Anayasa Mahkemesi, DYP-ANAP Koalisyon Hükümetinin güvenoylamasını iptal etti

Hükümet istifa etti
• Mesut Yılmaz başkanlığında üç ay
önce kurulan ANAYOL koalisyon hüküme
ti, Anayasa Mahkemesi'nin, Refah Partisi'nin başvurusu üzerine, bu hükümet için 12
Mart günü Meclis 'te yapılan güvenoylama
sını iptal etmesi nedeniyle 6 Haziran'da
istifa etti.
Anayasa Mahkemesi, DYP ile
ANAP arasında üç ay önce kurulan
koalisyon hükümeti hakkında yapılan
güvenoylamasını iptal etti.
Böylece, 12 Eylül döneminde
kapatılan Adalet Partisi'nin yerine ku
rulan Doğru Yol Partisi ile, o dönemde
kurulan Anavatan Partisi'nin birleşme
sini isteyenler tarafından ortaya atılıp
uzunyıllardırtartışıldıktan sonra, son
seçim ertesinde gerçekleştirilen ANA
YOL koalisyon modeli, kuruluşundan
üç ay sonra dağılmış oldu
DYP ile ANAP tarafı ndan oluşturulan Koalisyon Hükümetinin istifa
sı Başbakan Mesut Yılmaz tarafın
dan 6 Haziran'da Cumhurbaşkanı
Demirel'e sunuldu.
DSP'nin dışarıdan desteği ile
kurulan ANAYOL azınlık hükümeti
nin sonunu, 12 Mart'ta yapılan güvenoylamasının Anayasa Mahkemesin
ce iptal edilmesi hazırladı.
Gerek uygulanacak politikalar
ve yapılacak atamalar; gerekse DYP
Genel Başkanı Çiller ile ilgili soruştur
ma komisyonları kurulması kararları
nedeniyle pek çok sıkıntılı anlar ya
şayan Azınlık Hükümeti hakkında
yapılan güvenoylamasına 544 millet
vekili katılmış ve 207 ret oyuna karşı
lık 257 olumlu oyla Yılmaz Hükümeti
güvenoyu almıştı. Refah Partisi ve
Cumhuriyet Halk Partisi milletvekil
leri olumsuz oy kullanırken Demok
ratik Sol Parti Grubu çekinser kal
mıştı.
İPTAL DAVASI
Ana Muhalefet Partisi ve RP
TBMM BÜLTENİ
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Refah Partisi'nin, Başbakan Mesut Yıl
maz hakkında verdiği ve gündeme alın
ması TBMM Genel Kurulunda kabul edi
len gensoru önergesi ise, Meclis'te görü
şüleceği gün, Anayasa Mahkemesinin ge
rekçeli kararının açıklanması ve hüküme
tin istifa etmesi nedeniyle ele alınmadı.

Genel Başkanı Necmettin Erbakan
ve arkadaşları, Anayasa uyarınca "Bir
hükümetin güvenoyu almış sayılması
için, oylamaya katılan milletvekilleri
nin salt çoğunluğunun olumlu oy ver
miş olması gerektiğini, Mesut Yılmaz
Hükümeti'nin ise yeterli güvenoyu
alamadığını ileri sürerek Anayasa Mah
kemesine iptal davası açtı. 12 Nisan'da yapılan iptal başvurusunda ayrıca,
Hükümet hakkındaki güvenoylaması
işleminden sonra Hükümetin yaptığı
işlemler hakkında da yürütmeyi dur
durma kararı alınması istendi.
Bu arada, DYP Genel Başkanı
ve eski Başbakan Tansu Çiller ve
eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Şinasl Altınter hakkında Refah Parti
si tarafından verilen "TOFAŞ ve TEDAŞ ihalelerinde usulsüzlük ve yol
suzluk yapıldığının belirlenmesine
karşılık gerekli işlemleri yapmayarak
Devleti zarara uğratarak görevini kö
tüye kullandıkları"iddiası konusunda
iki ayrı soruşturma önergesi ANAP'lıların da olumlu oy vermesi üzerine
kabul edildi. Bu oylamalar koalisyon
ortakları DYP ile ANAP'ın arasının
iyice açılmasına neden oldu.
İTİRAZ KABUL EDİLDİ
Refah Partisi'nin itirazını ele
alan Anayasa Mahkemesi 14 Mayıs'ta yaptığı son toplantıdan sonra kara
rını açıkladı. Buna göre, Anayasa
Mahkemesi Refah Partisi'nin güve
noylamasına ilişkin iptal istemini ye
rinde bularak, oylamayı iptal etti. Mah
keme, yürütmeyi durdurma talebini
ise reddetti.

RP'nin Çekiç Güç ile Olağa
nüstü Halin uzatılmasına ilişkin Mec
lis kararlarının da eksik oyla alındığı
yolundaki itiraz başvurusu da kabul
edildi.
Anayasa Mahkemesinin kara
rı belli olunca RP ve CHP yöneticileri
Hükümetingüvenoyualamadığını, bu
nedenle Hükümeti kurma görevini
hemen Cumhurbaşkanı'na iade et
mesi gerektiğini açıkladılar. DYP
yönetimi ise Yılmaz'ın istifasını iste
di.
Meclis Başkanı Mustafa Ka
lemli, 15 Mayıs'ta Anayasa Mahke
mesi Başkanı Yekta Güngör Özden'i
alınan kararla ilgili ziyaret etti. Musta
fa Kalemli, ziyaret sonrasında gaze
tecilere yaptığı açıklamada, alınan
kararın hukuki yönden tartışılması
nın mümkün olmadığını, gerekçeli
karar açıklanmadan görüş belirtilemeyeceğini söyledi. Kalemli, güve
noyu, Olağanüstü Hal ve Çekiç Güç
oylamaları bakımından hukuki boşluk
bulunmadığını belirterek şöyle konuş
tu:
"Anayasa
Mahkememizin
kararı ileriye dönük bir karardır. Ana
yasamızın 96 ncı maddesiyle içtüzü
ğümüzün 105 inci maddesi arasında
bir çelişki varsa, Anayasa Mahkeme
miz bize diyorki (Yasamaorganı bunu
takdir etsin ve gerekli düzenlemeyi
yapsın, bundan sonra alınacak ka
rarlarda bu istikamette hareket edil
sin). Ben kararı böyle algıladım."
Anayasa Mahkemesi Başkanı
Yekta Güngör Özden ise görüşme-

