ve 
sosyal durumunu dikkate alarak ücret sistemini adil bir şekilde geliştirmeyi; memurlar ve diğer 
personelin malî, sosyal ve diğer haklarında hizmetin özellik ve gereklerine uygun iyileştirmeler 
yapmayı, 

b) Başbakanlık, bakanlıklar ve bunlara bağlı kuruluşlar eliyle, genel idare esaslarına gö
re yürütülmesi gereken kamu hizmetlerinde iş bölümü ve koordinasyonun sağlanmasını; bir 
hizmetin tek kuruluş veya birim tarafından yürütülmesini ve kaynak kullanımında israfın ön
lenmesini, 

c) Teşkilatların, hizmetlerin özelliğinden kaynaklanan zorunlu farklılıklar saklı kalmak 
kaydı ile, hiyerarşik bağlılık ve unvan standardizasyonu sağlanacak şekilde düzenlenmesini, 

d) Kamu iktisadî teşebbüslerinin kuruluş ve teşkilatlanmasında, hizmetin gerekliliği, ül
ke ekonomisine yararlılık, verimlilik ve kârlılık esaslarını, 

e) Ülke ekonomisinde istikrarın devamlılığının sağlanması, hızlı kalkınma için gerekli 
tedbirlerin alınması ve bu suretle verimin yükseltilmesini, 

Göz önünde bulundurur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 551) 
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(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

ruluşlann birleştirilmesine veya kaldırılması
na, bunların kuruluş biçimlerine, görev, yet
ki ve yükümlülüklerine ait esaslarla, bu esas
lar çerçevesinde, kurum ve kuruluşların görev, 
yetki ve teşkilatlarının düzenlenmesine ilişkin 
hükümlerinde, 

C) Ülke ekonomisinde istikrarın de
vamlılığının sağlanmasıyla ilgili olarak Ana
yasanın 91 inci maddesindeki hükümler saklı 
kalmak kaydıyla, 

a) 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlen
mesi Hakkında Kanunda, 

b) 2983 sayılı Tasarrufların Teşviki ve 
Kamu \aunmlannm Hızlandırılması Hakkın
da Kanunda, 

c) 298S sayılı Toplu Konut Kanununda, 
d) 3226 sayılı Finansal Kiralama Ka

nununda, 
e) 28.5,1986 tarihti ve 3291 sayılı Kanu

nun özelleştirmeye ilişkin hükümlerinde, 

0 233 sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri 
Hakkında Kanun/Hükmünde Kararnamede, 

kapılacak değişiklik ve düzenlemeleri 
kapsar. 

İlkeUr 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü madde
si Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

ilkeler 

MADDE 3. — Bakanlar Kurulu 1 inci 
madde ile verilen yetkiyi kullanırken; 

a) Kamu hizmetlerinin verimli ve etkin 
bir şekilde yürütülmesini; ülkeninin ekonomik 
ve sosyal durumunu dikkate alarak ücret sis
temini adil bir şekilde geliştirmeyi; memurlar 
ve diğer personelin malî ve sosyal haklarında 
hizmetin özellik ve gereklerine uygun iyileş
tirmeler yapmayı, 

b) Başbakanlık, bakanlıklar ve bunla
ra bağlı kuruluşlar eliyle, genel idare esasla
rına göre yürütülmesi gereken kamu hizmet
lerinde iş bölümü ve koordinasyonun sağlan
masını; bir hizmetin tek kuruluş veya birim 
tarafından yürütülmesini ve kaynak kullanı
mında israfın önlenmesini, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 551) 
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Yetki Süresi 

MADDE 4. — Bu Kanunla Bakanlar Kuruluna verilen yetki, Kanunun yayımından itiba
ren oniki ay süre ile geçerlidir. Bu süre içinde Bakanlar Kurulu birden fazla kanun hükmünde 
kararname çıkartabilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 551) 
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(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) (Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

c) Teşkilatların, hizmetlerin özelliğin
den kaynaklanan zorunlu farklılıklar saklı kal
mak kaydı ile, hiyerarşik bağlılık ve unvan 
standardizasyonu sağlanacak şekilde düzen
lenmesini, 

Göz önününde bulundurur. Ayrıca; 
d) Bu Kanunun 2 nci maddesinin (B) 

bendinde yazılı yetkiler kullanılırken, sadece 
meri mevzuatta mevcut yetkilerin yeniden da
ğılımı, toplanması veya kaldırılması esastır, 

e) Bu Yetki Kanunu ile ancak bu Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükte bu

lunan Kanun veya kanun hükmünde kararna
meler ile bunların ilgili maddelerinde düzen
leme yapılabilir. 

0 Bu \fetki Kanununun uygulanmasın
da bir diğerinden ilişkisiz konular aynı kanun 
hükmünde kararname metninde yer alamaz. 

Yttki Süren 

MADDE 4. — Bu Kanunla Bakanlar Ku
ruluna verilen yetki, Kanunun yayımından iti
baren on ay süre ile geçerlidir. Bu süre içinde 
Bakanlar Kurulu birden fazla kanun hükmün
de kararname çıkartabilir. 

