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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 09.00'da 
açılarak M oturum yaptı. 

1988 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarı
sı (1/393) (S. Sayısı : 22), 

Katma Bütçeli Kuruluşların 1988 Ma
lî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı (1/394) 
(S. Sayısı: 23), 

1986 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil 
Dairelerin Kesinhesapilarına Ait Genel 
Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İliş
kin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1986 Malî Yılı Kesinlhesap Kanunu Ta
sarısı (3/254, 1/337) (S. Sayısı : 44), 

1986 Malî Yılı Katma Bütçeli İdare
lerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin 
Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1986 
Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Ke-
sinhesap Kanunu Tasarısının (3/253, 
1/338) (S. Sayısı: 45); 

(Tümü üzerindeki görüşmeler tamam
lanarak maddelerine geçilmesi kalbul edil
di ve 1 inci maddeleri okundu. 

5 Nisan 1988 Salı günü saat lO.OOUa 
toplanmak üzere birleşime saat 21.20'de 
son verildi. 

Başkan 
Yıldırım 'Akbulut 

Kâtip Üye 
Mustafa Sarıgül 

İstanbul 

Kâtip Üye 
Mümtaz Özkök 

Sakarya 
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H. — GELEN KÂĞITLAR 

5 . 4 . 1988 Sah 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Bursa Milletvekili Beytullıah 

Mehmet Gazioğlu'nun, Bursa Büyükşehir 
-Beledi yeşimce gsrçeM'eştirilecek büyük 
projelerin geciktirildiği iddi as una ilişiklin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/82) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 31.3.1988) 

2. — Borsa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, 1988 yılı Mart 
ayında yapılan doçentlik yabancı dil sı
navıma ilişkim M'iillî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanımdan sözlü soru önergesi 
(6/83) (Başkanlığa geliş tarihi : 31.3.1988) 

3. — Bursa Milletvekili Beytulilah 
Mehmet Gazioğlu'nun,' eğitim ve kültür 
faaliyetlerimde meydana geldiği iddia edi
len gerilemenin nedenlerine ve bu konu
da aılıınacıaık tedbirlere ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanımdan sözlü soru önergesi 
(6/84) (Başkanlığa geliş tarihi : 31.3.1988) 

4. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'mum, üniversite öğren-
ciılerine verilen burs ve kredilerin artınl-
masına 'ilişkin Mİ11Î Eğitim Gençlik ve 
Spor Baklanımdan sözlü soru önergesi 
(6/85) (Başkanlığa geliş tarihi : 31.3.1988) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Bursa Milletvekili Beytullah 

Mehmet Gazioğlu'nun, Bursa İli ve çev
resine ait demiryolu projesinin ne zaman 
tamiamıllamacağıına ilişkimi Bayındırlık ve 
îısıkâm Bakanımdan yazılı soru önıergesi 
(7/120) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.3.1988) 

2. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'mun, Musul - Kerkük böl
gesinde yoğunlaşan savaşa ve bu bölge
deki soydaşlarımızın durumuna ilişkin 
Başbaıkandan yazılı soru önergesi (7/121) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 1.4.1988) 

3. — Muğla Milletvekili Tufan Doğu' 
mum, fişleme ve güvenlik soruşturması ne
deniyle işe alınım adıkları veya işten atıl
dıklara iddia ediılıen vatandaşların duru
muna ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/122) (Başkanlığa geliş tarihi : 
1.4.1988) 

4. — Muğla Milletvekili Tufan Doğu' 
nun, fişlemen yurttaş sayışıma ve fiş kayıt
larının iptali ile ilgili çalışmalara ilişkim 
İçişleri Bakanımdan yazılı soru önergesi 
(7/123) (Başkanlığa göliş tarihi : 1.4.1988) 

5. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz' 
in, Aydımlıkevler Körler İlkokulumun yö
netici kadrolarıma yapılan atamalara iliş
kin Müllî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanımdan yazılı soru önergesi (7/124) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 1.4.1988) 

Meclis Araştırma Önergesi 
1. — Denizi Milletvekili Adnan Kes

kim ve 20 arkadaşınım, ımiiLlî eğitimim 
içinde bulunduğu sorunların nedenlerini 
tespit etmek amacıyla Anayasamın 98 in
di, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/20) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 1.4.1988) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.0)0 

BAŞKAN : Başkanvekili A. Hüdai Oral 

KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertuğnıl Ünlü (Bursa), Nurhan Tekinel (Kastamonu) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet 
Mectariıin 46 ncı Birieşiımlinİ açıyorum. 

1988 Mıailî Yılı Bütçe ve Kesimhe'sap 
Kanunu tasarıları üzerimdeki görüşmele-

rimiize devam edeceğiz; ancak, daıba ön
ce, 'Meclis araştırması açılması iile ilgili 
bir önerge vardır; onu okutacağımı. 

m. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GENSORU, GENEL GÖRÜŞ
ME, MECLÎS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELE
Rİ 

1. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin ve 20 arkadaşının, millî eğitimin 
içinde bulunduğu sorunların nedenlerini 
tespit etmek amacıyla bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/20) 

BAŞKAN — Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Eğitim, yatırımların en pahalısı, fa
kat en güvenceli ve kartadır. Eğitime 
ayrılan 'bir birimlik yatırım, ulusal geliri 
üç birlimden daha fazla artırmaktadır. 
Çağ atlamak şöyle dursun, çağa yaklaş
mak içim kalkınmamın kılavuzunun eği
tim, eğitim kılavuzunun da bilim olduğu 
ilkesininı yaşıama afctarjiliması gerekir. 
Eğitim, liosan olmanın, ulus otaanın, 
devlet olmamın vazgeçilmez koşuludur. 
Teokratik yapıyla 600 yıllık süre içinde 
ulus olma niteliğine erişernleyen Osman
lıdan yeni bir devlet ortaya çıkaran 
Atatürk, 24 'Kasım 1928'de yürürlüğe 
giren ımilet mektepleri yönetmeliğine 
«Türk Ulusuna bağımsızlığını özgürlüğü

nü, demokratik Cumhuriyet düzeniyle 
ulusal egemenliğini kazandırdıktan son-
ıra, sıra çağdaşlaşmanın köşe 'tasını oluş
turan eğitim ve kültür savaşına gelmiş
tir.; Bu kez, geniş halk kütleleri bilmez
liğin koyu karanlığından, boş inanç ve 
düşüncelerden, sömürü aracı olmaktan 
kurtarılacaktır» kaydını koydurmuştur. 

Son yıllarda Atatürk İlke ve Devrim
lerinin yörüngesinden uzaklaştırılan 
Türk mıilî eğitimi, Özal hükümetleri 
dönemlinde tarikatlarım, teokratik devlet 
özlemcilerinin ve özel sektörün emrine 
sunulmuştur, Türk - İslam Sentezine hliz-
met eden müfredat programlan ile, bil
gi, atılımcı, araştırıcı, yaratıcı ve uygula
yıcı linsıanların yetişımesi lengelemmekte-
dir. Ders kitapları çağdaş, standart ve 
pedogojik olma koşullarından soyutlan
mış, tutuculuk okullara en büyük bo
yutları İile sokulmuştur, Okulların ve Ba
kanlığın içinde dinî biçimde selamlaşma
ları, medrese stili hal, hatır sormalar 
moda haline gelmiştir. İmam - hatip 
kaynaklı, Yüksek İslam Enstitüsü ve İla
hiyat Fakültesi çıkışlı, ya da Türk - İs
lam Sentezi yanlısı kişiler, Bakanlığın en 
üst kademelerimden en küçük birimlerinle 
kadar yönetici yapılmıştır. 

-«4 — 
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Atatürk 'ilke ve devrimlerini savunan 
öğretmenler üzerimde siyasî ve ekono
mik ibaskı uygulanmıaktadır. Bakanlık 
ve valilikler, göstermelik soruşturmalar
la öğretmenleri oradan oraya sürüp, hak
larında disiplin cezaları uygulamaktadır. 

Aie birliği parçalamam, yaşiamını (borç 
içeriısiinde sürdüren eğitimciler, yılgın, 
suskum bir kesim haline getirtilmiştir. 

Anayasaımızın 42 nci maddesi «Eği
tim ve öğretim, Atatürk ilke ve dev.? 
riimleri doğrultusunda, çağdaş bilim ve 
eğitim jesaslarına göre, Devletin gözetim 
ve demetimi atında yapılır. Bu esaslara 
aykırı eğitim ve öğretim yerleri açıla
maz » hükmünü getirmiştir. Kimsemin 
eğitim ve öğretim hakıkıınd'an yoksun bı-
rakılamayacağını da güvenceye bağla
mıştır. 1980 öncesine göre genel büt
çeden eğitime ayrılan ödenek, yüzde 
50'den fazla azalırken, özel okullar, 
kurslar ve dershaneler körüklenme'kte'-
dir. Eğitim, bir kamu hizmeti olmaktan 
çıkartılıp, kâr ve sömürü alanı haline1 ge
tirilmiştir. Cumhuriyetin kuruluşundan 
bu yana, hak alan eğitim, varlıklı kişi
lere özgü bir ayrıcalık olmuştur. Bir ta
raftan zengin aie çocukları için, ilkokul
dan başlayıp üniversiteye kadar uzanan 
özel lokıular açılırken, diğer taraftan 
devlet okulları araçsız, gereçsiz, öğret
mensiz (işlevlerini sürdürmektedir. Devlet 
eliyle laçılam Anadolu liseleri ille bu uçu
rum daha da derinleştirilerek, çocukların 
ruhsal yapılarında yaralar açılmaktadır. 
İktidar, «parayı ver oku, veremiyorsan 
Rur'an kurslarına git, dilencilik yap, 
hapishanelere düş, karnımı1 doyur» de
rnektedir. 

Yurt düzeyine örümcek ağı gibi ya
yılan, sayıları onibinleri bulan vakıf pan
siyonlarımda tarikat müriltlerin'in körpe 
beyinleri Cumhuriyet ve Atatürk düş

manı olarak yetiştirme çabaları sürer
ken, Milî EğMtn Gençlik ve Spor Ba-
kanıkğı olaya seyirci kalmayı yeğleyip, 
pansiyonlarım denetimini düzenleyecek 
yönetmeliğin yürürlüğe girişini askıya 
almada sakınca görmemektedir. 

Türk Milî Eğitiminin içine sürük
lendiği açmazların, eğitimcilerin ve eği
tim sorunlarının nedenlerinin araştırılıp 
saptanması için, Türküye Büyük Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102, Anayasanın 
98 'ineli maddesi gereğince bir Meclis 
Araştırması için gereğinin yapılmasını 
dileriz. 

Adnan Keskin 
Denizli 

Ayhan Arifağaoğlu 
. Artvin 

'Hilmi Ziya Postacı 
Aydın 

Ömer Çiftçi 
Ankara 

İbraıhim Tez 
Ankara 

Ayteklin Kotil 
İstanbul 

Ali Şahini 
Kahramanmaraş 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

Hail Çulhaoğlu 
İzmir 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 

Hasan Zengin 
Manisa 

M. Erdoğan Yetenç 
Manisa 

Cemal Şahin 
Çorum 
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Rıza Bıtman 
Çorum 

Erol Güngör 
İzmir 

İMuisıa Gökbell 
Muğla 

Neccar Türikcan 
tzmiir 

Mustafa Yılmaz 
Gaziantep 

İrfan Gürpınar 
KıırMarelıi 

Taıyfur Ün 
Bilecik 

Tufan Doğu 
Muğla 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuş
tur. 

önerge, gündemdeki yerini alacak ve 
Meclis araştırması açılıp açılmaması hu
susunda öngörüşme sırasında yapılacak
ta 

IV. m KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 

1. — 1988 Malî Yılı Genel ve Kat
ına Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Büt
çe Kanunu Tasarıları ile 1986 Malî Yılı 
Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Ku
ruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
(1/393, 1/394; 3/254, 1/337, 3/253, 
1/338) (S. Sayıları: 22, 23, 44, 45) (1) 

A) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 
MECLÎSİ 

1. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
1988 Malî Yılı Bütçesi 

2. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
1986 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Programa göre, Türki
ye Büyük Millet Meclisi Bütçesi ve Ke-
sinhesabının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Başkanlık Temsilcisi Sayın tlyas Ak-

ıtaş burada. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Büt

çesi üzerinde grupları ve şahısları adına 

(1) 22, 23, 44, 45 S. Sayılı Basmaya
nlar 4.4.1988 Tarihli 45 inci Birleşim Tu
tanağına eklidir. 

söz alan sayın üyelerin adlarını sırasıyla 
okuyorum: Anavatan Partisi Grubu adı
na, Kayseri Milletvekili Sayın Mehmet 
Kaşıkçı, Sosyaldemokrat Halkçı Partisi 
Grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın 
İsmail Hakkı önal, Doğru Yol Partisi 
Grubu adına, Samsun Milletvekili Sayın 
Ali Eser. 

Gruplar adına konuşmalarda süre 40 
dakikadır. 

Şahısları adına; aleyhte, Zonguldak 
Milletvekili Sayın Tevfik Ertüzün söz al
mıştır; henüz başka söz alan yoktur efen
dim. 

Buyurun Sayın Kaşıkçı. (ANAP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA NUH MEH
MET KAŞIKÇI (Kayseri) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri; Türkiye 
Büyük Millet Meclisi bütçesi hakkında, 
Anavatan Partisi Grubu adına görüşle
rimi açıklamak üzere huzurlarınızdayım. 
Bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla se
lamlıyorum. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

Devletimizin ve Cumhuriyetimizin te
mel müesseselerinden birincisi, Türkiye 

_ 6 — 
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Büyük Millet Meclisidir. Egemenlik, ka
yıtsız şartsız milletindir ve büyük mille
timiz adına bu hâkimiyet hakkını bu Yü
ce Meclis kullanır, işte, "bugün görüş
mekte olduğumuz bütçe, bu bütçedir, 
Yüce Meclisin bütçesidir, bizim bütçemiz-
dir. Bu sebeple, bu görüşmeler bir oto
kritiktir; kendi kendimizi tahlil ve tenkit
tir. Bu tahlil ve tenkidi yaparken, her tür
lü önyargıdan, parti menfaatlerinden uzak 
(kalmamız, samimî olmamız şarttır, lü
zumludur ve hatta hayalî önem taşır. 
Bilhassa, ülkemizin bulunduğu coğrafî or
tam ve çevremizde devam eden sıcak sa
vaş nazarı dikkate alınırsa, bu özeleştiri
nin ne kadar hayatî önemi haiz olduğu 
daha iyi anlaşılır. 

Türkiyemiz, hür parlamenter demok
rasi ile yönetilen 26 talihli ülkeden biri
dir. Yaratıldığından beri hür yaşamış 
olan milletimiz için, hürriyet çok önem
lidir; ekmek ve sudan daha önemlidir. 
Her şeyin bir bedeli olduğu gibi, hürri
yetin de bir bedeli vardır. Yüce milleti
miz, bu bedeli, tarih boyunca:, vatanı 
için, bayrağı için kan dökerek ödemiş
tir. Hürriyetçi parlamenter demokrasinin 
kurulmasında, yaşamasında, aziz milleti
miz kendisine düşen ödevi eksiksiz ye
rine getirmiş, her imtihandan yüzünün 
akı ile çıkmıştır. 

Bugün, ilk yıl bütçesini görüştüğü
müz XVIII inci Dönem Büyük Millet 
Meclisi, milletimizin büyük bir olgun
lukla gerçekleştirdiği son genel seçim 
neticesinde teşekkül etmiştir. Son genel 
seçimler, milletimizin demokrasiye bağ
lılığının ve demokrasiye layık olduğu
nun güzel bir kanıtıdır. Genel secini, 
Anayasamıza, kanunlarımıza, Batı de-
mokrasilerindeki genel kurallara uygun 
olarak, yasaksız ve tahditsiz, huzur ve 
sükûn içerisinde yapılmış ve Büyük 
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Millet Meclîsi teşekkül etrniişttir. Şimdi, 
görev bizlere dlüışimieikltıddülr iktidarı ile 
mulhalıefltei ile, görev Yücıe MecMndjir. 

Devletimizin s©İaımiet)i ve milletlimizin 
refahı için, vatanın ve mîlletin böllünımez 
bütünlüğünün korunması içlin, diemofcna-
>t?k ve Haiilk oiHrihurilyellitaM 'ilelelbdt ya-
şa'tmiak itfin çalışımla görevidi, mülfelttaiz, 
'anıasının ak sültlü gilbi helal oyları ile biz
lere tevdi etmiştir. Müietimıiz, imtihanı
nı aMyyüIâlâ ile vier|tnSlştir, ,şfa!di, imti
han sırası, beş yıl içtin Yüce Meclfeindjir; 
ısıra büzlerdedir. 

ıSayın Başkan, kıymetli milletvekBlle-
ri; söz seçimlerden açılmışken, bir husu
sa .açiklılk ıgötlirımekitie fayda görüyorum'. 
iPartkniziın yüzde 36 oyla Medliste ekseri-
yejt olması, her gün, her vesileyle tenkit 
editadlöte, âdeta Meclis'in mîeşruiiiyeltüne 
gö!|ge düşülıtmek iisterceslinie tekrarîanmak-
itadır. 

41 yılını doldurmuş olan çok partili 
demokrasimiz inoelendiğfinıde, son seçüm 
sistemlinin bünyemize en uygun siısitem 
lOİldujğu görülür. 1950-1960 yılları artasm-
dla uygulaman ekseriyet sitemlinin tek 
pıartlt dlilktiasıına yal .açtığı liddia editarıliş, 
27 Mayısın sdbeplerti arasındia züfcredil-
mi^tir. 1960'h yılların ilk seçiminde uy-
ıgulanan, tek bir oyun bile değerlendiril
diği müllî bakiye sisltıemfinlin, müllî fela-
Ike'tıe dönüştüğü görültaüş'tlür ve ilk uıygu-
lamaisıhidan sionrıa terk edilknfişttir. Müte
akiben kuülanılan seçim' siısffcemi de istik
rar gdtirmemlî tlir; paritjitartin kendi içe
llisinde bölünmfeslîne, parti içerisindeki 
Ikanıa'tl'arın yerti parti hüviyetiyle doğma
sına yol açimışltır. 1960 ilâ 1980 yılları 
arasında, seç'im kanunları 25 sefer tiadiil 
görlmiösiine rağmen, sliyiasî iısttkrar sağla
namamış, petaıol krizinin ve Kıjbrıts. kri
zinin daha da önem kazandırdığı 1970'IS 
yıllar, köklü hiçbir ekbnonıük ve malî 
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teldlbir almamadan, koalisyon hükümet
leriyle harcanmıişjtır. Bugün, sıkıntısını 
çdkltiğilrriiz ekonomik ve malî sorunların 
İblir kışımı, o yıılllarldan. günümüze in'tftkal 
e'trriiştiir. Siyasî is'tikraraıızlık ve artan 
anarşi, parlaımenıter demokrasinin idkı-
tlaya uğramlasırida elken olmuştur. Bu
günkü seçim silstemi, kıırk yıllık tlecrii-
ıbenin ürünüdür; Meclisin güçlü bir ik
tidarı çıkaralblilme'sıi prensibine dayanır 
ve millî bünyemize, kanaatimce en uy
gun olanındır. 

Son genel seçilimde tüm. paritiifter seçi-
me aynı şaftlarla 'kaftılrnıgıtır. Seçimden 
önde yiüzde 23 oyla bile iktidar oluna
cağı hesaplanıyordu; yüzde 36 oyla ikti
dar olunması halinde yentiden secime gi
dimle vaadli hliç bir partimiz tarafından 
ileri sürülmeımiiışjtiir. Bu sonuç, seçim sis-
temlmizin talbiî sonucudur; hıer gün, her 
vesile İle tenkit ©dilmesi Yüce Meclisimi
ze gö!|ge düşürelblilir. 

Sayın miltetvdkilleri, kalbül etmek 
mecburiyetindeyiz kî, XVIII inci Dönemin 
ıgöneyi hiç de kolay delğİÜdk; aşılması 
gereken meseleler vardır. Bunlar nelerdir, 
hangi hususlarda fevkalade hassas ol-
miamız gerekir; ama hatlarıyla kısaca göz
den geçirelim. 

Bölgemizdeki üzüntü ve endlişe ve
rici siyasî gelişmeler ve bu gelişmelerin 
gittikçe öneniinli arjtıriması, dikkat ötme
miz gereken (birinci husustur., tran-Irak 
Harlbi şüd'deMni aritırmış/tır. Iraktaki et
nik bir grubun, Iran ile işfbir/luği içerilsin-
de olması, kendi ülkesine karışı savaş
ması ve müstakil bir devlet (kurmak için 
ileriye dönük d'üşlüncelerü, M'eclıiisıiim/izlin 
birinci derece hassasiyetle takip eld'epeği, 
bütünlüğümüze yönelik önemli bir teh
dit unsurudur. 

Lübnan'daki iç harp, 'Filliıstiin'deM san 
mezalim, Suriyie'nlin bunlarla olan iliş-
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•kilsi, Hatay'a yönelik istekleri, hasısaı&iye-
ıtini 'korumaktadır. Yunanistan ve Bul-
fgiariısttian'la başlatılan yumuşama havaisi 
ve anlaşma ortamımın geKiştiirilimssd, u)yi-
leşjtilıfilrnesli, rriillî çıkarlarımıza uygun 
kalıcı çözümlere bağlanması, hayatî öne
mi haiz bir meselemizdir. 

Kuzey komşumuzla, tarih boyunca 
süren hassas ilişkilimize, Ermenıi ve Azer
baycan Cumhuriyetleri arasındaki anlaş
mazlık iyeni ıfeiır boyut getirmektedir. Gö
rüldüğü gibi, ülkemiz, ateş çemberli ile 
çevrilidir. Ateşten foliı gölün ortasında 
huzur ve sükûn adaşıyız; durumun kıy--
met ve önemim müdrlik olmalıyız ve bu 
ateşin biize sıçramaması için uyanık ol
mamız, titiz ollmaımız, güçlü olm'amız, 
binlik ve beraberlik içeriısindie olmamız 
gerelkıky 

Tartışmayla, ıkaygayla, kısır parti mü-
lahazalliarıyla haroaınaeak vaktimiz yok-
Şunu laifclıımızdan hiç çıkarmamamız ge
rekir. Milletlerarası hukukun tek müey
yide kaynağı ikuvvettir. Kuvvet, birlik
ten doğar, ©unun için, tüm hasımlarımı
zın hedefi, birlik ve ıberalberlıiğimizi boz
maya yöneilliktıir. 

Sayın .milletvekilleri, bu bakımdan, 
'iç huzurumuzun idamesi, şimdi önemli
ni daha da korumaktadır. Anarşi orta
mına dönülmemesi için, iktidarıyla, mu-
tatefeltiıyie, devlietin tüm kuruluş ve güç
leriyle birlikte, titiz bir gayret göster
mek mecburiyetindeyiz. Siyasî partilerin, 
birbirinden farklı siyasî, idarî, malî, 
sosyal görüşleri olması kadar tabiî hiçbir 
şey olamaz; ama birleştikleri bir asgarî 
müşterek vardır, o da Anayasamızdır.) 

1982 Anayasası, devletin toplum dü
zeninin, çalışma barışının korunması için 
yeni hükıütmter getirmiştir; bunlarla İlgili 
kanunlar çıkarılmıştır. «'Fert hürriyeti
ni kısıitliıyor, üniversitenin bağımsızlığını] 
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eogöHiyor, çalişamların halklarımı kısıtlı
yor» gibi mülahazalarla, 12 Eylülde sağ
laman huzur ve istikrar ortamını bozacak 
beyan ve çalışmaların, ülkemizin yara
rıma olmadığım! belirtmek istjerinı. 12 
Eylül ömcesline dönmek istemiyorsak, 
12 Eylülün getirdiği faydalı ve lüzumlu 
müeyyidelelre sahip çıkmamız şarttır. Ak
ıllımızdan çıSbarmayal'im ki, 12 Mart dö
nemlimin sağladığı huzur ortamı, genel 
afla ve 12 Maırt döneminde huzuru te
min maksadıyla çıkartılan kanunların 
iptali ile bozulmuş, şiddetlenerek başla
yan anarşi, ülkemizi 12 Eylül öncesine 
getirmiştir. Aynı hatayı yeniden işlemek, 
tecrübeden ve tarihten ders almamak, 
hataların eh büyüğü olur. 

Sayın mliletvekilleri, bu Yüce Meclis, 
mıilietiımiİ2Üıı itürn sorumlarımın görüşülüp, 
çözüm bulunacağı tek kapıdır; milleti
mizin çarje ve umut kapısıdır. Milleti-
müzin,, çözülmeyecek hiçbir meselesi yok
tu^ Alman malî ve ekonomik tedbirlerle, 
enflasyonun da hakkından gelmeyi mil-
tetknliz başaracaktır. 

Son dört yılda yüzde 7'ınıim üzenimde 
kalkınma hızına ulaşan, (ihracatımızı 12,5 
milyar dolarla yükselten, temel maların, 
üretiımıinıi lilki katıma çıkarmasını başaran 
miletiımliz, enflasyonum da üstesinden ge
lecektir. 

Enflasyonu önleyici ekonomik tedbir
ler başlangıçta hiç de sevimili değildir, 
acı (ilaçtır, faydası zamanla görülecek
tir. Başlangıçta seviımılıi otaayan ekono
mik tedbiırlıer sebebiyle halikımızda doğa
bilecek hoşnutsuzluğu ıtahnilk etmemin, 
meseleleri sokağa, meydanlara dökme
min, kimseye hiçbir yararı yoktur, aksi
ne, zararı pek çoktur. Yollanın yürü
mekle aşındığı, pek çok defa görülmüş
tür; bunu tekrar tekrar denemek fayda
sızdır. Sokakta hiçbir sorun çözülemez; 

mieselenlim çözüm yeri, bu muhteşem ça
tanını altıdır. 

Sayın milletvekilleri, bir genel se
çimden henüz çıkıldı; siyasî tansiyonu 
bu kadar yüksek tutmak, sağlıik belirtisi 
olamaz. Bu Ikadar yüksek tansiyon, hem 
Yüce Meclisin verimli çalışmasını zor
laştırır, hem halkımızı huzursuz eder.. 
Milletimiz, huzur ve sükûn istiyor; 
kavga, çekişmeye, tartışmaya, iyi nazar
la baıkmıyor, prim de vermiyor. Tüm 
partilerimizi, devletimizin selameti, hal
kımızın refahı içim huzur ve sükûn içe
risinde bu mukaddes çatı altında çalış
maya davet ©diyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Meclis çalışma
larınım daha verimli ve huzurlu olabil
mesi içim, içtüzüğümüzün bir an önce 
yeniden düzenlenmesi şarttır. Gecem do
nem yemi İçtüzük Genel 'Kurulda görü
şülmüş, bazı maddeleri geçmişti; fakat bi-
tirilemediğiı için kadük oldu. Partiler ara
sımda bir anlaşma sağlanarak hazırlanan 
metnim, Genel Kuruldan bir am önce geç
mesini sağlamamız, artık kaçınılmaz bir 
vecibe olmuştur. Büyük Millet Meclisi
mizin iki temel fonksiyonu olan yasama 
ve denetleme görevlerimin aksamadan' ye
rine getirilmesini sağlayacak bir düzen
leme yemi tüzükle mümkün olabilecektir. 

Görüşmedenim ve yerine göre tartış
maların, Büyük Meclisimize yakışır bir 
âdap içerisinde neticelenmesi, nahoş ha
diselerin Meclisimizde artık vuku bul
maması, aziz milletimizin müşterek dile
diğidir kamaatimdeyim. 

Sayın milletvekilleri, İçtüzüğümüzün 
86 hcı maddesi, kanun teklif ve tasarı
larının Anayasa ve kanun diline uygun
luğunu sağlamak için, Meclis Başkanlığı 
emrimde (uzmanlardan kurulu bir heyeti 
öngörmektedir. Ehil elemanlıardam kurulu 
bir heyetin teşlkil edilip, bu doğrultuda ça-
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îışmaya taşlaması, şüphesiz çok faydalı 
olacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, Millet Mec
lisimizdeki son yatırım ve düzenlemelerle, 
mlletvekililerimizin rahat çalışabilmeleri, 
gerek 'yasama 'hizmetimi, gerekse denetle
me görevini verimli bir şekilde yerine ge
tirebilmeleri, gelen ziyaretçilerle veya te
lefonla arayan vatandaşlarla daha rahat 
irtibat kurabilmeleri sağlanmıştır. 

Halikla ilişkiler binasında, odalarımıza 
şefsekreter 'telefom'lari'n konulması, yeni 
elemanlarla takviyesi, çalışmalarımızı çok 
kolaylaştırmıştır. 

Adres yazımımda kompütiirlerden isti
fade edebilmemiz büyük bir gelişmedir. 

Meclisin girişindeki ziyaretçi kabul sa
lonunun güvenlik bölümüne bağlanması, 
yer imkânlarının rahatlatılması, güler 
yüzlü elemanlarla takviyesi, lüzumlu ve 
faydalıdır. 

'Kütüphane, zengin kitap koleksiyonu, 
kompütüre geçmiş olması, 'bilgili, nazik 
elemanları ve yeni uzman kadrosuyla, 
tüm müracaatlarımızı ve. ihtiyaçlarımızı 
karşılamaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Meclis Başkanlı
ğımız, hizmetlerim daha verimli ve rahat 
yürütülmesini sağlamak içim, som sene
lerde büyük atılım yapmıştır. Halkla İliş
kiler binasından sonra, ikinci büyük hiz
met, milletvekili lojmanlarıdır. 

ADNAN KESKIN {Denizli) — İçim
de oturabilsek!.. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Devam
la) — Geçtiğimiz senede yüzde 95'ıi bi
tirilmiş, 385 eve miEetvekillerimiz yer
leşmiştir. Kesim kabul işlemlerine baş
lanmış olup, 'bahçe ve çevre tanzimi sür
dürülmektedir. İktidarımızın mesken se
ferberliğine paralel olarak, midletvekilile-
rimizin de lojmanlara kavuşturulması, 
aziz milletimizin, vekillerine büyük bir 
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ikramdır. Mİlfetvekillerimim, geçici hk za
man içim geldiği Ankara'da ev arama 
derdimden kurtarılması, temiz bir hava
da, huzurlu bir ortamda yaşama imkâ
nına kavuşturulması çok faydalı olmuş
tur. Faydallı olduğu kadar da, maalesef, 
tartışmalara yol açmıştır. Meclis Başkan
lığı, lojmanların yapımı işini, bu işte en 
çdk tecrübesi ve bilgisi olan devlet ku
ruluşu Emlak Bankasına ihale etmiş, pro
je yapım işini de ülkemizin en şöhretli 
mimarlarından birime tevdi etmiştir. Mi
mar, sanat değeri de olan, değişik bir 
projeyi uygulamıştır. Gerek Başkanlığın, 
gerek Emlak Bankasının, gerek mimarın, 
gerek kontrol amirliğinim tüm iyi niyeti
ne, gaynetli çalışmalarıma rağmen, proje-
lıemdirme safhasının, lişiın 'bir an önce bi
tirilmesi maksadıyla kısa tutulması, taşe
ron firmalarla anlaşmazlıklara yol 'açmış 
ve fiyat farkları doğmuşitur. İşim, ihtilafa 
gitmeden bir an önce bitirilmesi fair 'ba
şarıdır. Allah, devlete, millete zeval ver
mesin, rahat rahat oturuyoruz. Benim 
içim bu konuda rahat değil; «Acaba, dev
lete çok mu pahalıya geliyoruz?» diye 
endişe duyuyorum. 400 ev dçin bugüne 
kadar harcanan tüm meblağ, Katma De
ğer Vergisi de dahi, 22 649 639 230 Türk 
Lirasıdır. 

'Bütçenin, Plan ve Bütçe Komisyo
nunda müzakeresi esnasında, bir sayın 
milletvekili, lojmanların satılmasını tek
lif etti. Satışı halümde, en az 60 miyar 
Türk Lirası 'edeceği ifade ediliyor. Bu 
bedel memalandırılıırsa, 36 milyar lira 
geliir getirir. Bu gelir, miHetveklMerimin 
yalnız kirasını karşılamaya değil, Mec
lisin tüm giderlerimi karşılamaya yeter; 
Büyük Miillet Metlisi ve • millietvekilleri, 
devlet Hazinesinden heş kuruş harcama
dan hizmeti yürütebıiir. Yüce Meclisim 
ıbir karar alması, bunum için kâfidir. 
İşte size bir Kayserili hesabı; lojmanlar 
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üyi mli oldu, kötü mü oldu, ucuz mu ol
du, pahalı mı oldu; takdir Yüce Mecli
slin. : 

Sayım milletvekilleri, milletvekilleri: 
lojmanları sitesindeki ilkokul bitirilip öğ
retime açılmış; arkad inşaatı bitmiş ve 
burada Giıma mağazaları faaliyete geçi
rilmiştir. Arkaddaki uyguın bir bina mes
cit olarak donatılmış, izni lahnaralk, üye-
İdriımizin ve Müslüman halikımızın ıısti-
fadekrime sunulmuştur. 

Yeraltı otoparkı ve tüpgeçit bitiril
mişi, sayını mililetvefcıMerimizin kullanı
mına açılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinıin 
oWq ve pîtobüıstertiııii ırnuhafaza iedecek ga
raj ile, ytardımcı malzeme ambarı bit
mek üzeredir. Her dkii ünşaat, aynı mü
teahhit tarafından yapılmakta olup, top
lam harcama 3 milyar 612 milyon lira 
civarındadır. 

Cami, kitaplık ve. meydan üniteleriini 
havi kompleksin kaba inşaatı haziran 
ayında 'bitecektir. îç mimari ve dekoras
yon projesi bitmek üzeredir; bu sene uy
gulanmasına başlanacaktır. Şimdiye ka
dar harcanan meblağ 575 milyon 953 
bin Türk Lirası civarındadır. 

Milî saraylarımızda yapılan inşaat 
ve1 onarımlar, istanbul'da yapılan 156 sos
yal konut konukevi İnşaatı da nazarı 
dikkate alındığında, Meclis Başkaınkğı-
mızıın, 'bir 'inşaat kuruluşu gibi gayret 
harcandığını (görüyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Yüc;e Meclisi
mizin vertirnli çalışabilmesi, Meclisimiz
de görev yapan idarecilerin ve memurla
rın fedakâr ve bilgili gayretleriyle müm
kün olabilmektedir. Mensuplarımızın da
ha rahaıt çalışabilmelerini temin için, 220 
daireli 'personel lojmanı •ihale 'edilmiş 
olup, inşaatı 'devam etmektedir. 

Konu açılmışken, personelimizin ba-
zı sorunlarına değinmek istiyorum. Mec-
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üs piarsoneinin maaş ortalaması, genel 
ortalamanın gerisinde1 kalmıştır. Perso
nel, özel hizmet tazminatından istifade 
©dememektedir. 

Hepimizin malumu olduğu gibi, Mec
lis çalışmaları, icabında gece de sürmek
tedir. Meclis personeli de buna muvazi 
olarak çalışmak mecburiyetinde kalmak
tadır. , Bilhassa, düşük ücretlerde fazla 
mesaî çok az olmakta, emekleri karşıla-
öamamaktadır. Meclis binasının ısıtıl
masını, soğutulmasını, aydınlatılmasını, 
havalandırmasını sağlayan teknik per
sonel, bilgili, ve fedakâr çalışmasıyla, 
otuz yaşını doldurmuş yaşlı tesisleri ak
satmadan çalıştırmaktadır., Bazı bölüm
lerde, gördüğü liş gereği, gayri sıhhî şart
lar altında çalışan teknik personele yıp
ranma tazminatı ödenmesi gerektiği ka
naatindeyim, 

Mensuplarımızın istifade edeceği bir 
ftokale büyük ihtiyaç olduğunu belirtmek 
isterim:. 

Meciste, lokantaların dışında, yiye
cek bir şey bulmak imkânı yoktur. So
ğuk yiyeceklerin satılacağı bir kafeterya, 
büyük bir ihtiyacı giderecektir. 

Bu konularda, Sayın Başkanlığımızın 
çakşttiaları olduğunu memnuniyetle öğ
renmiş bulunuyoruz. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekil-
lerii; XVII inci iDönemde Büyük Millet 
Meclüsimlizin çalışmaları çok verimli ol
muştur. Malî, ekonomik yalpımızı güç
lendiren reform kanunları, sosyal ve ikül-
'türelt hayatımız içim faydalı pek çok yeni 
yasa, rekor sayılacak sayıda, Yüce Mec
lisimizden geçmiştir, içinde bulunduğu
muz XVIII inci Dönemin daha da verim
li geçmesi, miletimıiziin huzur ve refahı 
'için yeni yasaların Yüce. Meclisimizce 
bir an önce çıkarılması, hepimizin müş
terek dileğidir. 

11 — 
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Sayın rniMötvefcileri, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin 1988 bütçesi için teklif 
edifen ödenek, 37 milyar '887 mıilyondur; 
geçen senedim yıl sonu ödeneğine göre 
yüzde 28 fazladır. Bunun 11 milyar li
rasının yatırım harcaması olduğu na
zarı dikkate alındığında, tasarruflu dav-
ranıMığı anlaşılır. Tasarruf, üllkemıiz tiçiin 
fevkalade öneımilidlir. Bu konuda, miılile-
timlize örnek olacak şekilde davranmak 
mecburiyetindeyiz. 

Yenii bütçenin, aziz müetimaze ve 
Bûyülk Med'isıimüze hayırlı olmasını Al
lah'tan niyaz eder, hepinizi saygıyla se
lamlattım. (ANAP sıralarından allıkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sa
yın Kaşıkçı. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına, Sayın ismail Hakkı önal; buyurun 
efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA İSMAİL 
HAKKI ÖNAL (İstanbul) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; sözlerime 
başlamadan evvel, Sosyaldemokrat Halk
çı Parti Grubu ve şahsım adına, tümü
nüzü saygıyla selamlarım. 

Saygıdeğer milletvekilleri, bütçe yasa
ları, salt, devletin gelecek belli bir dö
nem içerisinde yapacağı giderlere izin ve
ren, gelirleri tahmin eden ve bunların yü
rütülüp, uygulanması biçimlerini göste
ren teknik belgeler olmayıp, hükümet 
programlarının yaşama geçirilmesinde 
önemli araçlardan biri olduğundan; özün
de, siyasal iktidarın yönetim felsefesini 
yansıtan politik dokümanlardır. Bu ne
denle, konuşmamda, demokratik parla
menter sistemimizin güncel sorunlarına 
değineceğim; özellikle, iktidar partisinin, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin işlevle
rine ilişkin siyasal yaklaşımlarını sergi
lemeye çalışacağım; yeri geldikçe de, ge
rekli bazı kavramların, tarih içindeki yer-
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lerini vurgulayarak, açıklamalarını yapa
cağım. 

Sayım milletvekilleri, siyasal tarihimiz 
incelendiğinde şu iki temel gerçekle kar
şılaşırız : Bunlardan birincisi, toplumu
muzun ikiyüz yıla yakın bir süreden be
ri çağdaşlaşma çabası içinde olmasıdıu. 
Çağdaşlaşma, dün olduğu gibi, bugün de 
toplumumuzun vazgeçilmeyen bir tutku
sudur. Türlü engellemelere ve durakla
malara karşın, sonuçta hep aynı doğrul
tuda ilerleyen Türk toplumunun siyasal 
tercihi, özgürlükçü ve çoğulcu demokrasi 
yönündedir. 

Tarihimizin ikinci gerçeği, çağdaşlaş
ma sürecinin, siyasal güç odakları ve 
toplumsal sınıflar arasındaki savaşım ko
şulları altında, gel-gitli ve kesintilerle yük
lü bir yol izlemiş olmasıdır. 

Osmanlı Devleti bir monarşiydi. Baş
ta (iktidarda) miras yoluyla geçmiş bir 
hükümdar vardı; tüm devlet yetkileri on
da toplanmıştı; iktidarı sınırsızdı. Dev
letle ilgili her şeyin sahip ve maliki, hü
kümdardı. Devletin ileri gelenleri, başta 
padişah olmak üzere, Divan-i Hümayunu 
oluştururlardı. Divani Hümayun, devlet 
işlerini görüşür, davaları çözümler, hal
kın yakınmalarını dinlerdi. İllerde, aynı 
işleri divanlar yerine getirirdi. 1839 Tan
zimat Fermanından sonra, bu Divan1, 
Meclis-i Ahkâm-ı Adliyeye dönüştü. 
Meclis-ıi Ahkâm-ı AdEye, âdeta bir parla
mento taslağı durumundaydı. Ancak, he
men belirtelim ki, bu Meclis, temsilî ni
telikte bir meclis olmaktan çok uzaktı; 
çünkü, varlığını, doğrudan doğruya hü
kümdara borçlu bulunmaktaydı; her şey, 
padişahın isteğine göre olurdu. Meclis-i 
Ahkâm-ı Adliyenin, ulusun istek ve di
leklerini tespit etmek, padişaha iletmek, 
gerektiğinde halkın hak ve hukukunu sa
vunmak, padişahın bu haklara uymasını 
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sağlamak gibi bir görevi ve yetkisi mev
cut değildi. 

Osmanlı Devletinde «Parlamento» di
yebileceğimiz 'ilk kurul, 1876 Kanun-i 
Esasisinin kabulü ile birlikte kurulmuş
tur. 

Osmanlı Devletinde egemenlik yetki
lerinin keyfî ve mutlak bir biçimde kul
lanılması nedenlerinden bir diğerini de, 
hükümdarın kutsal ve sorumsuz oluşun
da aramak gerekir. 

Gerçekten, hükümdar daima kendisi
ni Tanrı'ya karşı sorumlu ve hesap ver
mekle yükümlü görmüştü. Hükümdar, 
yeryüzünde hiç kimseye, hiçbir makama, 
hiçbir organa karşı sorumlu durumda de
ğildi. Onun fiilî erkini kayıtlayacak hiç
bir yaptırım da yoktu. 

Öte yandan, iktidarın keyfîleştiği ve 
baskıya yöneldiği zamanlarda bile, ka
muoyunda hiçbir reaksiyon gözieneme-
miş, halk, asırlarca bu durumu kader 
olarak benimsemiştir. Egemenliğin top
lum çıkarlarına kullanılması gerekliliği 
konusunda hiçbir düşünsel ve kuramsal 
esasın işlememiş olması, padişahların, 
erklerini kaygısızca kullanmaları orta
mını yaratmıştır. Oysa durum, Batı'da 
oldukça farklı bir biçimde gelişmişti. Bi
lindiği gibi, Ortaçağ filozofları ve din 
adamları, başta Saint Thomas Dakün 
olmak üzere, krala ait kabul edilen yet
kilerin, halik ve bireyler yararına kulla
nılması gerektiğini, halkın kral için de
ğil de, kralın halk için yaratılmış olduğu
nu, yönetenlerin her şeyi diledikleri bi
çimde yapamayacaklarını açıklayıp, sa
vunmakta idiler. Yalnız kuramda değil, 
uygulamada da modern demokrasinin ilk 
hareket noktası, iktidarı sınırlandırmak, 
kayda bağlamak yönünde belirmiştir. 

Fransız Devriminde, insan hak ve öz
gürlüklerinin, iktidiar için nasıl bir sınır 
kabul edildiği de bükmektedir. 
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Tüm bunlar biz© şunu gösteriyor ki; 
demokrasi, iktidarın halk tarafından ka
zanılması ve halk eliyle kullanılması su
retiyle değil, fakat onun keyfî olarak 
kullanılmasını önlemek suretiyle belirmiş
tir. tşte bu oluşuma, Osmanlı Devleti
nin hiçbir devrinde ve hiçbir biçimde rast-
layamamaktayız. 

Böylece, padişahın mutlak alınan ira
desine kayıtsız ve koşulsuz bağlı olan ve 
aslında bu erke bağımlı olmak üzere 
devşirilmiş bulunan ulema, demokrat ve 
asker arasında, etkisi günümüze değin 
uzayan tehlikeli bir, «Devlet benim» ge
leneği doğurmuştur. Kimi zaman yeni
likçi, kimi zaman tutucu eğilimler taşıyan 
bu gelenek, ne klasik «ulusal irade» kav
ramını ve ne de «çoğulcu demokrasi» il
kesini ciddiye almıştır. 

Ulusal egemenlik ilkesini içi boş bir 
kavram olarak görenler; siyasal iktidar
ların, halkın özgür iradesi yoluyla oluş
turulması gereğini içlerine sindiremeyen
ler; halkı, her fırsatta siyasetin dışında 
tutmayı yeğleyenler, bu geleneğin, daima, 
bilinçli ya da bilinçsiz izleyicileri olmuş
lardır. 

Sayın milletvekilleri, tarihsel kökleri 
yüzyılın ötesine uzanan ve eylemli olarak 
kuruluşu Ulusal Kurtuluş Savaşının ağır 
koşullan altında gerçekleştirilen Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin, 18 gün sonra 
68 inci kuruluş yıldönümünü kutlayaca
ğız. Halkımızın, kendi yazgısına doğru
dan sahip çıkma azim ve kararlılığının 
bir simgesi olan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, ne yazık ki, toplumumuzun ya
şadığı derin sarsıntı ve saldırıların, kimi 
kez kurbanı olmuş, kurum olarak var
lığı, aralıklı biçimde sona erdirilmiştir. 
Bugün yeniden Türkiye Büyük Millet 
Meclisini ayakta ve görevi başında gör
mek, elbette ki kıvanç vericidir. 

ıa — 
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Dünya halklarının ulusal egemenlik 
ve demokrasi savaşımlarından güç alan 
Türk halkı, kendi oylarıyla seçtiği par
lamento dışında başka bir kurum ya da 
kurulu benimseyemeyeceğini, demokrasi
yi, tek erdemli rejim olarak yaşataca
ğını açıkça kanıtlamıştır. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

Sayın üyeler, Ulusal Bağımsızlık Sa
vaşımızda, Meclis her şeydir, hareketin 
nabzı orada atmıştır. Savaş, en güç gün
lerinde bile, Meclisin önderliğinde ve 
onun verdiği yetkiyle Mustafa Kemal'in 
yönetiminde yürütülmüştür. 

1921 Anayasasına göre, «Egemenlik 
Ikayıtız şartsız milletindir», «Yürütme gü
cü ile, yasama yetkisi, milletin tek ve 
gerçek temsilcisi olan Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde toplanır.» Bu madde
lerle başlayan gelenek, 1924 Anayasa
sında da sürdürülmüştür; Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, yasama ve yürütme yet
kilerini yine elinde tutmaktadır. 

19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak ba
san Atatürk, temelleri çökmüş ve ömrü
nü tamamlamış olan Osmanlı Devletinin 
yerine, ulusun egemenliğine dayalı yeni 
Türk Devletini oluşturma kararını, daha o 
sırada almıştır. Atatürk, egemenliğin, dai
ma, hiçbir kayıtlama, bölünme, hiçbir 
eleştiri ve sınır kabul etmeyecek biçim
de ulusun olmasını savunmuştur. Türki
ye Büyük Millet Meclisini, 23 Nisan 1920 
günü, ulusal egemenliği gerçekleştirip tem
sil eden, üstünde başkaca bir güç bu
lunmayan tek organ olarak kurmuştur. 
Böylece, saltanat ve hilafeti kaldırarak, 
Cumhuriyet rejimini gerçekleştirmiştir. 

Atatürk, «Millete efendilik yoktur, 
hadimlik vardır» derken, ulusal egemen
lik kavramını, açıkladığımız kapsamda ele 
almaktadır. Ulusal egemenlik ilkesini 
sağlam ve sarsılmaz temellere oturtmak, 

demokratik parlamenter rejimi çağdışı 
sataşmalardan koruyup kollamak, asla 
ara verilmeyecefc sürekli bir görevdir. Bu 
görev, en başta, ulusal egemenliğin sa
hip ve temsilcisi tek organ olan Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde bulunmaktadır. 

Değerli üyeler, ulusal egemenliğin özü 
ve gerçek dayanağı demokrasidir. De
mokrasi olmadan, tüm kurum ve kural
larıyla benimsenmeden, ulusal egemenlik 
ilkesini yaşatabilmenin olanağı yoktur. 
Ulusal egemenliğin varlığı, demokrasinin 
varlığıyla özdeştir. Çağdaş ve demokra
tik toplumun ilk ve «olmazsa, olmaz» ko
şulu, düşünce ve inanç özgürlüğüdür. 
Düşüncenin suç sayıldığı, yurttaşların 
inançlarından ötürü cezaya çarptırıldığı 
bir yerde, demokrasiden söz edilemez. 
Düşünceye ve inanca yasaklar getiren bir 
düzende, halkın istek ve tercihleri ger
çekleştirilemez. Ulusal egemenlik kavra
mını ve onunkâbesi konumundaki Türki
ye Büyük Millet Meclisini koruyup yü
celtmenin yolu, başta düşünce, inanç ve 
anlatım özgürlükleri olmak üzere, demok
ratik hak ve özgürlükler sistemini çağdışı 
sınırlandırmalardan kurtarmaktır. Herke
sin özgürce konuştuğu bir Türkiye yara
tılmadan, «Susturulmuş Türkiye» imajı 
ortadan kaldırılamaz. Bu nedenle, önce
likle Türk Ceza Yasasının 141, 142 ve 
163 üncü maddelerinden başlamak üzere, 
hukuk sistemimizin kamburları görünü
mündeki antidemokratik düzenlemelerin 
ayıklanması, Yüce Meclisin önündeki en 
önemli görevdir. Cebir ve şiddete dayan
mayan tüm siyasal düşüncelere özgürlük 
tanınmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, çağdaş toplum, 
örgütlü olan toplumdur. Ekonomik faali
yetlerin hızla çeşitlendiği, işbölümünün 
yaygınlaştığı çağımızda, toplumları, aşi
ret kurallarıyla ya da kışla komuıtlarıyla 
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yönetmenin olanağı yoktur. (SHP sıra
larından, «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Çağdaş toplum, türlü sınıf ve kat
manların oluşturduğu, homojen olmayan, 
yurttaş istek ve dileklerinin alabildiğine 
farklılaşmış bulunduğu, çok ögeli, kar
maşık görünümü olan bir bütündür. Ulu
sal iradenin gerçekleştirilebilmesinin tek 
yolu, toplumsal sınıf ve katmanların her 
düzeyde örgütlenmesinden geçer. Halk ke
simleri, kendi sorunlarını, ancak kendi 
örgütleri aracılığı ile yaşama geçirebilir
ler. Sendikalar, kooperatifler, meslek oda
ları ve benzeri demokratik kitle örgüt
leri olmadan, bunlara özgürce faaliyet 
gösterme olanağı itanımadan, salt, üç beş 
yılda bir yinelenen seçimlerle, ulusal ege
menliğin gerçekleştiğini düşünmek tama
men hayaldir. Toplumsal sınıf ve kat
manların kendi öz örgütlerine kavuşması, 
çoğulcu, katılımcı demokrasinin vazge
çilmez koşullarından biridir. Sendikal fa
aliyetleri yasaklayarak, siyasal partileri 
kapatarak demokrasiye eri silemez. Yasak
larla sağlanacak huzur, gerçekte, daha 
derinleşen huzursuzluğun anasıdır. Bu 
nedenle, «Tüm çalışanlara, grevli, toplu
sözleşmeli sendikalaşma hakkı» diyoruz. . 
Örneğin, «DİSK'e özgürlük» diyoruz. 
(SHP sıralarından alkışlar) Ve bu ayıbın, 
bir an evvel kaldırılmasını istiyoruz, iş
çi sınıfımıza ve onun ekonomik, demok
ratik örgütlerine yapılan haksızlıkların, 
hiçbir ülke sorununa çözüm getirmediği 
apaçık ortaya çıkmıştır. Bu konulardaki 
haksızlıkların giderilmesi, aralarına katıl
ma uğraşı verdiğimiz Batı Avrupa aile
sindeki onurlu yerimizin hazırlayıcısı ola
caktır. Böylesi bir işlevi ise, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinden başka hiçbir or
gan üstlenemez. 

Sayın milletvekilleri, demokrasi reji
mi, çoğunluğun, azınlığın haklarına saygılı 
olduğu, siyasal iktidarı elinde tutan par-
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tinin, muhalefet partilerine katlanabildi
ği bir rejimdir. Hiç kuşkusuz, yasama 
yetkisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nindir; ancak, bu yetkiyi, salt iktidar par
tisinin oy çoğunluğuna dayalı mekanik 
bir işlem düzeyinde görmek ve bu ço
ğunluğu da yürütme organının direktif ve 
istekleri ile yönlendirmek, sonuçta Tür
kiye Büyük Millet Meclisini, yürütmenin 
güdümüne sokmak demektir. Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin üzerinde, ulustan 
başka bir güç yoktur, olmamalıdır da. 
Unutulmamalıdır ki, yasama aslî bir yet
kidir, yürütme ise, yasalar çerçevesinde 
yerine getirilebilen bir görevdir. 

Sayın milletvekilleri, bugünkü Parla
mentonun oluşması sırasında uygulanan 
seçim sistemi, ortaya çıkan sonuçlarıyla 
da gözlendiği gibi, adaletli değildir. Top
lumdaki düşünce ve eğilimlerin Parla
mentoda eksiksiz temsil edilebilmesi en
gellenmiştir; ulusal iradeyi çarpıtmış, den
geleri altüst etmiştir. Şöyle ki: Siyasî 
partiler, Türkiye Büyük Millet Meclisin
de aldıkları oy oranlarına göre temsil 
edilememektedirler. Oyların üçte birini 
alan iktidardaki parti, sandalyelerin üç
te ikisine; oyların üçte ikisini alan mu
halefet ise, mevcut sandalyelerin üçte bi
rine sahiptir. Oyların yüzde 20'si ise Par
lamentoda temsil edilememektedir. Orta
ya çıkan bu tablonun sağlıklı olduğun
dan söz edilemez. 

Güçlü iktidar, kanun sayesinde sayı
sal üstünlüğe dayalı iktidar değildir. Güç
lü iktidarlar, demokratik hak ve adiİ se
çimler sonunda oluşurlar; işlevlerini yü
rütmedeki titiz tutumlarıyla da bu güç
lerini korurlar. Ülkemize demokratik ve 
adil bir seçim yasası kazandırmak, Yüce 
Meclisin, önümüzdeki dönemde yerine 
getirmesi gerekli gördüğümüz başlıca gö
revlerinden biridir. 
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Genel seçimleri biçimleyen ilke ve öl
çütler, tek yanlı dayatmalarla belirlene-
mez. Demokrasinin işleyiş kuralları, or
tak rızayla belirlenmelidir. Siyasal eğilim
lerin tümünün onayını almamış ilke ve 
ölçütlerle, demokrasi yarışı yapılamaz. 
Sonuçta, çoğunluğun diktatörlüğüne gö
türülebilecek böylesi bir anlayışı ivedilik
le terk etmek ve seçim yasalarını, ön
celikle siyasal yelpazedeki tüm eğilimle
rin kabulünü öngören bir temele oturt
mak mutlaka gereklidir. 

Sayın milletvekilleri, bugün Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde demokratik de
netimi etkili kılacak bir içtüzükten yok
sun bulunmaktayız. Anayasanın geçici 6 
ncı maddesi, «Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin toplantı ve çalışmaları için, 
kendi içtüzükleri yapılıncaya kadar Mil
let Meclisinin 12 Eylül 1980 tarihinden 
önce yürürlükte olan içtüzüğünün, Ana
yasaya aykırı olmayan hükümlerinin uy
gulanacağını», 95 inci maddesi ise, «Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin çalışmala
rını kendi yaptığı içtüzük hükümlerine 
göre yürüteceğini» düzenlemiş bulunmak
tadır. 

Yürürlükteki içtüzük, bilindiği gibi, 
1961 Anayasası hükümlerine koşut ola
rak, çift meclis sistemine göre düzen
lenmiş, yeni bünyeye uymayan bu yapı
sıyla, gereksinimleri karşılayamaz duru
ma düşmüştür. Çalışmalarımızın sağlıklıı 
ve demokratik bir yapı ve tempoya ka
vuşturulabilmesi için, Anayasa kadar 
önemli olan yeni içtüzüğün, ivedilik ve 
öncelikle çıkartılması mutlaka gereklidir. 

Saygıdeğer üyeler, yeni Anayasa, ya
sama karşısında yürütmeyi güçlendirmiş
tir. 1961 Anayasasına göre, yasalar çer
çevesinde yerine getirilen bir görev olan 
yürütme, bugün, kaynağım Anayasa
dan alan bir yetki haline getirilmiştir. 
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Yürütme, kanun hükmünde kararname 
çıkartma yetkisi başta oknak üzere, ge
niş bir alanda yasa benzeri olan genel ve 
nesnel kurallar koyabilmek yetkisiyle do
natılmıştır. 

Yürütmenin, yasama karşısındaki yük
selişini simgeleyen anılan yetki, bugün, 
ekonomik politikadan, memur rejimine 
değin, geniş bir alanda kullanılmaktadır. 
Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde 
kararname çıkarma yetkisi, 1961 Anaya
sasına, 1971 yılında yapılan bir değişik
likle tanınmıştır. Gerekçede, «Parlamen
ter rejimlerde belirli usullere uyma zo
runluluğu nedeniyle, yasa yapmanın za
man aldığı, oysa, özellikle, değişen eko
nomik ve sosyal şartların bir gereği ola
rak bazı hukuk kurallarının bu usuller 
dışında yürürlüğe konulabilmesi, çağdaş 
devlet anlayışının doğal bir sonucu ola
rak karşımıza çıkmaktadır» denilmekte
dir. 

Bu ifadeden, kanun hükmünde karar
namelerin, özellikle ekonomik ve sosyal 
hakların düzenlenmesine olanak vermek 
amacıyla benimsendiği anlaşılmaktadır. 
Öte yandan, bu kurumun, yürütmeyi güç
lendirme tezinin güncel olduğu bir dö
nemde kabul edildiği de anımsanmalıdır. 
1971 yılında benimsenen kanun hükmün
de kararname kurumu, 1982 Anayasası 
ile önemli değişikliklere uğramıştır. Ye
ni düzenlemede, esasları korunmakla bir
likte, hem uygulama alanı genişletilmiş, 
hem de koşulları hafifletilmiştir. 

özetlersek: Türkiye Büyük Millet 
Meclisince verilen bir yetkiye dayandırı
lan kanun hükmünde kararnameler, Res
mî Gazetede yayımlandıkları gün, Tür
kiye Büyük Millet Meclisine sunulurlar; 
gerek komisyonlarda ve gerekse Genel 
Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülür
ler. Türkiye Büyük Millet Meclisi, ka-
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nun hükmünde kararnameleri aynen be
nimseyebileceği gibi, tümünü reddedebilir 
ya da değiştirerek kabul edebilir. 

Anayasanın ikinci kısmının birinci ve 
ikinci bölümlerinde yef alan temel hak
lar (kişi hakları ve ödevleriyle) dördün
cü bölümde yer alan siyasî haklar ve 
ödevler, kanun kuvvetinde kararnameler
le düzenlenemezler. Bakanlar Kurulunun 
çekilmesi, düşürülmesi ya da yasama dö
neminin bitmesi, belli bir süre için ve
rilen yetkinin sona ermesine neden olmaz. 

Yukarıda sıraladıklarım, olağan kanun 
hükmünde kararnameler içindir. Bir de, 
olağanüstü dönemlerde ya da sıkıyönetim 
zamanlarında çıkarılmış olan kararna
meler vardır. Bu durumlarda Cumhur
başkanının başkanlığında toplanan Ba
kanlar Kurulu, özel nitelikte kanun hük
münde kararnameler çıkarabilmektedir. 
Böylesi kararnameler, önceki bir yetki ya
sasına dayanma zorunluluğunda da değil
dirler. Ayrıca, anılan kararnamelerle, salt 
ekonomik ve sosyal haklar değil, temel 
hakların tümü düzenlmebilmektedir. En 
önemli bir özelliği de, bu kararnameler 
aleyhine, biçim ve esas bakımından, Ana
yasaya aykırılık savı ile Anayasa yargı
sına gidilememesİdir. 

Sayın üyeler, kurumun oluşturulma
sından bu yana, türlü hükümetlerce 233 
tane kanun hükmünde kararname yayım
lanmıştır. Bunlardan l'i geri alınmış, 232 
tanesi de Türkiye Büyük Millet Meclisi
ne sunulmuştur. 

Anılan kararnamelerin, bugüne değin 
yalnız 69'u yasalaşmış, 2'si reddedilmiş, 
16l'i ise, halen Türkiye Büyük Millet 
Meclisi komisyonlarında beklemektedir. 

Sayın özal Hükümetlerince çıkarılan 
kanun hükmündeki kararname sayısı ise 
81'dir. Dönemlerinde çıkarılan yasa sa
yısı ile karşılaştırıldığında, özal Hükü

metleri döneminde, yasama işlevinin üçte 
birinin yürütme orgamnca üstlenildiği ve 
en önemli temel kanunların kararname
ler yoluyla düzenlendiği açıkça görülmek
ledir. 

Sayın milletvekilleri, kanun hükmün
de kararname uygulamasının ortaya çı
kardığı temel aksaklıkları şu başlıklar al
tında kısaca izah etmeye çalışacağım: 

Kanun hükmünde kararnameler yo
luna, gereğinden sık başvurulmuş; kuru
ma, amacı aşan bir yaygınlık kazandırıl
mıştır. Sayın Özal hükümetleri, 14 yılda, 
11 hükümet tarafından çıkarılanların sa
yısına yakın bir sayıda kanun hükmün
de kararname çıkarmıştır; yani 14 yıl
da, 11 hükümet tarafından çıkardan ka
rarnamelerin toplamı, Sayın özal'm İki 
hükümeti zamanında çıkarılan kararna
melerden daha azdır. 

Aynı konunun, kararnamelerle, mü
kerrer olarak düzenlendiği de görülmek
tedir. Düzenlemenin amacı kararlılık 
sağlamaktır; oysa kararnameler, kararlı
lığı bozmakta, uygulayıcıları sürekli bir 
beklenti içine sokmaktadır. 

Devlet yönetiminin üç köklü1 öğesi 
olan; teşkilat, personel ve idarî usuller, 
bugün kararnamelerle düzenlenmektedir. 
Her üç konuda da Yüce Meclisin olan 
düzenleme yetkisi devralınmış, hukuk sis
temi altüst edilmiştir. 

Kanun hükmünde kararnameler, za
manında ele alınıp yasalaştırılmamaktadir. 
Bu durum ise, yasama yetkisinin, eylemli 
olarak, yürütme organına devri sonucunu 
doğurmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi komis
yonlarında, bugün, 1972'lerden kalan kâ
nun hükmünde kararnameler bulunmak
tadır. Böylece, Meşrutiyet döneminin sü
reklilik kazanmış kanunu muvafckatları-
na benzer bir durum ortaya çıkmıştır. 
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Kurumdaki belirsizlikler, hükümetlere, 
Meclis denetiminden kaçma olanağı ver
mektedir. Fonlar, bunların başlıca örnek
leridir. Anayasaya göre, kanun hükmün
de kararnameler Resmî Gazetede yayım
landıkları gün, Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunulurlar. Bunun amacı, ka
nun hükmündeki kararnamelerin en kısa 
sürede ele alınıp, yasalaşmasını sağla
maktır. 

Nitekim, kanun hükmünde kararna
melerin gerek komisyonlarda ve gerek 
Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesi, Anayasa gereğidir. Bu ilke, 
uygulamada, gündemdeki öteki yasa ta
sarı ve önerilerinden önce ve ivedilikle 
görüşülüp karara bağlanması biçiminde 
yorumlanmıştır. Böylece, komisyona ha
vale edilen kanun hükmündeki kararna
meler, gündeme alınmamak suretiyle, ön
celik ve ivedilik koşulu, eylemli olarak 
etkisiz duruma getirilmiştir. 

Kanun hükmünde kararnameler yolu, 
hukuk sisteminde büyük karmaşalara yol 
açmaktadır. Kanun hükmündeki kararna
melerle, normal yasalarda değişiklikler ya
pılmaktadır; hatta bu yolla değiştirilen 
hükümler, daha sonra kararnamelerle ye
niden değiştirilmektedir. 

örnekleri çoğaltabiliriz. Yeni bir yet
ki yasası çıkarılmaksızın, daha önceki bir 
yetki yasasına yollama yapılarak, deği
şik konularda kararname çıkarma yetkisi 
veren yasalar çıkartılabilmektedir. Ola
ğanüstü dönemlerde çıkartılan kanun hük
mündeki kararnamelerin Yüce Meclis ta
rafından onaylanmasına ilişkin süre ve 
usuller İçtüzükte yeniden ele alınmamış, 
hâlâ belirtilmemiştir. Bu tür kararname
lerde yargı yolu kapatıldığı için, tek de
netim yolu olan Meclis denetimi de as
kıda bırakılmıştır. Bu yolun işletilmesi 
Hükümetin anlayışına kalmıştır. 
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Sayın üyeler, vurgulayarak belirtelim 
ki, kanun hükmünde kararname yolunun 
gerek Anayasadan ve gerekse uygulama
dan kaynaklanan türlü aksak yönleri bu
lunmaktadır; kurumun, yeni baştan ele 
alınıp düzenlenmesi gerekmektedir. Özel
likle, yetki yasalarının bağlı olacakları 
koşullar, düzenleme konuları, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde görüşülme usul ve 
esaslarının yeniden belirlenmesi zorunlu
dur. 

Öte yandan, olağanüstü hal ve sıkıyö
netim durumlarında çıkartılan kanun 
hükmünde kararnamelerin, Anayasa yar
gısı dışında tutulması hükmü de mutla
ka değiştirilmelidir. 

Özetle, yürütmeye devredilen bu ya
sama yetkisi, geri alınmalıdır. 

Sayın parlamenterler, parlamento de
netimine kapatılan bir başka önemli ku
rum da, Türkiye Radyo ve Televizyon 
Kurumudur. Devlet radyo ve televizyo
nunun, muhalefetin hakları çiğnenerek, 
özellikle son yapılan seçimler sırasında 
partizanca kullanılmasının yüz kızartıcı 
örnekleri yaşandı 

iyice kullanılan, artık kullanılacak bir 
başka yanı kalmadığı görüldüğünde ke
nara atılan bir genel müdürün, sonradan 
gelenlere ders oluşturması gereken hazin 
sonuna hep birlikte tanık olduk. Bu du
rum, öyle «nöbet değişikliği yapıldı» gibi 
sıradan açıklamalarla geçiştirilebilecek 
kadar basite alınamaz, alınmamalıdır da. 

Radyo ve televizyonun yansızlığını, 
Anayasa güvencesi altına almaktan baş
ka bir yol kalmamıştır. Yansızlık, özerk 
kuruluş yoluyla sağlanmalıdır. Hizmetin 
niteliği, yansızlığı gerektirmektedir. An
cak, bağımsızlık olmazsa, yansızlığın da 
tehlikeye düşeceğini, yaşadığımız olaylar 
çarpıcı bir biçimde yansıtmaktadır. Bu
nun bir örneğini verelim; türlü sorunlar 
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yarattığı için, özellikle genel müdür üze
rinde duralım. Kurum, bir genel müdür 
tarafından temsil edilir ve yönetilir. Ge
nel müdürün geniş yetkileri vardır. Bu 
durum, genel müdürün seçiminde olağan
üstü bir titizliği gerektiriyor. Hükümet
lerin tek başına yaptıkları atamaların ne 
denli sakıncalar taşıdığını, geçmiş dene
yimler iyice ortaya çıkarmış durumda
dır. Öyleyse yasal, anayasal düzenlemeler 
sırasında ele alınacak önemli konular
dan biri de, kuşkusuz, bu olmalıdır. Ba
ğımsız kuruluş anlayışı önplana çıkarıla
cağından, denetim yetkisi Yüce Meclise 
bırakılabilecektir. Eğer, denetim yetkisi 
gene Hükümetin üzerinde kalacaksa, bu 
yetkinin sınırlarının, muhalefetin vazge
çilmez hakları da korunmak şartıyla, ya
sada açıklıkla belirtilmesi gerekmektedir. 
Hizmetin, demokratik, laik, çağdaş esas
lar çerçevesinde sürdürülmesi ve yansız
lık sağlanmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, denetim, parla
mentonun en başita gelen işlevlerinden bi
ridir; onsuz, bir Meclisin üstünlüğünden 
söz edilemez. Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin yürütme üzerindeki denetim yol
ları, bir başka deyişle, etki araçları, Mec
lis araştırması, soru, gensoru genel gö
rüşme ve Meclis soruşturmasıdır. 

Meclis araştırması, doğrudan doğru
ya bir denetleme aracı değildir; «Meclis 
araştırması, belli bir konuda bilgi edinil
mek için yapılan incelemeden ibarettir» 
diye söz ediyor, Anayasanın 98 inci mad
desi:. 

Gensoru ise, Bakanlar Kurulunun ge
nel politikası ya da bir bakanın kendi ba
kanlığında izlediği politika ve faaliyeti 
hakkında, Yüce Meclisin bir denetim 
yoludur. Gensoru, Meclis üstünlüğünün 
güvenini koruyup korumadığının anlaşıl
masında en etkin yoldur. 

Meclis soruşturması ise, Başbakan ya 
da bakanların, görevlerinde, kötüye kul
lanmanın bulunması veya görevleriyle 
ilgili olaraJk suç işlemiş olmaları halinde 
başvurulan bir denetleme yoludur. 

Yüce Meclisin, anılan yollarla Hükü
meti denetlemesi, kamuoyunun da Hü
kümet çalışmaları hakkında aydınlatıl
masına hizmet eder. Siyasal denetim, bir 
açıklık rejimi olan demokrasi için, bu 
yönden de büyük önem taşır. 

ANAP İktidarı, Parlamentonun ^dene
timinden rahatsız olmaktadır. Sorular geç 
yanıtlanmaktadır. Genel görüşme, Mec
lis araştırması ve gensoru önergeleri, da
ha konularının görüşülmesine izin dahi 
verilmeden, ANAP çoğunluğunca redde
dilmektedir. Yürütme, denetim isteme
mektedir. Daha kötüsü, Yüce Meclis, ik
tidar grubu çoğunluğunun açıklanan tav
rıyla, denetim sağlayamayan organ görü
nümündedir. Bu yetkiyi kullanma görevi, 
salt muhalefet gruplarının ya da muha
lefete mensup milletvekillerinin değildir; 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, denetleme 
yetkisini bir organ olarak kullanmakta
dır. Meclis denetimini, peşin bir yargıya 
vararak bir engelleme olarak nitelemek 
oldukça yanlıştır. Parlamentonun deneti
minden geçen yürütmenin, sık sık aklan
mak suretiyle, aslında güç ve meşruluk 
kazanması gerçeği de hiçbir zaman göz
den kaçırılmamalıdır. 

Biz Sosyaldemokrat Halkçı Parti Gru
bu olarak, Parlamentonun, tarihsel ve 
siyasal işlevini en iyi biçimde kullanma
sı için ıtüm gücümüzle çalışacağız. Tür-
kiyemizde, demokratikleşmenin yolları
nı, Kurtuluş Savaşımızın destanının ya
zıldığı günlerde olduğu gibi, Yüce Mec
lisin önderliğinde olmak üzere, mutlaka 
gerçekleştireceğiz. Otoriter rejim yanlıla
rının komplolarını boşa çıkartacağız. 
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İnanıyoruz ki, bu hedefler, tümümüzün 
hedefi olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, Meclis bütçesi 
kendi bütçemiz olduğu için, üzerinde 
özenle durmaktayız. Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin ödenekleri, genel bütçe içe
risinde yer almakta ise de, Anayasamızın 
kuvvetler ayırımı ilkesi ve Meclisin üstün
lüğü ilkesinin de gereği olarak, yürütme 
organının karışma ve denetimi dışındadır. 

Bütçemiz Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanı tarafından yürütülür; hesap
lar ise Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu tara
fından denetlenir. Bu yapı ve özellik
leri nedeniyle, kendi bütçemize ilişkin 
eleştiri ve görüşlerimiz, gerçek anlamda 
bir otokritiktir. Yüce Meclisin bütçesi, 
örnek bütçe olmalıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin ida
rî teşkilatı, siyasî hiçbir yönü olmayan, 
tümden teknik bir yapılaşma ve kimliğe 
kavuşturulmalıdır. Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde çalışan binlerce personel konu
sunda, Sayın ANAP Sözcüsünün söyledik
lerine katılmamak mümkün değil. Türki
ye Büyük Millet Meclisi yönetsel hizmet
lerini iki grupta toplamak olasıdır. Bi
rincisi, yasama hizmetleri, diğeri de, des
tek hizmetleridir. Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin anaişlevi yasama olduğuna gö
re, bu birimlerde milletvekillerine danış
manlık yapacak niteliklerde araştırmacı
lar çalıştırılmalıdır. Ancak, yasama hiz
metlerinde çalışanlara, yönetsel hizmette 
çalışan personele verilen önemin verilme-. 
diği gözlenmektedir. Bakanlıklardaki ya
pılanmaya benzemeyen bünyesi nedeniy
le, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, araş
tırmacılık ve sekreterlik Önplana çıkartıl
malıdır. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin teşkilat yasası yapılrna-
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lı, Parlamentoda bir meslek memuru tü
rü yaratılarak, yetenekli hukukçuları bu 
mesleğe yönlendirecek hükümler bu yasa
da yer almalıdır. 

AET'ye girme hazırlıklarımız vardır. 
Yarın Avrupa Parlamentosuna Türk Par
lamentosundan da uzmanlar gidecektir. O 
nedenle, Türkiye Büyük Millet Meclisi
ne, diğer bir deyimle, parlamenterlerimi
ze gereğince yardımcı olabilecek nitelik
te sağlıklı bir düşünce ve kültür yapısı
na sahip, laik Türkiye ilkesini, çağdaş de
mokrasiyi benimsemiş, halkımızın çıkar 
ve yararlarını önplanda tutan yetenekli 
kadrolar oluşturulmalıdır. 

Öte yandan, yasaları Türkiye Büyük 
Millet Meclisi yapar; ancak kodifikas-
yon hâlâ özel kuruluşlar tarafından ger
çekleştirilmektedir; Merî Kanunlar, TC 
Kanunları gibi. En kısa zamanda, hukuk 
fakültemizin ilgili birimleri, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Kanunlar Dairesi, Tür
kiye ve Ortadoğu Amme idaresi Enstitü
sü ve Başbakanlık Kanunlar Dairesi ile 
işbirliğine gidilerek, kodifikasyon konu
sunda bilimsel toplantı ve meslek içi eği
timler düzenlenmelidir. Böylece, kodifi
kasyon işi özel kuruluşların sultasından 
kurtarılıp, sürekli bir duruma getirilme
lidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir 
fotokopi makinesi enflasyonu mevcuttur. 
Bu makinelerin kapasite ve iş hacimleri 
bellidir. Bu konuda bir araştırma yapıla
rak, savurganlık mutlaka önlenmelidir. 

Sayın üyeler, Türkiye Büyük Millet-
Meclisinde görevli polisler, hâlâ Emniyet 
Genel Müdürlüğüne bağlıdırlar. Bu du
rum, yasama ve yürütme erklerinin ayrı
lığı ilkesine aykırı düşmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Meclisimizin 
Ulaştırma Şube Müdürlüğünün çok sayı
da personeli bir hayli zor koşullarda hiz-
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met vermektedirler. Görevin disipline edi
lebilmesi, amir sayısının artırılmasını zo
runlu kılmaktadır. Sürücülerin gruplara 
ayrılması ve her grubun başına bir amir 
verilmesi, hem denetimi, hem de araç sü
rücüsünün hizmete en kısa sürede gir
mesini sağlayacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi toplu
luğunda, genel idare hizmetleri sınıfında 
olan personel arasında, her 10 personele 
1 şef ilkesi uygulanmakta, bu durum 
memura yükselebilme olanağı tanımak
tadır. Oysa, yine genel idare hizmetleri 
sınıfının kapsamında bulunmalarına kar
şın, şoförler bu olanaktan yararlanama
maktadırlar. Bu haksızlık, özellikle üst 
derecelere gelmiş olanları üzmekte, hiz
met verimini aksatmaktadır. 

Öte yandan, istenmeyen trafik kazala
rının ortaya çıkması halinde, büyük öden-
celerin altına giren şoförler, hiçbir mes
lek grubu için düşünülmeyecek ağırlıkta 
riske uğramaktadırlar. Bu nedenle, mev
cut vakfın tüzüğüne yapılacak birkaç 
maddelik ekleme ile bir fon kurulup, va
kıf gelirinin belli bir oranı bu fona ak
tarılmalı; düzenlenecek bir yönetmelik ile 
de, trafik kazalarında yapılacak yardım 
belirlenmelidir. 

Sayın milletvekilleri, son sekiz yıl için
de, Türkiyemizde, siyasal planda bir as
kerî müdahale, askersel bir konseyin uy
gulamaları, yeni Anayasanın yapılması, 
seçimler ve demokrasiye dönüş gibi çar
pıcı olaylar yaşadık. Ekonomik alanda 
ise, enflasyon, devalüasyon, işsizlik, libe
rasyon gibi önemli gelişmelere tanık ol
duk. Ülkenin gündemi bu somut sorun
larla sürekli dolup boşalırken, aslında; 
sahnenin gerisinde, egemen güçlerin be
lirli kesimlerince bir deri değiştirme ame
liyesi uygulanmaya başlanmıştır. Bu uy
gulama, Atatürk'ün mirası olan kurum ve 
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kuruluşların yok edilmesi, siyasal partile
rimizin kapatılması, bir kısım meslek ku
ruluşlarının faaliyetlerinin yasaklanma
sı, özgürlükçü ve çoğulcu demokrasi an
layışından büyük ödünler verilmesi, in
san haklarının delik deşik edilmesi ve 
hukukun üstünlüğü ilkesinin askıya alın
ması pahasına gerçekleştirilmek istenmiş
tir. Bu büyük operasyonun kaldırdığı toz 
dumanın karanlık gölgesi, hâlâ üzerimiz-
dedir; işkencehanelerde kırılan genç ke
miklerin çatırtıları hâlâ kulaklarımızda
dır; her yerde talan ve vurgundan söz 
edilmektedir. Enflasyonun vurgununu ye
meyen kalmamıştır. Bu karanlık tablonun 
aşılmasında, Yüce Meclisimize büyük gö
revler, büyük yükler düşmektedir. Bu 
yüklü sorunların üstesinden gelme uğraşı 
verilirken, başta, temel hak ve özgürlük
lerle, hukuk devleti ilkeleri bakımından 
çağdaş bir yönü bulunmayan 1982 Ana
yasası değiştirilmelidir. Türkiye, öncelikle 
ve ivedilikle, çağdaş bir Anayasaya ka
vuşturulmalıdır. Daha uygulamaya konul
masının üzerinden altı yıl geçmeden böyle 
bir değişikliğin yaygın gereksinim halini 
almış olması, Anayasa adına ortaya atı
lan metnin konumunu pek güzel göste
ren bir örnek oluşturmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, gündemimizin ilk 
maddesi, bu Anayasadan kurtulmak, tüm 
kurum ve kurallarıyla gerçekleştirilecek 
özgürlükçü ve çoğulcu demokrasiyi ku
rup, yaşatmak olacaktır. 

Beni dinlediğiniz için, hepinize, şah
sım ve grubum adına saygılar sunuyo
rum. (SHP ve DYP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
önaî. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sam
sun Milletvekili Sayın Ali Eser; buyurun. 

DYP GRUBU ADINA ALİ ESER 
i(Sa'rrtsun) — Sayın Başkan, sayın millet-



T. B. M. M, B : 46 5 , 4 .1988 O : 1 

Vekilleri; Türkiye Büyük Millet Meclisi
mizin 1988 malî yılı bütçesi üzerinde Doğ
ru Yol Partisi Grubunun görüşlerini be
lirtmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. 
HepinizJi, bu vesileyle sevgi ve saygı ile 
selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, Bütçe Kanunu 
Tasarısının tümü üzerindeki görüşmeler
den sonra hemen ilk sırada Yüce Meclis 
»bütçemizin görüşülmesinin bir anlamı ol
mak gerekir. Görüşülen bu bütçe, konu
şan diğer arkadaşlarımın da belirttiği gi
bi, evvela kendi aile bütçemizdir ve bila-
bara da demokrasinin ve halk iradesinin 
temsil yeri olan Yüoe Meclisimizin bütçe
sidir. Bu bütçenin, özellikle hepimizle ya
kından ilgisi olması nedeniyle dikkatlice 
dinlenmesini şahsen rica ediyorum; çünkü, 
görüşeceğimiz meseleler hepimizin mese
leleridir. 

Gerçekten, bu Yüce Meclisi demokra
simizin ve demokrasiyle idare edilen cum
huriyet rejimimizin karargâhı kabul eder
sek, bu bütçenin gerek müzakere usulü 
ve gerekse uygulama ve tasarruf anlayışı 
bakımından diğer bütün bütçelere örnek 
tür bütçe olmasının gerekeceği açıktır. Du
rum bu olunca, Parlamentomuzun itibarı 
ve müstesna yerinden bahsetmek gereği 
kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Parlamentomu
zun itibarını artırmak ve bulunduğu mu
tena mevkii sürekli bir şekilde istikrarlı 
tutmak görevi, evvela hepimize düşmek
tedir. Bu konu, siyasî partilerin, karşılık
lı münasebetlerde birbirlerini anlayışla 
karşılamaları, şahsî münasebetlerimizde 
de aynı görevi ifa eden kişiler olarak, bu 
anlayışla ve bu anlayışı daima hatırımız
da tutarak mümkün olabilecektir. 

Bu çatı altında görev yapan her mil
letvekili, hiç şüphesizdir ki, millî iradeyi 
temsil etmektedir. Biz, bu anlayışı kendi 

uyguramamızda öngörürsek, bunun mem
leket sathında hâsıl edeceği akisler de ay
nı şekilde müspet olur. Biz, kendi içimiz
de birbirimize itibar etmezsek, başkaların
dan da, her zaman üzerinde konuştuğu
muz saygı ve itibarı beklemeye herhalde 
hakkımız yoktur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin, en 
azından, Anayasalarımızda başından beri 
'korunan itibarlı yerinin bilinci içinde ve 
sadece lafzında değil, fiiliyatında da aynı 
gayeleri hedef edinmiş yüce bir merci ola
rak muhafazası hepimizin bağlılık nedeni
dir. Zira, Aziz Atatürk «Hakimiyet bi-
lâkaydü şart milletindir» derken, cidden, 
hakimiyeti belli bir zümreden alarak, onu 
hakikî sahibi olan Büyük Türk Milleti
ne vermeyi düşündü, bu şekilde planladı 
ve bu şekilde ifa etti. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, kuv
vet ve desteğini, millî ifadeden alır; hür 
ve serbest bir seçimle işbaşına gelir; Türk 
Milletini temsil eder. Bu temsil esnasın
da, görevimize başlarken ettiğimiz yemi
nimize layık ve sadık kalarak, hürriyet 
içinde, sosyal adalet anlayışı ile, laik, in
san haklarına saygılı ve herkese eşit dav
ranmak mecburiyetinde olduğumuzu bir 
ikere daha hatırlatmakta fayda görüyo
rum. Ancak bu şekilde, Parlamentomuz 
yalnız yüce bir müessese olarak kalma
yacak, devletin tüm organlarına da örnek 
olmak durumunu koruyarak, itibarını yük
seltecektir. 

Bakınız, Aziz Atatürk, millet iradesi
ne" verdiği önemi ve değeri, tarih boyunca 
ün salan Türk Devletlerinin en gencini, 
yani Türkiye Cumhuriyetimizi kurarken, 
halk yönetiminin dayanağı olarak Parla
mentoya ne kadar çok inandığını, kısa 
hayatı süresince üç parlamento binası 
birden inşa ettirmekle göstermiştir. Bu 
arada, hafızalarımızı tazelemek ve bilhas-
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sa çoğunluğumuzun 50 yaşın altında ol
duğunu da kabul ederek, Meclis binala
rımızın kısa bir tarihçesini sizlere arz et
mek istiyorum; sıkıcı olacağını tahmin et
miyorum. 

Bildiğimiz gibi, 23 Nisan 1920'de mil
let temsilcilerinin ilk toplantısı Ankara'da 
ittihat ve Terakki Fırkasının Kulübün
de yapılmıştı ve ilk Meclis, o zaman, en 
yaşlı üye olan Sinop Milletvekili Şerif 
Beyin Başkanlığında saat 13.45'te açılmış
tı, 

13 Ekim 1923'te Ankara Başkent ilan 
edildi, bu kanun çıktı; fakat, Ankara, o 
tarihlerde henüz daha otuzbeş kırkbin 
nüfuslu basit bir Orta Anadolu kentiydi 
ve Büyük Atatürk ve dava arkadaşları, 
1927'den başlayarak, Profesör Brk'e ha
zırlattıkları imar planlan çerçevesinde, 
bugün Ankara'nın belkemiğini teşkil eden 
bakanlıklar, devlet yapıları vesaireyi kur
maya başlamıştır. 

İkinci Meclis de, Ulustan İstasyona 
giden yol üzerinde yine bu proje dahilin
de kurulmuş İdi. 1927 yılında, Mimar Ve
dat Bey tarafından tamamlandı ve 27 Ma
yıs 1960 İhtilaline kadar, tarihî görevini 
yaptı. Büyük Atatürk, Büyük Nutkunu da 
bu İkinci Meclis binamızda okumuştu. 

Bugün içinde bulunduğumuz yapılar, 
yine, Büyük ve Aziz Atatürk'ün direkti
fiyle hazırlatılan projelerle kurulmuştur. 
Muhtelif projeler arasından seçilen, Avus
turyalı Profesör Doktor Holzmeister'in 
planına göre ve maalesef, Atatürk'ün ölü
münden sonra 26 Bkim 1939'da, o zaman
ki Meclis Reisi Rahmetli Abdulhalik Ren-
da tarafından temeli atıldı ve inşaatına 
başlandı; İkinci Cihan Harbi, ve diğer ak
satıcı nedenlerden dolayı gecikmelere uğ
radı ve 6 Ocak 19Öl'lde, Kurucu Mecli
sin ilk toplantısına da yetiştirildi. 1961 
Anayasası da bu binada yapıldı. 

1960 - 65 dönemi, Meclisimizin fizi
kî, yani maddesel yapısından çok, kuru
luş, sosyal ve hukuk yapısında gelişme 
dönemidir. Bundan sonrası, hepimizin bil
diği gibi, projenin etaplarının safha saf
ha tamamlanması ve halen de süregelme-
sidir. Tarihte, iktidarda bulunduğu bu ka
dar kısa sürede, bu maksat için, bu ka
dar çok sayıda bina yaptıran bir kişi he
men hemen yoktur. 

Kurduğu genç Türk Devletini, demok
ratik halk yönetim modeline uydurmak 
istediğini herkese duyurabilecek büyük 
bir anıt yapmak istemişti. Bu yüzden, za
manındaki ihtiyaca pekala yetebilen eski 
Meclis binasını 'bir kenara itip, GüVen 
Parktan başlayan, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi ile biten bakanlıklar kompleksini 
planladı. İşte bu demokratik anıt, Ata
mızın, «Türk, öğün, çalış, güven» buyru
ğunu yansıtan Güven Anıtıyla başlayıp, 
«Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir» di
ye biten Türkiye Büyük Millet Meclisiyle 
nokta'lanmıştır. 

1982 Anayasası da, Türkiye Cumhuri: 

yeti Devletinin temellerinin atıldığı gün
den beri Büyük Atatürk tarafından dile 
getirilen «Egemenlik, kayıtsız şartsız mil
letindir» esasını kabul etmiş durumdadır. 
Elgemenlik hakkının göstergesi olan üç 
ana kudret, yine Anayasamızdaki deyim
leriyle, yasama, denetleme ve yargı yet
kileri olarak sıralanabilir. Anayasamızda, 
«bu yetkilerin birbirinden ayrı olduğu» 
da yine belirtilmiştir. Bu yetkilerin kulla
nılmasına, ayrı ayrı organlar tayin edil
miştir. Bugünkü Türk anayasa hukuku, 
Kurtuluş Savaşı yıllarında, o zaman için
de bulunulan şartlar gereği olarak uygu
lanan icra gücüne sahip Meclis sistemini 
terk etmiş, kuvvetler ayrılığı prensibine 
dayalı devlet sistemini, yani bugünkü 
cumhuriyet rejimimizi benimsemiştir. Nor-
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mal şartların hüküm sürttüğü, demok
rasinin bütün kurallarıyla işlerliğinin ko
runduğu devletlerde ve dönemlerde uy
gulanması gereken gerçek yönetim de bu
dur. Bu nedenle, ,1983'ten başlayıp bugü
ne kadar bir itiyat haline getirilmiş, icra 
tarafından yönlendirilmiş Meclis uygula
masını yadırgadığımızı da belirtmeden ge
ceme yedeğim. 