Yetki Süresi 

MADDE 4. — Anayasa Komisyonu met
ninin 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 551) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Yürürlük 

MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Y Akbulut 
Başbakan 

Devlet Bakanı 
M. Keçeciler 

Devlet Bakanı 
G. Taner 

Devlet Bakanı 
7. Çelebi 

Devlet Bakanı 
M. Yazar 

Devlet Bakanı 
K. Konukrnan 
Devlet Bakanı 

M. Tasar 
Devlet Bakam 

H: Örüc 
Millî Savunma Bakam 

H. Doğan 
Dışişleri Bakanı 

A. K. Alptemoçin 
Millî Eğitim Bakam 

A. Akyol 
Sağlık Bakanı 

H. Şıvgın 
Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanı 

L. Kayalar 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Ş. Yürür 
Kültür Bakam 
M K. Zeybek 

Devlet Bakanı 
K. inan 

Devlet Bakanı 
C. Çiçek 

Devlet Bakanı 
V. Dinçerler 

Devlet Bakanı 
I. Ozarslan 

Devlet Bakanı 
I. Ozdemhr 

Devlet Bakanı 
K. Akkaya 

Adalet Bakanı 
M. O. Sungurlu 
İçişleri Bakanı 

A. Aksu 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

A. Kahveci 
Bayındırlık ve tskân Bakam 

C. AUmkaya 
Ulaştırma Bakam 

C. Tuncer 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

/ . Aykut 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam 

E Kurt 
Turizm Bakam 

7. Aküzüm 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 551) 
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(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) (Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Yürürlük 

MADDE 5. — Tasarının S inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlük 

MADDE 5. — Anayasa Komisyonu met
ninin S inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yürütrm 

MADDE 6. — Anayasa Komisyonu met
ninin 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S.. Sayısı: 551) 





Dönem : 18 Yasama Yılı : 4 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 551'e 1 inci Ek) 

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Bunların Personeli ve Eko
nomik istikrar Tedbirleri Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı ve 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/785) 

Plan ve Bütçe Komisyonu Rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/785 
Karar No. : 175'e 1 inci Ek 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎS! BAŞKANLIĞINA 

Bilindiği gibi, komisyonumuzun 27.3.1991 tarihli 48 inci Birleşiminde görüşülüp kabul edilen 
"Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Bunların Personeli ve Ekonomik İstikrar Tedbirleri Hakkın
da Yetki Kanunu Tasarısı" S. Sayısı 551 olarak Başkanlıkça bastırılıp dağıtılmış ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin 1.5.1991 tarihli 111 inci Birleşimi gündemine alınmıştı. Anılan tasarının 
görüşülmesine geçilmeden bazı yeni düzenlemeler yapılmasına ihtiyaç duyularak içtüzüğün 89 
uncu maddesi gereğince Kanun Tasarısının Komisyona geri verilmesi istenmiş ve bu istek doğ
rultusunda tasarı Komisyona iade edilmişti. 

Anılan tasan, Komisyonumuzun 5.6.1991 tarihli 54 üncü Birleşiminde Hükümeti temsi-
len Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler başkanlığındaki Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkililerinin de katılmasıyla yeniden incelenip görüşülmüştür. 

Komisyonumuzda; Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli memurlarla diğer personelin 
malî ve sosyal haklarındaki iyileştirmeler yanında kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilat yapı
larında da gerekli düzenlemeler yapılmasına ilişkin tasarının kamu personeli tarafından ilgi 
ile izlendiği ve bunun bir an önce çıkartılmasının yerinde olduğu belirtilmiş, ancak tasarının 
Komisyonumuzda ilk görüşüldüğü sırada belirtilen hususlarla ilgili düşüncelerin aynen muha
faza edildiği vurgulanmıştır. Hükümet adına yapılan açıklamada ise, tasarı ile kamu personeli
nin durumunda iyileştirmeye ilişkin gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi yanında bazı kamu 
kurum ve kuruluşlarının teşkilat yapılarında da düzenlemeler düşünüldüğü belirtilmiştir. Da
ha sonra tasarı ve gerekçesi benimsenerek Plan ve Bütçe Komisyonunca birinci görüşmede dü
zenlenen metin esas alınarak maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

Komisyonumuz metninin 1 inci maddesinde yer alan "Millî Savunma Bakanlığı" ibaresi 
anılan Bakanlığın da yetki kapsamına alınmasını sağlamak amacıyla/madde metninden çıkar
tılmış; Ayrıca "Sosyal Sigortalar Kurumu," "Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışan
lar Sosyal Sigortalar Kurumu" ve "îş ve îşçi Bulma Kurumu" teşkilatlarının da 2 nci madde 
kapsamına alınmasını sağlamak amacıyla, ikinci fıkranın (B) bendi yeniden düzenlenmiş, Ko
misyonumuz metninin 3 ve 4 üncü maddeleri ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 5 ve 6 nci mad
deleri aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başka ılığa saygı ile arz olunur. 

5.6.1991 
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Seyit Holü Özsoy 

Kayseri 
Şevki GÖğüsger 

Kırşehir 

Mustafa Dinde 
Konya 

Sümer Oral 
Manisa 

(Muhalefet şerhim eklidir) 
Mahmut Öztürk 

Niğde 
(Muhalefet şerhim, eklidir) 

Sözcü 
Reşit Ülker 

İstanbul 

Nihat Turker 
Afyon 

Hilmi Ziya Postacı 
Aydın 

(Karşı oy yazım eklidir.) 
Sait Ekinci 

Burdur 
Ünal Akkaya 

Çorum 
ismail Şengün 

Denizli 
Mehmet Kahraman 

Erzurum 

A. Aykon Doğan 
İsparta 

(Muhalefet şerhim eklidir) 
Rüştü Kâzım Yücelen 

tçel 

Erol Güngör 
tzmir 

(Karşı oy yazım eklidir) 
Mahmut Almak 

Kars 
(Muhalifim) 

Mustafa Şahin 
Kayseri 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

(Muhalefet şerhim ektedir) 
Ali Talip Özdemir 

Konya 
Cemal Seymen 

Nevşehir 
(Karşı oy yazım eklidir) 

Birsen Sönmez 
Niğde 
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Şakir Şeker Zeki Çeliker 
Sivas Siirt 

Enis Tütüncü Tevjik Ertüzün 
Tekirdağ Zonguldak 

(Karşı oy yazısı ekte) (Muhalefet şerhim ektedir) 

29.3.1991 tarihli Karşı Oy bazısına ek 

1/785 Esas ve 175 Karar Sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Raporuna karşı oy yazımızdaki 
görüşlerimizi aynen tekrar ediyor ve kamu personel rejiminin seçim öncesi günübirlik tedbirler 
yerine köklü düzenlemelerle yeniden ele alınarak düzeltilmesi, kamu personelinin özlük hakla
rında yapılacağı ifade edilen iyileştirmelerin 1991 yılının ikinci yansında yapılacak katsayı ar
tışları ile mümkün olabileceği bu yetkinin ise hükümetin elinde zaten bulunduğu düşüncesiyle 
tasarıya yeniden karşı oy kullanıyoruz. 

Bhrgen Keleş • Erdal Kalkan 
İzmir Edirne 

Ali Topuz Cemal Seymen 
İstanbul Nevşehir 

Erol Güngör Hütni Ziya Bastan 
İzmir Aydın 

Enis Tütüncü Etem Cankurtaran 
Tekirdağ tçd 

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE BUNLARIN PERSONELİ VE EKONOMİK 
İSTİKRAR TEDBİRLERİ HAKKINDA YETKİ KANUNU TASARISINA İLİŞKİN 

KARŞI OY YAZISI 

1. Yetki Kanunu Tasarısı ile temel yasa niteliğinde olan 31 kanun ile 7 kanun hükmünde 
-kararnamenin değiştirilmesine açık en az 50 kanun veya kanun hükmünde kararname üzerin
de değişiklik yapılmasına kapalı bir biçimde yetki verilmesi istenilmektedir. 

Bu kadar fazla ve temel konuda yasama yetkisinin Bakanlar Kuruluna bırakılması, Ba
kanlar Kurulunun TBMM'nİn yerine kaim olmasına yol açacaktır. Bu ise, Anayasanın başlan
gıç bölümünde yer alan "Kuvvetler Ayrımı" ilkesi ile yasama yetkisinin TBMM'ne ait ve dev
redilemez olduğuna ilişkin Anayasanın 7 nci maddesine açıkça aykırıdır. 

2. Kanun tasarısının 2 nci maddesinin A-n bendi ile 2954 sayılı TRT Kanununda deği
şiklik yapma yetkisi de, kanun hükmünde kararname kapsamı içine alınmaktadır. 

Anayasanın 91 inci maddesi ile, Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde 
yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile dördüncü bölümünde yer alan siyasî haklar 
ve ödevlerin kanun hükmünde kararname ile düzenlenemeyeceği hükme bağlanmıştır. 
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Anılan bölümde yer alan ve "Herkesin düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya baş

ka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmî 
makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kap
sar." ibaresini taşıyan Anayasanın 26 ncı maddesi ise TRTnin haber verme hakkını düzenle
mektedir. 

Bu bakımdan, 2954 sayılı TRT Kanununu, yetki kanunu kapsamına alan 2 nci maddesi 
Anayasanın 91 inci maddesine aykırıdır. 

3. Anayasının 91 inci maddesi uyarınca, Yetki Kanununun, çıkarılacak kanun hükmün
de kararnamenin amacını, kapsamını, ilkelerini, kullanma süresini ve süresi içinde birden faz
la kararname çıkarılıp çıkarılmayacağını göstermesi gerekmektedir. 

Yetki Kanunu Tasarısının 2/B maddesi ile "Kamu hizmetlerinin bakanlıklar arasında bö-
lüşümüne, bakanlık ve bağlı veya ilgili kuruluşlar kurulmasına, mevcut kurum ve kuruluşların 
birleştirilmesine veya kaldırılmasına, bunların kuruluş biçimlerine, görev yetki ve yükümlü
lüklerine ait esaslarla, bu esaslar çerçevesinde, kurum ve kuruluşların görev, yetki ve teşkilatla
rının düzenlenmesine ilişkin hükümlerin, KHK çıkarma yetkisi için dahil edildiği anlaşılmaktadır. 

Bu ibarelerde, yetkinin kapsamı hiçbir şekilde belirtilmemiştir. Kapsamı belli olmayan bir 
biçimde karun hükmünde kararname çıkarma yetkisi tanıyan kanun bu bakımdan Anayasa
nın 91 inci maddesine aykırı düşmektedir. 

4. Anayasanın 113 üncü maddesi uyarınca, bakanlıkların kurulması, kaldırılması, gö
revleri, yetkileri ve teşkilatlarının kanunla düzenlenmesi gerekmektedir. 

Oysa Yetki Kanun Tasarısının 2/B maddesi ile bakanlıkların kurulması, kaldırılması, gö
revleri, yetkileri ve teşkilatlanması, kanun hükmünde kararnamelere bırakılmaktadır. Bu ba
kımdan madde, Anayasanın 113 üncü maddesine açıkça aykırı düşmektedir. 