Sayın milletvekilleri, Yüce Meclisin 
bu anayasall düzen içinde, bir yüceliği, yü
ce bir yeri vardır. Bu yüceliğe, herkesin, 
'herkesten önce de yüce heyetimizin say
gı duyması gerekir. Yüce Meclise, ken
dimizin duyması gereken saygı bakımın
dan, bu heyet sorumluluğunun bilincin
dedir. Demokrasinin kurallarını ve özünü 
göz ardı ederek, oy çoğunluğunu her şe
ye kadir tek güç olarak görmeyi, bu so
rumlulukla bağdaştırmak mümkün değil
dir. Hâkimiyetin yegâne sahibi olan mil
let, temsilcileri, yani bizler tarafından 
idare edilmektedir. Temsilcilerinin ise, 
milleti tam anlamıyla temsil edebilmeleri, 
muhakkak ki, onların ihatalı ibir şahsi
yete, dürüst bir ahlaka, yüksek ve çağdaş 
(bilgilerle mücehhez olmalarına bağlıdır; 
ancak böylece içeride ve dışarıda tam bir 
İtibar tesis edilebileceği açıktır. Kaldı ki, 
itibarı, sadece borç alabilen bir ülkenin 
itilb'arı şeklinde gayet dar ve yoz bir çer
çevede değerlen'diren bugünkü iktidarın 
itibar anlayışı, hiçbir şekilde: tasvip edile
mez. İtibarlı bir ülke, itibarlı bir rejimle, 
itibarlı bir Meclise sahip olmakla müm
kündür. Bu meyarida, demokrasinin bir 
faziletler rejimi, bir erdemler manzumesi 
olduğunu ve azınlık haklarının, çoğunluk 
tarafından korunduğu bir rejim olması 
gerektiğini de, altını çizerek belirtmek 
işitiyorum. 

Sayın milletvekilleri, kanun tasarı ve 
tekliflerinin, gerek komisyonlarda, gerek 

Genel Kurulda görüşülmeleri sırasında 
muhalefete mensup mille<tVefciller!nin, en 
azından tasarı metinlerinin iyileştirilmesi 
ive oligunlaştırılması amacıyla verdikleri 
değişiklik önergelerine karşı, iktidar gru
bunun takındığı tavrı yadırgamanın öte
sinde, yapıcı ve Meclis itibarını artırıcı 
olarak da bulmadığımızı arz etmek isti
yorum. Bu önergelerden, pek tabiî ki, si
yasal ve ekonomik tercihleri içerenleri, 
reddetmek bir ölçüde mazur görülebilir. 
Bunların dışındaki önergelerin ise, pek 
çok kere olduğu gi'bi, kulisten koşturulan 
milletvekillerinin oluşturduğu bir çoğun
lukla ve talb'iî, dinlenilmeden, manası an
laşılmadan, otomatikman reddedilmesini 
yapıcı bir davranış olarak değerlendirmek 
mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, değişiklik öner
gelerini, imzalayanların sayılarına göre 
değil, muhteva ve taşıdıkları ağırlıklara 
göre değerlendirmek, ona göre benimse
mek, demokrasinin bir gereğidir. Demok
rasilerde, sağlıklı ve istikrarlı işleyişi ger
çekleştiren anayasal dengeler ve kurallar 
da vardır. İktidar partisinin, sayı çok
luğuna güvenerek, istediği şekilde hareket 
etmesini önlemeye yönelik bu dengeler, 
Sayın Cumhurbaşkanının yasaları geri 
gönderme yetkisi ve Anayasa Mahkeme
sinin yargı denetimidir. Bunlar, doğal kar
şılanması gereken anayasal yetkilerdir. 
Ancak, Yüce Meclisimize düşen görev, 
yasama faaliyetinde azamî titizlik ve dik
kati göstererek, Anayasada belirlenen bu 
kalbil yetkileri en az düzeyde kullandıra
cak önlemleri almaktır. Esasında, Türki
ye Büyük Millet Meclisine ait olan ve 
ancak çok istisnaî hallerde Hükümet ta
rafından kullanılmasına müsaade edilen 
kanun hükmünde kararname çıkarma yet
kisini, Hükümet, maalesef, Meclis mu
rakabesini en alt düzeye indirmek için ye
ni bir imkân olarak çok sık bir şekilde 
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'kullanmak arzusundadır. Beriden önce ko
nuşan Sayın StfP'li arkadaşım, gerektiği 
kadar detayı ile konu üzerinde durdu, o 
balkımdan ben gayet kısa ve öz olarak 
geçeceğim. 

Meclisten allınaraJk dHOülkümdte verilen 
Ibu yetkillerim, aslımda ve yetki kanunu
num gerekçesrimde belirlt'ilklliıği gibi, çok 
acil ve hayattı konularda kMİlamılması 
gerek'tiiği halde, Anavatan ikltÜdarı, dana 
iiklü.'lciariıttin üçfümcu ayımdan lilttilbarem, bu 
yetkiyi her türfü icraatının bir aracı şek-
Mde kuillatımlaya itiyat halüne getûrirriiş-
ıtir. Hialflfca öyle durumlarlla karşıiaşıtaıış-
tır ki, sayın iktidar partils/i ımilleltlvekiil-
lıerîi dahi, çıkarılan kanunlardan, kamum 
(Hükmündeki kararnamelerden, basım yo
luyla, gazeteîeriimiz yoluyla haberdar ol
muşlardır. Bu yetkiyi Hükülmıdt ilk iste-
idiğlimlde, IÜÇ yıldık bir süreyle iis'ternı-esıime 
rağmen yüne ikti'dar paribiısimim çoğunluk
la bulunduğu komisyonlar bunu ancak 
18 ay olarak kıalbul etmişlerdir. Buradan. 
\da, yettlki kanununum, ne derecede oid-
d̂Ü'yd̂ iiz bir inceleme nıdtiiceisimdte aMace-
le gündeme gelbMlIdliği açılkça görülmek-
tediır. Iklbiidar partü'sıi, bu şekilde, kanun 
yapmak yetkilerimi hüjkülmJstlerlime ver
dikleri takdirde, çıkacak kanunlardan 
Ihabersiz durumıa d'üşimelkte ve işte o za
man, bu Mlecülisıin tarih önündeki büyük 
ıscırumluluğu da onların omuzlarına bu
tlum ağırlığı ile çökmektedir. 

Binden evveKkli nesillerin, egemıenliifğfrn 
kuManılimıasinıda yellki sahibi buluman 
,YÜ2a Medıiisim bu yetkilerimi titizlikte 
Ikıorum'aya azmettiği devîirierli hatırımız-
Id'an çıkarmayallım. Düşünün ki, en müş-
Ikiiiıl zamanlaınmızida, Isıbikial Savaşırnıız 
cinasımda Ylüce Atatürk'üm Meclisten 
iüsftedıiği yetik i, o zaman, o şartlarda dahi 
ibüyülk kıyameitîlîer koparmıştır. Eğer, çı-
Ikaırılntak istenilen bir ye|tki kamumu, mıu-

lialefetiyle iktidarıyla milMvekliller'i ola
rak görüş ve kan'aatlerimlizi bdirtimeden 
çıkacaksa ye bu yetkimin Anayasamızın 
91 inci ımaidldesıinidldkii anlayışla ve titiz
likle Italkip edilmeden kullamı'lmaısıırıa de
vam edilecekse, Inepilmıiz, 'Ml'danyla mu-
Ihaleifejiuyle mllîejtlveklilleri olarak, mıilllet 
lölnlümlde, Ibu (tari'hî ısoruimluluğu göz önün
den uzak lüultatma'yız. 

iSayın milletvekiller/i, parlairneriterle-
mn görevlerini, Itemls'iil ettikleri aziz mil
letlimize yanaşır îblir şıelkilldle ve asgarî se
ciyelerde yapabilmeleri için, onların ça
lışma şartlarınım (da çağdaş ısfâvîilyeıye ulaş-
ımaisı, ulaştırılması gereklmekteldiır. (Bu 
çözjüme Ibir am evvel ulaşaıbilmıek için 
çok önemi1! gördüğümüz b'ir Ikıonu, Tür
kiye IBüyük M ilet ıMecMsıi 'teşkilatınım 
Ibiljlmlsel1 ve îmoidtenn Ibir yönetime Ikavuş-
ıturullmaısııdır. Türküye Büyük Mlilfet IMec-
lidinıde hizmuetlerita ranibalbl olarak ger-
jçekleştlrilmesjme ilmlkân verecek kapsam
da Ihir ımaıstır plan yapılmasımım ve bu 
plana /göre uygulamaların Ida devletlim 
Idıiığer ıtliim kurum ve kuruluşlarına örnek 
•olacak ibiir düzende /takip ve komtoolü-
ruün şant olduğuna imıanıyoruz. Ancak bu 
şelkilldîe, ülkemiz Ihalkı, !ken(di hak ve 
merifaaltlarının layıkıyla Ikoruın/duğuma 
İnamacakltır. Ancak Ibu şekilde, balkımız, 
keımdiısimiden iistedliğim'iz fedakârlıklara, 
rızasıyla Ika'tianma bilimcine varacaktır. 

Sayım 'mlilletvekClllIerıil, yine bu cüm
leden olmak üzere, en çok önem verdi
ğimiz ihu'suslaıidan ibini (de, Mecllisim'izin 
'teknik uzman lelemuan ve modern cihaz
larla ıtia|kviye ve 'teçhiz edilmeısi'dir. Ar-
Itılk, (merî IkanunBarımızım hangiterıi loldu-
jğuımı, Ihanıgi kanuni arım yürür lük't'em k'ail-
^driıMığımı, Ibei'Ili Ibir konuda araşitıjrm'a 
nletiüelerini, Ihem de (dünyanın dliğer tlülm 
illeri üllkeleıflinideki (hiljgli ve ıbirikimlerden 
İfayldalanıacak işekillde, kısa bir zaman sü-
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nesi içlinde öğrenime (imkânlarını sağla-
'mıalıyız. 

Hepimizin 'malumu olduğu gibi, ça
ğamızın bir niteliği de eniftormasyıon çağı 
oluşudur. Billhasısa son on yıldır, gerek 
iîetıişim ilmlkânları ve gerekse bilgi trans
fer ağları, genıiış çapta, mlilldtler arasın
da kullanıjmalkltadır. Bugün, peîk çok 
'yerli 'kuruluş dünya (bilgi bankasına a|bö-
nödiır ve bilgSi&aıyarları bu siisıteme dahlil 
edilmiştir. Yüce Meclisimizin bu geliş
meye çok öncelerden aidap'te ve entegre 
oBmıası gerekirdi. (Hler vesileyle çağ a|t-
ladıiğıın'i li'ddia eden bugünkü ıi!k)tiklarımi)-
zım, Meeüiıs yöne-llirnline (kolaylıkla yön 
varöbiDdiiği 'de ^düşünülürse, bilgi temini 
ihtiyacının karşılanmasında bu 'kadar 
savsaklamaya ıgi'ümelslini anlamak müm
kün deği'Jdı'ir. (DYİP /sıralarından «Bravo» 
ıseslerıi, al'lkışlar) Nlteku'm, Sayın Kahveci 
fcjir beyanımda nyline basından okuduğum 
kadarıyla ı&öjylülyoram- «Enformasyon, 
gıda ve giyim, hatta onlardan da önem
li olan ve para karşılığı alınması gere-< 
İken ıbir nesnedir» demektedür. tsitjer Sa
yın Kahveci ısöylemiş olsun, isltar olma
sın, bu yargıyla muiüajbılk okluğumuzu 
üfalde etlmek lilsJterim ve Yüce Meclislin 
saygıdeğer :ülyeflerfinin de„ eri üst seviye
de, memleket ve <düniya (meselelerine ya
kım ollmalarını ısağlayacak ve bu benzeri 
yatırıtmiarda, itaısarrıuf nedenlerliyie tered-
d'ült >eWmemeleririi dilerim. Ni/tekdlm, bu 
yangımızı teyit öden müteaddit öneriler, 
(gerek muhalefet ve gerekise (iktidar par
tisi millıotivekillerince komisyonlarda dıi-
fle geitıirillmişltir. 

Keza, muhtelif koimi&yonların görev
leriyle ıMjgik" kalifiye elemanlar, ber ko
misyonun, ihtisasıma uygun bir şekilde 
ve sayıda, Hemin edilmelidir. Mevcut per
sonellin çağın gereklerine uygun bâr ko
numa getirilebilmeleri için, eğitimlerine, 
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bilgli ve becerilerinin ilerlemesine yardım-
cı olacak lorienltasyon uygulamaları ya-
pıılimah, ünlitelerde hizmet veren tüm yet
kim personelimize, gördükleri (hizmetlerin 
(karşılıkları -gerek ımadldî ve gerekse ma
nevî anllaimdalki karşılıkları verilmelidir. 
Teidtiyli İkramla isuyu, götken bir tultutoa-
rnıalı mıaıvli boncuk uygulamasından vaz-
geçıiümei'lcSir. *Adalma liş 'değil, işe adam 
araıma dügturu dailma göiz önünde tu-
ıtulmaîıdır. 

Sayın milltetiveikilteni, bilhassa, Avrupa 
Topluluğuna 'taim üyelik içim müracaat 
eltitiğiımıiz şu dönemlerin ihtiiyaçian me-
yanımda, evvelemirde Yüce Meclislimizin 
idarî 'teşkilat yapıısımın, şartlara ve (ihti
yaçlara uygun olarak deği'ş'tir'ilımeısi, ge
rek si'illtejllik ve gerekse nicelik yönünden, 
üyesi olacağıımız Avrupa 'toplulukları 
örnek alınarak teglkilatlamımaısı vie daha 
hızlı biır Itempıayla çalışacak sekilide sü
ratle aldaplte idliması zaruretlinıi tekrar vur
gulamak ilsitüyoruim. 

iTürfciye iHüyük ' Millet Meclisıi1 büt-
çesinün, konuışmaimın başların'da (da ıbe-
llirlttıiğim gibi, ısıaSdece bir formaliteır ve
cibe oifaraik ıgjönü'Jmemeısini dlilliyoruz; an
cak, ıSaym Komiisyön Öyeleri vie Sayın 
Hüiklülmet beni bağıışlaısmlar, ne hazırla
nan raploııjda ve ne de çizelgelerde ve ge-
relk|çelende, /MedMisürhizin yücıeliğine yara
şır blir kapsam 've itina ıgöremediğilmlizli 
üzlülerdk belertmek iısıtıiiyloruz. 

Genel Kuruldıa hafen yapmakta ol
duğumuz mTüzakerellere ayırdığımız sü-ı 
relerlde dilkkate alınıırısıa, bu konunun ne 
kadar önemlsenımediğıinıin değerlendiril
mesini, isiz sayım üyelerin takdlirline bı
rakıyorum. Türkiye Bıüıyük Milet Mec
lîsi neredeyse, «iDliğer dlaiirıe bütçeleri» 
adı altonda geçen bir değerlendirmeye 
tabi tutulmuştur. Oiy$a bu bütçe bizim 
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aile ibiü'tiçelmizidjir ve Iburaida hiepamuz gö-
rüşleriım'izi geniş bir şekilde ifade S.m-
tkânıını Ibulabilmeliyiz. Her partiden yal
nız birer üyenin konuşması kâfi değil
dir. 

Sayın milleüvekilljerıi, IMdanyia mu
halefetiyle (hepimizin her ıtüırlü otiolkrîbik 
hakkımızı serbestçe kullanacağımız tek 
bütçe, Türikiye Büyük Millet Meclisi Ibiült-
çesldıir. Burada getirilen her türlü öne' 
ıü'ler ve yapılan ikazlar, muhakkak kii 
Yîüee 'M'ecLilsiımiizu'n ve onun üyeleri oLan 
tellerin, millet meadinde, diğer milletler 
ınıezldinJde saygınlığının artırılmasına yö
neliktir. 

Tüırlklye Büyük Millet Mecisft yöne-
fcilm&n'i, yine affınıza sığınarak söylüyo
rum, 'benzetmek ıgfibi olmasın; ama, ne
redeyse, vbağh Idaiiıre yönetiminin ilgilene
ceği konularla; yani löjlmanla, vasıtayla, 
memurk, idalktilo konularıyla işgal öt
mek, Ibillımem ne derece veriim İlidir ne Ide-
rece rasyoneldir. 

Komiisyonlaıida yıllarca yapılan olum
lu önenilier'in gerçekleşip gerçekleşımedıi-
ğinli ta'kip etmek; gerçekleşmeidiyse, ne-
denilerin'i araştırıp, çözüme kavuşturmak 
için harcanacak çabalar, herhalde, yûka-
rıjda söylediğimiz löjlmam, otomobil, te-
m/izlKk vesaire gibi çabalara tercih efd'il-
melıMir. 

Sayın imillöüvieki'llleri, Türkiye Büyük 
Millet .'MecllMınin, hepinizin Mdiği gibi, 
en ıbaşjta gelen anayalsal görevleri, yasa
ma Ve tienejtllemıe fonksiyonlarıdır. Bu
nun d̂a kendi unvanına yaraşır bîr şekil
de gerçekleşnıesi için çaba vermek, he
pimizin ıbu göreve başlarken ıbu kürsü
den ettiğimiz andın -bir gereğidir,- tou ye-
triine paralel fbir sjekil'de gayreltîerlimıizi 
sürdürmelliyiz. 

Sayın milleitvekfflleri, Ibu itibarla, ha
len, çalışma usuıllerimiizi tanzim edecek 
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'bir îçltuzük'ten dalhıi yldksun olduğumuzu 
tekrar vurgulamak 'istiyorum. Bu İçtüzük 
kıi, 'bugünkü \Anayasamizm 95 Lnci mad
desinde anayasal Ibir tkuruım olarak yer 
almıştır ve Sayın Cumhurlbaşkanımızın 
da müteaddit .defalar hatırlaltjtığı glilbi, sü
ratle, Anayasaya uyıgun hıir sekilide ha-
ztûanvp, itamaıml araması, gerekmektedir. 
Her ne Ikadar, Anayasamızın geçici 6 
inci 'maddesine ıgöre; yeni İçtüzük yapı-
liıncaya kaldar, 12 Eylül 1980 öncesi İç
tüzüğün, Anayasaya aykırı olmayan hü-
Iküimjerıinıin uygulanması mümkün ise de, 
mevcuit (İçtüzüğün Anayasaya uygunluk 
yönünden aşağı yukarı lö'a yakın mad
desinin değjişltlirlilme&i gerekmektedir. Ko
nunun blir haşjka (tarafı da vardır, o da, 
Anayasalda olup, mevcuit İçtüzükte ol
mayan ımaddeileırldir İki, bunların sayısı 
'da ısıekiz dldkuızdur. 

sBu itibarla, çoğunluktaki sayın ükti-
idar partisi üyelerimin ön ayak olarak, 
'bu acil lihtiiyacı |blir an evvel kuvveden 
'fiile çıkarmalarını ümiltile (bekliyoruz. 

ISayın millıatlvekiMeri, millletıvakili, mu
hakkak ki, teorik olarak, sadece (kendi 
seçildiği bölgemin değil, 'tüm milletin ve-
kfllidir; imemlelkeMn her Iköşesinde'kıi sesi, 
bu kürsüden yanMfaeaktır. Bunun için, 
miMdtle iç içe oiHmasınida 'büyük fayda
lar vardır; ancak, /bu ifionksiyonumuzu 
sadece seçim tdöheımilerme veyahut kong
relerimize inhisar ettirmek kâfi değil'dir. 
Buradan, şuraya gelmek (istiyorum: Her 
ne kadar, 'Sayın ANAP sözcüsü arka
daşımız, şükranla karşılamış ise de, mlil-
tevelkilıi lojmanlarının, ıböyie, Meclisten 
uzak vat'anidiaşlarıımiızın ulaşıma (imkânla
rına uzak bir mevkide topluca (bulundu
rulması, pek fonksiyoneli görünmemek-
ıfiedir; ama, maalesef, olan olmuştur, ,bu 
projenin, taslak veya öneri halindeyken 
irdelenmesi, herhalde, yine oldubittiye 
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götMİmliştir. Bunu 'da bir görüşümüz 
olarak (belirtmek işitiyoruz. 

(Bir 'ilkinci konu da -satırbaşlarıyla 
ıgecm'dk istiyorum- Meclisteki ibadiet ye-
r'ı'imizin kıısı'tilı imkânlarıdır. Medliis Ca-
ımi'liıniln., Medlıils iç 'avlusunda yapılmasının, 
ana projede olduğunu pek .göremedüm; 
zannedenimi, sonraki değişiklk projele
ri nde var. Uluısltan, Bakanılıklara, hatta 
Kavakllıide're'ıye kadar olan ıkönum dik
kate alınıuisa, hiçbir şekilde ulaşma im
kânı olmayan bir sahanın içindeyiz. Bir 
öneri dlarak kalbıul edii'llirse, bu mabete 
«en uygun yer olarak, Güven Parkındaki 
Mir ımıulüena yere atınımasını öneriyoruz; 
camiin profilli ıbozımayacak şekilde yeri
nin değiş tiriltmesin'in, hem kendi üyele-
ıriimiz, hem ide civar Ihalknmız yönünden 
iis'albetli oilacağını beyan etunefc iliyo
rum. 

Sayın ımilleltivekidıler'i, konuşmama son 
verirken, Iburada, |bu kürsüde zaman za
man 'konu edilen, basın ve TRT'nin, 
Türk M iteri ve tözefll'iBde kamuoyu üze
rindeki olumlu Itesideririi, son örneğli fclik-
katie alarak telklrar vurgulamak dlstiyo
rum. 

Bazen demdi 'ki, «Halkımız • fulıbbl 
ımaçı seyretmeyi, rMeclis müzakerelerini 
seyretımeye tercih elfaıektedir.:» Bu yar
gıya ısurelti Ikatiyede kaitılmıyoruz; bu du
rum, deminden beri iifade etmeye çalış-
'•tığımiiz görüşleriımize 'de, yüce Meclisl
imizin filtiibar, mevkii ve konumuna da 
'taımıamen terisitir. Aksine, daha üzerlimden 
24 ısaaıt geçmeden, bu (konumun, pek uzun 
bir süre yayunlanimasına rağmen ne ka
dar iL'lgfi çek'tiğli halkıımızdan gelen be-
yanilarldan aınlıaışıllmaktadır. 

ıBu bakımdan, çteşiltıli zamanlarda ver
diğimiz önergelerde İde bellirttiğimiz gli-
Ibi, TRTInin, Meclis çalışmalarını, dü
zenli, sıkıcı olmayacak ve güzek plan-
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lanmış bir şekilde yansıitmasında büyük 
iısalbet vardır; halikın gerilimini ancak 
Ibu şekilde Mirazcık clllsun iridirebileceğliz 
kanaat'indeyim. 

'Sayın milletvekillileri, dinlemek lütfün -
da bulunduğumuz için, şahısım ve gru
bum adına hepinizi ıtekrar saygı ve sev
giyle selamıkyjonıırn. (DYP sıralarından 
alkışlar) 

ıBAŞKA'N — Teşekkür ederiz Sayını 
Eser.. 

[Şahısları adına, Zonguldak MrilllÖtve-
IkClli Sayın TeVfıiık Eriflüzün?. Yoklar. 

TBMM Başkanı Temsilcisi Sayın İl-
yas Aklfcaş; Ibuyurunuz efendim. 

TBMM ıBAŞKANlVEK'ÎEİ ÎLYAS 
AKTAŞ (Samısun) — Sayın Başkan, Yü
ce Meclislin değerli üyeleri; Türkiye Bü
yük'Millet Meclisi ıbültçesimin ya da ar-
Ikaldaşllaınmın 'tabiriyle «Aille bütçemizin» 
görüiş'üu'lmeısii 'vesilesiyle, biraz önce grup
ları adına konuşan değerli arkadaşları
mın bu konudaki ikaz, 'temenni ve uya
rılarını cevaplandırmak; ayrıca, Meclliıs 
Başkanlık Divanı olarak, düşüncelerimi-
zi, Meclisin dalha verimli, sağlıklı çallış-
maısını temin sadedindeki ifükiderlimizi 
Yüce Heyetinize arz dbmielk üziere hu-
zurilanıniizdayım. iBu vesileyle, tümünüze 
engun saygılar sunarım. '(Alkışlar) 

Bütçe (Komisyonunda da, Meclisin 
bütçesi görüşüllürken arz ve ifade etti
ğim gibi, Anayasamız Türkiye Büyük 
Milılet 'M'ediisiniın en önemli iki göre
vinden Ibahlsetmekitedir. Bunlardan Ibüri-
ısii, 'hepinizin malluımları olduğu üzere, ya-
ısam'a, diğeri de «icrayı denetleme görevi
dir; ancak, üzülerek iifade edeyim, biraz 
önce konuşan arkadaştanım bu konular
dan söz «ederken, Ibana (göre, ıbu ilki ana 
'işjltev üzerinde f azil a durmadılar; ama, Ibiz 
Meclljs Başkanlık Divanı oilarak, Yüce 
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Meclisim özeEilkle Ibu ilki ama işlevini ye
rime getirmesi hususundaki ibütün imkân
ları 'üye arkadaşlarıımızın hizmetline sun
mak diyet ve kararındayız. Tabi altıyla, 
lojmanlar konusu, servis konusu, garaj 
vesaire ıgjllbi konular da 'bu çalışmalara 
'yardımcı lolalbiıleceık Ihuzürilu bir ortamın 
doğiması içlim 'gerelkl'i altyapılardır; ama, 
ıbizim inamcıimıza (glöre, en önemli olan, 
yasalma 've icrayı denetlemenin en iyi 
şekilde yapılıalriilmesiidir. 

'Sayım ımüUletvelkileri, 'hepinizim ma
il umil'arı ıoldu|ğu 'üzere, (Başkanlık Diva
nımız, 25 Aralık 1987 tarihimde teşek
kül! etmiştir. Tabiatıyla, Ibizim Ihtı konu
lardaki ısorumıluluğumuz da !bu ısüreye 
inhisar etmektedir. Bu İtibarla, Ibizi de
ğerlendirirken özellikle Ibu hususu tüm 
arkadaşlarım göz Jönünde 'bulundurması
nı istirham ediyorum. Bu süreden itiba
ren, Türkiye IBüyülk Milllet Meclisi XVTH 
limci Döneme Ibaşlafmuş <v!e 14 Aralık 1987 
tarihimden iilt'ilbaren, Ibuıgüne 'kadar 45 
'birfteşlim yapmıştır. Genel Kurul ibirleşim-
lerinin Kümünde yeterli çoğunluk sağ-
'lianımııştır. 

İş'te, 14 Aralık 1987 tarihimden gü
nlümüze Ikaldar, Meclislimize 59 adet ka
nun tasarısı, 192 adet kasinhesap kamun 
t'asarıisı, 166 adet Ikamun hükmümde ka
rarname verilmiş'llir. Bu Ikanun hükmün -
de kararnamelerin 20 adedi, 12 iEyM 
1980 ita'rilhimiden önceki döneme ailttür. 

Grup sözcüsü arkadaşlarıim 'burada 
;özell!i!kı!e vurguladıılaır ve Ikanun hükmüm
de kararnamelerin B'üyük Milllet MeoLi-
ısinide çıck (beklediğimi «ifade ettiler. 

Değerii ımille'tivekil'lerli, gelen Ikanun 
hükmünde 'kararnameler, tabiatıyla, Baş-
kanlhkça, derhal \iılıg;i'lii Ikomilsyionllara ulaş
tı rıllma'kltadır; ancak, hepinizin malum
ları olduğu üzere, komisyonlar, kendi 
gündemlerine hâkimdir; komisyonlar, 
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çalıışlmalarını kendileri düzerıkmekitledlir; 
Meclis IBaşkanının, İçtüzüğe göre, ko
misyonları sadece denetleme yetlk'is'i var
dır. Bu itibarlla, oradaki gecikmelerden 
'Başkanı .ve iBaşkanllık Divanını Sorumlu 
tütmalk, kınamak ne (derece doğrudur, 
onu Yüce Heyetimizin Italkdirllerine su
nuyorum. Ancalk, şunu özellikle ifade 
edeyiım : Tabiatıyla, Ikanun hükmünde 
kararnamelerin Y'üce Mecliste bir an-
önce görüşülmesi, Anayasa errarlidir. Mev-
cudli'yetini Anayasadan alan Meclis Baş-
Ikanlıık Diıvanı da, tabiatıyla, (bu isteğin, 
'bu temenninin, ıbu arzunum içerilsiinde-
dir. 

Biraz önce de Ibelirttiğilm glilb'i, 166 
adet (kamun Ihüklmıünde kararnameden 20 
adedi, 12 Eylül 1980 tarihinden önceki 
dönemllere; 64 adedi, Danışma Meclisi 
Dönemine, 65 adedi de XVII noi Dö
neme ait lolluıp; 17 adedi, XVIII imci Dö
neme a'ilöflir. 

IBu arada, Meclislimize 55 adet Ika
nun teklifli veridmiişltir. 

Ayrıca, ödüm cezaisinin yerine geti-
ril!mes>ime dalir 128 adet 'Başjbakamılıfc tez
keresi ile 33 adet, yasama dokunulmaz
lıklarıma ailt IBaşIbakan'lıık tezkeresi, halen 
Meclisimizde ibUlunimakJfcadıır. 

Gelen Ikanun tasarılarından 11 adedi 
Yüce Heyetinizde müzakere edilm/iş ve 
'kanunHaşımııştur; 2 adedi Hükümete geri 
verilm/i'ş, 17 adedi ilse, halen, Yüce He
yetinizin gündemindedir. 

Halen, Ikdmisyomlarda 29 adet kanun 
tasarlısı Ibuılunma'kltadır ve Ibu arada yine 
tamiısyanllarda 192 adet keıslimhesap ka
nunu tasarısı da müzakeresini ibeklemek-
tediır. Kanun hükmünde Ikararnameleriden, 
4'ü, 3.'e inldiırilmek suretiyle Ikanunlaşmış 
ve İhalen 'ylime lk!omils.yonlanmızda 162 
addt Ikanun Ihlülkmümde Ikararname belc-
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İçmektedir. Verilen (kanun tekliflerimden 
7'ısi, 5 Ikanun şdklliinlde kanunılaşimış, 1 
adet teklif, teklüf ısalhibi tarafından geri 
ailınmış ve İhalen klamiisyonllarda 47 aîdet 
ıkanun Ifldkİfi 'bulunmaktadır. 

Sayım <mililetvıeıkil 1eri, başlangıçta da 
arz ötmeye çalıştığımı ıglilbi, ıMeclisin en 
önemli görevlerlinderi (birisi denetim (ko
nulanıdır. Bu konularla (ilgili olarak da, 
ıbugüne 'kadar 85 addt isözlü isoru öner
gesi verii'lmiştir; ibunlaridan 12-(adedi oe-
vapianldırılimiiş, 3 adedi geri alınmış, 1 
addt ısioiru önergesi ide ısaMlbkıe iade edil
miştir. 62 iadet isoıru Önergesi ide gündem
de olup, geri (kalan 7 adddi de gündeoıe 
gürecektir. 

Bu yasama yılında 124 addt yazılı so
ru önergesi verilmiştir. IBurilarktan 76 
adedi ceıvaplanldıırıllimış, 5 'tanesi, süresi 
içinde cevaplandırıila'madığiından sözdü 
ısoruya çevrilmiş, 43 adedi İde işlemi gör
mektedir. 

(Sayın milletvekillileri, genel ğörüşime 
konusunda 5 önerge verilmiştir. Bu öner-
gel'erdien 3 adedi (görüşülmüş, 2 adedi ha
len günddm)dedir. Ayrıca bugüne kadar, 
20 adet Meclis araştırması 'önergesi ve
rilirmiş, Ibu önergelerden 12 adedi karara 
»bağlanmış, 8 ajdedi iısıe halen gündemde
dir. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
(Karar nedir Sayın Akftaş? 

TB)M(M BAŞKAiNMEKÎLl İLYAS 
AKTAŞ (Devamla) — 'İki adet gensoru 
önergesi verilMş, her iki önerge görü
şülmüş ve Yüce (Heyetinizce <reddedilrniş-
•tir. Tabiatıyla, akla gelen 'ilk sual şu
dur: Niçin her geçen gün sorular birik-
ıridkte ve çoğalmaktadır? 

(Biraz önde ıgrupları adıma (konuşan 
değerli arkadaşlarımızun da (ifade ettiği 
gibi, (bize ıgöre, Meclisin (daha verimli ça
lışabilmesi içlin, en 'kısa zamanda haiet-
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mesd ıgereken husus, (kendi liçtüzüğünün 
yapuknaısı hususudur. 

ıHatırlaıyacakisıntz, ,M©dlisin açılması 
jsırastinda, Sayın Cumhurfeaşkanımıız da 
özellikle 'bu 'kıonıu üzerimde durmuşlar-
dıır. 

•Bildiğiniz gilbi, XVII indi 'Dönemde, 
tüm partilerin littilfalkı 'ile Ibir taslak ha-
zırlanımış, Anayasa Komisyonumda gö-
'rüşülmüş, Yüce Meclise de (gelmiş idi, 
oldukça da uzun mesafe alımmıışlken, er-
ken seçim ısebdbi lill'e, (bu Itfiizülk. çalışması 
maalösief kadük oümu'şltu; ama, halen 
elimizde igeçen dönemden İkalıma ve toü-
•yfü'k Ibir Ibölümü Mlediıste görüşülmüş, 
ibize ışık tutacak Ibfir metin vardır. Baş
kanlığımız Ibir an önce -ibu tecrübeler
den de yararlanmak suretiyle- Yüce Mec
lise yakışır ve yaraşır çalışmaların daha 
m'üsmir hale ıgdtiiriılımıesi için, bir tüzüğün 
Ihazınlanması konusunda karariıldır. Ta
biatıyla ıo tüzük çıkarılır iıse, ümit edi
yoruz ki, (daha verifmlli Ibir çalışıma sağ
lanmış olacaktır. 

(Sayın ımllidtıvekilleri, Ibu (bütçe teklifi 
XVIII (indi Dönemin (birimci yasama yılı
na ait bulunduğundan, geçmiş bütçe yı
llımda yapılan çalliişmalardaın ziyade, siz
lere 1988 yılı Ibültçelsiyle yapılımaisı tasar
lanan konularda kusa (bilgfiler akltarımak-
ta fayda mülahaza ediyorum ; 

XVII nci IDönemde Ibaşlamış olan 
milldtJvekilleri1 lllojlmanllıarı sitesi inşaatları 
tamamlanmış ve geçüoi kalbul istemleri 
bitirilmiştir. Ancak, Ibkkısımı kalbul ek
sikliklerinin yapımına devam ledilmekte-
dlir. Tamamı kullanımla IhaızMamlmış bu
lunan (binalardan, halen, 382 mi'llıetvdki-
lime ıllojman verilebilmiştir. Türkiye Bü
yük ıMıillejt iMediısl'rikı (Sayın Başkanı, Ba
kanlar Kurulumuzun 23 isayın üyesi ve 
oturmak 'istemeyen 4 isayın milidtvekili; 
Başbakanlıkça kurumumuz kullanımına 
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tahsis ddilen 9 Iklonulüta oturan 9 sayın 
ırnilteüvekili dJklkaite allımdığında, 13 ısayın 
milıle'tiVdkliMne 'lojman ıtalhisiıs edilemeye-
odk'tk. Başkanlık Divanının 29 Eylül 1987 
ıgiin -ve 123 sayılı 'kararı gereğince, bu 
ımilletvekiîllerimiz için "konut kiiralana-
calktır. 

ıBu aramda, dkısiilk. 'kalan iışllerden olan 
milfetivdkiM lojmanlarının (bahçe tanzi
mi Üçün elimizde (bir proje mevcuttur. Bu 
projenin (ikıma'M çalışmalarınla mart ayı 
içerisinlde Ibaşlanmıştıır; ancak, yapımı 
devam ©den 5 Ihin itonlluik ısu dıepioisu ve 
ısuılama şdkdbeisinin ide bu yıll tamamlan-
maısına çalışılacak; (tabiatıyla, çitmllendir-
me çalışmaları 've yatırımların tamam
lanması, Ibu )depoınun IbifcMlımösinden son
ra ıs'ağlanalbL'lece'ktir. 

KÂZIM ÖZEV (Tdkat) — Lojman-
. lan ne zaman satacaksınız? 

TBMM BAŞKANVEKİLİ İLYAS 
AKTAŞ iÇDevamla) — Henüz öyle bir 
kararımız yok dfenldiımJ 

IM'ililetvdktilıi kapailı lötiaparkı inşaatı 
tamamilanimıiş olup, tahsis işlemleri sayın 
millldîlvdkillerine yapılmıştır. Bildiğiniz 
igilbi, 'reisimi >oitio!lar için ayrıca inşa edil-
mdklte olan IkapaJlı otopark da bitme aşa
masına yaklaşmıştır. 

Türkiye Büyük Mllıdt Medllisi perso
neli için imşa edilmekte lolan Ankara içe
risindeki 22 bolk 220 'dairelik lojman 
inşaatı lile İstanbul'da Millî Saraylar per-
risindeki 22 blok 220 dairelik lojman 
ile isosiyal -'teisiisiterün inşaaftlarına, yıl için-
;de 'de devam edilecektÜr. 

iM'eydan, «ibadet ve «kitaplık (komplek-
ısi kaba inşaatı, 'haziran ayında tamaim-
lanaca'ktır. 

Bu vösiilleyle, Doğru Yol Partisi adı
na konuşan Sayın BserMn de burada ifa
de eitltiği gibi, Meclisteki ibaddthane, ha
len yeterli değildir; ancak, bildiğiniz gi-
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ıbi, halikla ilişkiler binasının arka tarafın
da Sayın Karaduman döneminde temeli 
atılmış ve şu anda inşaatı devam etmek
te olan bir cami inşaatımız mevcuttur. 
Ümit ediyoruz, ıbu yıl sonuna' 'kadar, sâ  
yın milletvekillerinin hizmeOine sokulabi-
ilecdktir. 

istanbul'da dbtliyaç olarak ortaya çı
kan duş ilişkiler konukevi loş atı için töe-
ım'in 'edilen 800 imdtırekarelik arisayâ yap-
tırıılan proje,. 27 oda ve res'toranı ile, 54 
Iküşiye konaklama imkânı 'verebilecektir. 
Kalba işinin ihalesi yapılmış (bulunan hu 
yerin, yapım ruhsatı alınması yolundaki 
çalışmalar elan ısürdürüLmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığıma 'bağlı bulunan, küMür mirası
mız ve ecdat yadigârı tarihi esePlerilmiz-
den, lOollmalbalhçe Sarayı, Beylerbeyi Sa
rayı, Yıldız Şale, İMamiur Kasrı, Ayna-
ılıkavak Kasrı, Maı&lak Kasrı, Küçüklsu 
Kaısn ve Yalova Köışjkü, Ikitie turizmine 
açıllmıştıır. Söz (konusu eserlerimizin ve 
tarihî Ibalhçelöriımizin (balkım, restorasyon 
ve onarımlarına devam edilmektedir. 

Sayın ırdiljletvdkilleri, zaman zaman 
'bazı arkadaşlarımıizca bize ulaştırılan 
eleştirilerde, Türkiye Büyük Millıeit Mec
lisinde, iiçitüzüğün 86 inci maddesi (gere
ğince, İbir Tdtkik Kurulunun kurulmıaısı 
iıslöenmiışltir; oysa, İçtüzüğün 86 ncı mad
desi ıgereği olarak öngörülen Tetkik Ku
rulu, Türkiye IBü'yiülk MiiMdt Meclfei Baş
kanlığınca 1974 yılından iltibaren Ikurul-
muş ve hizmet vermektedir. 

Söz 'klanusu kurul, 2919 ısayılı Teşki
lat Kanunu çerçeveıslinde, Kanunlar ve 
Kararlar Müdürlüğü 'bünyesinde, 1 mü
dür yardumcıisının (başında bulunduğu ve 
yeterli kadar uzmandan oluşan Araştır
ma ve İnceleme iBüroısu,, halen, Yüce 
Meclisimizde faaliyetine devam etmek-
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tekdir. Değerli üye arlkadaışlarımıızın, dhltii-
ısas eribalbı Ibu kurul üyelerimden, zaman 
zaman yararlanmaları mümkündür ve 
ı&özü edüıen Ikurull, hailem birinci tfcaltJfca 64 
numarajh ısallonda Ihizmeit verımekltedir. 

Bir diğer h'usuls, ımerkezii TÜBİTAK' 
•ta olan «sTÜİBES» adılı Ibir Ibi'lıgi erişim 
sü'sitemi kanallıyla, Uandra, Roma we San 
Fransiıskolda rnıeıvcuît 250 Ibilgii 'bankası-. 
na Ulaşma 'olanağımız ımeıvcüttur; ancak, 
edinldiğirnilz Ibiiigülere göre, sayın arka-
daşlanımızın Iburaıya fazla rağbet etme-
dliMeri anlaşılmış icllluıp, ısion (ilki yılda sa-
jdece 3 arkadaşıimız TÜtBKISiten yarar
lanma yoluna gitmiştir; fotonu da, Yüce 
'Höyetinıiziin Ibliligilerinize arz ediyorum,. 

Değerli imilıleitivekilleri, 'başlangıçta da 
arz etmeye çalıştığım ıgilbli Jhenlüz 4 aylık 
'bir ıBaşkanik Divanı olarak, (tüm mesıe-
ilelerinize /salhilhiz, vâkıfız, 'iyi niiıyelliyiz. 
Yapıcı ve uyarıcı deşitiriıleriniz'i her an 
göz önüride Ibulunduracağız. Yaisama faa-
liyelllinin Yüce Heyet/iniz tarafından en 
tiyi şekillide yürütül dbilmeis i için, yüce mil-
tetiıiriizin Ibu M'eüliıse vermiş olduğu 'bü
tün n'ımkânları, hizmetli nize ıseferfoer ede
ceğiz. 

'Bülüçe Komisyonunda ifade e'ttim; iyi 
niyetliyiz, kararlıyız. ıBü't'ün Ihedefliimiz, 
en iyi şekilde, yüce milllötimlize hizmet 
dtmektir. 'Bu vesiilleyle, bütçenin, Medi-
ısiimize ve milleitimize hayırlı olmasını di
liyor, hepinüıze engin saygılar sunuyorum. 

(Alkışlar) 

ıBAŞKAN — Teşekkür ©derim Sayın 
Akltaş. 

Değerli arkadaşlarım, ısorular vardır, 
ok uıtu yorum,. 

Amasya Milletveklüli Sayın Kâzım 
Ulusioy'un ısiorularını okuıtuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın 
(Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Türkiye Büyük 
Millet IMedliiiSıi Ibütçesii üzerindeki soru-
larımın cevaplandııri'lmasıını ısaygı ile arz 
ederim. 

Kâzım Ulusıoy 
Amasya 

1. (Halkla İlişkiler binasındaki kafe
teryanın sıkışık durumu hakkında izdiha
mı önlemek için ne tedbir aldınız? 

2. Meclis lokantası, milletvekilllerine 
ve misafirlerine yeteri kadar hizmet ve
rememektedir. Cumhuriyet Senatosu za
manında olduğu gibi, ikinci bir lokanta 
açmayı düşünüyor musunuz? 

3. Türkiye Büyük Millet Meclisi ser
vis otobüslerinin cumartesi, pazar günleri 
de servis yapması için alınmış veya alı
nacak kararınız var mıdır? 

4. Milletvekili lojmanlarının aylık 
işletme parası ne kadardır? 

5. Sahan 7'de Meclise gelen Mec
lis müstahdemlerine fazla mesai ödeniyor 
mu; ödenmiyorsa, neden bu ayrıcalık ya
pılıyor? 

BAŞKAN — Başkanlık adına Sayın 
Ak taş; huyurun efendim. 

TBMM BAŞKANVEKİLİ İLYAS 
AKTAŞ (Samsun) — Efendim, Balkla 
İlişkiler binasındaki kafeteryada oturma 
kapasitesi, halen; 110'dur; ancak, kafeter
ya, günlük 500'ün üzerinlde kişiye hizmet 
vermektedir. Dışarıdan gelenleri önlemek 
ve sıkışıklığı gidermek için, sayın millet-
vekillerimizin, misafirlerine refakat etme-

' dikleri takdirde, misafirlerinin kafetarya-
ya girebilmeleri için, sayın milletvekille
rince, bastırılıp dağıtılan fişlerin imzala
narak kullanılması gerekmektedir. Bu 
konuda, değerli milletvekili arkadaşları
mızın titizlik ve hassasiyet göstermelerim 
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Başkanlık olarak biz de istirham ediyo
ruz^ 

İkinci bir lokantanın açılıp açılmaması 
konusu Plan ve Bütçe Komisyonunda da 
görüşüldü; keyfiyeti, Sayın Meclis Baş
kanımıza ve Başkanlık Divanına aktar
dık. Bu konudaki düşüncelerimiz müs>-
pettir, ümit .ediyorum, değerli milletve
kili arkadaşlarımıza daha iyi hizmet vere
bilmenin! çözümünü kısa zamanda sağla
yacağız. 

Lojmanlar ile Kızılay arasında, cu
martesi ve pazar günleri de servis konul
ması, Başkanlıkça da düşünülmektedir. 