5. Anayasanın 91 inci maddesi uyarınca, Yetki Kanununun, çıkarılacak kanun hükmün
de kararnamenin ilkelerini açıkça belirtmesi gerekmektedir. 

Yetki Kanunu Tasarısının 3 üncü maddesi ile getirilen ilkeler, ilke olmaktan çok, soyut 
kavramlardan ibarettir. İlkelerin yetki kanununda belli sınırları içerecek biçimde açıklanma
ması nedeniyle Anayasanın 91 inci maddesine aykırı bir uygulama sergilenmektedir. 

• 6. Yetki Kanunu ile, çok sayıda kanun hükmünde kararname de değişiklik yapma yetki
si tekrar Bakanlar Kuruluna verilmektedir. Oysa, bu KHK'lerin çıkarılmasına yetki veren ka
nunların süreleri çok önceden dolmuştur. Bu durumda, yetkinin uzatılması söz konusudur. 

Anayasanın 91 inci maddesi ile düzenlenen, kanun hükmünde kararname çıkarma yetki
sinin, olağandışı ve ayrık bir yetki olmasına karşın, bu suretle olağan bir hale getirilmekte, 
ayrık bir yetki, giderek genel yetkiye dönüştürülmektedir. Bu husus ise Anayasının 7 nci mad
desinde düzenlenen yasama yetkisinin devredilmezliğine aykırı düşmektedir. 

Diğer taraftan, Anayasının 87 nci maddesi ile TBMM'ne verilen "kanun koymak, değiş
tirmek ve kaldırmak" yetkisinin fiilen ve uzatılan sürelerle Bakanlar Kuruluna devredilmesi 
de 7 nci maddenin yanı sıra 87 nci maddeye de aykırı düşmektedir. 

7. Anayasanın 6 ncı maddesinde, Egemenliğin, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yet-
, kili organlarca kullanılacağı hükme bağlanmıştır. 

Yine 7 nci madde ile yasama yetkisinin TBMM'nde olduğu ve devredilemeyeceği hükmü 
getirilmiştir. ' 
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KHK çıkarma yetkisinin sürekli ve yaygın bir biçimde Bakanlar Kuruluna verilmesi ile 
TBMM yetkili organ olma statüsünden çıkarılmakta, Anayasaca konulan esaslar dışında yet
kisiz organlarca egemenliğin kullanılmasına olanak sağlanmaktadır. Bu bakımdan uygulama 
Anayasanın 6 ncı maddesine de aykırı düşmektedir. 

8. Kanun Tasarısının 2/A-d bendi ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununda, 
ve 2/A-j bendi ile 78 sayılı YÖK öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında KHK'de değişik
lik yapma yetkisi, Bakanlar Kuruluna verilmektedir. 

Anayasının 130 uncu maddesi uyarınca, Üniversiteler Bilimsel özerkliğe sahiptirler ve ka-. 
nunla kurulurlar. 

Bilimsel Özerkliğe sahip öğretim elemanlarının görevleri, unvanları, atamaları, yükselme 
ve emeklilikleri, disiplin ve ceza işleri, özlük hakları ve öğretim elemanlarının uyacakları ko
şulların, aynı madde uyarınca, kanunla düzenlenmesi gerekmektedir. 

Bu personele ilişkin olan ve yukarıda belirtilen konuları kapsayan düzenlemelerin, Ba
kanlar Kurulunun yetki ve insafına terkedilmesi, bilimsel özerkliği zedeleyici nitelikte olup, Ana
yasanın 130 uncu maddesine aykırı düşmektedir. 

9. Anayasa Mahkemesinin 1.2.1990 gün ve 1990/2 sayılı kararında (21.4.1990 gün ve 20499 
sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır) yer alan: 

"Bu maddelerin incelenmesinde, Anayasaca verilen KHK çıkarabilme yetkisinin; kendine 
özgü ve ayrık bir yetki olduğu anlaşılmaktadır. Bu yetki kullanılırken yasama yetkisinin devri 
anlamına gelecek ya da bu izlenimini verecek biçimde güncelleştirilip sık sık bu yola başvurul-
mamalıdır. Anayasanın 87 nci ve 91 inci maddelerinde "yetkinin devrinden" değil, verilmesin
den söz edilmektedir. 

Ayrıca, 91 inci maddenin sekizinci fıkrasına göre, yetki yasaları ve bunlara dayanan ka
nun hükmünde kararnameler, TBMM Komisyonları ve Genel Kurulunda öncelik ve ivedilikle 
görüşülecektir. 

Anayasanın, görüşülmesinde bile "öncelik ve ivedilik" aradığı KHK çıkarma yetkisinin, 
Anayasanın yukarıda açıklanan kuralları dikkate alınarak yerine getirilmesinde zorunlu bulu
nan, belli usullere göre yasa çıkarmaya zamanın elvermemesi gibi ivedi durumlarda kullanıl
ması gerekir. 

Sonuç olarak, yasama yetkisi genel ve aslî bir yetkidir, bu yetki TBMM'ne aittir, devredi
lemez. KHK'ler, unsurları Anayasada belirlenen yetki yasalarına göre çıkarılır ve işlem görür
ler, ayrık durumlar içindirler ve bağlı bir yetkinin kullanılması yoluyla hukuksal yaşamı etkilerler. 