Milletvekili lojmanlarının personel gi
derleri dahil olmak üzere, 1!987 yılı iş
letme giderleri 1 milyar 400 milyon lira 
civarındadır. Konut başına, yıllık ortala
ma 3 milyon 500 bin lira; aylık olarak 
yaklaşık 300 bin liradır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde ça
lışanı müstahdemlere, yapmış oldukları 
fazla çalışmalarına karşılık olarak, iki 
ayda bir, aylık ücretleri tutarında1 fazla 
çalışma ücreti ödenmektedir; ancak, bu 
yeterli bulunmadığı için, fazla çalışma üc
retlerinin artırılması konusunda, bütün 
partilerin ittifakıyla Bütçe Komisyonuna 
bir teklif gelmiş ve Komisyonda kabul 
edilmiştir. Zannediyorum, yakın zamanda 
Yüce Heyetinizde görüşülecektir. 

Arz ederim^ 
(BAŞKAN — Teşeiklkür ©deriz Sayın 

Aktaş, 

Tekirdağ Milletvekili Sayın Güneş 
Gürseler'in sorusunu okutuyorum efen
dim : 

.«2919 sayılı Türikiye Büyük Millet 
Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanu
nuna elk ikadro cetvelinde, yardımcı hiz
metler sınıfında yer alan birkısımı perso
nel (şef garson, garson, aşçı, pastacı, 

bahçıvan gibi) 24.3.1987 tarihli Başkan
lık Divanı kararıyla Genel İdarî Hizmet
ler sınıfına geçirilmişlerdir. Ancak, daha 
ağır hizmet veren çay ocakçıları ve çay 
ocağı garson'ları yardımcı hizmetfler sını
fında Ikataıışlardır. Bu mağduriyetin ön
lenmesi için ne gibi önlemler düşünül-
mdktedir?»' 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

TBMM BAŞKANVEKİLt 1LYAS 
AKTAŞ (Samsun) — Efendim, 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununa tabi 
ikurumlların kadro standardizasyonunda, 
çiay dağıtıcı personeli,. yardımcı hizmetler 
sınıfında yer almaktadır. Bunların, Ge
nel idarî Hizmetleri sınıfına alınmasının, 
ifa ettikleri görevleriyle bağdaşmadığı dü
şünülmektedir. 

Türlkiye Büyülk Millet Meclisi lokan
talarında hizmet veren aşçı ve garson
lar, ihtisas elemanlarıdır. Bunların istih
dam koşullarının iyileştirilmesi, bu hiz
metin iyi bir şekilde sürdürülmesiyle ala
kalıdır. Bunu takdir eden Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlık Divanı, 1987 yı
llı içinde, iyileştirici bazı tedbirler almış
tır. Aşçı olarak istihdam edilen istisnaî 
ve ihtisas elemanlarının korum bünye
sinde tutuHabillmeleriini sağlamak amacıy
la, daha da iyileştirici tedbirler alınması 
düşünülmektedir. 

Teşekkür ederim. 

IBAŞKAN — Sorular oevaplandıri'l-
mıştır. 

Türkiye Büyük Mi'llet Meclisi Bütçesi 
üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Türlkiye Büyülk Millet Meclisi Bütçe
sinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum : Bölümlere geçilmesini kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir, 
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Bir önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bask art! iğ! mı 

Sayın Türkiye Büyük Mililet Meclisi 
Başkanının da görüşüne uygun alarak 
«Türkiye Büyük Millet Meclisi 1988 Yı
lı Bütçesinin, «Satın Alınacak Taşıtlar» 
cetvelinde yer aftan, Sıra No. 1 -b, (xx) bir 
iadet binek otomobili, 4x2 Makam Hiz
metlerimde» ibaresinin bütçeden çıkarıl
masını arz ve teklif ederiz. 

îlyas Aktaş 
Saimsun 

'Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu 
Sivas 

lAflî Tanrıyar, 
İstanbul 

Hasan Çakır 
Antalya 

Yılmaz Altuğ 
Sivas 

• Ayçan Çakıroğülıları 
Denizli 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Sam
sun) — Katamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Başkanlık?.. 
TBMM BAŞSKANVEKİLÎ ILYAS 

AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz. 

İBAŞKAN — önergeyi oylarınıza su
nuyorum! : Kabul edenter... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Her bolümü okutup, ayrıı ayrı oyla
rınıza sunuyorum (: 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 1988 Malî Yılı Bütçesi 

Açıklama 
Program 

kodu Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 19 355 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmıi ştir. 

111 Yasaa Hizmetleri 11 528 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmıiştıir. 

112 Millî Sarayların idare ve Korunması 6 896 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.... Etmeyenler... Kabul edilmıiştıir. 

900 Transfer Harcamaları 460 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

TOPLAM 38 239 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmıiştıir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçesinin BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet 
Bölümler;i kabul edilmiştir. Meclisi 1986 yılı kesinhesa'bmın bölüim-

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi terine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 
1986 Malî Yılı Kesirihesabı Bölümlere geçilmesini kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edim!işt)ir. 



Bölümleri okutuyorum : 

CETVELİ 

I 

Program 

101 

111 

112 

900 

990 

Ödeneğin Çeşidi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Yasama Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Millî Saraylar İdare ve Korunması 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Özel Ödeneklere İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

Ödenek 
Lira 

13 343 522 690 

15 829 129 955 

3 914 960 579 

1 013 289 000 

405 941 044 

34 506 843 268 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1986 
Yılı Kesİnhesâbının bölümleri kabul edil
miştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1281 
malî yılı bütçesi ile 1986 malî yılı kesin-
besabı kabul edilmiştir; hayırlı olmasını 
temenni ederim. (Alkışlar) 

B) CUMHURBAŞKANLIĞI 
1. — Cumhurbaşkanlığı 1988 Malî Yı

lı Bütçesi 
2. — Cumhurbaşkanlığı 1986 Malî 

Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Programa göre, Cum

hurbaşkanlığı bütçesi ve kesinhesabınm 
görüşmelerine 'başlıyoruz. 

Komisyon?. Burada. 
Hükümet?. Burada. 
Cumhurbaşkanlığı temsilcisi?.- Bura

da. 
Grupları adına söz alanları sırasıyla 

okutuyorum : 
Sosyaldemofcrat Halkçı Parti Grubu 

adına Sayın Ekin Dikmen, Doğru Yol 
Partisi Grubu adına Sayın Hasan Ekin
ci, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın 
Ayhan 'Sakallıoğlu. 

Şahısları adına; Aleyhte, Sayın Mah
mut Almak. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına, Sayın Ekin Dikmen; buyurun. 

SHP GRUBU ADINA EKİN DİK
MEN (îçel) — Sayın Biaşltoara, sayın mil-
letviellciMera; Cumhurbaşkanlığı bütçesi: 
üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
Grubu adına konuşmamla başlarken heS-
plinizi grubum laidınia saygı ile ıselaımla-
ırım. 

Sayın miiervekiierj, 1982 Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasında, Cumhurbaş-
kanhğı, 101 ve 108 inci maddeleri ara
sında ele alınmış; Cumhurbaşkanının 
nitelikleri, tarafsızlığı, ıseçjimi, aındiçmıesi, 
görev ve lyetklitarii, soruımluluik ve sorum

suzluk hali, CuımhuırbaşfcaınıınJa vekillik 
etme, Cumhurbaşkanlığı Genel Sefcreter-
iliği ve Devlet Denetleme Kurulu bu 
maddelerde yer almıştır. 

Cumhurbaşkanının tarafsız olduğu, 
hiçbir partiye mensup olamayacağı ön-
göriilmlüş olup, 103 üncü maddede, Cum
hurbaşkanının anıdiçmesi sırasında neleri 
savunacağı, nelere bağlı kalmak mecbu
riyetinde olduğu açıkça belirtilmiştir. 

Anayasanın 104 üncü maddesinde, 
Oımhurbaşfcanının görev ve yetkilenil 
tek tek belirtilmiştir. Buna göre, Cum-
hurbaşkanıı; 

\< Anayasaya bağlılığı, 
2. Hukukun üstünlüğünü gerçekleş

tirmeyi, 
3. Demokrasiyi yedieştinmeyii ve sa

vunmayı, 
4.] Atatürk Ülke ve devrimlerini 

savunmayı ve uygulanmasında taviz ve-
rlnıemesiinii temin etmeyi, 

5H Laik Cumhuriyet İlkelerine bağ
lılığı, 

6. Sosyal ladalet anlayışı içerisinde 
herkesin kısan haklarından ve temel öz-
güdükfeırlinden yararlanmasını sağlamak 
görevlerini üstlenmiş bulunmaktadır. 

Cumhurbaşkanı, her yerde ve her za
man, tüm eylem ve davranışlarında yu
karıda açıkladığımız yemini içeren 103 
ve 104 üncü madde çerçevesinde hare
ket etime zorunda ve zorunluluğundadır. 

Tarafımızdan eleşitiırilen ve birçok 
maddderıiniin değiştirilmesi istenen 1982 
Anayasası dahi, Atatürk'ün bizzat yap
tırdığı 1924 Anayasası ile 1961 Anaya
sasında öngörülen Cumhuriyetin temel 
niitelMerinden taviz y/ermemiş ve bu ni
teliklere sahip çıkımla görevini diğer ku
rum ve kuruluşlar yanında, başta, Cum-
hurbaşikaınlığıınia vermiştir. 
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1982 Anayasasının 2 inci maddesi 
Cumhuriyetim nütetllilkllerrni şu şekilde sı
ralamıştır; «Türkiye Cumhuriyeti, top
lumun huzuru, miılî dayanışma ve ada
let anlayışı içinde, insan halklarına say
gılı, Atatürk mııilliyetçliğine bağlı, de
mokratik, lâik ve sasıya! bir huikuk Dev
letidir.» 

Tünkıiıye Devleti bir Cumhuriyet ol
duğuma göre, Cumhurbaşkanı, Cumhuri
yeti, Anayasamızın 2 ıneti ımalddıesıinde be-
lirtÜem nitdilfcleri korumak ve kollamak 
zorundadır. özjelliıkle 12 Eylül 1980 son
rası, lâik Cumhuriyet ilkelerine ters 
düşen eylem ve davranışlarda bulunan 
klişi ve kuıniluşilaıriıa, ibu ikisi ve kuruluş
larım ülkemize yerleştirmek istedikleri 
teokratik ıdevlıet özlemine karşı kesin 
tavır atonali, Cumhurbaşkanlığına düşen 
tüm görevleri bu konuda yerime getir
melidir., 

Sayın Cumhurbaşkanını, zaman za
man, değişik yerlerde ve değişik zaman
lar da yapimış olduğu konuşmalarında 
laik Cumhuriyet ilkesine ters düşen dav
ranış ve eylemleri kınamış bulunması
na rağmen, laikliği ortadan kaldırıcı ba
zı eylem ve davranışliar karşısında sü
kût etmeyi veya ısebebimi (anlamadığımız 
nedenlerle, karşı çıkmamayı ve hatta des
telemeyi tüsıtlemliş bulunmasını, eleştiril-
mfesii ve üzerinde hassasıiyeitle durulması 
gereken önemli bir sorun olarak gör
mekteyiz. Rabıta olayı bu davranışların 
en tipik örneğidir. 

Sayın milletvekilleri, biz Sosyallde-
mokrat Halkçı Parti ve Meclis Grubu, 
Rabıta olayımı Cumhuriyetin temel ilke
lerinden biri olan ve Türkiye Cumhu
riyeti içim çok önemli bulunan laiklik il
kesine indliriitaiş en büyük darbelerden 
biri olarak geçmişte gördüğümüz gibi, 
bugün d|e aynı düşüncemizi savunmak

tayız. Olayın basımda ve kamuoyunda öğ-
renilmıesiınd'em sonra, Sayım Genel Baş
kanımızın ve Sayın Genel Sdkreterimılz 
ile parti miecMsimizim bu konuda söyle
diklerini ve kararlarını aynen savundu
ğumuzu ve laiklik ilkesinden taviz ver
meyeceğimizin bilinmesini burada söyle
mekten gurur duymaktayız. 

Sayın miıMetvdkilleri, amaçları teok-
naitilk devlet kurmıa ve o ülkenin huikuk 
kurallılarını, dinî esaslara dayandırmak 
olan Rabıta örgütünün, yurt dışında bu
lunan dün görevlilerine maaş ödemeferi, 
iç işlerimize bir müdahale, ülkemizde 
teokratik 'devlet heveslilerine açılan bir 
kucak ve veriljen bir taviz değil midir? 

Sayın Cuımhurbaşkamımın, Rabıta 
olayında birbirleri ille çelişkili beyanları, 
SHP Grubu olarak bizde ve tüm ülkedeki 
Atatürkçü, aydın ve çalışanlar üzenimde 
ıderin üzüntü yaratmıştır. Başlangıçta, 
Sayın Cumhurbaşkanı, «olaydan haberi 
olmadığını ve böyle 'bir olayın mümkün 
olamayacağını» söylemesine rağmen, bir 
müddet sonra, demeçlerinde bunu savu
nuyor. Bunu anlamak gerçekten güçtür. 

Sayın Cumhurbaşkanı, Rabıta olayıy
la ilgili (açıklamalarda bulunurken, Cum
huriyetin temel ökelerinden olan laiklik 
'ilkesinin çiğnenmesi yolumda kötü ör
nekler vermiş ve bu vermiş bulunduğu 
örneklerle Rabıta olayı sorumlularını ak
lamaya çalışmıştır. Ayrıca, devletimizin 
borç almak için yabancı ülke ve kuru
luşlara yüzsuyu döktüğümüzü belirt
mek suretiyle, ülkemizim v© devletimizin 
onurunu yaralayıcı deyimler kullanmış
tır. Bu deyimleri Cumhurbaşkanlığı ma-
kamıyia bağdaştırmak mümkün değildir. 

Sayın Cumhurbaşkanının laiklik an
layışımda kanımızca büyük yanlışlıklar 
vardır. Bilindiği gibi, Atatürkçülüğün ve 
cumhuriyetimizin temellerinden binisi de, 
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1924 yılında çıkarılan, eski adıyla Tevhid-i 
Tedrisat Kianunıu, yeni tadıyla Öğretim 
Biriliği Yasasıdır. Bu Yasayla, millî eği
timde, bilimsel öğretim ve lajik öğretim 
geçeri olmuştur. 12 Eylül döneminde ilk 
ve orta öğretimde din derslerini zorunlu 
yapmak suretiyle, Atatürk'ün öğretim bir
liği devrimini yıkmış, laiklik (ilkesinden 
ödün vererek, teokratik devlet yanlıları
na yardımcı olmuştur. Okullarda -Sayın 
Cumhurbaşkıanınm deyimiyle- yüzde 90 
öğrencinin din derslerine girmesini ge
rekçe göstererek, geriye kalan yüzde 10 
öğrencinin de, din derslerine girmesine 
karar verilmesi, laik cumhuriyet ilkesine 
vurulan 'en büyük darbelerden ibirisidir. 
Devletin görevi, cumhurbaşkanının göre
vi, laikliğin özü olan vicdan özgürlüğüne 
saygı duyarak, yüzde lO'ların vicdan öz
gürlüğünü devlet güvencesi altına al-
mıalktır. 

Demokrasi, çoğunluğun düşünce ve 
inançlarına saygı duymakla birlikte, azın
lıkta kalanların düşünce ve vicdan öz-
gürlıüMerıini güvence altına almak de
mektir. Sayın Cumhurbaşkanı, bu dav
ranışlarıyla, öğretim Birliği Yasasını, 
düşünce ve vicdan özgürlüğünü kaldır
mak isteyen karanlık güçlere, kanımızca 
yeşil ışık yakmıştır. 

Sayın milletvekilleri, Cumhurbaşkanı
nın üstlendiği görevlerden birisi de de
mokrasiye sahip çıkmak, demokrasiyi 
tüm kurum ve kurallarıyla ülkemizde yer
leştirmektir. Bu kürsüde, 12 Eylül 1980 
askerî darbesini tartışacak değilim; as
kerî darbe yapılması gerekli miydi de
ğil miydi; tabiî ki tüm bunlar tartışılma
lıdır, tartışrlmıştır ve tartışılacaktır da. 
Kanımızca, 1983 genel seçimleriyle bir
likte, ara rejim kalkmıştır. Demokrasi, 
bunun gereğidir. Yeni Anayasa kabul 
edildiğine ve yürürlüğe girdiğine göre, 

1982 Anayasasında bulunan, toplumumuzu 
ve tüm halkımızı yakından ilgilendiren 
demokrasinin önündeki engellerin kaldı
rılarak, demokrasiye geçişin derhal sağ
lanması gerekirken, 'bugüne kadar bunun 
yapılmamış olması, ömemli bir eksikUMr. 
Gerçi, özal Hükümetinden bunu bekle
mek yanlış olmakla birlikte, yine de he
pimizin arzusudur, 

Sayın Cumhurbaşkanının görevleri 
arasında, Anayasanın 2 noi maddesinde 
belirtilen, cumhuriyetin temel nitelikleri
ni koruma ve kollama görevi de bulun-
maJfctadır. Demokrasiyi, ülkemizde, tüm 
kurum ve kurallarıyla uygulamak ve uy
gulamasına çalışmak da Cumhurbaşkanı
nın görevlerinden birisidir. Ne yazık ki, 
Sayın Cumhurbaşkanı, bu konuda bugü
ne kadar gerekli titizliği göstermemiş, 
demokrasi önünde bulunan engellerin 
kaldırılması için kurum ve kuruluşlara 
gereği gibi uyarı görevinde bulunmamış, 
gerektiğinde, yürütmenin başı olarak da 
Başbakanı ve Hükümetin diğer üyelerini 
uyarmamıştır. Zaman zaman, demokrasi 
önündeki engellerin kaldırılması liç'in, mu
halefet partilerinin getirmek istediği de
ğiş ikiliklere karşı, Sayın Cumhurbaşkanı 
tavır almış, «Ben bu Anayasaya kefilim, 
Anayasada değişiklikler yaptırmam» de
mek suretiyle, yürütmenin başı olarak, 
kendilerimi yasama kuvvetinin, yani 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin üze
rinde görmek istemişlerdir. Demokratik 
ülkelerde olduğu gibi, bizde de Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin üzerinde hiçbir 
güç yoktur ve olamaz da. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, halkın 
temsilcilerinden oluşur, halk adına, hal
kın, milletin egemenliğini kullanır. Tür
kiye Büyük Millet Meclisi, cumhuriyetin 
temel ilkeleri doğrultusunda, hiçbir ku-
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rulluş, makam ve kişiden emir ve talimat 
almaksızın, başta Anayasa olmak üzere, 
diğer yasalarda gerekli her türlü değişik
liği yapmak yetkisine sahiptir. Hiçbir 
güç, onun bu yetkisini ve görevini onun 
elimden alacak güçte değildir. Ülkemizde, 
hâlâ böyle bir şeyi düşünenler varsa, kar
şılarında, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin tüm üyelerini görürler. Bu konuda, 
Cumhurbaşkanının hassas davranması ge
rekmektedir; bu, bizim arzumuzdur. 

Sayın milletvekilleri, biz, ülkemizde 
Batı demokrasisini tüm kurum ve kural
larıyla yerleştirmek istemekteyiz, İktidar 
da, muhalefet de bunu istemektedir; an
cak, itkildar, Avrupa Ekonomik Toplu
luğuna girmek için başvuruda bulunması
na ve Avrupa ülkelerinin, bu topluluğa 
bir ülkeyi alması için gerekli bulunan 
bazı kurum ve kuralların da o ülkede 
bulunmasını şart koşmasına rağmen, bu-
igüne kaidar, demokrasinin, ülkemizde tüm 
kurum ve kurallarıyla yerleşmesi için ge
rekeni yapmamıştır. Sayın Cumhurbaşka
nı da, Avrupa Ekonomik Topluluğuna 
ülkemizin girmesini istemesine ve zaman 
zaman demokrasiyi savunmasına nağmen, 
bu konuda iktidarı gereği gibi uyarmamış 
ve gerekli girişimlerde bulunmamıştır. 

Sayın milletvekilleri, Batı tipi de
mokrasinin üç öğesi bulunmaktadır. Bun
lar, parlamento düzeni, çok partililifc ve 
seçimdir. Bunlar bir ülkede varsa -ya
ni, parlaımento düzeni, çok partiMk ve 
seçim bir ülkede varsa - o ülkede demok
rasi var demek değildir, bu anlama da 
gelmez. Bu, esasında bir aldatmacadır. 
Her üç kurum da - yani, parlamento dü
zeni, çok particilik ve seçim- Batı de
mokrasilerinde birer araçtır; çoğulcu bir 
anlayışı gerçekleştirmenin araçlarıdır. 
Çoğulcu demokrasi, Batı demokrasisi de
mektir. Çoğulcu demokrasilerde, düşün-
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ce esastır; düşüncenin özgürlüğü esastır; 
düşüncenin özgürce açıklanması, özgür
ce örgütlenmesi esastır. Her düşüncenin, 
demokratik kurallar içerisinde ye demok
rasiyi yıkmadan, yok etmeden itkidara 
gelme hakkı vardır. 

Hiçbir düşünceye, yararlıdır veya za
rarlıdır diye sınır getirilemez, sınır ko
namaz; meşru düşünce veya gayri meş
ru düşünce diye ayırım yapılamaz, Kısa
cası, düşüncenin içeriğine sınır getirile
mez. 

Örnek vermek gerekirse, grev hakkı 
yar mıdır, yok mudur? DemoSoBsilerde, 
grev hakkının varlığının kabul edilmesi 
zorunluluğu vardır. Grev hakkı faydalı
dır veya zararlıdır diye bir ayırımın 
gündeme gelmesi veya böyle bir tartışma
nın açılması yanlıştır. «Grev hakkı, emek
çiler için faydalı ve yararlı, sermaye için 
zararlıdır» diye, grev hakkını kaldıracak 
mıyız? O zaman, demokrasiden, insan hak 
ve özgürlüklerinden bahsetmek mümkün 
değildir. 

Düşünce, düşüncedir; insan etkinliği
nin en soylusudur ve en sayıgıdeğerlisi-
dir. Demokrasilerde, düşünce özgürlüğü, 
herkesin hakkıdır; ancak, demokrasi, 
kendisini korumak ye kollamak zorun
dadır, bunun için gerekli tedbirleri de 
almak zorundadır. Düşünceler, ne za
man tehlikeli olur? Düşünceler, devletin 
iç ve dış güvenliğini bozmak amacıyla, 
kamu düzenini bozmak amacıyla, suç 
sayılan eylemleri kışıkırtarak, çağrıda bu
lunarak, açık ve mevcut bir tehlike ha
lini almışsa, tehlikeli olmaya başlamıştır. 
Bunun için de silahlı çatışmalar, sabotaj
lar, devlete karşı şiddet yoluyla işlenmiş 
suçlar, bu gibi rnalddî olaylar ve suçlar 
ortaya çıktığı zaman bunlar cezalandı
rılır; ancak, önemle üzerinde durulması 
gereken konu, bu suçların esinlendiği dü-
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şüncelerin yasakilanamayacağıdır. Kısa
cası, düşünceler içerik bakımından özgür
dür. 

İkinci olanak, düşünceler özgürce ör
gütlenmelidir. Eğer, düşünceler özgürce 
örgütlenemiyor; gösteri ve yürüyüş şek
linde olsun, dernekleşme şeklinde olsun 
ve partileşme şeklinde olsun serbestçe ve 
özgürce örgü'tlenemiyorsa, o ülkede de
mokrasiden bahsetmek yanlıştır. 

Üçüncü olarak, düşünceler, demokra
tik bir toplumda özgürce açıklanmalıdır. 
Düşünceyi açıklama özgürlüğü, başkala
rının da öğrenme ve bilgilenme özgürlüğü
nün kaynağıdır. Bunun için de, düşünce 
Özgürlüğünü savunmak gereklidir. 

Sayın milletvekilleri, Cumhurbaşkanı
nın görevi, ülkemizde demokrasinin - yu
karıda özetle açıkladığımız gibi - tüm ku
rum ve kurallarıyla yerleştirilmesine kat
kıda bulunmaktır. Cumhurbaşkanının, bu 
görevi tam olarak yerine getirdiğinden 
bahsetmek ve mevcut iktidarı bu yönde 
zorladığını kabul etmek, bizce mümkün 
değildir. Demokrasinin ülkemizde yerleş
mesini istemek, grup ve parti olarak en 
doğal hakkımızdır. Toplumumuzun ve 
halkımızın doğal hakkıdır. Halkımız adı
na, çağdaş uygarlık adına, insanlık onu
ru adına her zaman ve her yerde bu ta
leplerimizi dile getireceğiz. 

Son zamanlarda,, talihsiz beyanlar Baş
bakan tarafından yapılmaktadır; ara re
jimden bahsedilmekte, sivil idareye el koy
mayı düşünenlerin varlığından söz edin
mektedir. Bir ülkede, başbakan bu tür 
şeylerden bahsediyorsa, bu, muhalefeti 
sindirmek, basını sindirmek ve ülkede bas-
(kı ile istediğini yapmak ve yaptırmak 
amacını taşımaktadır; demokrasiye aykı
rıdır, Anayasamıza ayları beyanlardır. 
Başbakanın bu talihsiz beyanlarına karşı 
Sayın Cumhurbaşkanının herhangi bir be-
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yanda bulunmaması bizi oldukça düşün
dürmektedir. Askerî rejimden, baskı reji
minden balhsedilmemesini sağlamak, Ana
yasa gereğince, Cumhurbaşkanına verilen 
'görevler arasındadır. Başbakan, ülkemiz
de demokrasi kavgası veren siyasal par
tileri, tüm demokratik kurum ve kuru
luşları, sendikaları sindirmek istiyorsa, 
yanılıyor; demokrasiyi, bu kesimler so
nuna kadar savunmaktadırlar, korkmadan 
ve çekinmeden de savunacaklardır. De
mokrasiyi, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
sonuna kadar savunacağız. Demokrasiye 
son vermek ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisini kapatmak isteyenler, cesetleri
mize basmak suretiyle bunu gerçekleşti
rebileceklerdir. (SHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda gerekli 
titizliği, kanımızca, göstermemiştir ve 
konu üzerinde durmamıştır. 

Sayın milletvekilleri, Anayasamızın 
2 nci maddesiyle 103 ve 104 üncü mad
deleri, «Milletin huzur ve refahı, millî da
yanışma ve adalet anlayışı içinde herke
sin insan halklarından ve temel hürriyetle
rinden yararlanması ülküsünden ayrılma
yacağıma, Türkiye Cumhuriyetinin şan ve 
şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime 
aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getir
mek için bütün gücümle çaılışıacağıma...» 
gibi görevleri üstlenen Cumhuribaşkanı, 
tüm yurtta halkın üzerinde oynanan oyun
ları görmemezlikten gelmemeli, halka ya
pılan baskı ve zulmün karşısında yer al
malı ve uyarı görevini yapmalıdır. 

Demokrasi anlayışının bölgelere ve yö
relere göre sınırlı olamayacağı gibi, özgür
lüklerin de kısıtlı olamayacağı açıktır. An
cak, gerek güncelliği bakımından, gerek
se dengesiz gelir dağılımının en belirgin 
özelliklerini göstermesi bakımından Do
ğu ve Güneydoğu Anadolu'da yasalarımız 
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ayrı bir biçimde uygulanmaktadır; toprak 
ağalarının dışındaki, şeyhlerin dışındaki 
tüm halika zulüm ve baskı anacı olarak 
uygulanırlar. Temel hak ve özgürlükler 
toprak ağaları ve şeyhlerin dışında halka 
tanınmamakta, özgürlüklerden yararlanma 
hakkı halka verilmemektedir. Bu bölge-
Ierknizde kişisel sorumluluk esası yürü
mez. Bir suç işlendiği zaman, suçu işleyen 
değil, yedi göbek yakınları gözaltına alınır 
ve baskı uygulanır; yani suçların şahsiliği 
prensibi yoktur. Doğuda ve güneydoğuda 
yasal bir toplantı ve gösteri yapmak kuş
kuyla karşılanır ve bu özgürlük çoğu kez 
kulandırıllmaz. 

Siyasal iktidar, devlet güç ve olanakla
rını toprak ağalarının hizmetine sunmuş; 
Anayasa gereği olan toprak ve tarım re
formunu yapmamış, köylü yığınlarının 
ezilmesi ve baskı altında tutulması, böl
geye özgü bir yönetim biçimi olarak mev
cut iktidar tarafından benimsenmiştir. 
Zengin yeraltı ve yerüstü kaynaklarına sa
hip olan bu bölgelerimizde, bu kaynaklar 
işletilememiş ve bu bölgeler mahrumiyet 
bölgesi olarak bırakılmıştır. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolunun 10 
ilindeki olağanüstü hal uygulaması, anti
demokratik ve baskıya dayalı bir görün
tüyü hatırlatmaktadır. Olağanüstü tel uy
gulaması kalıcı ve devamlı bir yönetim 
biçimini aldığı takdirde, büyük sakınca
lar doğuracaktır. Şöyle ki, şu anda 10 il
de uygulanan olağanüstü hal uygulaması, 
Türkiye'deki genel uygulamadan tamamen 
ayrı bir uygulamadır. Klasik hak ve öz* 
gürlükler tamamen kısıtlanmıştır. Hak 
aramada yasal yollar kapatılmıştır, işçi 
sendikaları, dernekler, demokratik kuru
luşlar, kooperatifler, üretici ve tüketici bir
liklerinin kurulması ve faaliyetleri, bölge 
valisinin iznine bırakılmıştır. Emekçi halk 
yığınları, örgütlenerek haklarını araya-
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maz duruma getirilmiştir. Böylece, 10 il
deki uygulama, Türkiye'deki genel uygu
lamayla tamamen ters bir uygulamadır. 
Bu farklı uygulama devamlı ve kalıcı ol
duğu takdirde, ülkemizin bir bölümünde 
demokratik uygulama, diğer bölümünde 
demokratik olmayan bir uygulama yü
rürlükte olacaktır. Bu ayırım sonucu, her 
iki bölgedeki demokrasi ve demokratik 
haklar mücadelesi değişik nitelikte olaca
ğı gibi, değişik mücadele biçimlerini de 
gündeme getirebilir. Farklı uygulama, ül
kemizde, giderek, hukukun genelliği ve 
eşitliği ilkesini de zedeleyecektir. Bu uy
gulama ve bu politika, halkımız için de 
(birleştirici değil ayırımcı olacaktır. Bu 
uygulama böylece devamlı ve sürekli bir 
Idurum alırsa, bozulan hukuksal düzeni 
gelecekte düzeltmek zor olacaktır. Gele
cekte bu farkı ortadan kaldırmak olanaklı 
olmayabilir. Böyle bir durumun oluşması 
ise, ulusal birlik ve çıkarlarımıza aykırı
dır. Bu konuda, Sayın Cumhurbaşkanı ge
rekli duyarlılığı zaman geçirmeden gös
termeli, 10 ilde uygulanan olağanüstü hal 
ve uygulamasının kısa sürede kaldırılma
sı için yetkileri içerisinde gerekli teşebbüs
lerde bulunmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, demokrasi bir 
bütündür. Bu bütünün bir halkası da Do
ğu ve Güneydoğu Anadoldu'da yaşayan 
insanların insanca yaşamlarını temin et' 
mektir. Ülkedeki birliğin sağlanması için 
Sayın Cumhurbaşkanının bu konuya 
Önemlö eğilmösi gerekliliğini vurgulamak 
İsterim. 

Sayın milletvekilleri, Anayasamızca 
Öngörüldüğü gibi, Anavatan iktidarınca 
bugüne kadar çıkarılmayan yasalar bulun
maktadır. Bunlar, geniş halk yığınları le
hine olan yasalardır ve ülkemizde sosyal 
adaleti gerçekleştirecek olan yasalardan 
bazılarıdır. Anavatan İktidarı, 1983 yılın-



T. B. M. M, B : 46 

d!an beri ,bu yasaları çıkarmamakla, Ana
yasaya aykırı davranmıştır. Sayın Cum
hurbaşkanı Anayasayı kollamakla ve yü
rütmekle görevli olduğuna göre, bu konu
nun üzerinde çok ciddî bir sakilde dur
ması gerekmektedir. Eğer, bir Başbakan, 
daha geçen günlerde, «Anayasayı bir kere 
ihlal edelim» diyorsa, o Başbakan ve o 
Başbakandan hesap sormayan ANAP ço
ğunluğu, Anayasa dışına düşmüş demek
tir, Anayasaya aykırı davranmış demektir, 
Anayasa suçu işlemiştir. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

Sayın Genel Başkanımız Erdal İnönü' 
nün sioylediği gibi, Anayasayı bir kere ih
lal etmek suç değil, ikinci kere ihlal et
mek suç demektir. O zaman, bu Başbakan 
çıldırmıştır, Anayasa dışına düşmüştür. 
<SHP sıralarından alkışlar, ANAP sıra
larından gürültüler) Cumhurbaşkanının bu 
noktalarda hemen müdahalede bulunma
sı gerekirken, sessiz kalması, bizde iyi ol
mayan çağrışımlar uyandırmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Anayasa gere
ğince çıkarılması gerekip de, bugüne ka
dar çıkarılmayan yasalar şunlardır: 

H.I Anayasanın 44 üncü maddesi uya
rınca, Toprak Ve Tarım Reformunu bü
tünüyle gerçekleştirecek olan yasal düzen
leme, 

12. Anayasanın 43 üncü maddesi uya
rınca, kıyılarla sahil şeritlerinin belirlen
mesi ve ıbu yerlerden yararlanma olanak 
ve koşulları hakkındaki yasal düzenleme, 

3. Anayasanın 47 nci maddesi uya
rınca, karnu yararının zorunlu kıldığı hal
lerde, kamu hizmeti niteliği taşıyan özel 
teşebbüslerin devletleştirilmesi usul ve 
esaslarına ilişkin yasal düzenleme, 

4. Anayasanın 128 inci maddesi uya
rınca, üst kademe yöneticilerinin değişti
rilmesi usul ve esasları hakkındaki yasal 
düzenlemeler, 
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15* Anayasanın 1165 inci maddesi uya
rınca, kamu kuruluş ve ortaklıklarının 
Türkiye Büyük Millet Meclisince denet
lenmesine ilişkin yasal düzenleme, 

6., Anayasanın 166 ncı maddesi uya
rınca, kalkınma planlarının hazırlanması, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde onay
lanması, uygulanması, değiştirilmesi ve 
bütünlüğü bozacak değişikliklerin önlen
mesine ilişkin yasal düzenlemedir. 

Çıkarılmayan bu yasaların çıkarılma
ması ve gerçekleştirilmemesinin nedeni, 
iktidarın, kendi yandaşlarına ve özel te
şebbüse, halkın zararına daha çok çıkar 
sağlamak amacını taşımaktadır. Sayın 
Cumhuribaşkanımn, bunları görmesi, bil
mesi ve bu yasaların çıkarılması için her 
türlü uyarıyı zaman geçirmeden yapması 
gereklidir. 

Sayın milletvekilleri, konu yasalardan 
açılmışken, Sayın Cumhurbaşkanının Tür
kiye Büyük Millet Meclisi tarafından, 
çoğunlukla Anavatan Partisinin çoğunlu
ğuna dayanarak çıkarılan yasalarla ilgili 
olarak, veto hakkının, tüketici halkın ve 
emekçi insanların çıkarları da gözetilerek, 
tekrar görüşülmesi için Türkiye Büyük 
Millet Meclisine geri gönderilmesi doğrul
tusunda kullanılmasını İstemekteyiz. 

1980 yılından 'beridir, 24 Ocak karar
larının mimarı ve uygulayıcısı durumun
da bulunan Sayın Başbakanın, kalkınmış 
ve halkı yoksulluktan kurtarılmış bir Tür
kiye yaratmak için vermiş bulunduğu süre
ler, birkaç kez geçmiştir. Ülkenin ekono
mik, sosyal ve siyasal durumunun gün 
geçtikçe çalışan emekçi insanlar aleyhine 
[bozulduğu, köylünün yoksulluk ve yok
luk içerisinde olduğu, işçilerin ücretlerinin 
gerilediği, memurların maaşlarının artma
dığı, küçük esnafın iflas ettiği, enflasyo
nun yüzde 60'a ulaştığı ülkemizde, bu in
sanların korunması görevinin, Cumhur-
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başkanınca yüklenilmedi kaçınılmaz bir 
durum alınıştır. Bu ihsanların, Sayın Cum
hurbaşkanından bir şeyler beklemeleri 
doğaldır. Toplum, patlama aşamasına gel
miştir. İnsanlar, evlerine ekmeik alamaz 
duruma gelmişlerdir. Rüşvet, ahlaksızlık, 
yolsuzluk alabildiğine artmaktadır. De
ğer yargıları, çoğunluğun aleyhine değiş
mektedir. Milliyetçi, muhafazakâr görü
nenlerin, ülkemiz insanlarını ne hale ge
tirdikleri, nasıl ybksullaştırdıkları, ibretle 
seyredilmesi gereken bir durum olarak, 
ortada bulunmaktadır. 

Sayın milletvekillerîi, Sayın Cumhur
başkanının, bu ekonomik politikayla bir 
yere gidilemeyeceğini ve gidilmediğini 
görüp, anlaması gerekmektedir. Sayın 
Cumhurbaşkanının yürütmenin başı ola
rak, emekçi insanların, dar gelirli ilnsan-
larııı, az da olsa, çıkarlarının gözetildiği 
bir düzenin getirilmesi için çaba harca
ması, bir insanlık görevi ve onuru ol
malıdır. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye, demok
ratik düzene geçişten bu yana, iki seçim 
geçirmiş bulunmaktadır. 12 Eylül 1980 
şartları geride kalmıştır. Demokratik ve 
insan haklarına saygılı bir Türkiye özle
mi, bütün insanların yüreklerinde ve ka-
falarındadır. Ülkemizde, artık, ara rejim
den bahsetmemek gerekmektedir. Bun
dan bahsedildikçe, bu, halkımız ve ül
kemiz için, büyük bir talihsizlik olmak
tadır 1980'de, (demokrasinin askıya 
alındığı tarihte) o zamanın şartlarıyla 
235'i sayılı Yasayla kurulan Millî Güven
lik Konseyinin, Anayasanın geçici 2 nci 
maddesi gereğince, 1983 seçimlerinden 
sonra Millet Meclîsi toplanıp göreve baş
ladıktan sonra, altı yıllık bir süre için 
Cumhurbaşkanlığı Konseyi haline dö
nüştürüldüğü bilinmektedir. 

Aradan geçen beş yıllık süre içerisin
de, bu geçici maddeyle getirilen Konsey 

niteliklerinin varlık nedenlerinin kalma
dığı bilinmektedir. Konsey üyelerinin 
Sayın Cumhurbaşkanına başvurarak, Kon
seyin lağvedilmesini istemeleri, demokra
sinin bir gereğidir. Nasıl, 1961 yılından 
sonra ihdas edilen tabiî senatörlük mües
sesesi zaman içerisinde eleştirilere maruz 
kalmış ve büyük yaralar almışsa, Kon
sey üyeleri de bu süre içerisinde eleştiril
mişler ve büyük ölçüde yara almışlardır. 

Demokratik bir düzende, ara rejimler 
tarafından getirilen müesseselerin yü
rürlükte kalması, demokrasinin esasına ve-
ilkelerine aykırı olduğu gibi, millî ege
menlik kavramına da aykırıdır. 

Konsey üyelerinin, diğer emekli or
du mensupları ve sivil vatandaşlar gibi 
davranmaları gerektiği inancındayız. Bun
ların, kendilerine tahsis edilen evlerde 
oturmaları ve kendilerine araba verilme
sini, SHP Grubu olarak, yanlış bulmak
tayız, Anayasanın ruhuna aykırı bulmak
tayız; demokrasi, eşitlik, millî egemenlik 
kavramına aykırı bulmaktayız. Sayın 
Cumhurbaşkanının, Anayasanın tüm ge
çici maddelerinin kaldırılması için yürüt
menin başı olarak gerekli davranışlarda 
bulunması en büyük arzularımızdan bi
risidir. 

Son olarak, şuna değinmek istiyo
rum : Sayın Başbakanın, Cumhurbaşkan
lığı seçimlerine iki yıl kala ve Cumhur
başkanlığı seçimi gündemde olmadığı 
halde, bu konuyu gündeme getirmesini, 
Cumhurbaşkanlığına saygısızlık olarak: 
nitelemekteyiz. Özal, bu sorunu gündeme 
getirmekle kendi grubuna güvenmediğini 
göstermek istemiştir. 292 milletvekiline 
sahip bir parti, istediği kimseyi Cumhur
başkanı seçebilir. «Halk seçsin» demek
le, acaba dış güçlerin baskısından kur
tulmak mı istemektedir veya kamuoyu
nun, ekonomik sorunlarla ilgilenmekten 
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bir süre uzak tutulmasını mı istemekte
dir? Sayın Özal, gerekli desteği bulabil
seydi, konuyu kapatmaz, biyografisine 
Cumhurbaşkanlığını da yazdırmak is
terdi. 

Sayın milletvekilleri, hepimize düşen 
görev, Cumhurbaşkanlığı seçimi günde
me geldiği zaman, normal usullerle ve 
normal şartlarla sivil bir Cumhurbaşkam 
seçmek olmalıdır. (SHP sıralarından al
kışlar) 

Sayın milletvekilleri, sözlerimi bitirir
ken, SHP Grubu adına, hepinize saygı 
ve sevgilerimi sunarım. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Dikmen. 

Sayın üyeler, görüşmelere kaldığımız 
yerden devam etmek ve saat 14.00'te top
lanmak üzere, oturumu kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 13.00 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : BaskanvekîK A. Hüdai Oral 

KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa), Nurhan Teklnel (Kastamonu) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 46 ncı Birleşiminin İkinci1 Oturu
munu açıyorum. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

B) ÖNERİLER 

a) Danışma Kurulu Önerileri 

1. — Gündemin «Kanun Tasarı ve 
Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Di
ğer İşler» kısmının 18 inci sırasında bu
lunan 46 sıra sayılı kanun teklifinin gö
rüşmelerinin, bugünkü bütçe programının 
bitiminden sonra yapılmasına ilişkin Da
nışma Kurulu önerisi. 

BAŞKAN — Görüşmelere kaldığı
mız yerden başllayacağız; ancak, şu anda, 
Danışma Kurulunun bir önerisi geldi; 
okutup oylarınıza sunacağını : 

Danışma Kurulu Önerisi 
Danışma Kuruüunca aşağıdaki öneri

nin Genel Kurulun onayına sunulması 
uygun görülmüştür. 

Yıldırım Akbuılut 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Başkanı 

ANAP Grup ıBaşkanvekilt 
(Haydar Özalp 

'SHP Grup Başkamvekili 
Hikmet Çetin 

OYP Grup Başkanvekiüi 
Koksal Toptan 
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lömeri r 

Gündemıin «Kanun Tasarı ve Teklif -
'teriyle Komisyonlardan geüen Diğer İş
ler» kısmının 18 inci sırasında bulunan 
416 sıra sayılı kanun teklifimin görüşmele-

1. — 1988 Malî Yılı Genel ve Katma 
Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Ka
nunu Tasarıları ile 1986 Malî Yılı Genel 
ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar 
Kesinhesap Kanunu Tasarıları (1/393, 
1/394; 3/254, 1/337; 3/253, 1/338) (S. 
Sayıları : 22, 23, 44, 45) (Devam) 

B) CUMHURBAŞKANLIĞI (De
vam) 

1. Cumhurbaşkanlığı 1988 Malî Yılı 
Bütçesi. 

2. Cumhurbaşkanlığı 1986 Malî Yılı 
Kesinhesabı. 

BAŞKAN — Görüşmelere kaldığımız 
yerden devam ediyoruz. 

Söz sırası, Doğru Yol Partisi Grubu 
adına, Artvin Milletvekili Sayın Hasan1 

Ekinci'mim; buyurun efendim. 

DYP GRUBU ADINA HASAN 
EKİNCİ (Artvin) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin değerli üyeleri; Cumhur başkan
lığı bütçesi münasebetiyle, Doğru Yol 
Partisinin görüşlerimi açıklamak üzere hu
zurlarınızda bulunuyorum; hepinizi say
gıyla selamlıyorum. (DYP sıralarımdan al
kışlar) 

Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşülür
ken, hemen, bütçenin sahibi olması ge
reken iktidarın, Anavatan Partisi Gru
bunun sıralarınım boş oluşunu üzüntüyle 
kaydetmek istiyorum. Cumhurbaşkanlığı 
bütçesinde bulummayacaksımız da ne za-

rimin bugünkü bütçe programının biti
minden sonra yapılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun 
önerisini oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

man bulunacaksımız sayın iktidar?.. (DYP 
şuralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Cumhurbaşkanlığı bütçesini görüşür
ken, eskiden olduğu gibi, şimdi de, büt
çenin tekniği üzerinde ve rakamları üze
rimde, Doğru Yol 'Partisi olarak .münaka
şa açmak istemiyoruz. Çünkü biz, büyük 
kavramlarım, prensiplerim partisiyiz. Bel
ki bir münakaşa ille yüce makatmı incite
biliriz zannıyla bu konudaki ifadelerimizi 
değil; ama, her zaman olduğu gibi, Cum
hurbaşkanlığı bütçesi dışında, genel poli
tikayı .ilgilendiren konularda Doğru Yol 
iPartisinim görüşlerini arz etmeye çalışa
cağım. 

Millet olarak, devletim en yüce maka
mına duyduğumuz, ulusalı, kişisel ve ge
leneksel saygıyı özellikle belirtmek iistiyo-
rum. Bu saygınım oluşumunda en büyük 
faktör, bu makamım, memleketimizi iş
galden kurtarıp, tüm tutsak milletlere 
öncülük yapan eşsiz Ikahraıman, cumhuri
yetim kurucusu, «Egemenlik kayıtsız şart
sız milletindir» diyen, her şartta çareyi 
bu yüce çatı altında arayan eşsiz insan 
IMustafa Kemal'e ait olduğu içindir. 
l(DYP ve SHP sırâlarımdam lafcşlar) Türk 
Milleti için, Çankaya, erişilmez şan, şe
ref ve fazilet demektir. Çankaya demek, 
her zaman, umut, bağımsızlık ve özgürlük 
demektir. Devlet baba anlayışının sadece 
dilimizde olması dahi, Türk IMIletimim 
bu makama hangi gözle baktığını amlat-

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER (Devam) 
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imaya yeterlidir. Bugün bile, başı dara 
•düşen, çaresiz kalan her vatandaş, dev
letin temsilcisine müracaat etmektedir. 
Milletimizin Cumhurbaşkanllıği] makamı
na olan saygısının bir diğer nedeni de, 
orada oturan kişinin, Anayasaya göre, 
devletin başı olması, milletin birliğinıi 
temsili etmesidir. Nihayet, bu makama 
olan saygının, devlete, millete ve demok
rasiye saygı olmasındandır. Bu ise, Cum
hurbaşkanlığı makamını korumaya ve 
gelecekteki çalışmalara ışık tutmaya ma
tuf olmalıdır. 

Sayın 'Başkan, sayım milletvekilleri; 
1982 Anayasası dahil, geçmişteki anaya
salarımız hep müdahalelerden sonria ya
pılmış ve ha'koyuna sunulmuştur. 1961 
Anayasası, bir önceki dönemin tepk'isi ile 
hazırlanmıştır. IBu anayasa ile, Cuımhur-
başlkarilığı makamı, neredeyse sadece bir 
protokol ve onlay makamı haline getiril
mişti. Geçmişte, bu makamı işgali eden 
sayım cumhurbaşkanları dahil, kamuo
yunda ve Meclislerimizde sürekli eleştiri 
konusu olmuştu. 1982 Anayasasıı, Cum
hurbaşkanının yürütme ile iilişkisini sem
bolik düzeyden çıkararak onu, devletin 
başı Ikabuil etmiş; kendisine yönlendirici 
ve etkin nitelik kazandırmış, yetkilerini 
-daha 'belirgin hale getirmiş, bu müessese
yi güçlendirmiş, tek başına kul'lanabile-
ceği yetkilerle teçhiz etmiş; ayrıca Cum
hurbaşkanın im resen imzaladığı! karar ve 
eminler aleyhinde, yargı mercilerine baş-
vurulamayacağı hükmünü de getirmiştir. 

Hükümetin önemli tasarrufları üzerim
de titiz davranmak, idarede İstikrar, me
mura teminat Ve karlarlarda isabet ve sıh
hat sağlamak ve hükümetleri kanunlar 
içinde tutma gibi çok önemli görevleri de 
vardır. 

'Demokrasi ve hukuk devleti ilkelerimi, 
cumhuriyetim şan ve şerefimi koruyup yü-

celtmiek, vatanım ve milletin bütünlüğüne 
yönelecek her tehlikeye karşı koymak ye-
mininiıı ana unsurunu teşkil etmektedir. 

Anayasaya göre, Cumhurbaşkanı, gö
reviyle ilgili işlerden sorumlu değildir. Bu 
sorumsuzluğunum sebebi, Türk Milletimi, 
Türkiye Cumhuriyetini ve tarihî Türk 
devletlerini temsil ederken, her türlü en
dişeden uzak kalması içindir. Bir taraf
tan, yasal sorumsuzluk; ama, diğer taraf
tan, tarih ve millet Önünde engin sorum
luluğu mevcuttur. 

Cumhurbaşkanının siyasî partilere. 
Ikarşı tarafsızlığının, hiçbir şüpheye mey
dan verilimeyeoek kadar açıklık içimde ol
ması Anayasanın amir hükmüdür. 

IDeVÎet Başkanlığımın mukaddes hüvi
yetine duyulan güven ve saygıyı bütün 
Türk vatandaşlarımın gönlünde, «Bizimi 
Cuımhurbaşkanımız, devletimizin başı ve 
millet! 'bütünlüğümüzün temsilcisi, hepi
mizin güvendiği insandır» hissiyatını ya
ratacak tarafsızlığımı, hassasiyetle koru
ması gerekmektedir. 

İOnun demokratik rejime bağlılığı, 
parlamenter mizama ve devletten yana ol
ması şüphe götürmez hakikattir ve şart
tır. Başta bu yüce makamı işgal eden Sa
yın Cumhurbaşkanları olmak üzere, bü
tün siyasî partiler ve kuruluşlar bu kutsal 
makamım yüceliğimi korumada ittifak 
lİçinıde olmalıdırlar. Cumhurbaşkanının 
yedi yıllık görev süresi gerçekten çok 
uzun ve yıpratıcıdır. Bu süre içinde nor
mal olarak ifa edilebilen hizmetler, bu sü
re uzadıkça mahiyet değiştirmeye çok 
müsait hal alır. 

196rden sonra, cumhurbaşkanlığı se
çimleri, her dönemde, meclislleriımiiz içim 
hali zor problemler halini almıştır. Geç
mişte acı örmekler yaşanmıştır. Parlamen
to dışından, meclislerim çoğunluğunu sağ
layabilecek aday bulmak içim, çeşitli yol-
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Harla, bunları Meclise sokmak gibi zorla
yıcı usullere başvurulmuştur. Bu heyeti
miz, Anayasamıza göre, 1989 yılında, ye
ni Cumhurbaşkanını seçecektir. İçinde 
bulunduğumuz yılda, bu makamım boş ol
madığı ve boşalmayaoağıı da bilindiği hail
de, bir y i öncesinden Cumhurbaşkanlığı 
seçiminin gündeme getirilmesi, basında ve 
kamuoyunda tartışılması bizce anlaşıla-
oıaimıştır. Düşüncemiz odur İki, Seçim Ka
nunu ve devlet gücüyle, zor 'alınan yüzde 
îö'lık oyun ezikliği yatmaktadır, bunun 
altında Dünyanın hiçbir devletinde, de-
moikratik ülkesinde iktidar olmak için sü
ratle erimekte olan bu çok cılız rakam, 
elbette ki, bazı «köşk» hevesili'terinin yo
lunu kapatmıştır. (DYP sıralanndam 
«İBraVo» seferi, alkışlar) 

Yine, zamansız ve yersiz bir tarzda, 
«Anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanı
nı halik seçmelidir. İdarenin1 başı ve so
rumlusu olmalıdır» .tarzındaki görüş ka
muoyunda tartışmaya açılmıştır. Bu dü
şünce, Meclis'lerimizde zaman zaman di
lle getirilmiş, 1961 Anayasası) hazırlanır
ken de tartışılmış; millî bünyemize, ülke 
gerçeklerine ve gell eneklerimize uygun gö
rülmediği için, itibar görmemiştir. Devlet 
başkanının seçiminin halk tarafından ya
pılması, tarafsız ve itibarlı organ olan bu 
müesseseyi, polemiklere, demagojiye mü
sait hale getirecektir. 

Latin Amerika memleketlerinde, bu 
görüşü teyit eden güzel1 örnekler vardır. 
Bu ülkelerde cumhurbaşkanını halk se
çer; ancak, cumhurbaşkanı; üzerimdeki tar
tışmalar, günlük hayatlarının önde gelen, 
başta gelen mesellesi haline gelmiştir. Bu 
memleketlerde her gün, devlet başkanı
nın biri düşürülüyor, diğeri getiriliyor ve 
sürekli istikrarsızlık içinde bulunuyor
lar. ıBu tarz seçilen cumhurbaşkanlarının 
birçoğu, memleketlerini terk ettikleri gi-
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bi, terk etmeyenleri de terk ettiriyorlar. 
Bunlar hepimizce bilinen gerçeklerdir. 

Yine bu konunun devamı olacaktır 
ki, dün, Sayın Başbakan, Atatürk Tür-
kiyesinde, Atatürk Cumhuriyetinde, Ata
türk Meclisimde ve Atatürk'ün kürsüsün
de, Japon modelini izaha çalışmıştır. 
(!DYP sıralanndan «Kore modeli» ses
leri) Affedersiniz, «Kore modelini» izaha 
çalışmıştır. 

Evet, Kore modeli bir askerî rejimdir. 
Siz de askerî rejimden, ara rejimden son
ra geldiniz; siz: de ara rejimin mahsûlü
sünüz, benzerliğiniz var; (DYP sıra'la-
rından alkışlar) ama, Kore'de Amerikan 
askerleri vardıır, Kore'de devletin üst yö
netiminin tamamunda yine Amerika'lı ida
reciler vardır ve Türkiye ile hiçbir sekil
ide mukayese edilmez ve kalkınması ör
nek gösterilemez; Sayın 'Başbakanın bu 
kürsüden sarf ettiği bu ifadesini, bir ta-
lihsMilk olarak sayıyorujm. (DYP sırala
rından alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Cumhurbaşkanımız ve Parliamemtomuz 
olarak, demokrasiyi güçlendirımek, bütün 
kurum ve kuruluşllarıyla en iyi tarzda iş
lemesine çalışmak ve milletimizin demok
rasiye oilan inancımı her zamandan daha 
çok ayakta tutmak mecburiyetindeyiz. 
Bu inanç, Türkiye'de rejimin kaderini 
ve devletin varlığını da ilgilendirmekte
dir 

Şunu hemen belirtmek isterim ki, 
Türk Milleti, adalete, hürriyete, fazilete 
aşıktı; onun dışındaki bir hayat tarzını 
hiçbir şartla kabul etmemiştir. Bu kav
ram Öylesine kökleşmiş ve dünyada biz
den başka bir ülke yoktur İki, parlamen
tosu feshedilmiş olduğu halde, Egemen-
ilik Bayramı ve Cumhuriyet 'Bayramı kut
lansın... (DYP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 
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Sayın Cumhurbaşkanımızın, siyasî 
parti liderleriyle görüşmelerinden mem
nuniyet duyuyoruz. Türkiye (Büyük Mil
let Meclisinde, Anayasada belirlenen yet
kilerini yeniden kullanmaya başlamış ol
ması ve memleketimizin içinde bulundu
ğu sosyoekonomik çıkmaz nedeniyle, Sa
yın Cumhurbaşkanının, eskiden oflduğu 
gibi, zaman zaman, parlamenter arkadaş
larımızı davet etmeleri ve onlarla istişare
de bulunmaları, milletimizin sıkıntılarını 
onların temsilcilerinden doğru tespitle, 
her soruna bu yüce çatıı altında çözüm 
aramanın ana rejimden sonra son derece 
yararlı olacağı kanaatindeyiz. 

Sayın Başkan, sayın ımilfetvekiieri; 
demokraside, önce, millî hâkimiyeti tem
sil eden Türkiye Büyük 'Millet Meclisine 
itibar şartı vardır. Eğer, (Hükümet, bu 
heyeti iktidar olma ve iktidarını devam 
ettirmek için sadece araç olarak görüyor
sa, demokrasi anlayışımızda çok ciddî 
ayrılıklarımız var demektir. Bize göre, 
•bu ıMedlıisin en öndte gelen görevi, de
mokrasi üzerindeki gölgeleri kaldırmak
tır. Demokrasi, aydınlık demektir, ışık 
demektir. 

Eski bir arkadaşınız olarak, dört aydır 
aranızdayım. ANAP İktidarı döneminde 
gördüğüm şu : Üzülerek ifade etmek isti
yorum ki, bütünüyle demokrasi anlayışı
mız farklıdır. ANAP İktidarı döneminde, 
Türkiye Büyük IMülliet 'Meclisinin' denetim 
görevi, iktidar tarafından bütünüyle tı
kanmıştır. Türkiye Büyük 'Millet Meclisi
nin •denetim görevi, yapılamaz hale gel
miştir. 1983-1987 tarihleri arasında, mu-
hallefet tarafından 68 adet araştırma ve 
Soruşturma önergesi verilmiştir. 1988 yı
lımda -dört aylık zamanda- 14 adet araş
tırma ve soruşturma önergesi verilmiştir. 
Bunlarım tümü, Anavatan Partisi tarafın
dan reddedilmiştir. 

ISize sormazlar mı, «5 yıl içerisinde, ko
ca muhalefet, 82 tane önerge veriyor, bun
ların hiçbiri doğru ıdeğil miydi, hiçbiri ül
ke menfaatlarını yansıtmıyor muydu?» 
diye. Böyle çarpık demokrasi olur mu? 
Biz, Yüce Parlamentoyu demokrasinin 
kalbi sayıyoruz. Sayın Başbakanımız 
kalbi rahatsız olduğu zaman Amerika'ya 
gidiyor; ama, sorumlu bulunduğu Parla
mentoda, murakabe görevini bizzat ken
disi tıkamaktadır. Bu nedenle, Sayın Baş
bakanla demokrasi anlayışımız değişiktir 
ve Sayın Başbakan demokrasiye yeterin
ce hizmet etmiyor diyoruz. 

Kanunlar, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinden, gece yarısı baskını şeklinde çık
tığı ve muhalefetin uyanlarınla kulak ve
rilmediği için sık silk yeniden görüşül
mek üzere geriye gönderilmekte veya 
Anayasa Mahkemesi tarafından iptal 
edilmektedir. Bu liste, Parlamento açısın
dan iyi bir şey değildir; Parlamentomuza 
itibar getirmemektedir. Ne var ki, bunun 
sorumluluğu iktidar partisinin omuzlanm-
dadır. 

(Sayın Cumhurbaşkanı1, yetkisini, hak
lı olarak sık sık kullanmak zorunda kal
mıştır. İktidar, hukuk nosyonunu göz 
ardı etmesi ve. tüm yapıcı uyarılara kulak 
tıkaması gibi nedenlerle, Parlamentodaki 
çoğunluğa dayanarak yasalların kusurlu 
çıkmasına neden olimaktadır. Bu durum, 
iktidarın yalnız Meclisi değil, hukuku da 
önemsemediğini göstermektedir. Cumhur
başkanı, devletin başkanıdır, icranın başı
dır, icranın sorumluluklarına zaman za
man katılmalktadıır. Cumhurbaşkanı, Ba
kanlar Kuruluna riyaset etmektedir. İc
rada olup bitenlerle Cumhurbaşkanı da 
ilgilidir. Birçok kararlar, onun tasdikine 
gitmektedir. Bu nedenile, bütçe vesilesiy
le maruzatta bulunmayı zaruret sayıyo
ruz; 
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Sayın Başlkan, sayın millletvekilıleri; ik
tidarın, hiç yeri yokken «ara rejim» rü
yasını görmesini yadırgamıyoruz. Esa
sen, siz ara rejim ürünüsünüz. (DYP sı
ralarından ialkışlar) Esasen, sizin korktu
ğunuz ara rejim değildir. 

•İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — 
Sizi Ekim getirdi buraya? Bizim sayemiz
de geldiniz buraya. 

HASAN EKİNCİ (Devamla) — Sizin 
korktuğunuz, gerçek demokrasidir. (DYP 
s ırailarıııdan, «IBravo» sesleri, ailıkışlar) 

DE¥LET BAKANI CEMİL ÇİÇEK 
(Yozgat) — Cumhurbaşlkarilığı bütçesiyle 
bunun ne aflaikası var? 

HASAN EKİNCİ (Devamla) — Cum
hurbaşkanı ile alakası vardır; çünkü, bu 
bütçe görüşmeleri gensoru mahiyetinde
dir; siz beş yıliînk bir parti olabilirsiniz; 
ama, bu Parlamentonun alitmışyedi yıllık 
geleneği vardır; bilmiyorsanız, oikuyun ve 
öğrenin. Gensoru mahiyetinde olduğu 
içim, üjkenin tüm politiıka'ları konuşudur. 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — 
'Konuş da, yanlış Ikönuşma, doğruyu ko
nu;;. 

«ASAN EKİNCİ (Devamla) — Te-
ımeîinde sizde, tepeden inme hazırlıkçılılk 
var. Koüay dlde ettiğiniz ilktidarıı kaçır
maktan korkuyorsunuz; bütün telaşınız 
burada. 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — 
Bize millet verdi; başkasından almadık. 

HASAN EKİNCİ (Devamla) — Mil
let size vermedi; millet size sadece yüzde 
36 rey verdi ve onu da, fakir fukara fo
nuyla, onu da devlet baskısıyla verdi, 
onu da banka fonlarıyla verdi, onu da 
ıdiğer şeylerle verdi. (DYP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — 
Siz alsaydınız... Siz niye alamadınız? Eşit 
şartlarla girdik... 

HASAN EKİNCİ (Devamla) — Biz 
dün bu Mecliste, yine Anavatan Par
tisinin sözcülerini dinledik. Sanki Adalet 
Partisiyle seçim yarışma girmişler ve 
yüzde 36 rey almışlar. Sizin sözünüzü etti
ğiniz, geçmişte mensubu olmakla şeref 
duyduğum, onur duyduğum ve ömrümün 
sonuna kadar da onur duyacağım Ada
let Partisi, (DYP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 1979'dakii seçimde yüzde 
55 rey almıştı; öyle, yüzde 36 değil! Eğer 
Adalet Partisi kapatıknasa idi, eğer se
çime sokulsa idi, bugün siz bu sıralarda 
olmayacaktınız, Anavatan İktidarı olma
yacaktır. Siz ancak gölge partisiniz, göl
ge... Ara rejim partisisiniz, ara rejim... 
(DYP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış-
dar) 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — 
Sayemizde geldiniz. 

HASAN EKİNCİ (Devamla) — Ara
mızdaki fark bu. Biz sandıkçıyız; ama 
siz, tepeden inmeci, paraşütçüsünüz. Ara- l 

mızdaki fark bu. (DYP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

NEVZAT AKSU (Çorum) — Bu 
söylediklerinin millete faydası ne? 

HASAN EKİNCİ (Devamla) — Söyle
diklerimin milletimize çok faydası vardır. 
Sizin araştırma açtırmadığınız, görüştür
me açtırmadığınız ülke gerçeklerini, nan
iği yolla ve hangi kanalla olursa olsun an
latmaya çalışıyoruz. Çünkü siz, milletin 
gönlünde, milletin kalbinde altın harfler* 
Üe yazılmış olan Adalet Partisinin hiz
metlerini bile eleştirdbiliyorsunuz. 

Sayın Başbakan dün yine söylediler; 
soracaktım bugün, «Siz o zaman nerede 
idiniz?» diye. Hatta bu sıralarda oturan 
çok değerli parlamenter arkadaşlarımıza 
sormazlar mı, «Adalet Partisinin ileri 
gelen, devletin ileri gelen kişileri, bunları 
nasıl içinize sindireblliyorsunuz?» diye. 
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Sayın Başbakan, «Ben o zaman ora
daydım, simidi buradayım» diyebiliyor. 
©öyle gezen kikinin, yarın nerede olacağı 
tabiî ki, belli değil. (DYP sıralarından 
alkışlar) 

Saıyın milletvekilleri, yine, üzüntü ile 
ifade etmek istediğim bir husus vardır; 
©öylesine, devletin önemli değerleri hiçe 
sayılamaz! Bu ne cürettir, şaşıyorum. 
Hepimizin millî gururu olan Çanakkale 
Zaferini, bu Hükümet, gayri millî bir 
kuruluşa filme aldırıyor ve millî kuru
luşumuz olan TRTIden milletimize gös
teriyor ve ne hazindir ki, Yüce Atatürk'ü 
(bu konuda dışlayabiliyor. Bu ne cesaret
tir, bu ne cürettir anlamıyorum. Neden, 
Sayın Cumhurbaşkanı, bu konuda yeterli 
Iduyarlılığını göstermiyor; bunu bu bütçe 
vesilesiyle arz etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Cumhurbaşkanına, ülke meselelerinin ve 
memleketin içinde bulunduğu sosyal, eko
nomik bunalımın bütün çıplaklığıyla an
latıldığı kanaatinde değiliz; yanıltıcı bil
giler verildiği endişesi içindeyiz. Son ay 
ve günlerde yapılan cumhuriyet tarihinin 
en ağır zamları ve sürekli artan enflasyon, 
halkımızı ıstıraplar içine itmiştir; hayat 
pahaıMığı altında milletimiz ezdirilmiştir. 
Sayın Başbakan, daha önceki beyanların
da, «Enflasyonu yüzde 10'a çekemezsek, 
işimiz zor» diyordu. Böylesine uzun 
süreli davetiyeyi komünizme neden çı
karıyorsunuz? Siz demiyor muydunuz ki, 
«yüksek enflasyon' komünizme çıkan da
vetiyedir?» Daha ne kadar sürecek dave
tiyeniz? 

Elimde, İzmir Ticaret Odasının 4 Ni
san tarihli, toptan eşya fiyatları indeksi 
vardır. Mart ayında, şubat ayına göre 
8,4 artmış. Yılın ilk üç ayında 22,4 art
mış. Son bir yıllık artış 86,2 olmuş. Bu 
gidiş nereyedir, sormazlar mı size? Bu 
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gidiş nereye kadar devam edecek? Mille
tin takati, dayanma gücü kalmamıştır, 
Endişemiz odur ki, böylesine yaygın eko
nomik bunalım ve sosyal dengesizlikler, 
üzerinde Türkiye birliğini kurmamız zor
laşır. Milletimiz sancılıdır. Rüşvet, suiis
timal, yolsuzluk iddiaları çok yaygın ha
le gelmiştir. Sorumluları meydana çıkar
mada gösterilen kaygısızlık, toplumu sar
sar noktaya gelmiştir. 

Demokrasimizi bu bunalımdan kur
tarmak zorundayız. Siyasî görüşlerimiz 
ne olursa olsun, bu konuda birbirimizi 
anlamak zorundayız, birbirimize saygılı 
olmak zorundayız. Devletimizi, demok
rasimizi, özgürlükçü parlamenter siste
mimizi ancak bu yolla koruyabiliriz. Ül
ke yönetimini hafife almak kimseye ya
rar getirmeyecektir. Sayın Cumhurbaş
kanımızın, uyarı görevlerini yerine ge
tirmesi bakımından, bu dönemde daha 
çok duyarlılık göstermesinde zorunluluk 
bulunmaktadır. Esasen, vatanımızın bü
tünlüğü, devletimizin sürekliliği rejimin 
bekası bunu emretmektedir. 

Bu duygularla, grubum ve şahsım 
adına Yüce Heyeti saygı ile selamlıyorum. 
(DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

©AŞJKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Ekinci. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sakar
ya Milletvekili Sayın Ayhan Sakallıoğ-
lu; buyurun efendim. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

ANAP GROBU ADINA AYHAN 
SAKALLIOĞUU (Sakarya) — Sayın 
Başkan, aziz milletimin değerli vekilleri; 
Anavatan Partisi Meclis Grubumuzun, 
1988 malı yılı Cumhurbaşkanlığı bütçesi 
üzerindeki görüş ve düşüncelerini açık
lamak üzere huzurlarınızdayım. Sözleri
me başlarken, Yüce Heyetinize en içten 
[saygılarımı sunuyorum. 
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Değerli milletvekilleri, Cumhurbaşkan
lığı 1988 yılı bütçesi hazırlanırken, hiz
metlerin etkinliğini anlatmadan azamî 
nispette tasarruf yapılmıştır. 1 milyar. 
802 milyon Türk Liralık 1988 bütçesi
nin yüzde 98,4'ü cari harcamaikra ayrıl
mış, bunun yüzde 68,8'i ise personel gi
derlerine tahsis edilmiştir. 

572 kişi olarak tespit edilen personel 
kadroları, yukarıda arz ettiğim gibi, hiz
metlerin etkinliği yavaşlatılmadan yüzde 
28 oranında azaltılmış ve 1988 yılı için, 
413 kişi olarak tespit edilmiştir. 

Bakiye 29 milyon ıTürk Lirası öde
neğin 10 milyon Türk Lirası demirbaş 
ıharcamalarına, 19 milyon Türk Lirası da 
Sayın Cumhurbaşkanımızın muhtaç va
tandaşlara ve başarılı ve muhtaç öğren
cilere yapacakları yardıma ayrılmıştır. 

1988 yılı bütçe tasarısı toplamlının. 
1987 mal'Jî yuh bütçesi başlangıç öde
neğine nazaran 1192 mil'yon lira fazla
lıkla - artış oranı yüzde 11,9'dur, 1987 
malî yılı büıüçesinin uyguKamada gerçek
leşme oranı yüzde 93 oîımuştur. 1987 
yıllına göre, 1988 'bütçesinde, personel' 
gider/Berinde yüzde 12,8; cari ıharcama-
liarda ise yüzde 6,9 onanında artış ıgö-
ırlülm'üşıtür. Bu oranlar 1988 yılı büt-
çesiınin büyük bir tasarruf zihn'iyetli, ti
tizdik ve duyarliliık içerisinde hazırlan
dığını ıgösltermöktediir. Bu bütçeye yürek
ten katılmaktayız. 

Değerlıi millietjvekillıeri, 1980 yılı ön
cesinin tecrübeleri, 1982 Anayasasında, 
Cumihurbaşikanı seçTımiinin, görev ve yet
kilerinim dama etkin şekilde tanzim edin
mesi (gereğini 'ortaya koymuştur. 1961 
Anayasasının 95 inci maddesinde, Cum
hurbaşkanının Türkiye Büyük Miiliat 
Meclisince kırk yaşını doldurmuş ve 
yüksıeköğrenlıım yapmış kendi üyeleri ara
sından seçiöeceğt ' tanzim ediümişken, 

1982 Anayasasının 101 inci maddesin
de bir ilave getiıriıl'miişüir. Bu madde ile, 
biıraz evvel arz eylemiş olduğum nıiıte-
likBer ile, milletvekili seçilime ye-terliiğine 
sahip Türlk vatandaşl'arı arasından yedi 
yılkk süre içim Cumhurbaşkanı seçie-
Ibilîeoeği esası ıgetirllOmiştiır. 

IKısaca, bugün, Cumhurbaşkanlığına 
Türkiye IBüyfük Millet Meclisi üyeleri 
dışından da belli mitellilklere salhip olmak 
kaydı il© aday (gösterilebillmıesiı Anayasa-
ranızda kabul ediimişitlir; yeter ki Türkiye 
IBüyülk" Millet Medllisinim üye itam sayı
sının en az beşte birinin yazılı önergesi 
ile adaylık tdküiifi yapılmış altsun. 

Cumhurbaşkanının, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üye tam sayısının üçte 
tiki çoğunluğu ve gizli oylla seçileceği', ilik 
iki oylamada bu çoğunluk sağlanamaz-
•sa, salt çoğunliulkla yetiınilieceği kabul 
edilmişken, 1982 Anayasasının 102 nci 
maddesiirtde, ilaveten, Türkiye Büyük 
Mıiilet Medilisi tiye tamsayısi'nun sallt ço
ğunluğu da sağlanmadığı takdirde, 
lüçünoü oylamada en çok oy almış. bu
lunan ılifci aday arasında dördündü oy
lama yapılacağı; ıbu oylamada da üye 
tamsayısının salt çoğunluğu ile Cuım-
Ihurbaşkanıı seçilemediği »takdirde - ibir 
müeyyide getirilerek - derhal Türkiye 
Büyük Milület Medliiısi seçiml'erinlin yeni
lenmesi esası ivaz edilmiştir,. Ayrıca, 
1982 Anayasasıında, cumhurbaşkanı se
çimine başlama tarihinden itibaren otuz 
gün içinde sonuçüandırıillması • şartı tan
zim edilerek, cumhurbaşkanı seçimimin 
uızamasma mani oluruülmuştur. Görıülü-
yok ki, 1961 Anayasasının yasal boşluk
ları, 1982 Anayasasında doldurulmak (is
tenmiştir. 

Değerli arkadaşlarıım, Anamıuhalıefet 
Partisinin sayın sözcüsü burada grubu adı
na konuşurken, cumhurbaşkanının halk 
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taraflından seçilmesi iddialarına karşı, 
«Acaba endişe mi var?» fikrimi ortaya 
altmıştır. Sayım Anamuhalefet Partisi 
bu evhamdan kurtulmalıdır. Anavatan 
Parıtiıs'tmin Sayın Genel 'Başkanı Tuırgıut 
Özat'ın Anavatan OParltiisi Grubuna gü
veni ve itimadı sonsuz olduğu 'gibi, Ana
vatan (Partisi Grubunun da Sayın 'Baş
kanıma sonsuz güveni, vardır. (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkış'Jar) 
Hiçbir endlşenliz olmasın, zamanı, zemi
ni gelince, Anavatan Partisi Grubu 
kendisime düşen vazifeyi, oumıhurbaşka-
nınm seçiminin büiyük bJr düşünce oldu
ğumun idraki içerisinde, büyük fbiır karaır-
JlıMe içerasiınde yapacaktır. Buna (kuşku
nuz dümasın değerli arkadaşilıarıım. 

Değerli arkadaşlarım, 1,980 öncesi 
zor «günı'JerOnde, Cumhurbaşkanı sıeçeme-
menim sıkıntıları hepimizce (malumdur. 
O tarihlerde, 'bir siyasî partimin sayım 
genel balkanı, 1961 Anayasasının ibu sis
temimi değiştiırmefc istemiş ve şöyle ifade 
efcmıiışibir, 

'MUSTAFA MURAT SÖKMBN-
OĞLU (Hatay) -T- Sen de mi maziye 
sığımdım? 

AYHAN SAKALLIOĞLU ((Devam
la) — Elfendiım, ıhep maziden bahsedili
yor, ımazîıyiı 'bilmek iyidir; maziyi, tari-
ihimli bilmeyenler Meriye ümitle bakamaz-
'lar. 

ADNAN KESKİN ı(Denizlli) —İmkâr 
etmeden... 

AYHAN SAKALLIOĞLU (De
vamda) — «IBu sislfcemi değiştiırımek, baş
kandık sistemime 'geçiş değüdiır.» 

Efendim, niye bu cümlelerden bu 
kadar endişe duyuyorsunuz ki? Ben bun
ları... 

BAŞKAN — Sayım Sakallıoğlü, kar
şılıklı konuşmayın. Lütfen, konuşmanı
za devam ediniz efendim, 

AYHAN SAKALLIOĞLU (Devam
da) — Evet, o siyasî partimin sayın ge
nel başkamı şöyle ifade etmlştiır: «Bu sis
temi değîıştiırımıek, başkan!l!ık sistemine 
geçiş değildir; Türkiye Büyük MlüÜetMec-
'lıisiınıim millet adına yapamadığı işi, mill-
iletim kendisinim yapmasııdır. HalIkoyUa-
masıyk Ibunıum iillglisi vardır. (Millet ku
surlu bir iş yapmaz. Neredeki alaylar 
birbiırinim içime karışmış, akla karayı 
ayırt etmek liımıkânsız maille ıgdllmiştrr, zi
hinler bulanmıştır.» 

Bakımız, işte, sayın genel başkanım 
bu İfadesine karşı, bugün burada konu
şan sözdü, tamamen bunun akslimi mü
dafaa edebilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bu beyana kar
şı zamanın amamuhalefeti de şöyle di
yor; çok enteresandır: «Vatandaş, ku
ru ekmeğimi batıracak çayı içmek'fce bi
tte zorluk çekiyor. Ekmeğime soğanı ka
tık edemez duruma geldi. Ekonomiyi, 
balkı .sömürenler ımü, yoksa ürıefcenlbr 
mî Sürütecekler Türkiye'de sendikallar 
bölük pörçük oillmuştur, llişçileriın Ibiır ana
yasal demokratik mücadeleye katılma
ları ıgerefcir» beyanında ıbuliuınuıyıör ve 
ilaveten bu istekteki, yaniı Curnhuırbaş-
kanımım halkoylaması ile seçilmesi isite-
ği% ıgerçekte yaırgı organlarının bağım
sızlığımın kaldırılmasını, Anayasa iMah-
fcemesimin fcalldırılllmasımı veya lişlemez 
balle getirilmesini amaçladığını iddia ile 
«Kendisime, makam, mevki içim kanun 
hazırlıyorllaır, yetkinim tek kişide 'toplan
ması dikta rejimidir» sözleriyle cevap 
vermiştir. 

İşte, tüm bu olaylar, beyanlar, o 
(günler lifle bugünün ıfarkbıliklarını ne gü
zel ortaya koymaktadıır. 

T970 yılımdan 12 Evllül 1980 döne
mime kadar ülkemizde 12 hükümet işba
şına >ge!im;iş; kısa ömürlü hükümetler 
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kısa vadeli çözüm yoları ile iktifa et
mek zorumda kalımışl'ardır. O gün Tür
kiye'de iktidarın güçsüz olduğunu iddia 
edeniller olmuş, yeni düzenlemelere ihti
yaç ıbukmduığunu söylemiş ve tek bir 
partiye parlamentoda ekseriyeti sağliaya-
cak toiır seçilm (kanununun getirilimesini 
savunmuşlliardır. Yürütme organını zaa
fa düşürecek müdahallelerin asgariye 
imdiriılIme&inİ! ve hatta Cumhurbaşkanına 
da'ha geriliş yetkiler 'tanınarak, Fransa 
ve Finlandiya'da olduğu (gibi, yarı baş
kandık siteminin Türkiye'de uygulan
masını listeyenller çıkmıştır. Yeni bir 
Anayasa anlayışı ilcine de giriltarştir. 

IDeğartli arkadaşllarıım, söz Anayasa
ya gelinmişken hemen ifade edelGm ki, 
«Anayasa değişiklikleri, sonunda rejimi 
ellden çıkarır» görüşlerine katılmıyoruz 
ve Ibu doğru bir f'k'ir de değildir. Ana
yasa Ibir kutsal kitap gjbi (gorÜlnıeme-
lidiiır. IBir .profesörün ifade ettiği gibi, 
«Anayasa değişiklikleri, sadece profesör
lere bırakıUmayacak kadar da önemllidir.» 
Yasama organı, tatbikatı ile Anayasa
nın Iher maddeslini yaşar ve teneffüs eder. 
Yasama organı o teşhisi yapmaili; deği
şikliğin zamanını, zeminini ve şartlarımı 
yasama organı tayin etmelidir. 

Değerli mllöetveklisri, 1982 Anaya
sasında, Cumhurbaşkanının görev ve 
yetkileri de daha etkin ihale getirilmiştir. 

Cumhurbaşkanının yetkileri, Anaya
sanın 104 üıncai maddesinde tanzim edil-
miştir. Bunlardan, yasama ile illgili ol'an-
lar, malumlarınız veçhile, Türkiye Bü
yük Millet Meellisimii gerektiğimde ıtop'hı-
ma, Anayasa Mahkemesinde iptali dava
sı açma, bazı kanunları tekrar görüşmek 
üzere geni çevirmek gibi hususlardır. 

Ayrıca, yürütene alanına ilişkin olian-
üar vardır ve yargı ile iligi-lli olıamllar var
dır. 

5 .4 .1988 O : 2 

Cumıhurfbaşkanına, Anayasanın uy-
gullammasımı, idaremin hukuka uygunlu
ğunun düzenli ve verimli sekilide yurü-
tlüllmesinln ve geliştirilmesinin sağlan
ması amacıyla yeni birtakım yetkiler 
'verJılmıiiştiiır. Cuırdhurlba'şfcanına 'bağlı ola
nak kuruı'Jan DevM OenetBeme Kurulu
na, SİİIlahlk Kuvvetliler ve yargı organları 
dışında, Cumhurbaşkanınıın isteği; üze
rine, Türk kamu kurum ve kuruluşlarım -
da, kamu kurumu ve niteliğindeki mes
lek kuruluşlarında, ıher düzeydeki işçi 
ve işveren meslek küruiluşlllarında, ka
muya yararlı demek ve vakıflarda her 
'türlü inoelleme, araştırma ve denetleme 
yapmak yetkilileri de tannnımııştır. 

DeğerDi mifflletvekillleri'i umumiyetle, 
Cumıhurbaşkanlığı ve IDevıtelt Başkanlığı 
(bütçesi üzerinde çoğu parlamentolarda 
konuşma 'Olmaz. Oysa ki, ibizde, demok-
-naslinim gereği, ıbu ıbütçe üzerinde de 
Türkiye Büyük Millet Meclisimde irde
leme yapıllaibillmektedir. Ancak, çok 
lönemlli derecede ıbullunan Cuım'hurbaş-
kanlığı makamını, şahsî mıütallaallar'lia 
ibaızı davranış Ibiçiimlieri içerisinde tartış-
ıma konusu halline getirmeyi de uygun 
bulmuyoruz. Tarih boyunca, devletim 
başı, milletten daima en (büyük saygıyı 
görmüştür. Devletin başı ve Türk Mil
letinim 'birliğini' temsil' eden Ibu yüce 
makama, ülkemlize zarar verecek kısır 
çekişmıeDerden, politik kavgalardan uzak 
kalüarak, son derecede dikkat göstermek 
gerökllilğine yürekten imanıyoruz. 

Değerli arkadaşliarım, ıburada temas 
etmek istemediğim bir iki konuya işaret 
etmek işitiyorum. 

Konuşmacı arkadaşlarımdan ıbitrtisi 
ıburada flaikliğe temas etti. Değerlliı m:l-
letivekiHbri, 67 yıl sonra tökrar Türkiye 
Büyük IMMllet Meclisinde l'aiikifik konu
sunun eleştirilmesi ıbizi üzmektedir. 
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Değerli» arkadaşlarım, şimdiye ka
dar hiç- duymadığım, bir hususla kar-
şiaştım. Temenni edelim ki, bunu ben 
yanlkş anlamış .oiîfayıım; çünkü, dediler. 
ki, «Anayasanın 24 ündü maddesinde, 
ortaöğretime diın külitürü ve ahlak eğiti
mi kavramiları konulmuştur, zorunlu ha
ille ıgetirilımiıştörı,- bu ise laikliğe aykırı-
dıır.» Şimdi, lütfedin, hep birilikte bu 
maddeye bir ıbalkallum. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
«Başlangıç» bölümümün sonunda, «...la-
iilkllik ilkesinin gereği kutsal din duygu
larının...» denüyor. Demek ki, laiklik 
ilkesinin gereğidir kutsal din duyguları; 
çünkü, iaikllik her dine saygı göstermek -
itiır. 

Gene, Anayasanın 24 üncü madde-
slîıni allıyoruz, diyor ki, «...dinî inanç ve 
kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suç
lanamaz. 

Din ve alhllak eğitim ve öğretimi Dev
letin gözetim ve denetimi altında yapı-
l'ır. Din IkülMirıü ve ahlak öğretimi ilk 
ve ortaöğretimi kurumlarında okuldan 
zorunllu dersüer arasında yer alır.» 

Değeriii aırkadaşlarjm, din vte ahlak 
(eğitim ve öğretimi devletin gözetim ve 
denetim1! altında yapıl'ur. Dikkat buyu-
mursanız, buradaki! husus, diın ve alhlliak 
leğitimidir, Dftn ve ahliak eğitimi; nedir? 
Dinin /bizatihi kendisinin öğrenillmesidir. 
İşte bu diyanet başkanlarının açtığı 
Kuman kurslara ve dliğer Kuram kurslia-
rıında öğrenilen hususliardıır. (Mecbur olan 
kısım» ilcin, Din. külltüır ve ahlak öğre
timi» denilmektedir. Din eğitimi ayrı 
şeydir, din Iklülltıür/ü ise ayrı şeydir. Dlin 
külltürüıme sadeoe islamiyet değil, bütün 
dinler girmektedir. Alhlak öğretimi de 
fböytedir. O haîde, okullarda zorunlu 
idersller arasımda yer akm da budur ve 
Ibunun laikliğe ters 'bir durumu da yok

tur. Değenlli konuşmacı! arkadaşım, zan
nederim ki, bunları biıribirine karıştırmış 
olsa igerekiır. 

Değerü arkadaşlarım, yine, konuş
macı arkadaşlarımdan ihiırisi işkence ko
nusuna ıtemas etti. Ben, saygıdeğer mil-
flatvekiili arkadaşlarımın, lütfen, îbu ko
nuyu antik tekrar tekrar huzura getir
memeleri gerektiğine inanııyoırum. Eğer 
müşahhas 'bir olay varsa, bundan sonra 
ona bakalım. Bir anlaşmayı onayladık hep 
beraber, bunu ayakta alkışladık. Bırakın 
Ibunun tadını hep beraber alalım, bu
nun ıtadını bozmayallım. 

RIZA lUIMA'N (Çorum) — Demin 
ıgeçmişe bakacaktınız... 

AYHAN SAKALLİOĞLU (Devam
la) — Oeçmişe bakmak başka şey, bu 
başka şey. 

RIZA ILIMAN (Çorum) — Şimdi 
de, geçmişe ıbakaliım. 

AYHAN SAKALLIOÖLU ı(Devam-
la) —IBir düğer hususu da arz edeoeğim. -

Bir Kore ımeselesiden bahsedilmiştir. 
Sayım IBaşjbalkanımız huzurlarınızda ko
nuşurken, Kore'nin iktisadî durumunu 
ele alarak örmek ıgösıtermişfcir, yoksa ora
daki rejimi değl. Hatta burada, «On
lar kendi (rejimlerdi dçerisiinde kalkmıyor, 
biz de demokrasinin içerisinde kalkına
cağız» demişleridir. 

MUSA GÖKSEL (Muğla) — Kötü 
lemısa! öllmaz. 

AYHAN SAKALLIOĞLU (Devamla) 
— Değerli arkadaşlarım, rejim değil, 
ekonomik durum. Ekonomik durum 
olunca, her memleketin ekonomik duru
munu burada tartışırsınız, konuşursunuz, 
dile getirebilirsiniz. Benim dilim söyle
meye varmıyor -bırakın birbirimizi kır
mayalım- burada, Atatürk'ün kürsüsü 
olan bu kürsüde, çok daha, Atatürk il
kelerine aykırı, Atatürk inkılaplarına ay-
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kırı sözler söylenilmiştir maalesef. Bu ti
tizliği neden o zaman göstermiyorduk? 

Değerli konuşmacı arkadaşlarımdan 
b'r tanesi (ise, tamamen bütçenin dışında 
konuştular; rakamlar üstünde tek kelime 
bile ifade etmediler, sadece umumî politi
kadan, önergelerin veyahut gensoruların 
kabul edilmediğkiden bahsettiler. 

Değerli arkadaşlarım, ben şimdi bu- • 
rada, «Mazide de 'birçok gensorular, 
Meclis araştırması önergeleri kabul edil
medi» diyor muyum? Bunlar soyası ter
cih meselesidir. Çok saydığım arkadaşla
rımı bu konuda da kırmak, üzmek iste
miyorum. 

HASAN EKİNCİ (Artvin) — Kabul 
©dilenler var! 

AYHAN SAKALLIOĞLU (Devam
la) -— Bakın, yine bir konuşmacı arka
daşım «§u, şu, şu kanunları Büyük Mil
let Meclisine Sayın Cumhurbaşkanı ge
tirtsinler» dediler, 

Bir taraftan, «Türkiye Büyük Millet 
Mecli&'nln üstünde bir güç yoktur» diye
ceksiniz; ondan sonra da diğer taraftan, 
bazı kanuniların Türkiye Büyük Millet 
Meclisine getirilmesini Sayın Cumhur
başkanımızdan isteyeceksiniz... Bunu an
lamak mümkün değil. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — O man
tıkla anlamak mümkün değil. 