Bu kararnameler, ancak, ivedilik isteyen belli konularda, kısa süreli yetki yasalarına daya
nılarak çıkarılabilirler. Nitekim, maddenin Danışma Meclisinde görüşülmesi sırasında KHK 
çıkarılabilmesi için hükümete yetki verilmesinin nedeni Anayasa Komisyonu sözcüsü tarafın
dan, "... çok acele hallerde hükümetin elinde uygulanacak bir seri kural olmadığı için, acele 
olarak çıkarılıp ve hemen olayın üstüne gidilmesi gereken hallerde.çıkarılması için bu düzenle
me getirilmiştir..." biçiminde açıklanmış; Anayasa Komisyonu Başkanınca da, "... Kanun kuv
vetinde kararname,... Yasama Meclisinin acil bir durumda kanun yapmak için geçecek sürede 
çıkartacağı, kanun ihtiyaca, halledilmesi gereken meseleyi çözemeyeceğine; o zaman çok geç 
kalınacağı endişesinden kaynaklanan bir müessesedir ve bu müessese bunun için konmuştur." 
"DMTD, C 9 B 137 - 146, yasama yılı: 1, S : 152, 153) denilmek suretiyle aynı doğrultuda 
görüş bildirilmiştir. - , 

KHK uygulamasının yaygınlaştırılması, yetki yasalarına, kullanılma süreleri uzatılarak sü
reklilik kazandırılması ve hemen her konuda KHK'Ierle yeni düzenlemelere gidilmesi, ivedilik 
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koşuluna uyulmaması yasama yetkisinin devri anlamına gelir. Böylece, üç kamu erki arasında
ki denge bozulur, yürütme organı yasama organına karşı üstün bir duruma gelir. Bu durum 
'Anayasanın yukarıda açıklanan maddelerine aykırı düşer. Anayasa Mahkemesi, yakın tarihte 
verdiği bir kararında, "TBMM tarafından Bakanlar Kuruluna KHK çıkarma yetkisinin ancak, 
önemli, zorunlu ve ivedi durumlarda verilmesi, yasama yetkisinin devri anlamına gelecek ya 
da izlenimini verecek biçimde güncelliştirilip sık sık bu yola başvurulmaması Anayasa koyucu
nun amacına, kuşkusuz daha uygundur: (AYM'nin 16.5.1989, günlü, E. 1989/4, K. 1989/23 
sayılı kararı, RG. 8.10.1989, Sayı. 20302) diyerek konuya açıklık kazandırmıştır." ibareleri, yu
karıdaki tezleri doğrulamaktadır. 

10. Yetki Kanunu Tasarısının 1 maddesi ile kamu personeline ilişkin tüm düzenlemeleri 
yapma yetkisi Bakanlar Kuruluna devredilmektedir. Tasarının 2 nci maddesinde sayılan yasa
ların büyük çoğunluğunun da kamu personeline ilişkin olduğu açıktır. 

Oysa, Anayasa Mahkemesinin 1.2.1990 gün ve 1990/2 sayılı kararında "3479 sayılı Yasa, 
1 inci ve. 2 nci, maddeleriyle 3347 sayılı Yasa ile değişik 3268 sayılı Yasaya atıfta bulunarak 
kapsamını genişletmekte ve süresini uzatmaktadır. 3347 sayılı Yasayla değişik 3268 sayılı Yetki 
Yasasının amaç maddesinde belirtildiği gibi, bu Yasanın amacı, "Memurlar ve diğer kamu gö
revlilerinin çalışmalarında müessiriyeti artırmak ve kamu hizmetlerinin, düzenli, süratli, ve
rimli ve ekonomik bir şekilde yürütülmesini temin etmek..." d ir. 

Niteliği itibariyle uzun süreli ve çok yönlü çalışmaları zorunlu kılan personel mevzuatı 
genelde ivediliği gerektiren bir konu olarak değerlendirilemez. itfatta aksine, personel mevzua
tının, kısa süreli ve ivedi kararnameler yerine, bir plana dayalı uzun süreli çalışmalarla, sık 
sık değişmeyecek kurallarla düzenlenmesinin gerekliliği ileri sürülebi'ir. 

Nitekim, 12.3.1986 günlü, 3268 sayılı Yetki Yasasıyla tanınan iki yıllık süre, 3347 sayılı 
Yasayla 31.12.1988 gününe kadar, 3479 sayılı Yasa ile de 31.12.1990 tarihine kadar uzatılmıştır. 
Bju da göstermektedir ki, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin çalışmalarındaki etkinliğin 
artırılmasını ve kamu hizmetlerinin düzenli, süratli, verimli ve ekonomik bir içimde yürütül-

v meşini temin etmek amacıyla banların idarî, malî ve sosyal haklarında iyileştirmeler yapılması 
işi ivediliği gerektiren ve kısa sürede yasa ya da yasalar yerine kanun hükmünde kararnameler
le düzenlenmesi Parlamentonun yasama yetkisinin bu konularda işlerliğini kaybetmesi ve yü
rütmeye devri sonucunu doğurur. Bu da Anayasanın başlangıç bölümüne 2, 7, 87 ve 91 inci 
maddelerine aykırı düşer." ibareleri yer almaktadır. 

Daha acık bir deyişle, yetki kanunu tasarısı ile getirilen hükümler, daha önce Anayasa 
Mahkemesi kararı ile Anayasaya aykırı bulunarak iptal edilmiştir. Anayasaya aykırılığı yargı 
kararları ile sabit olan hükümlerin tekrar tekrar temcit pilavı gibi gündeme getirilerek, yetki 
kanununun Anayasa Mahkemesine yeniden iptaline kadar, Anayasaya aykırı KHK'lerle keyfî 
bir hukukî uygulamaya yol açması Anayasal bir suç ve Anayasal bir cinayettir. 