AYHAN SAKALLIOĞLU (Devam
la) — Yine, sayın konuşmacılardan biri
si, «'Siz bir ara rejimin partisisiniz» dedi. 
Peki, biz 'bir ara rejimin partisi olarak 
burada milleti temsil ediyorsak, sizin sı
fatınız nedir? Siz niçin buradasınız de
ğerli arkadaşlarım? (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, şimdi, çok sev
diğim bir kişinin sözüyle, bütün bunla
rın hepsini cevaplamış olacağım. Bakın 
his diyorlar : «Memleketin ve milletin 

ıstıraptan çıkması için değil, siyasî ra
kiplerin yıpratı'lması iç'n her şeyi inkâr 
ederek aklına geleni söylemek, kendini 
küçük düşürmektir» diyenlerin bu söz
leri, bugün unutulmamalıdır. Maziyi 
unutmadan geleceğe bakmak gerektiği
ne liınanıyoruz. Geliniz, milletin bu kür
süsünden, dünkü gibi değ'l; itham edici, 
kırıcı değil, sadece tenkit edici değil, ya
pıcı olarak ve birbirimizi anlamaya çalışa
rak konuşalım. 

Geçmişteki tecrübelerden faydalana
rak hazırlanan 1982 Anayasa sistemin
de sınırsız hürriyetler istenemez. Birçok 
demokratik ülkelerde de bu böyledir. Bu 
Anayasa komünizme kapalıdır, Marksist 
partiler de kurulamaz, faşizme de kapa
lıdır. En ideal, hürriyetçi Anayasa ol
duğu ileri sürülen 196,1 Anayasasının ver
diği hakları ve hürriyetleri dahi kâfi, 
yeterli görmeyenler olmadı rriı? Hudut
suz hürriyet şarkıları Türkiye'de söylen
medi mi? Oysa ki, hürriyetlerıi boğmak 
için hürriyet istenemez. Avrupa İnsan 
Hakları Beyannamesinde de bu husus 
açıkça zikredilmiştir, buna dikkat etmek 
zorundayız. 

Değerli milletvekilleri, demokrasiye 
girdik ve ıjçindeyiz. Demokrasiyi savun
mak, geliştirmek lazım. Her türlü tehdit
lere karşı savunmak gerekir. Bu körpe 
rejimi devamlı olarak sağlıklı bir şekilde 
güçlendı'ınmek, sağlam geleneklere kavuş
turmak ve sürdürmek gerekir. Sayın Cum
hurbaşkanımız başta olmak üzere, Tür
kiye Büyük Millet Meclisine, siyasî parti
lere ve Anayasal organlara büyük vazi
feler düşmektedir. 

Değerli mı;lletvekillerıi, bir hukuk dev
leti olan Türkiye'deki genç demokrasinin, 
hepimizin birbirimizi anlamadaki gayret
leriyle gelişeceğine ve kuvvetleneceğine 
olan inancımız tamdır. 
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Bu düşüncelerle, demokrasiye geçişte 
ve yaşamasında, sözlerindeki sebatıyla, 
cesaretiyle devlet adamı niteliğini ispatla
yan Cumhurbaşkanımız Sayın Kenan Ev-
ren'e ve arkadaşlarına şükranlarımızı sa
nlarken, 1988 yılı Cumhurbaşkanlığı bütçe
sinin milletimize ve memleketimize hayırlı 
olmasını Cenabı Allah'tan niyaz eder, aziz 
milletimin saygıdeğer vekillerine, şahsım 
ve grubum adına en içten saygılar suna
rım. (ANAP sıralarından «Sıkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Sakallıoğlu. 

Şahısları adına söz isteyen arkadaşlar
dan, Kars Milletvekili Sayın Mahmut Ah
mak; buyurum efendim. 

MAHMUT ALINAK (Kars) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; Cum
hurbaşkanlığı 1988 yılı bütçesini, 1982 
Anayasasının Cumhurbaşkanına, Cum
hurbaşkanlığı Konseyine tanıdığı hakla
rın kapsamı dışında değerlendirmek ve bir 
sonuca varmak mümkün değildir. Çünkü 
Anayasanın 108 inci maddesine göre ku
rulan Devlet Denetleme Kurulundan tu
tun da, 17.8.1983 tarih ve 2879 sayılı Ya
sa ile kurulan Cumhurbaşkanlığı Genel 
Sekreterliği Teşkilatı, bu teşkilatta çalı
şacak elemanların sayısı ve ödenekleri; 
Anayasanın geçici 2 nci maddesi ile ku
rulan Cumhurbaşkanlığı Konseyi, bu 
Konseyin emrimde çalışacak elemanlar ve 
ödenekleri, Konsey üyelerinin seyahatle
ri ile 'benzer bütün tasarruf ve giderler, 
1982 Anayasası ile ilgilidirler. 

Cumhur ba sikanınım yetkileri nedir? 
Türkiye Büyük Millet 'Meclisinde açılış ko
nuşması yapmak, Türkiye Büyük Millet 
Meclisimin seçimlerinıim yenilenmesin© ka
rar vermek, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi adına Silahlı Kuvvetlerin Başkomu
tanlığını yapmak:, Devlet Denetleme Ku
rulunun Başkan ve üyelerini atamak, 

YÖK üyelerini- ve rektörleri seçmek, 
Yüksek Mahkeme üyelerini seçmek ve 
Anayasanın 104 üncü maddesinde belirti
len birçok yetkiyi kullanmak. 

Cumhurbaşkanı, istediği her yerde ve 
zamanda konuşabilme ve görüşlerini ka
muoyuna duyurma imkânına sahiptir. 
Zaten, bunun tersi de olmuyor. Üç beş 
günde bir geziler yapabilmekte ve açık 
hava toplantıları düzenleyebilmektedir. 
PeM, illa da Türkiye Büyük Milleti Mec
lisimin açılış 'konuşmasını yapmak niye?. 

Sanki halkın oylarında seçilen Türki
ye Büyük Millet Meclisi Başkam ve üye
leri yok, Cumhurbaşkanı, Meclisi top
lantıya çağırabilecek... Hem, seçimleri ye
nilemek de ne? Binbir zorluk çekerek se
çilebilen, halkın iradesi ve oylarıyla mil
letvekili olan Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyeleri, hiç beklemedikleri bir anda, 
Curnhurbaşfcıaııı seçimleri yeniledi diye, 
valizlerini toplayıp, köylerine geri döne
cekler... Ne büyük bir vesayet hakkı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi adıma, 
Silahlı Kuvvetlerin Başkomutanlığını yap
mak... Bizim ibildiğkniz, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi adına, Meclis Başkanı ha
reket eder. Üstelik, başkomutanlık, askerî 
'bir vasıftır. Yarım sivil bir Cumhurbaşka
nı seçildiğinde, birileri çıkar da, «Sivil 
'birisi Silahlı Kuvvetlerin Başkomutanlığı
nı nasıl yapar?» derse, ne cevap verece
ğiz? Bu hüküm, Cumhurbaşlkanı olacak 
kişinin, asker kökenli) olması geleneğini 
yerleştirmekten başka hiçbir işe yarama-
maktadır. 

Devlet Denetleme Kurulu, Cumhur
başkanının isteği üzerine, örneğin; Başba
kanlığı, İçişleri Bakanlığını, Adalet Ba
kanlığını, baroları, işçi sendikalarımı de
netleyebilecek. Peki, Devlet Demetleme 
Kurulunu kim denetleyecek? 
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Cumhurbaşkanlığı 1988 yılı bütçesinin 
(R) cetveli incelendiğinde görüleceği gibi, 
1983 yılında kurulan Cumhurbaşkanlığı 
Genel Sekreterliği Teşkilatı personellinin 
giyecek ve yiyecek yardımları bu bütçe
den karşılanmaktadır. Peki, öteki devlet 
memurları üvey evlat mıdır ki, giyecek ve 
yiyecek ihtiyaçları karşılanmaz? Hem, es
ki Cumhurbaşkanları döneminde böyle bir 
teşkilata da gerek görülmemişti. 

Yine, (R) cetvelimin üçüncü ve dör
düncü bölümlerinde, Konsey üyelerimin 
tazminat vıe ödeneklerinin bu bütçeden 
karşılanacağı belirtilmektedir, Ayrıca, 
Konsey üyeleri, yurt içi ve yurt dışı ge
zilerinde de yolluk alabilecekler. Bilin
diği gibi, Konsey üyelerinin, Cumhurbaş
kanına, Anayasada belirtiden ikonularia 
ilgili olarak, görüş bildirmekten başka bir 
görevleri yok. Ne kadar da ağır bir iş? 
Sanki, Cumhurbaşkanının, hukuk, eko
nomi, siyaset ve benzeri alanlarda yeter
li danışmanı yokmuş gibi... Burada, «Dev
let malı demiz...» görüşüyle hareket edi
lerek, adama göre iş bulunmuştur. Yani, 
Konsey üyelerinin, yaptıkları hiçbir iş 
yok, varlıklarınım hiçbir pratik faydası 
yok; ama yine de yollukları, tazminatla
rı, ödenekleri, kutlama ve telefon [mas
rafları ile maiyetlerinde çalıştırdıkları 
elemanları, zaten geçim sıkıntısıından bu
nalan halkın omuzlarında ağır bir fatura 
oluşturur. Hem, Konsey üyelerinin tem
silî mahiyette verecekleri yemek, kabul 
ve resepsiyonların her türlü giderleri de 
yine bu bütçeden karşılanacak. 

Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyeleri 
vatan mı kurtardılar? İşçi, esnaf, köylü, 
çiftçi, memur, emekli: için, bütün bu hal
kı yoksuıUuktaın ve geçim darlığından kur
tarmak içim şehit mi verdiler? Bu lüks, bu 
debdebe ne? Anayasanın geçici 15 inci 
maddesi gibi bir zırhla da çevrili iseniz, 
zaten devlet kuşu başınızda. 

Darbe yaparak, haltın oylarıyla seçi
len Türkiye Büyük Millet Mecl'isi üyele
rini dağıtmanın, Anayasayı tebdil, tağyir 
ve ilga etmenin ödülü, lüks ve ihtişam 
mıdır? (ANAP sıralarından sıralara vur
malar, gürültüler) 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (An
kara) — Sayın Başkan, Anayasayı ilga 
ne demek? Lütfen, arkadaşı ikaz edin. 
(Gürültüler) 

MAHMUT ALIN AK (Devamla) — 
Gün gelecek, sizi kuş gibi dağıtacaklar; 
bu zihniyetle devam ettiğiniz sürece... 
(ANAP sırallarından gürültüler) 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (An
kara) — Sayın 'Başkan, hatip Sayın Cum
hurbaşkanlığına saygılı konuşsun, bu ne 
biçim ifadedir? 

BAŞKAN — Sayın Almak, bir da
kika efendim... 

MAHMUT ALINAK (Devamla) — 
Bitiriyorum Sayın Başkanım.. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

MAHMUT ALINAK (Devamla) — 
İsyan etmeyin, yine isyan ediyorsunuz?.. 
Bakın biz dün Sayın Başbakanı bütün po
lemiklerine rağmen sabırla dinledik, lüt
fen. 

BAŞKAN — Sayın Almak, lütfen, 
karşılıklı konuşmadan konuşmanıza de
vam edin efendim. Lütfen... 

MAHMUT ALINAK (Devamla) — 
Peki; efendim. 

Hem muhtaç durumdaki... (ANAP sı
ralarımdan gürültüler) Yani, sizi bu halk, 
buradaki konuşmacılara laf atasınız diye 
mi gönderdi? 

BAŞKAN — Sayın Almak, Başkanlık 
Divanının görevini siz yapacak değilsi
niz; siz de lütfen Başkanlık Divanının ya
pacağı görevleri alıp, karşılıklı tartışmaya 
girmeyiniz. 
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MAHMUT ALINAK (Devamla) — 
Peki sayın Başkanım. 

LEYLA YENİAY KÖSEOĞLU (İs
tanbul) — Sayın Başkan, «İsyankâr» di
yor, sataşıyor. 

BAŞKAN — Sataşma olduğu zaman 
ben söz veririm, İçtüzük hükümlerini de 
uygularım; ama, lütfen, Sayın Almak... 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — 
Sayın Başkan, arkadaşın bu şekildeki ko
nuşmasına, Başkanlık Divanı olarak sizin 
manii olmanız lazımdır. (SHP sıraların
dan «Ne konuştu ki yahu?» sesleni, gürül
tüler) 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı göre
vini yapar efendim. (Gürültüler) 

TALÂT SARGIN (Tokat) — Sayın 
Başkan, «Darbe» diyor, dikkat edin... 
(Gürültüler) 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 

MAHMUT ALINAK (Devamla) — 
Ben hiç kimse için herhangi 'bir ithamda 
bulunmadım. 

BAŞKAN — Sayın Almak, lütfen, 
Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerinde gö
rüşlerinizi dfjade ediniz ve karşılıklı ko
nuşmalara meydan vermeyiniz. Lütfen 
efendim... 

Buyurunuz. 

MAHMUT ALINAK (Devamla) — 
Peki Sayın Başkanını. 

Hem, muhtaç durumdaki vatandaşla
ra ve öğrencilere Cumhurbaşkanı tara
fından yapılacak yardımların bu bütçe
den karşılanmasını da anlamak mümkün 
değildir. Cumhurbaşkanı, böylesine biır 
yardımda bulunmayı istiyorlarsa, tkendi 
cebinden karşılasın bu giderleri. Dahası, 
yardım yapılacaksa, burada, Türkiye Bü
yük Millilet Meclisli Başkanlık Divanı var, 
birçok yardımı kurumu var. 

Değerli üyeler, yukarıda kısaca sözünü 
ettiğim ve ayrıntısına girmediğim bütün 

bu giderler, lüksten ve gereksiz harcama
lardan başka bir şey değil. Bu ağır malî 
faturalar, zam ve ağır vergi yükleriyle, 
yine, dargelirU vatandaşlara ödettirilecek
tir. 

Sevgıili arkadaşlar, ben burada hiçbir 
parti ayrımı yapmadan, şu anda hiçbir 
parti hakkımda ön yargılı olmadan ve baş
ta ANAP olmak üzere, hiçbir partiyi 
suçlamadan diyorum ki, her ne gerekçey
le olursa olsun, Anayasayı, kanunları ve 
demokratik kuralları ayaklar altıma ala
rak darbeler yapıldığı; Cumhurbaşkanlığı 
makamı seçimlerle değil, despotizmle iş
gal edildiği sürece, keyfilik ve lihtişam 
dolu daha birçok bütçe göreceğiz, yaşa
yacağız ve bu sıkıntılardan da kurtula
mayacağız. (ANAP sıralarından gürültü
ler) Demokratik yaşam hakkımız bir lü
tuf değil... (ANAP sıralarından gürültü
ler) 

MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER 
(Çanakkale) •— Ne diyor yahu bu?.. 

MAHMUT ALINAK (Devamla) — 
Bitti efendim, bir cümlem kaldı... (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika efend.'m... 
Bir dakika... 

MAHMUT ALINAK (Devamla) — 
Demokratik yaşam hakkımız bir lütuf 
değil, en azımdan namusumuz, canımız ve 
haysiyetimiz kadar gerekli bir haktır, Bu 
hakkımıza tecavüz yetkisi nereden alını
yor? Bunu düşünmek zorundayız. 

Saygılarımı sunarım. (SHP sıraların
dan alkışlar, ANAP sıralarından gürültü
ler) 

YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Sayın 
Başkan, geri alsın sözlerini efendim, böy
le şey olmaz; despotizm ne demek? 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Ahnak, «Cumhur
başkanlığı makamı despotizmle» diye bir 
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sözünüz geçti. O sözünüzle, burada her
hangi bir hedefi, 'belidi tek şeyi mi kas
tettiniz, ydksa genel hükümler... {ANAP 
sıralarından gürültüler) Değerli arkadaş
larım... 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Yok 
öyle bir şey!.. 

GÖKSEL KALAYCTOtfLU (Ankara) 
— «ciîşgaıl» 'diyor. 

'MAHMUT ALINAK i(lKaris) — Sa
yın Başkanım, hedef yok genelde söy-
Myoıruım. Herhangi bir ikisi hedef olarak 
alınırmamıışjtır, genel mahiyettedir, 

IflAŞKAN — [Efendim?.. (ANAP sı
ralarımdan (gürültüler) 

(MAHMUT ALINAK (Kars) — Dün, 
aynı şeyii, Sayın (Mülkerrem Taşçııoğlu da 
söyledi; «IBiz demolkraısi için «izle eıl uzat
maya hazırız, liışbirliğii yapmaya hazırız» 
dediler. Ben ide, genel malhiyetite, Cum
hurbaşkanlığı malkamının despdtizırnle d e 
geçirıilmemös'i gerekliğini isöylüyoruım. 
Burada herhangfi bir 'kişi, herhangi bir 
ikuru'm hedefini değildir. (ANAP «ıra-
!larından «Taşçııoğlu burada yok» sesleri) 

GÖKSEL KALIAYCIIOĞU (Ankara) 
Geri alsın! 

BAŞKAN — Buyurun, aynen açık
layın böyle efendim. (ANAP sıraların
dan «Sözünü geri alısın» ıseısılıeri) Bir da
kika efendiim... B'ir dalki'ka lütfen... 

Şimdi ısöz. vereceğim efendim; Hü
kümette vereceğim, Cumhurbaşkanlığı 
makamına vereceğim, Cuırnlhurbaşlkanlığı 
adına gelen arlkadaışumiiza vereceğüm. Lüt
fen durun, bütçeyi konuşuyoruz. 

Lültlfen efendim, bütçeyle ilgili açık
layınız.. 

(MAHMUT ALINAK (Kars) — Sa
yın Başkanım, ben Iburada Sayın Genel 
Kurulun da talkdir buyuracağı gibi her
hangi ibir 'kişiyi vaya kişileri hedef jgök-
tenmeden 'konuştum. Söylediğim ve söy

lemek istediğim şey şu : Currihufbaşlkan-
lığı malkamı, halkın hür .iradesiyle, hal
ikın Ibu hür iradesliyde vereceği oylarla 
doldurulması gereken İbir makam oülma-
1 ildir, diyoruım. (ANAP sıralarından gü-
rülltüler) 

GÖKSEL KALAYCIOĞLU (Anka
ra) — Değil 'mi yani?.. 

TEMEL GÜNDOĞDU (tetanbul) — 
Seçildi geldi adam yahu. 

BAŞKAN — 'Müsaade edin ©fendim. 
MAHMıUT ALINAK (Devamjla) — 

Ben bunun dışında herhangi 'bir iısnaltta 
bulunmamama rağmen, birlkısum ısayın 
ANAP milletvekillerinin teplkli terini ger
çekten anlayaımıyıorıum. (ANAP ısıraıla-
rından gürültüler) 

TEMEL GÜINDOĞDU (Manbul) — 
«Döspdtizımle 'işgal eldLIltmiş yer» ne de
mektir? 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Ta
mam Ahmak, anılamazlarsa anlamasın
lar; isen anlaıtltın, İn aşağı. 

MAHMUT ALINAK (Devamla) — 
Ben, «Deıspdtiizımle işgal edilmiş'tıir» şek
linde İbir beyanda Ibuılunmadıım. O za
man, dernek ki ısliz dinlemediniz. (ANAP 
sıralarınŞdan gürültüler) 

TEMEL GÜNDOĞDU (ıtafcanbull) — 
Zabıtlardan okuyun. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — 
«ANAP milletvekilleri» ne demdk? 

(MAHMUT ALINAK (Devamla) — 
Zabıtlardan okuyun. Ben size aynen bu-
radan okuyorum, istemeniz ibir daha 'oku
yayım. 

Daspö/ilizım ile... Şimdi, ülkede eğer 
demokrasiden ısöz edeceksek, «»Bu ülke
de demidkraıs'i olmalıdır» diyorsak... 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — 
Varidır demdkraıgi... 

İMAHMUT ALINAK (Devamla) — 
«Bu lü'Jkede demıdkraısi ıkeslimtiye uğra-
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maırnalı» ,di.yıorsalk, «Bu ülkede s'ivi/l bir 
ıd'emlolkraısintn ikaflucı olması gerekir» di
yorsak, yalnız iben değil, İktidar partisi 
olarak en ıbaşta ısfelerin, Cuımlhurlbaşlkan-
lığı maıkamı ıgîiih'i büyük fok ımalkatma... 

GÖKSEL KIALAYCIOĞLU (Anka
ra) — Şu anda ne lüzum var bunu söy
lemeye? 

MAHMUT ALTNAK (Devamla) — 
... 'büyük feıir makama saygı göstererek, 
Ibiu makamın,, halikın hür iradesini yansı
tacak: şekilde, halkın /oylarının ve halkın 
iradesinin tecelli edeceği bir 'kurum ola
rak (görmeniz ıgerekmeiklte. 

BAŞKAN — ıBuyurun efendim. 

ıMlAHMIUT ALINAK (Devamla) — 
Yetedli oluyor mu Sayın Başlkanım? 

BAŞKIAN — Buyurun' efendim. 

•MAHMUT ALINIAK (Devamda) — 
Teşeikikür ederim. '(SHP «ıralarından al
kışlar., ANAP ısıra'lanradatı 'gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen drendim... Lüt
fen... 

Görüşmeler Ibitımıiştir. 
Hükümet, Komisyon ve Cumhurbaş

kanlığı adına gelen Sayın Sedaıt Güne-
ral (bir aeıiklama yapmak ve söz almak 
isitemelk'te mildirler efendim? 

CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL 
SEKRETERİ SEDAT GÜNERAL — 
Hayır efendim, ıbir açııkılama yapmaya
cağım. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 

PLAN VE IBÜTÇE KOMİSYONU 
'BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Sam-
ısun) — Hayır efendim. 

'BAŞKAN — Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH 
TENEKECİ (Konıya) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı Ibüıt-
çesinin bölümlerine geçi'Iımesinii oylarını
za ısunuyorum : Kaibuil edenler... Kabul 
etmeyenler... Kalbul editaı'işKir. 

Sayın üyeler, Cumhurbaşkanlığı büt
çesinin bÖlümlerin>i 'ayrı ayrı okutarak 
'oylarınıza 'sunacağım : 

/. — Cumhurbaşkanlığı 1988 Malî Yılı Bütçesi 

Program 
kodu 

101 

Açıklama Lira 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 1 783 000 000 
BAŞKAN — Kalbul edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 
BAŞKAN — IRa'bul edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

19 000 000 

TOPLAM 1 802 000 000 

BAŞKAN — Kalbul edenler... Etmeyenler... İKalbul edii'miştir. 

2. — Cumhurbaşkanlığı 1986 Malî 
Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı 1986 
Malî Yılı Kesinhesalbının bölümlerine ge
çilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Kalbul etmeyenler... Kabul edil
miştir 

Kesinhesalbın bölümlerini ayrı ayrı 
okuitarak oylarınıza (sunacağım: 
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A, — Cetveli 

Ödenek 
Ödeneğin Çeşidi Lira 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetten 1 347 986 000 
BAŞKAN —Kaibul edenler... Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 
Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 66 300 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 1 414 286 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Cumhurbaşkanlığı 1986 malî yılı ke-
(sinihesalbının bölümleri kalbull edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Kurulunca, Cumhurbaşkanlığı 1988 malî 
yılı bütçesi ile 1986 malî yılı kesinhesabı 
kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Hayırlı olmasını temenni ederiz, di
leriz. (Alkışlar) 

C) SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 
1. — Sayıştay Başkanlığı 1988 Malî 

Yılı Bütçesi 
2. — Sayıştay Başkanlığı 1986 Malî 

Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Program gereğince, Sa

yıştay Başkanlığı bütçesinin ve kesinhesa-
bının (görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Sayıştay Başkanlığı adına temsilci?.. 

Burada. 

Gruplar adına ısöz alanları okuyorum: 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın 
Möhmet Korkmaz, Anavatan Partisi Gru
bu adına, Sayın Rıfkı Yaylalı, Sosyalde-
mokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın 
Fuat Erçetin. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sa
yın Mehmet Korkmaz; buyurun efen
dim. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA MEHMET 
KORKMAZ (Kütahya) —. Sayın Baş
kan, Yüce Parlamentonun değerli üye
leri; 1988 malî yılı bütçesi içerisinde yer 
alan ve anayasal bir kuruluş olan Sayış-. 
tay bütçesinin tümü üzerinde Doğru Yol , 
Partisi Meclis Grubunun görüşlerini arz 
etmek üzere huzurlarınızda bulunuyorum. 
Sözlerime başlarken, Yüce Parlamento
yu ve Sayıştay mensuplarını Doğru Yol 
Partisi Grubu ve şahsım adına saygıla
rımla selamlıyorum. (DYP sıralarından 
alkışlar) 

Kuruluşundan beri, değişik siyasî yö
netim ve iktidarlar döneminde, devletin 
gelir, gider ve mal hesaplarını denetle
me görevini, sahip olduğu yetkiler çer
çevesinde tam bir tarafsızlık içinde sür
düren ve 126 yıllık tarihî bir geleneğe 
sahip olan Sayıştay, Cumhuriyet dönem
lerimizin anayasaları içerisinde yer almış 
anayasal bir kuruluşumuzdur. 

Sayıştay, kuruluşundan bugüne kadar 
günün icaplarına göre birçok değişiklik
lere uğramış olmasına rağmen, devleti
mizin bütçelerinin denetimini gereği gi
bi yerin© getirememektedir. 

Yıllar önceki bütçeler ve bunların 
denetlenmesi için kurulan teşkilat ve per
sonel ile bugünkü devlet bütçeleri ve bu
na ek olarak ihdas edilmiş fonların de
netlenmesi, bunlara ilaveten belediyele
rin ve özel idarelerin, ayrıca son yıllarda 
artan belediye sayılarının çoğalmaları kar
şısında, Sayıştayın yükünün ve görevinin 
arttığı açıkça ortadadır. 

Anayasamızın 160 inci maddesi, Sa
yıştayın vazifelerini gayet veciz bir şe
kilde tarif etmiş, birinci fıkrasında, «Sa
yıştay, genel ve katma bütçeli dairele
rin bütün gelir ve giderleri ile mallarını 
Türkiye Büyük Millet Meclisi adına de
netlemek ve sorumluların hesap ve işlem
lerini kesin hükme bağlamak ve kanun
larla verilen inceleme, denetleme ve hük
me bağlama işlemlerini yapmakla görev
lidir» denmiştir. 

Bu maddenin, bütçeyi tarif eden mad
deden hemen evvele alınmış olması te
sadüfi değildir; çünkü, Anayasanın 161! 
inci maddesi de bütçeyi tarif eder ve on
dan evvel de, bütçenin murakabesinin 
Sayıştaya tevdi edildiğini ifade eder. Ö 
halde, bütçenin anlamı, şümulü ve tarifi, 
Sayıştayın faaliyetini sınırlar, tayin eder, 
belirler demektir. 161 inci madde, «Devle-
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tin ve kamu iktisadî teşebbüsleri dışın
daki kamu tüzelkişilerinin harcamaları, 
yıllık bütçelerle yapılır» der. 

Sayıştayın kaderi, Sayıştayın yetkile
ri, Meclisin kaderi' ve Meclisin yetkile
riyle paraleldir; çünkü, Sayıştay, Meclis 
adına iş görür, Meclis adına murakabe 
yapar. Eğer, Meclisin yetkileri, Anaya
sanın veya demokratik rejimlerin öngör
düğü seviyede ve müessiriyette işlerse, Sa
yıştay da aynı seviyede ve aynı müessi
riyette çalışır ve faaliyet gösterir. 

Eğer, bir memlekette Meclisin yetki
lerine çeşitli sınırlamalar konmuşsa, -ki, 
bu sınırlamalar genellikle malî sahalarda 
olur; çünkü, hükümetlerin en hassas ol
dukları, en çok mücadele verdikleri alan 
budur- Sayıştay da mahiyetinden, itiba
rından kaybeder ve lalettayin bir sıra te
şekkülü haline gelir. Onun için biz, Sa-
yıştayı savunur ve Sayıştayın daha iyi 
işlemesini, daha iyi sistemleştirilmesiııi is
terken, aslında, Meclisimizin, yani demok
rasimizin, rejimimizin mükemmeliyeti pe
şinde koşuyoruz demektir. Bu itibarla 
da, Sayıştay için gayret sarf etmek, bir 
bakıma, nefsi müdafaadır. 

Değerli milletvekilleri, Sayıştayın, dev
letin yasama organına bağlılığının ve 
onun adına denetim görevi yapmasının 
Anayasamızda temel bir esas olarak ka
bul edilmesinin nedenini bir daha tek-
rarda fayda görmekteyim. Bu neden de, 
Sayıştayın görmekte olduğu anayasal gö
revin, millî hâkimiyetin bir safhasını 
oluşturmasıdır. Hiçbir parlamento, dev
letin gelir, gider ve inallarının idare ve 
muhafazasını murakabeden kaçınamaz 
ve bunu ihmal edemez. Hele, giderek ar
tan devlet masrafları karşısında, bütçemi
zin sürekli olarak daha büyük boyutlara > 
ulaştığı son yıllarda, malî egemenliğin ya
sama yetkisini kullanan Meclisimizin, 
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Sayıştayın gördüğü görevi bizzat yapa
mayacağı ortadadır. Zira, bu bir teknik 
ve ihtisas işidir. Şu hale göre, millet pa
rasının toplanmasının ve harcanmasının 
denetimini Meclisimiz adına yapan Sayış
tayın görevinin de, giderek arttığı ve 
ağırlaştığı bir gerçektir. 

Çok partili hür demokratik rejimi
mizde Sayıştayın korunması gereken çok 
önemli yönü de, ağır ve kutsî görevi için
de tarafsızlığıdır. Bu husus, Anayasamız
da etkin bir biçimde teminat altına alın
mıştır, 

126 yıllık şerefli bir geçmişi içinde, 
Sayıştayın değerli mensupları, Anayasa
mızın ilke ve esasları doğrultusunda ken
di görev ve yetki sınırları içinde hizmet 
vermişlerdir. Bunun gerçek nedeni de, 
Sayıştay görevlilerinin, yetkileri çerçeve
sinde, Türkiye Büyük Millet Meclisini 
temsil ettikleri bilincine vakıf olmaları
dır. O itibarla, Sayıştay mensuplarının, 
bundan sonraki hizmetlerinde de aynı bi
linç ve başarıyı göstermelerinde en bü
yük dayanak, yine Yüce Parlamento ol
malıdır. 

Sayın milletvekilleri, Sayıştay, devle
tin gelir ve giderleri ile mallarını Türki
ye Büyük Millet Meclisi adına denetle
mesinden dolayı, yürütme kuvveti dışın
da, Anayasanın yargı bölümünde yer al
mıştır. 

Sayıştayın yargı faaliyeti, denetçile
rin, sayman hesaplarını inceleyerek mev
zuata uygun olmayan konuları raporla
rıyla yargı dairelerine getirmeleri sure
tiyle başlamaktadır. Bu nedenle, denet
çilerin yaptıkları görev, yargı faaliyeti
nin başlangıcını oluşturmaktadır. 

Yüce Meclisimize, gerek yargı süz
gecinden geçmiş sağlıklı bilgiler sunul
ması ve gerekse kamu kaynaklarını ta
sarruf eden memurların hesaplannrn ba-
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ğımsız bir yargı yerince aklanması ihti
yacının karşılanabilmesi için, Sayıştay, 
yargı yetkisiyle teçhiz edilmiştir. 

Sayıştay, bir yandan Anayasanın yar
gı bölümüne alınırken, öte yandan, anı
lan maddeye, Sayıştayca verilen ve kesin 
hüküm taşıyan kararlar dolayısıyla idarî 
yargı yoluna başvurulamayacağı buyruğu 
getirilmiştir. 832 sayılı Sayıştay Kanunu
nun 1 inci maddesinde, Sayıştayın, so
rumluların hesap ve işlemlerini yargıla
ma yoluyla kesin hükme bağlayacağı be
lirtilmiş, 2 nci maddesinde de, yargı ve 
karar organları sayılmış, değişik 14 ün
cü maddesinde ide, dairelerin birer hesap 
mahkemesi olduğu hükme bağlanmış olup 
müteakip maddelerde de bu doğrultuda
ki düzenlemelerle, Sayıştay bir yargı mer
cii olarak teşkilatlandırılmıştır. ı 

Sayıştayın iştigal alanı malî olaylar 
olduğundan, yargı fonksiyonunda da bun
dan kaynaklanan özellikler taşımaktadır. 
Onun için, Sayıştay yargısı klasik yargı
ya paralellik göstermekte ve tamamen ne
vi şahsına münhasır bir nitelik taşımakta
dır. 

21 Şubat 1967 tarihinde Yüce Mec
listen çıkan ve halen yürürlükte olan 832 
sayılı Kanunla, Sayıştay denetçilerinin 
hakları, teminatları, disiplin ve ceza ko
vuşturmaları, hâkim ve savcıların statü
lerine paralel olarak düzenlenmiştir. Sa
yıştay Birinci Başkan ile üyeleri, Sa
yıştay Kanununda belirtilen niteliklere 
sahip olmak şartıyla, Türkiye Büyük Mil
let Meclisince seçilmektedir. Meslek men
suplarının diğer bölümünü oluşturan de
netçiler ise, mesleğe belli nitelikleri taşı
yanlar arasından yarışma sınavı ile aday 
olarak alınmakta ve iki yıllık uygulama
lı meslek kursuna tabi tutularak, belli 
bir formasyon ve yeterlik sınavını kazan
dıktan sonra bu sıfatı elde etmektedir-
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ler. Bu şekilde, mesleğe yeni intisap eden 
denetçilerin, disiplin ve ceza kovuşturma
ları da, hâkimlerin tabi olduğu usullere 
bağlanmıştır. Bu nedenlerden dolayı, Sa
yıştay meslek mensuplarının nitelikleri 
ile özlük hakları, yasama organınca, hâ
kim ve savcılarınkine denk olarak ka
bul edilmiştir. Hatta, 1970 yılında yürür
lüğe giren 1260 sayılı Kanunla, bu per
sonelin ödeneklerinde, adlî hâkim ve sav
cılar hakkındaki yasal düzenlemelerle be
raberlik korunduğu halde, 241 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamenin yürürlü
ğe konulduğu 1 Temmuz 1984 tarihinde, 
Sayıştay mensupları aleyhine bu denge 
bozulmuş ve bundan sonraki düzenleme
ler ile de bu farklılık giderilemediği gibi, 
aleyhte yeni durumlar yaratılmıştır. 

Sayıştay denetçilerinin özlük hakların
da bugüne kadar meydana gelen gerile
meler, şu dört noktada toplanmaktadır: 

1. 1 Temmuz 1984 tarihinde yürür
lüğe giren 241 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve daha sonraki düzenleme
lerde, birinci sınıfa ayrılmış bulunan hâ
kimlerin aylık ek gösterge rakamları 
2 700 olarak belirlendiği halde, Sayıştay 
denetçilerinin ek göstergeleri 1 950 raka
mında bırakılmıştır. 

2. 23 Ocak 1987 tarih ve 270 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile birin
ci sınıfa ayrılmış bulunan adlî ve idarî 
hâkimlere 650 ve 750 gösterge rakamı
nın bütçe kanunlarında memur aylıkları 
için belirlenen katsayı ile çarpılması so
nucunda bulunacak miktarların net ola
rak «Yüksek Hâkimlik Tazminatı» adıy
la ödenmesi kabul olunduğu halde, Sayış
tay denetçileri bu haktan da mahrum 
bırakılmışlardır. 

3. Sayıştay meslek mensupları, hâ
kimler ve savcıların yararlandığı tarz
da mesleğe intisap ettikleri zaman, diğer 



T. B. M. M. B : 46 5 .4 .1988 O : 2 

kamu kurumlarında kadro, maaş ve de
rece yönünden iktisap ettikleri haklardan 
hiçbir surette yararlanamamakta, ancak 
mevzuatta öngörülen giriş derece ve ka
demesinden işe başlamaktadırlar. 

Yine, 3409 sayılı Kanunun geçici 1 
inci maddesiyle, halen görevde bulunan 
hâkim, savcı ve hâkim adaylarının, di
ğer kamu kuruluşlarında kadro, maaş ve 
derece yönünden iktisap ettikleri hizmet 
süreleri, geçmişe yönelik malî bir hak 
doğurmamak ve hâkimlik ve savcılık kı
deminden sayılmamak kaydıyla, kadro 
şartı aranmaksızın değerlendirilmiştir. Bu 
durum, hâkim ve savcılar açısından, önce 
276 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
meyle, bilahara 24 Şubat 1988 tarih ve 
3409 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü 
Hakkında Kanunla düzeltilmişse de, Sa
yıştay denetçileri için böyle bir düzenle
me, haleni -maalesef- yapılmamıştır. 

4. Kamu Konutları Yönetmeliğinin 
4 üncü maddesinin (F) fıkrasında 24 
Ekim 1987 tarihinde yapılan değişiklik
le, 2802 sayılı Kanuna tabi hâkim ve 
savcıların konut kira ücretlerinin dev
letçe karşılanması imkânı sağlanmış, ben
zeri statüde bulunan Sayıştay meslek 
mensuplarına ise böyle bir imkân maale
sef tanınmamıştır. Sayıştay denetçilerine 
ait özlük haklarının, hâkim ve savcılarla 
benzer hale getirilmesini, bu haksızlığın 
ve adaletsizliğin giderilmesini temenni edi
yoruz. 

Muhterem milletvekilleri, Sayıştayi-
mız, Yüce Meclis adına bütçeyi denetle
yen bir kurum olarak, kendi bütçesini 
hazırlarken, daima tasarruf ilkelerine ri
ayet etmiş ve diğer kurumlara örnek ol
maya özen göstermiştir. 

126 yıllık maziye sahip olan Sayış-
tayımız, uzun yıllar, Ankara Namık Ke

mal Mahallesindeki 11 adet lojmandan 
yararlanmaktadır. Son üç yıl içinde, büt
çe imkânlarının elverdiği ölçüde lojman 
alımı yoluna gidilmişse de, personel mev
cudu dikkate alındığında, alınan lojman 
sayısının yetersiz olduğunu da ifade et
mek istiyorum. Dileğimiz, bundan son
raki yıllara ait bütçelerde de, bu im
kânın Sayıştayımıza tanınarak, daha faz
la Sayıştay mensubumuzun lojmana gir
mesinin sağlanmasıdır. 

Sayıştaym şu anda görev yaptığı bi
nalar, Atatürk Kültür Merkezi alanında 
kalmış olduğundan ve Balgat Mahalle
sinde bulunan 32 517 metrekarelik saha 
yeni hizmet binası inşa edilmek üzere 
kamulaştırıldığından, bu yıl içkide proje 
işlemlerinin tamamlanarak bir an önce 
inşaatına başlanılmasını talep ediyoruz. 
Temennimiz, 126 yıllık geçmişe sahip bu 
değerli kuruluşumuzun yeni bir hizmet 
binasına kavuşarak, mensuplarının daha 
rahat bir ortamda çalışmasının sağlan
masıdır. 

Sayın milletvekilleri, 126 yıllık bir geç
mişe sahip bulunan Sayıştayımız, kurul
duğu günden birkaç sene evveline kadar 
dışa açılamamış, dünyadaki sayıştayların 
uygulamaları ve yeni denetim şekilleri 
konusunda yeterli bilgilere sahip oluna
mamıştır. Son yıllarda diğer ülke sayış-
taylarına heyetler göndermek suretiyle 
incelemeler yaptırılmış ve karşılıklı bilgi 
alışverişinde bulunulmuştur. Gerek ince
leme süresinin çok kısa oluşu ve gerek
se gönderilen meslek mensubu sayısının 
azlığı nedeniyle istenilen yeterli sonuç el
de edilememiştir. Bu nedenle, Sayıştay 
meslek mensuplarının diğer ülkelerin Sa
yıştayları ve malî mevzuatları konusun
da gerekli bilgi ile teçhiz edilebilmeleri 
için bu ülkelere daha uzun süreli (Bir iki 
yıl gibi sürelerle) gönderilmeleri uygun 
olur kanaatindeyiz. 
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Değerli arkadaşlarım, son yılların ak
tüel konularından birisi de mahallî ida
relerdir. Bilindiği üzere, mahallî idareler 
832 sayılı Sayıştay Kanununun geçici 8 
inci maddesi uyarınca ikinci derecede de
netime tabi tutulmaktadır. 1987 -yılında, 
Sayıştayca, 51 il merkezi olmak üzere, 
ancak 73 belediye ve özel idarenin ye
rinde denetimi yapılmışsa da, belediye ve 
özel idarelerin toplam sayısı karşısında 
bu rakam çok mütevazi kalmaktadır. 
Onun için, Sayıştayın gerek personel ve 
gerekse araç gereç ve bina problemleri
nin en kısa zamanda çözümlenerek ma
hallî idarelerin tamamının denetime tabi 
tutulmaları sağlanmalıdır. 

Yine, son günlerin güncel konuların
dan birisi de fonlardır; Meclisimizde bü
tün yapılan konuşmalarda gündeme gelen 
konulardan birisi de, hepinizin bildiği 
gibi, fonlardır. Bugüne kadar kurulmuş 
fonların büyük bir kısmı, maalesef, Sa
yıştay denetimi dışında tutulmaktadır. 
Sayıştay denetimine tabi fonların bütçe
leri, denetim dışı tutulan fonlara göre 
daha kısıtlı olmaktadır. Bu nedenle, asıl 
denetlenmesi gereken büyük kapasiteli 
fonlar, maalesef, Sayıştay denetiminin dı
şındadır. Genel veya katma bütçe ödenek
leriyle ya da bütçe dışında yaratılan kay
naklarla oluşturulan bu fonlar, emrine ve
rildikleri kamu kuruluşlarına, bütçe ve 
malî mevzuat dışında harcama yetkisi 
veren malî araçlardır. Ancak, fonlar, bu
günkü iktidarın, ANAP anlayışı ile ülke
miz ekonomisinin yönetiminde ve yönlen
dirilmesinde, nerede ise bütçelerimizin 
yerini alacak derecede, kurumlaşma te
mayülü göstermektedir. Fonların bu şe
kilde gelişmesi ve genişlemesi, geleneksel 
bütçe ilkelerine olduğu kadar, halen uy
gulanmakta olan «Program - Bütçe» sis
temine de aykırı düşmektedir. 

Öte yandan, fonların, ısrarla, Sayıştay 
denetimi dışında bırakılması da, 1980 son
rasında müşahede edilen «Güçlü icra, 
muktedir iktidar» özlemini yansıtmakta
dır. Egemenliğin kayıtsız ve şartsız mil
lete ait olduğu tartışmasız olan bu ülke
de, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
yetkilerini azaltmaya matuf her hareke
tin, Doğru Yol Partisi olarak, grup ola
rak karşısında olacağız. Güç, icrada de
ğil, Türkiye Büyük Millet Meclisindedir. 
Temennimiz odur ki, iktidar, fonların 
sayı ve kapsam olarak genişletilmesin
den ve dolayısıyla yeni kaynaklar ara
yışımdan süratle vazgeçmelidir. Kısaca, ik
tidar, geleneksel bütçe ilkelerine uyarak, 
malî mevzuata ve bütçe disiplinine bağlı 
kalsın ve sonuç itibariyle, kendileri için 
de bir teminat olan Sayıştay denetimine 
sözkonusu fonların da tabi tutulmasını 
sağlayacak yasal düzenlemelerin bir an 
önce yapılarak, Anayasamızın 160 inci 
maddesinin tam anlamıyla işlerlik kazan
masını sağlasın istiyoruz. Sağlasın ki, bu 
konudaki tartışmalar da böylece bu Mec
liste, bundan sonra son bulsun. 

İnşallah, bu fon tatbikatından vazge
çilir ve Sayıştayımız da, tıpkı Meclisimiz 
gibi, gerçek yetkilerini kullanma imkânı
na sahip olur. Çünkü, bütçe dışı fonla
rın giderek büyümesi nedeniyle, devlet 
bütçesinin önemli bir bölümünün dene
timsiz bir hale geldiğini veya denetimde 
birtakım sakıncaların ortaya çıktığını da 
hep beraber görüyoruz. Birtakım düzen-, 
siz kullanımları önleyici tedbirleri alabil
memiz için, bu fonların, mutlaka, Sa
yıştay denetimi içine sokulması ve Türki
ye Büyük Millet Meclisinin önüne geti
rilmesi gerekiyor. Denetimi olmadığı için, 
bu fonlar, haksız politik güç yaratabili
yor ve demokrasimizi de çok büyük öl
çüde zedeliyor, yolsuzlukları kolaylaştı-
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rabiliyor. Yarın, öbür gün, burada yol
suzluklar peşpeşe önümüze gelebilir. 

O itibarla, bu fonlar konusunun öne
mine bir kere daha burada dikkatlerini
zi çekiyoruz. Aksi takdirde, yarın, öbür 
gün bunların altından ANAP Grubu da ' 
kalkamayacaktır. 

Yüce Meclisin değerli milletvekilleri, 
Sayıştay bütçesinin milletimize ve men
suplarına hayırlı ve uğurlu olmasını di
liyor, şahsım ve grubum adına hepinizi 
saygı ile selamlıyorum. (DYP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Korkmaz. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Er
zurum Milletvekili Sayın Rıfkı Yaylalı; 
buyurun efendim. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

ANAP GRUBU ADINA MUSTA
FA RIFKI YAYLALI (Erzurum) — Sa
yın Başkan, Yüce Meclisimizin saygıde
ğer üyeleri; Sayıştay Başkanlığının 1988 
yılı bütçesi hakkında Anavatan Partisi 
Grubu adına görüş ve düşüncelerimizi 
arz etmek üzere huzurunuzda bulnuyo-
rum. 

Devlet bütçesini kabul etme yetkisi
nin parlamentolara intikal etmesi, icra 
organının bütçe uygulamalarında icranın 
kanunî sınırlar içinde kalıp kalmadığı hu
suslarının denetlenmesi fikrini de doğal 
olarak beraberinde getirmiştir. 

Yapısal özellikleri sebebiyle parla
mentoların bütçeyi bütün evrelerinde ve 
ayrıntılarıyla denetleme imkânına sahip 
bulunmamaları, parlamento adına görev 
yapan ve uzmanlardan oluşan bir teşki
lata ihtiyaç göstermiştir. Nitekim, 5 Ka
sım 1839 tarihinde ilan edilen Gülhane 
Hattı Hümayunu ile başlayan Osmanlı 
împaratorluğundaki yenileşme hareketle
ri sonucu ilk planda Divanı Muhasebatın 

(Sayıştayın) oluşturulması bu müessese
nin gereğini açıkça ortaya koymaktadır. 

Sayıştay, 1876, 1924, 1961 Anayasa
larında yer almak suretiyle anayasal ku
rum olma özelliğini! muhafaza etmiş ve 
en son 1982 Anayasamızda da görev ve 
fonksiyonları açıkça belirtilmek suretiyle 
yargı bölümünde yerini almıştır. 1982 
Anayasamıza göre, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi, hükümetleri, Meclis araş
tırması, genel görüşme, gensoru ve Mec
lis soruşturması yollarıyla denetlediği gi
bi, kabul ettiği! bütçe ve kesinhesap ka
nunlarıyla da icrayı diğer bir yoldan de
netleme imkânına sahip bulunmaktadır. 

Bütçe kanunu, başlangıçta devlet ge
lirlerinin tahsili ve giderlerinin yapılması 
konusunda icranın yetkisini çerçevele-
mekte, kesinhesap kanunu 'ilse, bu yetki
leri kullanan hükümeti ibra etmektedir. 
Bu açıdan, kesinhesap sistemi parlamen
to düzeyinde bütçe kontrolünün esasını 
teşkil etmektedir. Parlamento, bu dene
timini Sayıştayın düzenlediği uygunluk 
bildirimini! esas almak suretiyle yürüttü
ğünden, Sayıştay faaliyetlerinin sonuçları 
icrayı doğrudan etkilemektedir. 

Değerli milletvekilleri, şimdi sizlere, 
Sayıştayın çalışmaları hakkında kısa bil
giler sunmak istiyorum : 

A) Sayıştayımız, diğer ülkelerin Sa
yıştayları ile yakın 'ilişkiler kurarak bil
gi alışverişinde bulunmak suretiyle, de
netimde daha çağdaş yöntemlerin kulla
nılması çalışmalarına başlamış, bu amaç
la, çeşitli Avrupa ülkelerine heyetler gön
derilmiştir. Böylece, çok hassas olan 
devlet harcamaları, yetişmiş uzmanlarca 
denetlenir olmuştur. 

Ayrıca, Birleşmiş Milletlere bağlantılı 
olarak kurulmuş bulunan Uluslararası 
Yüksek Denetim Kuruluşları Teşkilatı 
üyesi bulunmaktadır. Bu teşkilatın belir-
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li sürelerde yapmış olduğu kongrelerde 
Sayıştayımız da temsil edilmekte olup, 
dünya sayıştaylarının sorunları tartışıl
makta ve yenilikler takip edilmektedir. 

Sayıştayın dışa açılma ve personel ye
tiştirme gayretlerini takdirle karşılıyor, 
bundan sonraki yıllarda da yoğunluk ka
zanmasını diliyorum. 

B) Kamu mallarının denetimi sıra
sında Türk kültür sanat varlıklarının tes
pit edilerek, tarihî kıymeti haiz tablo, 
avize, halı, kilim gibi eşyalara ait bilgi
ler toplanarak bir rapor halinde Kültür 
ve Turizm Bakanlığına intikal ettirilmesi 
çalışmalarının devam ettiği tespit edil
miştir. Kültür ve sanat tarihine büyük 
katkılar sağlayacağına inandığımız bu 
faaliyetleri takdirle karşıladığımızı be
lirtmek istiyorum; ancak, bu geniş çalış
ma alanları içerisinde,, bir de devlet mal
larının bir envanterini çıkarmasını te
menni ediyorum. 

C) Sayıştayda kurulu bilgi işlem 
merkezindeki sistemlerden yararlanmak 
suretiyle, kanunen üç günde vizelenmesi 
gereken ödenek ve kadro vize işlemleri
nin kısa zamanda sonuçlandırılmakta ol
duğu, aynı şekilde, sözleşme kayıt ve tes
cil işlemlerinin de süratle vizelendiği, bu 
nedenle de, idarenin işlemlerimde belli 
bir süratin sağlanmış olduğu müşahade 
edilmiştir. Büyük ehemmiyet arz eden 
bu zaman kısaltması çalışmalarından do
layı, ayrıca, Sayıştay mensuplarını kutla
mak istiyorum. 

Bilgiişlem merkezinde bulunan sis
temlerin 1978 tarihinden beri kullanılmış 
olması nedeniyle ekonomik ömürlerini ta
mamlamış bulunmasına rağmen, bütçe 
tasarrufu nedeniyle yenileme yoluna gi
dilmemiş olmasını da takdirle karşılıyo
rum. 

D) Sayıştay, denetim fonksiyonu ifa 
ederken, bir yandan da eğitici ve öğreti
ci olma yolunda birtakım girişimlerde 
bulunduğu, bu meyanda kısıtlı bütçe üim-
kânlarıyla 2 500 sayfayı aşan ve üç cilt 
halinde düzenlenen denetim el kitabı ya
yımlanarak, devlet daireleriyle, mahallî 
idarelere ulaşması sağlanmıştır. 

Ayrıca, diğer resmî kurumlar tarafın
dan düzenlenen seminerlere bilgi ve eği
tim desteği sağlamak amacıyla, Sayıştay 
meslek mensuplarının görevlendirildiği 
ve anılan kurumlarca da bu durumun tak
dire şayan ve memnuniyet verici bir hu
sus olduğu tarafımıza aksettirilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, parlamento adı
na denetim yapan ve Yüce Meclisimizin 
etkinliğine katkıda bulunan bu anayasal 
kuruluşumuzun 1988 yılı bütçesinin öde
nek tutarı tespit edilirken, kesinlikle, sa
vurganlıktan kaçınılmış ve tasarruf ilke
lerine riayet edilerek, gerçek ihtiyaçları 
karşılayacak miktarda olduğu görülmüş
tür. 

Sayın milletvekilleri, aktüel olan, fon
ların Sayıştay, dolayısıyla Parlamento de
netiminden uzak tutulduğu şeklindeki 
görüşlere de cevap vermeyi uygun görü
yoruz. Fonlar, esas itibariyle denetim dı
şı bırakılmamışlardır. Yüce Meclisimiz
den geçen kuruluş yasalarıyla, bu husus, 
millî iradenin takdirine iktiran etmiştir. 
Özellikle, 9.4.1987 tarihli Resmî Gazete
de neşredilmiş olan 3346 sayılı Kanun-' 
la, fonların tümü Meclis denetimine alın
mış, ilk aşamada Plan ve Bütçe Komis
yonu marifetiyle, daha sonra Genel Ku
rul takdirlerine arz edilmek suretiyle de
netimin tamamlanması esası getirilmiştir. 
Böylece, yüce milletimiz adına denetim 
yapan Sayıştayımız, fonların denetimi 
hususunda etkinliğini! muhafaza etmekle 
beraber, bir kısım fonların denetimini de, 
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mezkûr kanun, öngördüğü şekilde, aslî 
unsur olan Parlamento denetimine bırak
mış olmaktadır. Bu itibarla, ortada millî 
iradenin tezahürü ve icranın denetimi 
esas olduğuna göre, tartışmaların, aksi 
istikamette sürdürülmesinin gereği de an
laşılamamıştır. 

Sayın milletvekilleri, bu vesileyle, Yü
ce Heyetinizi grubum ve şahsım adına 
saygıyla selamlarken, Sayıştay bütçesinin 
hayırlı olmasını diler, saygılarımı suna
rım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Yaylalı. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına, Edirne Milletvekili Sayın Fuat 
Erçetin; buyurun, (SHP sıralarından al
kışlar) 

SHP GRUBU ADINA FUAT ER
ÇETİN (Edirne) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; Sayıştay Başkanlığı
nın 1988 malî yılı bütçesi hakkında SHP 
Grubunun görüşlerini sunmak için hu
zurunuzdayım. Üçüncü konuşmacı ol
manın da zararları; diğer arkadaşlarım 
bazı konuları söyleyince, ben de müm
kün olduğu kadar makaslayarak, hazırla
dığım metni sizlere özet halinde sunma
ya çalışacağım; ama, ANAP milletve
kili arkadaşım gibi de çok iyimser bir 
tablo çizmeyeceğim bu konuda. 

Denetim ve Sayıştay konulanında sağ
lıklı yargılara varabilmek için biraz geç
mişe dönmekte yarar var; çünkü, dene
tim olayı devletle yaşıttır. Devletin doğu
suyla birlikte denetim fikri de gelişmiştir; 
ister mutlakiyet, ister meşrutiyet, ister 
cumhuriyet olsun, tüm yönetim biçim
lerinde denetime gereksinme duyulmuş
tur. 

Kısa bir tarihçesini yapmak istersek : 
Osmanlı imparatorluğunun ilk dönem
lerinde mülk ve serveti korumak ve gö

zetmek görevi Padişahın idi; sonradan, 
sadrazam, başdefterdar, maliye nezareti 
bugüne kadar gelebilmiştir, tik defa Sul
tan Abdülaziz'in yayınladığı Hattı Hü
mayun ile beraber Divanı Âli Muhasebat 
adında bir denetim örgütü kurulmuştur 
ki, Sayıştayın başlangıcı olup, bugüne 
kadar gelmiştir. 

Bu kısa tarihçeden sonra, şimdi de 
denetim ile demokrasi arasındaki ilişki
ye ve denetimin amaçlarına değinmek 
istiyorum : 

Demokrasilerde, kalkınmanın yükü
nün kimlerin omuzlarında kalacağımın 
saptanması, halktan toplanan paraların 
harcanması, sadece siyasal iktidarların, 
tercihine bırakılamaz; kamu gelir gider 
ve mallarının üretimi, dağıtım ve kulla
nımının denetlenmesi gerekir. Siyasî İk
tidarın karar ve uygulamalarının, kamu
oyunun da katılımı ile irdelenmesi gere
kiyor. Bu anlamda, denetim, yasal bir 
zorunluluk değil, sosyoekonomik gerek
sinmelerin yarattığı bir gerekliliktir. De
netim sorunu, demokrasi sorununun bir 
parçasıdır, 

Sayın milletvekilleri, planlı kalkınma
yı benimseyen ülkelerde ekonominin bir 
bütün olarak denetlenmesine duyulan 
gereksinim, çeşitli nedenlere dayanmakta
dır. Bunlardan en önemlisi, ülkenin mev
cut imkân ve kaynaklarını en sağlıklı şe
kilde saptamak, envanterilni çıkarmak ve 
bunun yeniden dağılımına ışık tutmak
tır. Denetim sonucu elde edilen veriler, 
toplumsal gereksinmeler arasında seçim
ler yapmak, gereksinmelerle olanakları 
denkleştirmek için kullanılan en önemli 
kaynaktır. 

Ekonominin denetiminin bir başka 
amacı da ülkenin bağımsızlığını, egemen
liğini koruyabilmesidir. Çağımızda ulus
ların bağımsızlığı büyük ölçüde malî ve 
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ekonomik güce bağlıdır. Uluslararası 
ekonomik ve malî ilişikliler, gittikçe yo
ğunlaşan ve taraflara bazı hak ve yüküm
lülükler getiren nitelik taşımaktadır. Eko
nomik ve malî yetersizlikler nedeniyle ba
zı ülkelerden aşırı borç alan bir ülke, 
kaynaklarını ve imkânlarım rasyonel bi
çimde kullanamadığı takdirde, borç ve
ren ülkenin ekonomik denetimine girme 
tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır. Bu
na engel olabilmenin yolu, siyasal ikti
darların olası keyfiliklerini önleyecek ger
çekçi ulusal planlamayı yaşama geçirmek 
ve etkin demokratik bir denetim sistemi 
kurmaktır. 

Denetimi gerekli kılan bir diğer ne
den, ülkenin, maliye ve para - kredi re
jimini sağlam esaslara kavuşturmaktır. 
Denetim, bu amacına, bütçeleri ve banka 
sistemlerinin denetimi ile ulaşmaktadır, 
Maliye, para ve kredi rejiminin sağlam 
temellere oturtulmasında, bütçe denetimi 
yaşamsal değer taşımaktadır. 

Yasaların uygulanmalarını ve yasala
ra uymayı sağlamak, denetimin bir baş
ka amacıdır. Hukuk devletinin yaşama 
geçirilmesi, yazılı hukuk kurallarına ay
kırı davranışların saptanması, sorumluluk 
üstlenmiş kurum ve kişilerin yanlış iş
lemlerinin önlenmesiyle gerçekleşir. Büt
çe uygulamalarının yasalara uygunluğunu 
sağlamak, yasa dışı işlemlerde sorumlu
luğunu saptamak ve sorumluları ceza
landırmak denetimle mümkündür. 

Denetim amaçlarından bilri de, idare
nin verimliliğini artırmaktır. Verilen öde
nekler ve sağlanan olanaklarla, öngörü
len hizmet arasında uyum düzeyini sap
tamak, zaman, işgücünün kullanımını ölç
mek için denetim gereklidir. Bir başka 
anlatımla, idarenin yeniden örgütlenme
sinin, idarî reformun nesnel tabanın en 

önemli kaynağı gene denetim sonuçları
dır. 

Denetimin diğer amaçlarından biri de 
kamuoyunun ve kişilerin bilgilendirilme
sini sağlamaktır. Plan, program ve bütçe 
arasındaki uyum veya uyumsuzlukların 
kamuoyunun bilgisine ve eleştirilerine su
nulması, kamu gelirlerinin, kamu yöne
timince nasıl kullanıldığının somut bel
gelere bağlanması, denetim sonuçlarının 
açıklanmasıyla mümkündür. 

Ülkenin kaynaklarının değerlendirilip, 
yol ve yöntemleri hakkında bilgi sahibi 
olmak, kamuoyu ve kişilerin istemlerine 
nicel ve nitel boyutlar kazandıracak, on
ların yurttaşlık hak ve ödevlerine da
ha bilinçli sahip çakmalarını sağlayacak
tır. 

Özetlersek : Denetimden beklenen, 
siyasal iktidarın malî ve ekonomik açıdan 
topluma hesap vermesi, aklanması ve yar-
gılanmasıdır. 

Sayıştayın görev ve yetkilerine gelin
ce : Siyasal iktidarın karar ve uygulama
larını somut bir biçimde ve makro dü
zeyde incelemek, raporlara bağlamak, 
sorumluları yargılamak için bir malî de
netim ve yargı organının oluşturulmasına 
gerek duyulmuştur. «Sayıştay» adı veri
len bu örgüte; devletin gelir, gider ve 
mallarını denetlemek, bu konularda Par
lamentoya raporlar sunmak, yürütme or
ganına danışmanlık yapmak, sorumlula
rı yargılamak görev ve yetkileri verilmiş
tir. Bu işlevin etkin ve demokratik bir 
şekilde yapılabilmesini sağlamak için, Sa
yıştay, yürütmenin dışında yargı güven
cesiyle donatılan bir kurum olarak, ya
sam;- organı adına görevli kılınmıştır. 
Malî denetim, çok yönlü ve ülke ekono
misinin geleceği ile yakından ilgili bir ko
nudur. Bu nedenle, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin, siyasî iktidarı denetiminde en 
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büyük yardımcı olan Sayıştaya ciddî ve 
önemli görevler düşmektedir. Anayasa
nın 160 inci maddesi ile 832 sayılı Sa
yıştay Yasası uyarınca genel ve katma 
bütçeli dairelerin, bunlara bağlı döner 
sermaye ve fonların, belediye ve özel 
idarelerin denetimini Sayıştay yapmak
tadır. 

Böylesine önemli ve ciddî sorumlu
luklar yüklenmiş Sayıştayın, işlevini, ve
rilen görevlerin ağırlığıyla bağlantılı ola
rak yerine getirmesini beklemek, Türki
ye Büyük Millet Meclisinin en doğal 
hakkıdır. 

Şimdi, biraz evvel, yasadan tarifini 
yapmıştık. Sayıştayın görevlerini başlık
lar halinde sıralarsak; Sayıştay, gider de
netimi yapıyor, Sayıştay gelir denetimi 
yapıyor, Sayıştay mail denetimi yapıyor, 
Hazine işlemlerini denetliyor. Fonlar ko
nusunu - gündemdeki konu fonlar konu
su - ve belediyeler ile özel idarelerin de
netlenmesi, Sayıştayın başlık olarak sı
ralanabilecek görevleridir. 

Tek tek yine bir iki cümleyle bölüm
leri geçmek istersek; birinci olarak gider 
denetimi : 

Sayın milletvekilleri, Sayıştay, gider
lerin denetimini belgeler üzerinde, mev
zuata uygunluk açısından yapmaktadır. 
Böylesi bir denetim, sadece bir belgeye 
bağlı giderin mevzuata uygunluğunu ve 
maddî açıdan doğruluğunu saptamaya 
yöneliktir. Oysa, gider denetimindeki çağ
daş anlayış ve Batıdaki sayıştayların yu
lardır uygulayageldiği yaklaşım, harcama
ların etkinlik ve verimlilik yönünden de
ğerlendirilmesidir. 

Sağlıktan dış borçlara, tarımdan ba
yındırlık hizmetlerine dek uzanan ülke 
sorunları hakkında Türkiye Büyük Millet 
Meclisine rapor sunmak, Sayıştayın hem 
yasal bir görevi, hem de çağdaş denetim 

yapmanın gereğidir. Örneğin, bir memu
run diş tedavisinde yapılan harcamaya 
gösterilen titizlik ve duyarlılığı, ülkemi
zin sağlık sorunlarının makro düzeyde 
değerlendirilmesinde de beklemekteyiz. 
Bu söylediklerimiz, bizim sadece soyut 
bir dileğimiz değildir. 832 sayılı Sayıştay 
Yasasında 25 inci madde, 28 inci mad
de, 47 nci madde açık olarak bunu belirt
mektedir. 

Sayıştay Yasasının 25 inci maddesin
de «Anlam, uygulama veya sonuçları 
bakımından Hazine menfaatlerini zarara 
uğratıcı nitelikte gördükleri kanun, tü
zük, yönetmelik, kararname ve sair mev
zuat hükümlerini,., üç aylık raporlarla 
Büyük Millet Meclisine sunulur» hükmü 
yer almıştır. 

Aynı şekilde, Sayıştay Yasasının 28 
inci maddesinde, «Denetim'ine tabi ku
ruluşların hesap ve işlemlerinin incelen
mesi sonucunda gerekli gördüğü husus
lara dair Türkiye Büyük Millet Meclisi
ne rapor verir» buyruğu vardır. 

47 nci maddesinde, «Sayıştay... bütçe
lerine konulmuş olan ödeneklerin bütçe
de gösterilen iş hizmet ve ihtiyaçlara 
harcanıp harcanmadığı hakkındaki görü
şünü - Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sunduğu - uygunluk bildirimlerine derc-
eder.;» 

Sayıştayın gider denetiminin boyutla
rı bu maddelerde açıkça belirtilmiştir. 
Toplam 20 trilyonu aşkın kamu giderle
rinin denetimi, bu maddelerin verdiği 
hedefler doğrultusunda yapılmalıdır. Bu 
amaçla, Sayıştayda 1975 yılında bir bil
gi işlem merkezi kurulmuştur, ancak, acı 
bir gerçektir ki, Türkiye'de en ileri dü
zeyde bir bilgisayar sistemi, basit bir ka-
yıtçılık düzeyinde kullanılmaktadır; bu 
bilgisayar sisteminden, harcamaların eko
nomik analizinde maalesef yararlanılma-
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maktadır. Bu, üstünden geçilecek bir ko
nu değildir. Yani, siz, çok yönlü bir bil
gisayar sistemini kurunuz, analizler yapa
bilecek bir bilgisayar sistemi kurunuz ve 
gelen bilgiler kayıt defteri gibi geçilsin 
ve bu kadar güzel kurulan bu sistem atıl 
bir hale getirilsin... 

Gelir denetimine gelince-: 

Sayın milletvekilleri, Sayıştayın gelir 
denetiminde Türkiye Büyük Millet Mec-
ılisine yapacağı önemli katkılar olmalıdır. 
Yine Sayıştay Yasasının 28 inci madde
sinde, «Sayıştay... gelir tahakkuk sistem
lerine dair Türkiye Büyük Millet Mecli
sine rapor verir» denilmektedir. Bu hük
mün Sayıştaya verdiği görev açıktır. Sa
yıştay, vergi mükellefi bazında denetim 
yerine, üst düzeyde 'bir 'denetim yapacak
tır. Yürürlüğe ikonulan Vergi yasalarının 
neler sağladığını, ne ölçüde başarılı ol
duğunu, aksaklıkları varsa nedenlerini 
saptamak, gelir dağılımı, sosyal adalet 
ve vergi tekniği açısından değerlendirme 
yapmak Sayıştayın yasal görevidir, çağ
daş denetimin gereğidir. Vergi yasalarının 
sık sık değiştiği ve yasalarla yetkilerin 
önemli ölçüde yürütme organına devredil
diği 'bir ortamda, Sayıştayın suskun kal
masını anlamak güçtür. Harekete geçiril
meyen gelir kaynakları, yanlış vergilendi
rilen alanlar, vergi yasalarıyla toplumsal 
çıkarların (bağlantısı, yengiden kaçırma gi
bi önemli konularda, Sayıştayın, Parla
mentoya rapor sunması yasal görevidir; 
bunları istemek de Büyük Millet Meclisi
nin haikkıldırj 

Üçüncü konusu olan mal denetimine 
gelince : 

ISayın milletvekilleri, Anayasanın 160 
inci maddesi, gelir - gider denetiminin 
yanı sıra 'devlet malılarının denetimini de 
Sayıştaya vermiştir. Taşınır mallar, ye
tersiz de olsa Sayıştayca denetlenmekte

dir. Ancak, taşınmaz mallar maalesef de
netim dışı kalmıştır. 1050 sayılı Muhase-
bei Umumiye Kanununun 23 üncü mad
desinde, devlete ait tüm taşınmaz malla
rın Maliye Bakanlığınca kayıt ve idare 
edileceği bdirtilmi'ştir. Yalnız, 832 sayılı 
Sayıştay Yasasının 1, 28, 3'8 ve 45 inci 
'maddeleri uyarınca; taşınır ve taşınmaz 
malların giriş, saklanış, kullanış ve çıkış
larının yürürlükteki mevzuata göre de
netlenmesi görevi Sayıştaya verilmiştir. 
'Bu yasal duruma rağmen, Maliye Bakan
lığı, Hazine adına kayıtlı, devlete ait ta
şınmaz malıların kayıt düzenini kurma
mıştır. Kısacası, devlete ait binaların sa
yısı, arsa ve arazilerin yüzölçümü (bilin
memektedir. Sayıştay Başkanlığının 
12.7.1969 gün ve 593 - 311/434 sayılı ya
zısına rağmen, yani i 1969 yılında yazılan 
yazıya rağmen, Maliye Bakanlığı, bugüne 
dek taşınmaz mal hesabını vermemiştir. 
Denetimin engellenmesi, Anayasa ve hu
kuk devleti ilkesine aykırıdır. 

Konu ciddîdir. Sayın Sayıştay Başka
nına ve Maliye Bakanına soruyoruz: Bu 
konuda neler yapılmıştır? Yapmamışlar 
ise, sebebi nedir? Kamu mallarından 
kimlerin çıkar ve yarar sağladığı meçhul
dür. Bu meçhullüğü aydınlığa çıkarmak, 
Sayıştayın görevidir. 

Sayıştayın Yasasının 87 inci madde
sine işlerlik kazandırılmalıdır. Ne var 
ki, Sayıştayın bu görevi yerine getirip 
getirmediği belli değildir; çünkü, 1050 
sayılı Muhaseb'ei Umumiye Kanununun 
amir hükmü olmasına rağmen, Sayıştay, 
bugüne değin mal kesinhesabını çıkara
rak Türkiye Büyük Millet Meclisinin ibil-
gîsine sunmamıştır. Keza, 832 sayılı Sa
yıştay Kanununun 87 inci maddesinde, 
genel ve katma bütçeli dairelerin bir 
hesap devresirideki mal işlemlerinin in
celenmesi sonucunda, belirlenen hata 
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ve noksanların rapor (halinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sunulması ön
görülmüş olmasına rağmen bugüne değin 
buna uyulmuş değildir. Yani, kamu
ya ait bir sürü taşınmaz var; bunların 
adedi, yüzölçümü, bakanlıkça da tespit 
edilmemiş, Sayıştaya da bildirilmemiş. 
Satılır mı, satılmaz mı, nasıl kullanılır, 
nasıl gelir getirir, Ibu konuda hiçbir 
açıklama yok. 

•Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sayış-
tayın Sayın Başkanı, «kültün varlıkları
nın envanter çalışmalarının Sayıştayca yü
rütüldüğünü» ifade etmiştir. Kuşkusuz, 
(bu gMşim yararlıdır. Ne var ki, devlet, 
İsifer gayrimenkul olsun, ister menkul ol
sun, kendi mallarının hesabını bilmezken, 
ıbu <tiür bir girişim, ehem mülhlim nüansını 
(göz ardı etmek demektir. 

Sayın milletvekilleri, '832 sayılı Sayış
tay Kanununun, 28 inci maddesinde ay
nen şöyle denilmektedir : «Devlete ait ik
raz, istikraz ve taahhütlerle çeşitli kaynak
lardan bağış ve yardım suretiyle elde edi
len nakdî ve aynî kıymetleri, Hazine bo
nolarını bütün kdfalelt, kredi ve Hazine 
avanslarını; kaydedip denetler.» 

Görüldüğü ıgibi, ülkenin ekonomik 
'bağımsızlığı, bütçe açıkları, emisyon, dış 
ve iç borçların ulusal ekonomiye yansı
ması gibi, son derece önem ve özen gös
terilen konularda, Sa!yıştaya verilen yetki 
ve sorumluluklar 'büyüktür. 

iYabancı ülkelerde yapılan birçok ik
raz, istikraz, bağış, kredi ve yardım an
laşmalarının, ülkemizin ekonomik bağım-
sızlığıyla ilgisi açıktır. (Buna rağmen, Sa-
yıştayın bugünkü uygulamasında, bu gö
revin özü, başlatılmış, göstermelik bir ka
yıt tutma anlayışına dönüşmüştür. Oysa, 
borçların yükü, bileşimi, gelişimi,, faiz yü
kü, ödemelerin durumu, ekonomik karar
lar açısından, siyasal tavır bakımından, 
son derece önem taşımaktadır. 

Sayıştayın, bu kbnular'da, Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sÖyîeyeceMerinin 
olup olmadığını bilmiyorum; ancak, bili
nen, bu kayıtların sağlıklı tütulimaması-
'dır. Hangi ülkeye, hanlgi konuda ne ka
dar borcumuz vardır; faiz yükü nedir, 
ödeme durumu nasıldır, gelişmelerin sey
ri nedir? Bu konularda Türkiye Büyük 
Millet Meclisini aydınlatmak, çağdaş de
netimin gereğidir. 

Biraz evvel de bahsettiğim gibi, Sayış
tay bilgiişlem sistemi, bunu yapacak ka
pasitededir; yeter ki, Sayıştay ile Maliye 
ve Gümrük Bakanlığı ve Merkez Ban
kası arasında bu amaca yönelik bir işbir
liği yapılsın. Dileğimiz, önerimiz, bunun 
(gecikmeden gerçekleştirilmesi ve bu ko
nuda Sayıştayın Türkiye Büyük Millet 
Meclisini bilgileridirmesidir. 

Değerli milletvekilleri, üzerinde durul
ması gereken bir başka nokta da, Sayış
tay denetiminden kaçırılan fonlar ve he
sap vermeyen saymanlıklardır. Birçok 
kurum ve kuruluş, çeşitli yolarla, Sayış-* 
tay denetiminin dışına kaçırılmaktadır. 
Oysa, denetimin etkili ve verimli olabil
mesi, kamu ekonomisinin gelir ve gider 
yönünden bir bütün olarak denetimiyle 
mümkündür. 

Fonlar konusu, son yıllarda büyük bir 
Önem kazanmaya başlamıştır. Bütçe tek
niğiyle çelişen, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi ve Sayıştay denetimi dışında kalan 
ve Anayasaya aykırılığı açık olan fon 
uygulaması, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin üzerinde çok duyarlı olması gere
ken noktalara varmıştır. 

Sayıştay denetimine tabi olan ve ol
mayan fonların sayısı bilinmemektedir. 
Bu fon'ların hangi amaçla, nasıl kullanıl
dığı meçhuldür. 'Sayıştay, bu alanda, sa
dece kendisine idarî taraftan verilen bil
gilerle yetinmekte ve kayıt düzenini buna 
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göre kurmaktadır. Aslında, mevzuat ge
reği Sayıştaya hesap vermek zorunda olan 
fonlar (hangileridir ve ne kadarı fiilen he
sap vermektedir, bu 'da bilinmemektedir. 

İtsin daha da acısı, Sayıştay kendisine 
verilen fonları da denetlememektedir. 1987 
yık itibariyle bütçe dışında ve »bütçe için
de oluşturulan fon sayısı kaçtır, bunlara 
ayrılan kamu parasının tutarı nedir, Sa
yıştay bunlardan kaçını IdbneÜemektedir; 
fon uygulaması nerede duracaktır? Bu 
konuda Türkiye Büyük Millet 'Meclisine 
önemli bir görev düşmektedir. Gerek 
fonlar yoluyla, gerekse mevzuata konan 
çeşitli 'hükümlerle, Türkiye Büyük Millet 
'Meclisi ve Sayıştay denetiminden kaçışın 
önü alınmahdır; bu sorunun ekonomik 
boyutları mutlaka araştırma konusu ya
pılmalıdır. 

İSayıştayın, fonlar konusunda duyarlı 
olmasını, yasanın verdiği yetkileri kullan
masını, Türkiye Büyük Millet Meclisine 
bu konuda gerekli raporları sunmasını 
'beklemekteyiz. Hükümet, oluşturduğu bü
tün fonların denetimini, Meclîs murakabe
sinin dışında bıralkmayı, âdeta alışkanlık 
haline getirmiştir. Bu, denetimden kaçış; 
'bu, Türkiye Büyük Millet Meclisi dene
timinden kaçış demektir. Bu da, millî 
iradenin üstünlüğüne, hâkimiyetin kayıt
sız şartsız milletin olduğuna dair Anaya
sa prensibini inkâr ve yine Anayasanın 
160 ve 1Ö5 inci maddelerinin ihlali de
mektir. 

Belki, şimdi bu Anayasa ihlali konu
sunda bir şey yapamıyoruz; ama hemen 
şunu da belirteyim ki, Hükümet, iktidar
dan düştüğü zaman, herhalde ilk tuitula-
cafc konulardan ve başını da en fazla ağ
rıtacak konulardan birisi de bu fon ko
nusudur. (SHP sıralarından alkışlar) 

Değerli üyeler, 3346 sayılı Kamu İk
tisadî Teşebbüsler ile Fonların Türkiye 

Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 12 nci 
maddesine göre kanunlarla veya kanun
ların verdiği yetkiye dayanılarak kurulmuş 
olan fonların, Türkiye Büyük Millet Mec
lisince denetlenmesi öngörülmüş ölüp, yi
ne bu maddeye göre, denetim, bütçe gö
rüşmeleri sırasında, fonların müteakip yıl 
ibütiçe tahminleri'yle, bir önceki faaliyet 
sonuçları üzerinde yapılacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yapısı 
itibariyle, fonların faaliyet sonuçlarını biz
zat kendisi ıbelirfeyemeyeeeğine göre, Sa
yıştay denetimine tabi fonların faaliyet 
sonuçlarının, Sayıştayca, Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunulması gerekmekte
dir. Sayıştayca, hangi fonların faaliyet 
sonuçları Türkiye Büyük Millet Meclisi
ne sunulmuştur?.. (SHP sıralarından 
«Bravo» sesleri alkışlar) 

'Esasen, bu durum, 3346 sayılı Kanun 
bir yana, bizzat 832 sayılı Sayıştay Ka
nununun 87 nci maddesinin de bir gere
ğidir. Son dört yıldır oluşturulan, bütçe dı
şı, Türkiye Büyük Millet Meclisi deneti
minden yoksun fonların boyutları çok 
'büyümüştür; dolayısıyla, Türkiye Büyük 
Mİ'Met Meclisi denetimindeki bütçe gi
derek küçülmektedir. Türkiye Büyük Mil
let Meclisi gerekli önlemleri almaz ise, 
neredeyse bütçenin tamamı - tabiî ücret
lilere ödenenler hariç - fonlara dönüşecek, 
iktidar da bu fonları istediği gibi kulla
nacaktır; üstelik fonlardan bütçeye, büt
çeden fonlara aktarmalar yaparak kulla
nacaktır. 

Bütçe analizleri de inandırıcılıktan 
uzaklaşmıştır. Oluş'turulan fonlar, özel 
sektöre alvans, kredi olarak verilmekte, 
şirket kurtarılarak, amacından uzak, key
fî ve partizanca bir tutum içinde sarf edil
mektedir. Bunu da (basında çıkan yazılar
dan gayet açık şekilde görüyoruz. Hangi 
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şirketleri kurtarmak için (bu fonlar kurul
muş ve iki defa kullanılmış?.. 

1, Fonlarla, batan şirketler kurtarılı
yor. 

2. Kamu malları bu batan şirketlere 
bedava şekliyle veriliyor: 3 senesi öde
mesiz, 15 sene vade... Yani, bu fonlar çe
şitli defalar (iki defa, üç defa) kullanılı
yor. Ballı 'börek gibi bir şey bu. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilli arkadaşlarım, Tür
kiye Büyük'Millet Meclisi, anayasal dene
tim konusunda, hiçbir kuruluşa, hiçbir 
kimseye bu görevini, yetkisini devrede
mez. Bu, Anayasamızın, Türkiye Büyük 
Millet Meclisine verdiği, millet adına ya
pılan bir denetimdir. Bu denetim hakkı
nı Türkiye Büyük Millet Meclisinin elin
den almaya kimsenin gücü yetmez. Tür
kiye Büyük Millet Meclisi denetiminin dı
şında fonlar oluşturan iktidarın sorum
luluğu çok büyüktür. Bunların hesabı, yi
ne Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafın
dan sorulmalıdır. 

(ADNAN KESKİN (Denizli) — Sora
cağız, soracağız. 

(MEHMET FUAT ERÇETıN (De
vamla) — Zaten, Sayışlta'y denetimi yapıl
saydı, aslında iktidarı da bu konularda 
güvence altına almış olacaktı. (Dolayısıyla, 
gereği gibi çağdaş bir denetimin olma
ması, Hükümeti de vebal altına sokmak
tadır. Bunların denetlenmesi, aslında, Hü
kümet lehine de bir durum yaratır ve on
ları da kurtarır; ama herhalde derdimizi 
tekrarlamakla anlatamıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, toplumun demok
ratikleşmesinde yerel yönetimlerin yeri 
ve önemi açıktır; demokrasinin yaşama 
geçmesinde özel idare ve belediyelerin iş
levi inkâr edilemez; bu nedenle, bu ku
ruluşların malî işlemleri de giderek büyü
mektedir. Bilindiği gibi, yerel yönetimler, 

5 .4 ,1988 O : 2 

İçişleri Bakanlığınca doğrudan denetlen
mektedir; Sayıştay denetimi ise, 832 sa
yılı Sayıştay Yasasının 8 inci maddesiyle 
düzelnenmiştir. Sayın Doğru Yol Partisi
ne mensup arkadaşlarım da açıkladı; yal
nız, bizim burada, bu yerel yönetimlerle 
ilgili, geniş açıklamaya gerek duymadan 
sormak istediğimiz bir konu var; bizim 
merak ettiğimiz şu : Bu Ankara ve istan
bul belediyeleri son on yılda kaç kez de
netlenmiştir? Şayet denetlenmiyorsa, en
gel nedir? Sayıştay, 1986 ve 1987 yılla
rında hangi büyük belediyeleri denetle
miştir? Bunlar, mahallî idarelerle ilgili ola
rak cevaplandırılmasını istediğimiz soru
ların başında gelmektedir. 

Son yıllarda belediyelerce yapian 
haırcamaliaır kamuoyunu çok ımeşgul et
mekte, hemen her gün belediyelerce ya
pılan usulsüz harcamalar basımda geniş 
olarak yer almaktadır. Bu durum, dene
tim hâdisesini ve dolayısıyla Sayıştayı 
akla getirmektedir. Bilindiği üzere, ha
ilen meri mevzuata göre, belediyeler Sa
yıştay dleoetüımıine tabidir. Sayıştay de
netim yapmıyor mu ki, bu kadar çok 
usulsüzlük iddiası ortaya atıilırnaktad'iır? 
1050 sayılı Kanuna göre, kendi mıevzu-
atlıannıda özel hüküm kulanulmadıkça, 
1050 slayılıı Kamun, belediyeler hakkında 
da uygulanmakta olur. Bu Kanununun 
22 mci maddesine göre, ilgili bir masra
flın gerçek gereksinime karşılığı olmasın
dan sorumludur;. Hal böyle olumca, ar
tık, şu dilere destan, meşhur «Pembe 
kaldıranlar» gerçek bir gereksinme kar
şılığı olmadığına göre, Sayıştayca, ilgili 
beliediyeler mıezdinde, inşallah bundan 
sonra da «piemlbe kaldırımlar» durumu 
imcelenir, demetlenir. (SHP smalarından 
alkışlar) 

Sayın milMvekiüeri, bizimi buradaki 
aıraacırnıiiz, bür anayasal kuruluş olan Sa-
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yısayı yermek değil, iblizöım amacımız 
çağdaş bir denetimin yenine getirilmesi
dir. ( 

Bumaya fcadaırkli ̂ ytteıiımizden son
ra, Sayiştayın rahat çakşabilmesi (için 
gerekli olan birkaç konuyu da başlık 
hainde getirmek istiyorum: 

DeğerlÜ miletvefcilleri, birindi' husus, 
Sayıştaya, Anayasa Mahkemesine baş
vurma hakkı verilmelidir. Bilindiği üze
ne, Anayasamıza gör]e, Anayasa Mahıke-
mıesiine blaşvudablecek kuruluşlar arasım
da Sayıştay yoktur, oysa malî yasaların 
uygulanması şurasında silk sık Anayasaya 
aykırı hükümlerle karşılaşılmaktadır. Bu 
çözümlerde, bu olgu, Sayıştayım Ana
yasa Maibkemesiine müracaat etme hak
kı verillir iise, denetim ve yangıya güç 
katacaktır. 

İkinci bir husus İse; memleketimizde 
ılO birii aşkın yasa vardır. 1050 sayılı 
Yasa ve diğer yasalardan birçoğunun 
MedMer'ımiizde kusa ısürede elden geçi-
rillımıesli lazımdır. Yanli bir reform zorun
ludur. Malî yasallarımızıın birçoğu, gü
nümüzün jekonomıilk, maJlî ve toplumsal 
geriçekllerine ters düşmektedir. Bu olgu, 
Sayıştay denetimini olumsuz yönde etki-
lıemefctedir. Bu yasa, Sayıştayın karşısına 
sorumlu olarak, küçük, yetkisiz memur
ları çıkarmaktadır. 1050 sayılı Yasa de
ğiştirilerek, ekonomik ve siyasal karar 
mekanizmasını elinde tutan üst dereceli 
kamu görevMieriınıin, malî sorumluluğu 
iştiraki mutlaka sağlanmalıdiir. 

Üçüncü bir hussu lise, Sayıştay büt-
çesiinin lita amirliği sorunu da açıklığa 
kavuşturulmalıdır. 

Dördüncü hussu ise; Sayıştay dene
timlinde duraksamalarla yol açan ve hu
kuk devleti ilkesiyle çelişen bir başka 
konunun da yasal düzenlemelerle, ya
sal çözüme bağlanması yararlı olacak-
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tır: idarî tasarrufların ya da kamu ida
resince alınan kararların parasal yönle
ri, Sayıştay denetim ve yargısına tabi 
tutulurken, aynı konuda, diğer yargı or
ganlarınca da vjerilen farklı kararlar ol
maktadır. Bu kararların uygulanmiası zo
runluluğu, kamu yönetimini bazı haller
de güç duruma düşürmektedir. Bu du
rumun giderilmesi İçin, Uyuşmazlık 
Mahkemesi, bu alandaki gereksiınlimli 
karşılayacak biçimde yenliden düzenlen
melidir. 

©eşinci bir husus; Sayıştay deneti
minin gereği ortadadır. Bir yandan öde
neklerin verimli ve tutumlu harcanma
sı, malların ve kıymetlerin korunması, 
yenli gelir kaynaklarının bulunması ko
nularında yasama organına ışık tutan, 
diğer yandan hukuk devletinin yaşama 
geçirilmesini somutlaştıran Sayıştay 
denetimi, sanıldığından da önemidir. 
Bu nedenle, Sayıştayın sorunlarına da
ha yakından eğilmek zorundayız.; Geli
şen uluslararası ilişkiler, ülke ekonomi
sinin denetiminde daha duyarlı olmamı
zı getedktiırmelktedir. Ekonomik bağım
sızlık ile, etkin bir bağımsız denetim ara
sında silki bir ilişltoi vardır. Son yıllar
da, Yüksek Denetim Kuruluşları Ulus
lararası Örgütünün (INTESOY'un) yap
tığı yoğun çaliışmalları dikkatle izlemek 
getreklmlelktedir. Uluslararası ve uluslar-
üstü malî denetim organları oluşturma 
çabalan hızlanmıştır. Ekonomimizi (ipo
tek altına almak (isteyenler, deentimde 
de etkili olmak listeyebilirler. 

Son yıllarda Bütçe - Program Siste
mi ve Devlet Muhasebesini Geliştirme 
Projesi nedeniyle sık sık ülkemize 'gel
meye başlayan yabancı uzmanların ça-
'hşmalan titizlikle1 izlenmeli ve Sayıştay, 
ülkenin ekonomik ve malî bağumsızlığını 
korumaya yönelik bir denetim politika-
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sı içerisinle sokulmalıdır. Bu nedenle, 
Türkiye'de denetim ve Sayıştay konusun
da daha duyarlı olmak gerekmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Erçetin, çok mü-
(kemırnell! hazırlaımıış olduğunuz bu konuş
mayı hemen bağlamanızı isteyemiyorum, 
Genel Kurulun da ımıüsamahasıyla, tak
diriyle, müsamaha göstereceğiz; ancak 
siz daha derler topilarısanız düğer arka-
daşlarıımız gibi bitirmiş olursunuz. 

MEHMET FUAT ERÇETİN (De
vamla) — Tamam efendim. 

'Bundan sonraki 'konu, Doğru Yol 
Partisi sözcüsü arkadaşımın söylediği, 
önlemle üzerimde durduğu ve benim de 
bir kere daha başlıklar halinde tekrar 
etmjek istediğimi, Sayıştayım özlük işleri 
konusudur. Hani, böyle sık silk tekrar 
edersek, ilgililer Sayıştiayın özlük İşlerine 
de gereken önemi verirler. Diğer arka
daşım hepsini açılkladı, onun için ben, 
başlaİk halinde, sıikılımazsaınnz birer cüm
le ile, bu özlük halklarıma değinmek isti
yorum: 

ti Birimci sınıfa ayrılmış hâkimle
rin aylıik ve eik gösterge rakamlarımın 
2 700'de kalıp, Sayıştay denetçilerimin ek 
ıgösitergelerinin 1 950 ralkamında bırakıl
mış ollmasımı anlayamıyoruz? Arkadaşı
mın görüşlerine bem de katılıyorum. 

2. Adlî ve İdarî hâkimlere 650 ve 
750 göstege ralkamlarınım bütçe kanun^ 
larımda memur aylıkları için belirlenen 
katsayı ile çarpılması sonucu bulunan 
mictarım met olaraik - yüksek hâkim taz
minatınım - Sayıştay denetçilerime uygu-
lanmaımasımı amliayaımıyoruz? 