11. Yetki Kanununun 2/B maddesi ile "Bakanlık ve bağlı veya ilgili kuruluşlar kurulma
sına, mevcut kurum ve kuruluşların birleştirilmesine veya kaldırılmasını" ilişkin hükümlerin
de değişiklik yapma yetkisinin Bakanlar Kuruluna bırakılması konusunda da Anayasa Mahke
mesinin 1.2.1990 gün ve 1990/2 sayılı kararı ile; 

' 'Bilindiği gibi, bakanlıklar kamu hizmetlerinin yürütülmesinde yapılan işbölümünü gös
terir ve her bakan, bakanlığın yürüttüğü kamu hizmeti alanında Devlet tüzelkişiliğini temsil eder. 

Anayasanın 113 üncü maddesine göre, bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri, 
yetkileri ve teşkilatı kanunla düzenlenir. 

Anayasın memurlar ve kamu görevlileri ile ilgili genel ilkeleri belirleyen 128 nci maddesi
nin ikinci fıkrasında ise; 
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"Memurların ve diğer kamu görevlilerinin' nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hak
ları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir" denil
mektedir. 

Burada çözümlenmesi gereken husus, Anayasanın bir çok maddesinde yer alan "kanunla 
düzenlenir" veya "kanunla sınırlanır" yahut "kanunla gösterilir" ibaresinden ne anlaşılması 
gerektiğidir. 

"Kanunla düzenlenir" deyiminden, ilk bakışta, lafzı bir yorumla Anayasanın kanunla dü
zenlenmesini istediği konularda mutlaka bir yasa yapılması anlamı çıkabilir. Ancak, Anayasa
nın 91 inci maddesinin birinci fıkrasında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Bakanlar Kuruluna 
kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verebileceği kuralı getirildikten sonra, "Ancak, 
sıkıyönetim ve olağanüstü haller saklı kalmak üzere, Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci 
bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile dördüncü bölümde yer alan 
siyasî haklar ve ödevler kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemez" denilerek, KHK çı
karılamayacak alanın belirlenmesi ve Anayasa koyucunun, 91 inci maddede Anayasanın ya
sayla düzenleneceğini öngördüğü konuların da kanun hükmünde kararnamelerle düzenlene
meyeceğini söylememesi karşısında bu konularda da kanun hükmünde kararname çıkarılabile
ceği sonucuna varılmalıdır. Nitekim, Anayasanın bütçelerde değişiklik yapılabilme esaslarını 
gösteren 163 üncü maddesinde yer alan "... Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname 
Üe bütçede değişiklik yapma yetkisi verilemez." biçimindeki Anayasa buyruğu bu düşüncenin 
bir göstergesidir. Ancak, daha önce belirtildiği gibi, esas olan yasama yetkisinin TBMM tara
fından kullanılması, TBMM tarafından verilen ve ancak "ivedi ve zorunlu" durumlarda, çok 
uzun olmayan bir sürede kullanılacak bir yetkidir. 

KHK'lerin, ivedi ve zorunlu olmayan durumlarda kullanılması, bu doğrultudaki uygula
maya süreklilik ve yaygınlık kazandırılması, yasama yetkisinin devri anlamına gelir ve Anaya
saya aykırı düşer. 

. 3479 sayılı Yasanın 1 inci maddesi ile önceki yetki yasasına eklenen "yeni bakanlık" ku
rulması işlemi "ivedi ve zorunlu" olarak kabul edilemez. 

Yukarıda açıklanan.nedenlerle, 3479 sayılı Yasanın 1 inci maddesinde yer alan bu ibare, 
Anayasanın 113 ve 128 inci maddelerine aykırı düşmemekte ise de 7 ve 91 inci maddelere aykı
rıdır ve iptali gerekir." 

şeklinde karar verilmiştir. 

Bu bakımdan, Anayasaya aykırılığı yargı kararı ile sabit olan bir hükmün yeni yetki Ka
nunu Tasarısı ile TB.M.M. huzuruna getirilmesinin "Anayasa tanımazlığı" olduğunu vurgu
lamak yerinde olacaktır. 

12. Yasama yetkisinin, birçok temel konuda ve yaygın biçimde K.H.K.'ler çıkarma yetki
si şeklinde Bakanlar Kurulu'na devredilmesi konusunda Anayasa Mahkemesinin 1.2.1990 gün 
ve 1990/2 sayılı kararı ile : 

"Anayasa'nm Başlangıç bölümünde; kuvvetler ayrımının Devlet organları arasında üstünlük 
sıralaması anlamına gelmediği, belli Devlet yetkilerinin kullanılmasına dayanan medenî bir iş
bölümü ve işbirliği olduğu belirtilmiştir. 

Bu hüküm, üç kamu erki arasındaki dengeyi düzenlemektedir. KHK uygulamasanın, ive
di ve zorunlu durumlar dışında ve uzun bir sürede yasama etkinliğinin yerini alacak biçimde 
kullanılması ve olağan bir yol haline g'eûrfthıesi üç kamu erki arasındaki dengeyi bozar, yürüt-
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meye, yasama karşısında üstünlük sağlanmasına neden olur. 

3479 sayılı Yasanın bu hükmü, ivedi ve zorunlu bir durum yokken parlamentonun yasa
ma yetkisine ve önceliğine el uzatılması sonucunu doğurur. Böylece, bu hüküm, parlamenter 
demokrasinin dayanağı olan kuvvetler ayrılığı ve Anayasanın 2 nci maddesindeki "demokra
tik hukuk devleti" ilkelerine ters düşmekte, bu nedenle Anayasanın Başlangıç bölümüne ve 
2 nci maddesine aykırı bulunmaktadır, iptali gerekir." -

şeklinde karar verilmiştir. 
13. Yetki Kanunu Tasarısı memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkındaki birçok konu

da değişiklik yapılmasını öngörmektedir. 
3268 sayılı Yetki Kanunu ile Hükümet personel hukukuna ilişkin bir takım düzenlemeler 

yapmak üzere 12.3.1986 tarihinde TBMM'den iki yıllık yetki almıştır. 
3268 sayılı Yasa ile alınan bu iki yıllık süre dolmadan (1 yıl 27 gün sonra) 9.4.1987 günlü, 

3347 sayılı Yasa ile 3268 sayılı Yasanın süresi bu tarihten başlayarak 31.12.1988'e kadar uzatıl
mış (1 yıl 8 ay 22 gün daha yetki alınmış) ayrıca yasanın kapsamı da genişletilerek, kamu ku
rum ve kuruşlarının teşkilatlarında değişiklik yapmak yetkisi eklenmiştir. 

12.İJ3.1989 günü, 3479 sayılı Yasa ise; 3347 sayılı Yasa ile değişik 3268 sayılı Yasanın süresi
ni bu tarihten itibaren iki yıl daha uzatarak yetkinin son bulma tarihini 31.12.1990 olarak be
lirlemiştir. 

Böylece, personel hukukunda ve kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlarında bir takım 
düzenlemelerde bulunmak üzere 3347 ve 3479 sayılı Yasalarla değişik 3268 sayılı Yasa ile top
lam (daha önce aynı konuyu düzenlemek için alınan yetki hariç) dört yıl, dokuz ay, 19 gün 
kesintisiz yetki alınmıştır. 

Yetki Kanunu Tasarısı ile aynı konuda 1 yıllık" veya 10 aylık sürenin tekrar alınması veya 
uzatılması söz konusudur. 

Görüldüğü gibi bu süre hemen hemen bir yasama dönemi kadardır. Bir yasama dönemine 
yaklaşık bir süre içerisinde, yetki alınan konulardaki düzenlemelerin bitirilmemiş olması da 
işin ivedi ve hemen yerine getirilecek türden olmadığını göstermektedir. 

Oysa, Anayasa Mahkemesinin 1.2.1990 gün ve 1990/2 sayılı kararında konu ile ilgili ola
rak : • 

"öteyandan, Yasanın genel gerekçesindeki, "... Ayrıca, kamu personelinin durumlarının 
iyileştirilmesi amacıyla ayrı ayrı kanunlarda değişiklik yapılması, kanun yapımının gerektirdi
ği süre gözününe alındığında, amacın kısa sürede gerçekleştirilmesine imkân vermemektedir." 
biçimindeki açıklamadan da anlaşılmaktadır ki, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin çalış
malarında müessiriydi artırmak ve kamu hizmetlerinin düzenli, süratli, verimli ve ekonomik 
bir şekilde yürütülmesini temin etmek amacıyla bunların idarî, malî ve sosyal haklarında iyi
leştirmeler yapmak, kısa sürede gerçekleştirilebilecek işlerden değildir. 

Uzun bir süre için yürütmeye, kesintisiz yetki verilmesi, yasama yetkisini devri niteliğinde
dir. Bu uygulama Anayasanın 7 ncî maddesiyle bağdaşamaz. 

Kaldı ki, Anayasanın 91 inci maddesinde öngörülen, yetki yasalarını ve bunlara dayanan 
KHK'lerin TBMM Komisyonları ve Genel Kurulu'nda öncelikle ve ivedilikle görüşülmesi ku
ralı, bu yetkinin, ancak öncelikle ve ivedi işlerde ve belirli bir sürede kullanılmasını gerekli kı
lar. Yetki süresinin sürekli uzatılması Anayasanın 91 inci maddesine de uygun düşmez. 

Açıklanan nedenlerle Yasanın 2 nci maddesi de, Anayasanın 7 nci ve 91 inci maddeleri 
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ile Başlangıç Bölümüne aykırı olup iptali gerekir." 

sonucuna varılmıştır. 

Görüleceği üzere Yetki Kanunu Tasarısı birçok yönleri ile Anayasaya aykırı olup; TBMM'nin 
tümü ile yasama erki dışında bırakılmasına yolaçacak niteliktedir. Böyle bir Kanun Tasarısı 
yerine, Hükümetin "TBMM tüm yetki ve organları ile mülgadır" şeklinde bir Anayasa deği
şikliği ile TBMM'nin huzuruna gelmesi, Hükümetin hukuk anlayışına herhalde daha uygun 
düşecektir. 

SONUÇ: 
Yukarıda 13 madde halinde belirtilen nedenlerle, Yetki Kanunu tasarısına karşı olduğu

muzu arz ederiz. 

MUHALEFET ŞERHt , 

Anayasamıza göre, Yasama görevinin yerine getirilmesinde benimsenen temel kural ka
nunlardır. Anayasanın 91 inci maddesinde yer alan Kanun Hükmünde Kararname Müessesesi 
ise, maddenin lafzından da anlaşılacağı üzere, yaygın bir uygulama için değil, sadece sınırlı 
hallerde başvurulabilecek bir düzenleme olarak vazedilmiştir. 

Esasen mevuzatın da Kanun Hükmünde Kararname bulunan batı ülkelerinde de, özellik
le Fransa'da tatbikat bu nierkezdedir, çıkarılan bu tür kararname sayısı bir elin parmakları 
kadar azdır. 

Bu yola sıkça gidilmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin temel görevlerinden biri olan 
yasama yetkisini önemli ölçüde kısıtlama anlamına gelir. 

Söz konusu müesseseyi kendi ölçüt ve boyutlarında tutmak gerekir. 
Kaldı ki Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir tasarının gecikmeden kanunlaşma imkânı 

her zaman mevcuttur. 

Söz konusu tasarı, çok geniş yetkiler talep etmektedir. Hernekadar, Anayasa ve Plan ve 
Bütçe komisyonlarında benimsenen önergelerle tasarının kapsamı ciddi ölçüde daraltılmış ise 
de, Kanun Hükmünde Kararname uygulamasının sıkça kullanılmasına muhalifiz. 

Alaattin Kurt Sûmr 0rd 

Kocaeli Manisa 

A. Aykon Doğan Mahmut Öztürk 
İsparta N i g d e 

Tevftk Ertüzün 
Zonguldak . 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Kamu Kurum ve Kuruluşlanmn Görev ve Yetkileri ile Bunların Personelinin Malî ve Sosyal 
Haklarında Düzenlemeler Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısı 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelin ça
lışmalarında etkinliği artırmak, kamu hizmetlerinin düzenli, süratli ve verimli bir şekilde yü
rütülmesini sağlamak üzere bunların malî ve sosyal haklarında iyileştirmeler yapmak; Yürüt
me organı bünyesindeki kamu kurum ve kuruluşlarının (Genelkurmay Başkanlığı hariç) kuru
luş, görev ve yetkilerine ilişkin konularda düzenlemelerde bulunmak amacıyla Bakanlar Kuru
luna Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi vermektir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanuna göre çıkarılacak Kanun Hükmünde Kararnameler; 
a) Genel Bütçeli Daireler ve Katma Bütçeli İdareler, İl özel İdareleri, Belediyeler, İl özel 

İdareleri ve Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, 
kanunla kurulan fonlarda ve kefalet sandıklarında istihdam edilen memurlar, Kamu İktisadî 
Teşebbüsleri veya İktisadî Devlet Teşekkülleri ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun ge
çici ve ek geçici maddelerine göre aylık ödeyen kuruluşlarda çalışanların malî ve sosyal hakla
rını düzenleyen Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerin münhasıran özlük haklarına iliş
kin hükümleriyle özel kanunlarında veya teşkilat kanunlarında mevcut malî ve sosyal haklara 
dair olan hükümlerinde, 

b) Kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlanmalarına ilişkin olarak, kamu hizmetleri
nin bakanlıklar arasında bölünüşüne, bakanlık ve bağlı veya ilgili kuruluşlar kurulmasına, Sosyal 
Sigortalar Kurumu, İş ve İşçi Bulma Kurumu ile Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalı
şanlar Sosyal Sigortalar Kurumunun teşkilatları dışında özel hukuk hükümlerine göre yöneti
lenler hariç olmak üzere mevcut kamu kurum ve kuruluşlarının birleştirilmesine veya kaldırıl
masına, bunların görev, yetki ve teşkilatlarında, 

Yapılacak değişiklik ve düzenlemeleri kapsar. 

ilkeler 

MADDE 3. — Bakanlar Kurulu 1 inci madde ile verilen yetkiyi kullanırken; 
a) Kamu hizmetlerinin verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesini; ülkenin ekonomik ve 

sosyal durumunu dikkate alarak ücret sistemini adil bir şekilde geliştirmeyi; memurlar ve diğer 
personelin malî ve sosyal haklarında hizmetin özellik ve gereklerine uygun iyileştirmeler yapmayı, 

b) Başbakanlık, bakanlıklar ve bunlara bağlı kuruluşlar eliyle, genel idare esaslarına gö
re yürütülmesi gereken kamu hizmetlerinde iş bölümü ve koordinasyonun sağlanmasını; bir 
hizmetin tek kuruluş veya birim tarafından yürütülmesini ve kaynak kullanımında israfın ön
lenmesini, 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

c) Teşkilatların, hizmetlerin özelliğinden kaynaklanan zorunlu farklılıklar saklı kalmak 
kaydı ile, hiyerarşik bağlılık ve unvan standardizasyonu sağlanacak şekilde düzenlenmesini, 

göz önünde bulundurur. Ayrıca; 

d) Bu Kanunun 2 nci maddesinin (b) bendinde yazılı yetkiler kullanılırken, sadece mer'i 
mevzuatta mevcut yetkilerin yeniden dağılımı, toplanması veya kaldırılması esastır. 

e) Bu \etki Kanunu ile ancak bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükte bulunan 
Kanun veya kanun hükmünde kararnameler ile bunların ilgili maddelerinde düzenleme yapılabilir. 

0 Bu Yetki Kanununun uygulanmasında bir diğerinden ilişkisiz konular aynı kanun hük
münde kararname metninde yer alamaz. 

Yetki Süresi 
MADDE 4. — Bu Kanunla Bakanlar Kuruluna verilen yetki, Kanunun yayımından itiba

ren on ay süre ile geçerlidir. Bu süre içinde Bakanlar. Kurulu birden fazla kanun hükmünde 
kararname çıkartabilir. 

Yürürlük 
MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 

MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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