3. Yine, Sayıştay meslek mıemsuplla-
rınım, mıa'aş kadro ve derecelerimin, Sa-
yıştaya geçtikten sonra yemiden sıfırdan 
başlamtasıınım sebebini anlayamıyoruz? 

4. Anayasa Mahkemesine, Sayıştay-
ca seçilen raportörlerin, Anayasa Mah

kemesinde diğer yaırgı organlarımdan 
aıtammuş raportörlerle aynı görevi yap
maları vje !aıynı sorumluluğu taşıtmaları-
ma rağmen, farklı ücret almaları, «eşit 
işe eşit ücret» ilkesini zedelediği: gibi, 
aynı statüde bulunan personel arasında da 
huzursuzluk. yaratması tabiîdir. 

5. Yargı görevli yapan denetçi ve 
raportörlere 'de, 2802 sayılı Hâkimler 
Kanunu ile diğer (kamumlaırlla tanınan öz
lük halklarımın, em 'kısa zamanda veril
mesini istiyoruz.! 

6. Yüne, Kamu Komut Yönetmeli
ğinim 4 üncü maddesimde olduğu gibi, 
(kira ücretlerinim diğer hâ'kimllere dev
letçe sağlanmış olmasına rağmen, Sayış
tay denetçilerine böyle bir imkân sağlan
mamasını anlayamıyoruz. 

Bu özlük haklarınım, belli bir kültür 
birikimimden geçen, ddğerlıi kariyer sa
hibi Sayıştay mensuplarıma da aynen 
uygulanmasını ve mağdur edilmemeleri
ni diliyoruz, temenni ediyoruz. 

Grubum adına saygılar sunarım. 
(SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efen
dim. 

Sayın üyeler, şahısları adına söz 
anlamı sayın üyemiz yoktur. 

Şu anda, Hükümet, Komisyon ve 
Sayıştay Başkanlığındam söz isteyen ar
kadaşımız var mı efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Sam
sun) — Yok Sayın Başkam. 

ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Gümüşhane) — 
Yok efendim. 

BAŞKAN — Sayış!tay Başkanlığı 
bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlan-
iniştir. 

Sayıştay Başkanlığı bütçesinin bö
lümlerine geçilmesi'nü oylarımıza sumıuyo-
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mim: Bölüimılleıre geçiimiesıini kabul eden
ler... Etmıeıyeoter.,. Kabul edfflmliştk. (SHP 
sıralarından gürültüler, «Kabul ©dilıme-
miştür; sayın» sesleri; ANAP sınalaım-
Idao «Önergemiz var» sesleri) 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
Önergelmiz var. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, 
bazı önergeleri bölümünde oyluyoruz; 

Prog. 
kodu Açıklama 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, oku
tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığıma 

Görüşülmekte olan Sayıştay Başkan
lığı Bütçesinin, 237 sayılı Kanuna göre 
,1988 yılında satın alınacak taşıtlara ait 
cetvel, kısmında gösterilen sıra no. : 2 
(5) adet Binek Otosu Hizmet Aracının, 
(2) adede 'indirilmesini, Sıra no. : 10 (2) 
Adet Otobüs '.ile Sıra no. : 11 (1) Adet 
Otobüs'ün (listeden çıkarılmasını; 

Bu düzenlemenin gereği olarak, 
101-02-2-001-600 tertibinde yer alan 220 
milyon TL. olan ödenekten 190 milyon 
liranın tenzilini, 

Arz ve teklif ederiz. 

B. Doğamcan Akyürek 
İstanbul 

Servet Hacıpaşaoğiu 
Kayseri 

Ercüment Konukman 
İstanbul 

Yılmaz Altuğ 
Slilvaıs 

Ali Topçuoğlu 
Kahramanımaraş 

bazı önergelferd d© duırummıa ve mahiye
tine göre başlangıçta oyluyoruz. 

'Müsaade ederseniz bütçenin tekniğine 
uyalım. Lütfen... 

ISayın üyeler, önce bölüm 101'i, son
ra ilgili önergeyi okutacağım : 

/. Sayıştay Başkanlığı 1988 Malî Yı
lı Bütçesi. 

Lira 

8 182 000 000 

Ferruh Üter 
istanbul 

Mustafa Şahin, 
Kayseri 

Talat İçöz 
İstanbul 

BAŞKAN — Komisyon önergeye ka
tlıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA ıtfSaımsun) 
— İçtüzüğün 46 ncı maddesine göre, top
lantı ekseriyetimiz olmıadığından, talkdire 
bırakıyorum efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU {Gümüşhane) — Hü
kümet katılıyor efendim, 

BAŞKAN -r- Önergeyi oylarınıza su
nuyorum efendim : Kabul edenler... 

RİZA YILMAZ (Ankara) — Söz is
ti yorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Ka
bul edü'ımemıiştir. 

Anayasanın 161 inci ımaddesi gereğin
ce, bütçe görüşmelerinde, önergeyi veren
ler dahi konuşma hakkına sahip değiiiler 
efendim, onun için söz veremiyorum. 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 

- 7 8 -



T. B. M. M. B : 46 5 . 4 . 1988 O : 2 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Öner
geyi biz vermedik Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Bir dakika... 

AHMET KARAEVLI .(Tekirdağ) — 
«Önerge kabul edilmedi» dediniz Sayın 
Başkan. ,(ANAP sıralarından «Önerge 
kabul edilmedi dediniz» sesleri, gürültü
ler)' 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Değetfli arkadaşlarım, diğer önergeyi, 
aynı mahiyette olduğu için işleme koy
muyoruz ve Ikabuil edilen kısmı ile tashihi 
yapıyoruz. 

TALAT SARGIN (Tokat) — Sayın 
Başkan, önerge kabul edilmedi, dediniz. 
.(ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — «Kabull edilmiştir» de
dim efendim. 

©ölümü, kabul edilen önerge ite bir
likte ve toplama ve çıkarmalar yapıldık
tan sonra okutup, oylarınıza sunacağım. 

TOPLAM 13 908 000 000 

2. Sayıştay Başkanlığı 1986 Malî Yı
lı Kesinhesabı. 

BAŞKAN — Sayışbay Başkanlığı 1986 
i Malî Yılı Ke&inhesabının bölümlerine ge
çilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Prog. 
kodu Açıklama Lira 

'101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 7 992 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabull 
edilmiştir. 
Diğer bölümleri okutup oylarınıza sunacağım : 

111 inceleme Yargı ve Karar Hizmetleri 5 776 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabuıl 
edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 140 000 000 
IBAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyeniler... Kabul 
edilmiştir. 

— 79 — 



A — CETVELİ 

Ödenek 
Prog. Ödeneğin çeşidi Lira 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenîer... Kabuü 
edilmiştir. 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 5 184 332 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabu'l 
edi'lmiştir. 

111 İnceleme Yargı ve Karar Hizmetleri 3 081 767 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabuit 
edi'lmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 281 000 000 

GENEL TOPLAM 8 547 099 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul ' 
edilmiştir. 
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Sayıştay Başkanlığı 1988 Malî Yılı 
Bütçesiyle, 1986 Malî Yılı Kesinhesabı 
kabul edilmiştir. Memleketimize hayırlı 
olmasını temenni ederim. (Alkışlar) 

D) ANAYASA MAHKEMESİ BAŞ
KANLIĞI 

1. — Anayasa^ Mahkemesi Başkanlığı 
1988 Malî Yılı Bütçesi. 

2. — Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 
1986 Malî Yılı Kesinhesabu 

(BAlŞKAiN — Anayasa Mahkemesi 
Başkanlığı bütçesi ve kesinhesabının gö
rüşülmesine başlıyoruz. 

(Hükümet, Komisyon ve Anayasa 
Mahkemesi Başkanliığı temsilcisi yerlerini 
almışlardır, 

ıSöz alan sayın üyeleri sırasıyla oku
yorum : Anavatan Partisi Grubu aklına, 
Ankara Milletvekili Sayın Sezai Pekuslu, 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adı
na, Tokat Milletvekili Sayın Kenan Sü
zer, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Si
nop Milletvekili Sayın Yaşar Topçu. 

'Şahısları adına söz isteyenler : Aleyh
te, Nevşehir Millletveklili Sayın Cemal 
Seymen; üzerinde, İstanbul Milletvekili 
Sayın Hasan Fehmi Güneş. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Anka
ra Milletvekili Sayın Sezai Pekuslu, bu
yurun efendim. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

ANAP GRUBU ADINA MEHMET 
SEZAÎ PEKUSUU (Ankara) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; Anayasa Mah
kemesi Başkanlığı bütçesi üzerinde Ana
vatan Partisi Grubunun görüşlerini açık
lamak üzere huzurlarınızdayım. 

Bilindiği gibi, anayasallar, kanunlar, 
tüzük ve yönetmelikler, iktidarların te
mel faaliyet araçlarını teşkil ederler. Bun
lardan en önemlisi ve en başta geleni 
anayasalar, devletin temel yapısını teşki

latını ve bu teşkilatın işleyiş şekil ve ku
rallarını gösterir. 

Bugün, bütün modern devletlerde ol
duğu gibi bizim Anayasamızda da, yasa
manın, yargının, yürütmenin' temel ku
ralları, çalışma şekli, görev ve yetkileri 
belirtilmiştir. 

Bütün siyasî partiler seçim beyanna
melerinde, millete verdikleri sözleri, ve 
vaatleri yerine getirirken çıkaracakları 
kanunların şeklî ve maddî olarak Ana
yasaya uygunluğuna özen göstermeleri 
gerekir. Bu, Anayasanın emridir, gereğidir. 
Bu uygunluk denetiminin nasıl yapılacağı 
da yine Anayasamızca gösterilmiştir. De
mokratik rejime ve bu ırejimiin vazgeçil
mez unsuru olan hukuk devleti anlayışına 
ve hukukun üstünllüğü ilkesine yürekten 
inanan ve her icraatında bu inançtan hiç
bir fedakârlık yapmayan Anavatan Parti
si, İktidarımız, zaman zaman bütün ik
tidarlarda olduğu gibi, Anayasaya aykı
rı davrandığı iddiaları ile suçlanmaktaidır. 

İktidara gellirîcen milletimüze vaat et
tiklerimizi yapmak ve verdiğimiz sözleri 
yerine getkmek için gerekli kanunları çı
karmak, partimizin felsefesi doğrultusun
da hizmet vermek, elbette ki, Anavatan 
Partisinin, İktidarımızın en doğal hakkı
dır. İcraatımızı yaparken ve bu uğurda 
Anayasayı feda etmek, ya da kurallarını 
görmezden gelmek, her şeyden önce, 
partimizin hukuk anlayışına ters düşer. 
Çünkü, Anavatan Partisi, Anayasamız
da belirtiıldiği gibi, insan hak ve hürri
yetlerine, insanın şeref ve haysiyetine say
gı duyan ve Anayasayı, demokratik re
jimin teminatı olarak gören bir partidir. 
Milletin menfaatinin her şeyin üzerinde 
olduğu açıktır. Bu menfaatlann Anaya-
samızida garanti altına alındığı, herkesin 
kabul ettiği bir gerçektir. 

(Partimiz, her ziaman ve her konuda, 
bu doğrultudan hareket etmiştlir. Bunun 
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aksine bir davranış, öncelikle kendi parti 
felsefemize aykırı olur. Esasen, milletve
kili yemininde de, hukukun ilkelerine 
bağlı kalınacağı ve Anayasaya sadakat-
tan ayrı'lmmayacağına dair ısöz verilmiş
tir. 

Çıkaracağımız kanunların Anayasaya 
uygun olması şartının, yasamanın en 
önemli sorumluluğu olduğunu ve bu so
rumluluğun hafif de olsa ihmal edilme
sinin, demokratik rejimi ve hukuk devleti 
ilkelerini zedeleyeceğini, gayet açıklıkla, 
gayet iyi bilmekteyiz. Bu sebepledir ki, 
iktidar olarak, yasama faaliyetlerimizde 
'azamî dikkat ve titizliği göstermiş bulu-
nuyoruz4 

Anayasallar, özellikleri ve nitelikleri 
gereği, bütün kanunların üstündedir. Bu 
özelliği dolayısıyla, öteki kanunlardan da
ha değişik, daha farklı değiştirme usul
lerine tabi tutulmuştur ve bütün dünyada 
da bu böyledir. Bunu da, gayet doğru bul
maktayız; ancak, değişen ve gelişen şart
lar karşısında, Anayasanın değiştirilebi
leceği her türlü izahtan varestedir. 

Anayasamız da bunu kabul ederek, 
kendisinin nasıl değiştirileceğini hükme 
bağlamıştır. Biz, Anavatan Partisi ola
rak, Anayasanın, birtakım kavram kar
gaşası yaratmaması ve yersiz, lüzumsuz 
tartışmalara, spekülasyonlara yer ver
memesi için, çok teferruatlı olmasından 
yana değiliz ve hemen her konunun Ana
yasada yazılı olmasından da yana deği
liz. Bir Anayasa değişikliğini de, yine 
Anayasanın öngördüğü şekilde, Anayasa
ya bağlı kalarak, onun özünü bozmadan, 
ruhuna aykırı düşmeden yeri geldiğinde 
değiştirmek ve sadeleştirmek düşünce
sindeyiz. 

(Demokratik düzenin tesisinde ve de
vamında, hukuk devleti olmanın şartları 
içinde, fert haklarının garanti altına' alın

masında, Anayasa Mahkemesinin lüzu
munda zaruret görmekleyiz. 

Anayasa Mahkememiz 1961 Anaya
sası ile kurulmuş ve o zamanki uygula
malarda görülen bazı aksaklıklar göz 
önüne alınarak 1982 Anayasası ile, ye
niden, Anayasa kurumu olarak Anayasa
mızda yer almıştır. 

Bu kurumu, demokratik düzenin iş
leyişinde ve fert hak ve hürriyetlerinin 
garanti altına alınmasında çok gerekli 
görmekle beraber, hemen her konunun 
Anayasaya aykırılık iddialarıyla bu yü
ce mahkemeye götürülmesini de doğru 
bulmamaktayız. Elbette, muhalefet bu 
anayasal hakkını kullanırken, Anayasaya 
uygun bulmadığı kanunlları Anayasa 
IMahkemesiine, şartlarına uygun biçimde 
götürecektir; buna bir diyeceğimiz yok; 
fakat, asıl amaç, iktidar un çalışmalarım 
engellemek, uygulamada zaman kaybı ya
ratmak, birtakım lüzumsuz ve yersiz tar
tışmalar açmak, kamuyu yanlış yönde 
yönlendirmek, Anayasa Mahkemesini si
yasî tartışmaların içline çekmek gayreti ile 
olmamalıdır. Hemen hemen, çıkarılan 
her kanunu Anayasa Mahkemesine götür
mek bir alışkanlık haline gelmiştir. 

ADNAN KESKİN '(Denizli) — Kaç 
tanesini iptal etti, onu da söylesene. 

MEHMET İSEZAt PEKUSLU (De
vamla) — Efendim siz de çıkınca cevap 
verirsiniz. Burada şimdi siz de konuşa
caksınız. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — İn
saf et, insaf! 

MEHMET SEZA t PEKUSLU (De-
vamlia) — Gerçekçi olmak, Anayasaya 
ve kurumlarına saygı duymak ve onları 
yıpratmamak, iktidarın olduğu kadar 
muhalefetin de sorumluluğu altındadır. 
Aksi •takdirde, bu kurumlar siyasî bir ni
teliğe bürünür ve kamu yararı ortadan 
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kalkar, neticede demokratik rejim yara 
alır. 

Anavatan Partisi ve iktidarının ilke
lerinden birisi, Anayasa ve kanunlar çer
çevesinde ve hukukun üstünlüğü ilkesin
den hareketle halka hizmettir; onun ra
hat ve huzurunu, güvenlik ve mutluluğu
nu sağlamaktır. 

Anayasa Mahkememiz memleketin en 
seçkin hukukçularından kurulu, saygın 
hukukçularından teşekkül etmiştir. Buna 
da yürekten (inanmaktayız, öyle inanı
yoruz ve öyle görüyoruz ki, bu görevini 
yaparken, hiçbir siyasî partinin ne yanın
da, ne de karşısındadır; sadece Anayasa
mızda öngörülen görevleri ifa etmekte
dir. Esasen, Anayasamız da bu mahkeme
nin işleyiş ve çalışma usullerini tespit et
miştir. Yüce mahkemenin, Anayasamız
da belirtilen bu .işleyiş ve çalışma usulle
rine, kendisinin de uygun hareket etmesi 
gereğine inanıyor, bunun aksine bir tu
tum ve davranış içine gireceğini asla dü
şünemiyoruz. 

Anayasamızda, Anayasa Mahkemesi-
ınin, kendisimi kanun koyucu yerine ko
yamayacağı, ya da yasamanın üstünde 
bir kurum olanak göremeyeceği, yeni bir 
uygulamaya yol açacak biçimde hüküm 
tesis edemeyeceği ve gerekçesi yazülma-
dan kararlarının açıklanamayacağı gayet 
açık ve met bir biçiımde ©mrıedülımiştıir. El
bette İki, bu çok önemli anayasal1 kuru
mun, bizzat kendisinin Anayasaya uy
gun davranması; bunun aksine bir tutum 
ve davranış içine girmesi mümkün de
ğildir, 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — öy-
!le bir şey mi oldu şimdiye kadar? Bir it
ham mı?.. 

MEHMET SEZAİ PBKUSLU (De
vamla) — Ben, Genel Kurula hitap edi
yorum. Böyle bir şey olmuş mu, oHma-
ımış mı onu gayet iyi biliyorsunuz. 

Ayrıca... 
BAŞKAN — Bir dakika, Sayın Pek-

uslu... 
Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yar

gıtay gibi yüksek yargı organlarının fonk-
s iyonları malum. 

Eğer hiçbir kastınız olmasa dahi -de-
«vn bir arkadaşımı! tavzih ettirdim- lüt
fen, maksadınızı ifade ediniz. «Yasama
mın üstünde görmüyorsunuz» ile neyi gör
müyorsunuz; yargı denetimini mi, Ana
yasa Mahkemesinin nesini görmüyorsu
nuz? Meseleler üzerinde ş'imdi yine bura
da tartışma çıkacak; onun' içimden çık
mamız mümkün' değil. Lütfen açıklayın 
efendim. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Te
şekkür ederim Sayın Başkan. 

MEHMET SEZAİ PBKUSLU (De-
varn'a) — Tabiî efendim. 

Efendim, burada yasamanın, yürüt-
msnih, yargının görevleri Anayasada ga
yet açık ve net biçimde ifade edilmiştir. 
Ben de bu tartışmalara girüımemesiıni1 söy
lüyorum burada. Söylemıek istediğim 
odur efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efen
dim. 

MEHMET SEZAİ PBKUSLU (De-
vam'a) — Muhalefet, bütün konuları ve
yahut da çıkarılan kanun tasarı ve tek
liflerinin çoğunluğunu Anayasa Mahke
mesine götürüyor, ©u onun gayet doğal 
bir hakkıdır, kanunî bir hakkıdır; ancak, 
onun bir siyasal niteliğe bürandürecek tu
tum ve davranışlardan, gelişigüzel beya
natlardan kaçınmalıdır. Çünkü, Anayasa 
Mahkemesi, bir anayasal kurum olarak 
rejiımin teminatıdır. Baştan beri de bunu 
söyledik; demokratik rejimin tesisinde 
ve bu rejimin devamında, muhakkak, 
Anayasa Mahkemesine ihtiyaç vardır. Bu 
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yüce mahkeme, burada çok önemli bir 
fonksiyonla sahiptir. 

Sizier de takdir edersiniz iki, Anaya
saya uygun hareket etmek sadece iktida
rın değil, muhalefetim de, aynı zaman
da bütün kurumların' da dikkat edeceği 
bir sorumluluk. Zira, Anayasaımız, yaşa
nmanın, yargının, yürütmemin temel kural-
ttarmıı ve işleyiş biçimlerini en açık bir şe
kilde ortaya koymuştur. 

Bu arada, Anavatan Partisi Grubu 
olanak bu mahkemenin daha rahat bir 
çalışma ortamına kavuşturulmasının, üye-
Herinin ve diğer çakışanlarının raihat ve 
huzurlarının sağlanması, maddî sorun
larının halledüımesi için ne gerekirse ya-
pıilimasından yanadır ve bu konuda yapı
lacak olan bütün çalışmaları destekleye
cektir. 

IBu bütçenin hayırlı ve uğurlu olma-
sım idiler, emeği geçenlere teşekkür eder, 
Yüce Meclisi saygıyla selamlarum. (ANAP 
sıırailarımdam alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Fek uslu. 

Sosyaldemokrat Ha'lkçı Parti Grubu 
adına, Tokat Milletvekili Sayın Kenan 
Süzer; buyurun efendim. (SHP sıraların-
dan alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA KENAN SÜ
ZER '(Tokat) — Sayın Başkanım, sayın 
mi'letvekilleri; Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasası 16 neı maddesiyle «Egemenlik, ka
yıtsız şartsız Milletindir. 

Türk 'Milleti, egemenliğini, Anayasa
nın koyduğu esas'lara göre, yetkili organ
ları elliyle kullanır» ilkesini benimsemiş 
ve '146 ile 153 üncü maddeler arasında, 
Anayasa Mahkemesini, cumhuriyetiımizi, 
cumhuriyet rejimimizi hukukça korumak
la yetkili ve ğöreviH kılmış ve ona yüce 
kuruluşlar arasında çok müstesna bir yer 
vermiştir. Anayasamızda saygın ve onur

lu yerini bulan Anayasa Mahkemesinin 
Bütçesi üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grubunun görüşlerini sunmak üze
re huzurunuzda bulunmaktayım. Yüce 
Kurulunuzu saygıyla selamlarken, bu ve
sileyle, anayasa yargısının Türk hukuk 
sistemine girmesinde, bu yüce kurumun 
devletimize kazandırılmasında emekleri 
geçenleri ve anayasa yargısının gelişme
sinde, kökleşmesinde katkısını esirgeme
yen, hukukun üstünlüğü ve hukuka bağ
lı devlet kavramımın1 ülkemizde yerleşme
si için çaba gösteren değerli hukukçula
rımıza şükranlarımızı sunmayı görev sa
yıyoruz. ı(S!HP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, Anayasa Mahke
mesi, cumhuıriyetimizin ve demokratik 
parlamenter sistemin hukuk alanındaki 
en güçlü kuruluşudur. Yüce Meclisin hu
kuka ve adalete verdiği değeri yansıta
cak olan bütçe görüşmelerinde, Anayasa 
Mahkemesinin İşlevlerini, sorunlarını dü-
yaruilıkla inceleyip irdelememiz gerekir 
düşüncesindeyiz. Büyük ulusumuzun gü
cünün yargı alanındaki etkinliğini göste
recek olan sonucun, hepimizi sevindire-
oek, devlet'imizin saygınlığını kanıtlayacak 
düzeyde olmasını dilerim. Bu nedenle, ko
nunun tüm yanlarını ve ayrıntılarını ele 
lalımıaık zorunda olduğumuzu söylemek is
tiyorum. 

Say m milletvekilleri, demokratik par
lamenter rejimim sarsıntısız olarak işlev
lerini sürdürmesi için, siyasal organlar
daki sayısal çoğunluğun, azınlığım hakla-
rmı ve özgürlüklerini çiğnememesi, ana
yasa sınırları dışına çıkmaması, devletin 
tüm işlem ve eylemleri gibi, yasama or
ganlarının kimi işlemlerinin de yargı de
metimi altına sokulması, çağdaş hukuk 
devletlerinin ve ileri demokrasilerin en 
doğal yatkınlığı olmuştur. İlkel devletler
den, ortaçağ deVletilerinden çağdaş dev-
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ileti ayıran en önemli unsurlardan biri ve 
en önemlisi, çağdaş anayasadır. Çağdaş 
devletin, çağdaş anayasası olmalıdır. Çağ
daş anayasalar da belirli sarsıntılardan ge
çebilir. ıDevüetim devlet alabilmesi için bir
birini tamamlayan iki unsurun bir arada 
bullummıası gerekir. Birincisi, çağdaş bir 
anayasası olacak; ikincisi de, anayasayı 
kollayan anayasa mahkemesi olacak. 
Anayasa mahkemeleri, salt anayasayı ku
caklayan, sözüne ve özüne aykırı davra
nışları engellemen™ ötesinde, gelişen 
dünya şartlarına ve demokrasi kuralla
rına ayak uydurmak zorundadır. Anaya
sadaki kuralıları yenilemek: ve çağa uy
durmak zorundadır. Eğer, çağın gelişen 
şartlarıma ayak uyduramaz ise, anayasa
ya, katı bir biçimde, noktasına, virgülü
ne kadar dar kalıplar içerisinde kalır ise, 
görevi, sadece anayasaya jandarmalık 
yapmakla kalır. Çağ 'ilerledikçe, anayasa 
çağın gerisinde kalır ve sık silk da müda
halelerle karşılaşmayı kolaylaştırır. Dün
yanın hiçbir yerinde anayasa mahkeme-
lerr, dar ve katı kalıpllar içine bu sebepte 
sıkıştıolamaz. Anayasa mahkemesi, bu se
beple, anayasayı çağa uyduran, çağdaş 
yorumlarıyla geliştiren ve demokratik 
(kuralların uygulanmasına yol açan, içti
hatlarıyla, kendisine intikali eden davalar-
daıki görüşleriyle rejimin ıkök salmasına 
katkısını esirgemeyen kurulluş dlimalidır. 
Anayasa mahkemesine bu olanak tanın
dığında, çağdaş olmayan anayasayı, çağa 
göre yorumlama şansı kazanılmış olur. 
Uzun süreler anayasa değiştirmeyen' ül
kelerin yaptııkiarı, anayasa mahkemeleri
ne bu olanağı vermelerindendir. Böylece, 
anayasalarını, anayasa mahkemeleri eliy
le çağa uydurmakta ve kendi kendilerini 
yenilemektedirler, 

Çağdaş .devlet oÜmıa arzumuz ve niye-
timıiz var ise, Anayasa Mahkemesinin 
önündeki engelleri kaldırmak, etrafına 

çektiğimiz dikenli .telleri söküp atmak zo
rundayız. Anayasa Mahkemesinin önü
nün açılmasından korkmamak gerekir; 
aksine, Anayasa (Mahkemesinin yetkileri
nin darlığından, böylece de çağım dışın
da ve gerisinde kalımasından korkulirnalı-
dır; tarihte bunun açı örnekleri yaşan
mıştır. Anayasa Mahkemesini güçlendir
mek, ciddî ciddî güçlendirilmesine çalış
mak, hepimize düşen görev olmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, nasıl, ulusal ege
menlik kuralı gereğince ulusumuz adına 
yasama çalışmalarını, yasama organı olan 
Yüoe Meclis yerine getiriyorsa, yargı ça-
ilışmailarını da, yine ulusumuz adıma, ba
ğımsız mahkemeler yerine getirmektedir. 
iBu kural, Anayasanın sarsılmaz ve bü
külmez 'ilkelerindendir. Yasama çalışma
larımın, Anayasada belirtilip sayillanlları-
nm yargısal denetime 'bağlı olması, yasa
ma organının kurduğu hükümetlerin ge
çerliliğinin sürdürülmesidir. Anayasanın 
metninden sayılan «Başlangıç» bölümün
de, kuvvetler ayrımının1 devlet organları 
arasında üstünlük sıralaması anlamına 
gelmeyip, belli devlet yetkilerinin küllla-
nıilmasından ibaret ve bununla sınırlı 
medenî bir işbölümü ve iş/biriliği olduğu 
ve üstünlüğün, ancak Anayasa ve kanun
larda bulunduğu açıklanmıştır. Çağdışı 
kalmış ülkelerde, kuvvetler ayrılığını haz-
medemeyip, anayasa mahkemesini idare
nin emrine almak isteyenlerin sonu hüs
ran olmuştur. Bu dengeyi, ancak zavallı 
düşünceler bozmak ister; bozmak iste
yenler de, acınacak insanlardır. Bu me
denilerle, rejim tartışmalarını kesen yar
gısal denetim, ulusun güven ve inamını ar
tırmaktadır, yasama organının da saygın
lığını yükseltmektedir. Anayasaya uygun 
çalışma durumu süreklilik sağlayınca, si
yasal rejim üzerinde .tartışmalar kesil
mekte, siyasal buhranlar soma ermekte, 

— 85 — 



T. B. M. M. B : 46 5 . 4 .1988 O : 2 

böylece de, yasama organı daha huzurlu 
bir çalışma ortamına kavuşmaktadır. 

Çağımızın örnek aldığımız ileri Batı 
demokrasilerinde; örneğin, Almanya, 
Avusturya, italya'da olduğu gibi, sosya
list ülkelerde de anayasa mahkeme'leri ku-
ırulîmalktadır. Geçtiğiımiz yıl içinde İspan
ya ve Portekiz'den sonra, Polonya'da da 
anayasa mahkemesi kurulması, bunun 
Avrupa örneğini oluşturmaktadır. Ülke
mizde de, il960 yılına kadar Anayasa 
Mahkemesinin hullunmaması, toplumu
muzun sancı çekmesine yol açmıştır. 1961 
Anayasası döneminde kurulmuş bulunan 
Anayasa Mahkemesi, 1960 öncesinin si
yasal çalkantılarını! sona erdirdiği gibi, 
hukuk devleti niteliğinin güçlenmesinde 
'büyük ıkatjkısı olmuş ve cumhuriyetimizi 
bilim'lıe .dokuyan yeni bir organ olmuş
tu;. 

Başlangıçta, siyasal nedenlerle, kimi 
kararları için kıyasıya deştirilmiş, Ana
yasanın bu konudaki buyrukları unutula
rak, Danıştay Hükümet için, Anayasa 
Mahkemesi de Meclisler için engeli sa
yılır olmuştur. Bu eleştiriler, kimi ka
darlardan sonra açık saldırıya ve sataş
maya dönüşmüştür. En basitinden, mah
kemelerin kendi kendilerine değil, başvur
ma yetkisine sahip bulunanların istemleri 
üzerine davalara bakıp, hukukun gerek
tirdiği kararları! verdiği göz ardı edilmiş
tir, hatta unutulmuştur. Hailbuki, Ana
yasa Mahkemesini sunî olarak konmuş 
bir engel olarak görmemek gerekirdi. 

Sayın miılletvekilleni, 1982 Anayasası, 
büyük ölçüde, Anayasa Mahkemesinin 
yetkilerini korumuş, bununla birlikte ba
zı sınırlamalar getirerek, siyasal kökenli 
tepkilere eğilmiştir. Oysa, Anayasa Mah
kemesine başvuracak olanların sayısı artı
rılmalı ve zaman sınırı kaldıırılımalıydi. 
Kararlar, gerçekte olduğu gibi, geriye yü-
rümeli, özellikle de yürütmenin durdurul

ması kararı olanağı açıkça tanınmalı idi. 
Böylece, kanuna karşı hile yoları tıkan-
malı, sorunun hukuk içerisinde çözülmesi 
sağlanmalıydı. Bunun eksikliği, yakın geç
mişimizde de 'kendini göstermiş, yaban
cılara mülk satışına olanak veren yasa 
değişikliği iptal edildiği halde, aynı yasa 
değişikliği yeniden yapılarak, ikinci iptal 
kanarına kadar Anayasanın bu boşluğun
dan yararlanılmış ve imtiyazlı olduğu an
laşılan 'bazı kimselere, devlet görevlilerinin 
do üstün yardımlarıyla, kutsal vatan top
raklarının satışı yapılmıştır. 

Her mahkemede ve her yargılama usu
lünde bulunduğu gibi, Anayasa Mahke
mesine de, yürütmenin durdurulması, ya
ni ihtiyaten tedbir kararı verilmesi ola
nağı, bu sebeplerle tanınmalıydı. Bu du
rum, kısa sürede uygulanan ve yürürlük
te kalması sonradan anlamsız olabilen, 
yasalarda kendimi daha çok hissettiırmek-
tedir. 

Hakkın iadesimin olanaksız olduğu 
böyle dorumlarda, Anayasa Mahkemesi 
yargıçları bir hukuk kargaşamdan ka
çınır olabilirler. Bu durumda da, hukuk 
dışı bir işlem, hukukıymiş gibi yerleşe
bilir. Geçmişte bunun sıkıntıları yaşan
mış, bazı davalarda hu durumu ileri sü
ren sayın üyeler dahi olmuştur. Geçmiş
teki uygulamalardan, görüş ve düşünce
lerden yararlanılarak, bu eksikliği aci
len gidermek gerekir; çünkü, son derece 
tehlikeli sonuçlar doğurabilecek nitelik
te bir sorundur. Aksi halde, Anayasa 
Mahkemesinin kararları, siyasal yerinde-
lik kararı niteliğine dönüşür, noter gibi 
tasdik mercii olmaktan öte gitmez ki, 
Anayasa Mahkemesinin varlığına ve ku
ruluş amacnıa ters düşer. 

Kaildi ki, kararın geriye yürümesi de, 
her zaman adaletin gerçekleşmesine yet
meyebilir. Örneklemek gerekirse, Öğreni-
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tnt paralı yapan bir yasa, Anayasaya ay
kırı oilduğu içtin iptali edilse ve karar da 
gemiye yürüse, kararın uygulaması ola-
raık şu yapılabilir : Alman paralar iade 
edilebilir. Böylece, görünüşte karar infaz 
edilmiş, gereği yapılmış samıla'biliır; hal
buki, böyle bir yasa yüzünden ve para
sızlıktan okula gidemeyenlerin hakkını 
nasıl iade edeceğiz? Kararın uygulanma
sı, adaleti tecelli ettirebilir mi? Öyleyse, 
Anayasa Mahkemesine, yürütmeyi dur
durma kararı verme yetkisi 'tanınmalıdır. 
Adaletin tam olarak •gerçekleşmesi, vic
danlarım rahatlaması, ancak böyle müm
kün olabilir. 

Sayın milletvekilleri, özellikle Anaya
sa değişikliklerinin biçim yönünden ince
lenmesi koşula bağlammamıalıydı. Anaya
sanın 148 inci maddesine konulan hü
kümle, Anayasa Mahkemesi tutukluğa sü
rüklenmiştir. Ayrıca, biçim yönünden da
va açma hakkı siyasal partilere de ve
rilmeli, bu hususta Anayasanın 148 ve 
150 inci maddeleri arasımdakii 'karşıtlık 
giderilmelidir. Anayasa değişiklikleri de 
biçim yönünden gereğince incelenmeli, 
bu konuda, şimdi olduğu gibi, basit hu
suslar da mahkemeye götürülmemellidir., 

Bütün bunlara karşın, 1982 Anayasa
sında, Anayasa Mabkemesimin varlığının 
korunması başlıbaşıma bir olaydır. Yasa
ma organı olan Yüce • Meclis, Anayasa 
Mahkemesinin varlığıyla ve denetimiyle 
güçlüdür. Yasama organının yasa çalış
maları, çıkardığı yasalar,, Anayasaya ay
kırılıkla böylece suçlanamaz hale gelmek
tedir. Böyle bir olasılık ve tartışma, Ana
yasa Mahkemesinin varlığıyla ortadan 
'katabilmektedir. Ki, bu da, rejimimiz 
bakımından büyük bir aşama sayıilma-
hdır. 

Sayın milletvekilleri, Anayasa Mahke
mesinin çalışmalarınım daha geniş alana 
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yaygınlıaştıırıilması gerekir. Artık ufkumu
zu genişletmeliyiz ve Anayasa Mahke
mesinin çalışma alanımın önümde duran 
iki engeli de kaldırmamız ve bumdan çe
kinmemiz de gerekir. Bu engellerden bi
risi, Anayasanın geçici 15 imci maddesi-
nıim, «Bu dönem içinde çıkarılan kanun
lar, kanun hükmünde kararnameler ile 
2324 sayılı Anayasa Düzeni Hakkında 
Kanun' uyarınca almam karar ve tasarruf
larım Anayasaya aykırılığı iddia edilemez» 
hükmüdür. Bu hükümle, demokratik hu
kuk devleti ilkesinin uygulamaya geçirM-
mesi ve somutlaştırma yönünde Anaya
sa Mahkemesinin yapabileceği pek faz
la bir şey kalmamaktadır. Zira, MüMî 
Güvenlik Konseyinim üç yılı aşkım yöne
timi zamanımda hemen her konuda önem
li ve kapsamlı değişiklikler yapılmıştır. 
Bunlar arasımda, YÖK Yasası, Sıkıyöne
tim Yasası, Olağanüstü Hal Yasası, Sen
dikalar, Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt 
Yasaları, Dermekler Yasası, Basım Yasası, 
Siyasî 'Partiler Yasası gibi, toplumum ge
niş bir kesimimi ve ıtemelini ilgilendiren 
yasalların bulunduğu düşünülürse, işin 
önemi ve Anayasa Mahkemesinin önün
de bukıman engelim büyüklüğü ortaya 
çıkmaktadır. Bu yasalara dayanarak da, 
yürütme organı sık sık hukuk ihlalleri 
yapmakta ve Anayasa sorununu açıkça 
ortaya çşkarmaktadır. 

İkinci önemli engel de. Anayasada 
yer alan «Temel Haklar ve ödevler» baş
lıklı ikinci kısımdaki düzemtomelıerdiır. 
Bu düzenlemeler, gerçek demokrasimin, 
gerçek insan halkları ve temel özgürlük
lerini sağlamaktan çok uzaktır. Bu se
beple de, Yüksek Mahkeme, kişi hak ve 
özgürlüklerimi korumadan ve güvence al
tıma alma olanağından yoksun kalmak
tadır. Halbuki, şumü umütmamak gerekir 
ki, kişii hak ve özgürlükleri, dünya mil
letlerimin ortak değerleridir. 
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Bu arada, Anayasada bulunan kısıtla
maların yanıma fcaraımaıme ve yönetmelik
lerle getirtilen kısıtlamalar, işi daha da 
kötüleştirmektedir. Bunun en ciddî ör
neği, güvenlik ısoruştunmasıdıır. «Suçlulu
ğu hükmen sabit oluncaya kadar kimse 
suçlu sayılamaz» genel ilkesi, güvenlik 
soruşturması uygulamasıyla açıkça ihlal 
edilmektedir. insan Halkları Evrensel Bil-
dıirgestinde açıkça belirtilen bu hüküm, 
yasal dayanağı olmadığı halde, uygulan-
mam'alktadır. Hatta, 1839 yılında; yani 
'bundan 149 yıl önce litlan 'edilen Gülhane 
Halttı Hümayununda bile, «Kanunla usu
lüne göre kurulmuş mahkeme hükmü ol
madıkça kimsenin cezalıandırılamayacağı-
•nı» öngören hükümleri karşısında, ANAP 
iktidarımın ve Sayın Başbakanın hangi 
çağı 'atladığım anlamak zor olmasa; ge
rekir. 

Sayış milletvekilleri, kimi zaman, ki
mi yetkililerden Anayasa Mahkemesine 
ve kıimi zaman da sayın üyelerine yö
nelik anlamsız, yakışıksız ve haksız eleş
tiriler duymakta ve gerçekten 'üzülmek
teyiz. «'Mahkemeler kararlarını savuna
mazlar, üyeler suskun olmak zorunda
dırlar» anlayışına bağlanarak, Mahkeme 
ve üyeleri suçlanmaya, bilim ve yöntem 
dışı eleştirilmeye kalkışılırsa ve özelikle 
de ıbunlan halka örnek olması gereken 
Hükümet yetkilileri yaparsa, hukuka say
gıdan, yargının etkinliğinden kimsenin 
söz etmeye hakkı kalmaz. Yargının ol
madığı, adaletin bulunmadığı yerde, an
cak karanlık ve kargaşa vardır. Mahke
melerin ıtepkisıi olmaz; mahkemelıeır ka
rarlarıyla konuşurlar. Mahkemeler, Ana
yasaya gerçekten bağlı ve 'saygılıdırlar. 
Ne kadar ağır İlhamlarla karşılaşırlarsa 
karşılaşsınlar, hiçbir şey yokmuş gibi, ça
balarını ve çalışmalarını! sürdürürler. Hu
kukun üstün kurallarına, demokrasimize 

ve insan hak ve özgürlüklerinle, ulusal 
egemenliğe katkılarını hiçbir zamanı ek
sik etmezler. Hep hukukun üstünlüğünü 
gerçekleştirmeye bakarlar ve bilirler ki, 
hukuk her alanda egemen oldukça, man
tık galip geldikçe, her ıtürlü yakınıma di
necektir. Anayasa Mahkemesi de, diğer 
mahkemeler gibi, kararlarını konuşturur; 
ancak kendi kararlarını ısavun'am'azlar, 
sonucunu ulusal vicdana ve sağduyuya 
bırakırlar. Aslında, yasaklanan hususlar, 
üyelerin, mahkeme ve mahkeme çalışma-
ları hakkında doğrudan açıklama yap
malarıdır. Bunun dışındaki konuşma, yaz
ma ve demeçleri, hele savunma, açıkla
ma, düzeltme ve karşılıkları, kesinlikle 
yasak değildir. Anayasa Mahkemesi üye
lerinin mahkemeleri savunmaları da do
ğal karşılanmalıdır; hatta mahkemelerimi' 
savunmaları görevleri icabıdır. 

Sayın milletvekilleri, Anayasamız 2 
nci maddesinde hukuk devletinden söz 
ettiğine göre, hukuka bağlı olmak, onun 
getirdiği sınırlamıallara gönül rahatlığıy
la katlanmak zorunda bulunmaktayız. 
Kararları hoşumuza gitmese bile, bir 'ana
yasal organın kararlarıdır, Anayasa buy
ruğu gereğince de geciktirmeden ve de
ğiştirmeden uymak ve saymak zorunda
yız. Katılmadığımızı, yanlış bulduğumu
zu söylemek, saygımızı belirtmeye, uya
cağımızı söylemeye engel değildir; ancak, 
ölçüyü tiyi korumak gerekir ve herkes 
buna özen göstermek zorundadır. Plan 
ve Bütçe Komisyonunda, bir arkadaşı
mız,, «Anayasa Mahkemesi üyelerinin 
tartışmaya yol açan açıklamaları» sözünü 
kullanmıştır; böyle bir şey hatıriaimıyo-
ıruz. Daha önce de, son olarak Seçim 
Yasasının iptalinin ardından tartışmayı 
başlatan, Mahkemeye, kararlarıma ve 
üyelerine sataşan Sayın Başbakan ve ba
zı ibakanlıardı. Üyeler savunma yapmak 
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zorunda, bırakılmıştadır ve bu haksızdık 
ve yanlışlığı ortaya' koyarak, sadece, yet-
kıliileri hukuka bağlı olmaya ve adalete 
saygıya çağırmışlardır, 

Sayın milletvekillileri, Anayasa Mahke
mesinin iptal kananlarından sonra, Hükü
met bu kararlara göre düzenleme yapa
cak yerde; örmeğin, Yabancılara Mülk 
Satışı Yasasında olduğu gibi, eskisinden 
de iteri ölçüde ve aykırı biçimde Meclis
ten geçirmiş, hukuka açıkça aykırı olan 
bu Yasa iptal edilince de, yine simiırlen-
rnıişlerdir. Bunlar yetmiyormuş gibi, Se
çim Yasasının bir maddesinin iptali üze
rine, Anayasa Mahkemesinin 25 yıllık 
uygulamalarını bilmezlikten gelerek ve 
aklın almayacağı hiır itiraz yolu dene-
möştir; 'bu da, bilindiği gibi, Sayın Baş
bakanım, Anayasa Mahkemesine, salt ço
ğunluğunu sormasıdur. Türkiye Cumhuri
yeti hükümetlerini böyle gülünç durumda 
bırakmaya Sayın Başbakanım hakkı ol
masa gerekiır. Yine, iptal edilen Kıyı Ya
sası yerine, karara uygun yasa çıkaracak 
yerde, aynı yasayı yeniden yürürlüğe sok
ma çabasına girerek; genelgelerle, istedik
leri gibi uygulama yaptıklarını söyleme 
cüretini bulabitai sterdir. 

Sayın milletvekilleri, Hükümet, hu
kuk devletinim hükümetidir. Onun meş
ruiyeti hangi kaynaktan geliyorsa, Ana
yasa Mahkemesinin meşruiyeti de aynı 
kaymaktan gelmektedir. Mahkeme, ken
disimi Yüce Meclisin üzerinde görmeımek-
tediır, böyle hir iddJası da zaten bulum-
rnamaktadır. Aksine, yapılan açıklama
larla, makalelerde yer allan görüşleriyle, 
her fırsatta, Meclise saygıyı belirtmekte
dirler. Bunlar 'bir yana liıtilerek, Mahke
menin yetkilerinin kısılacağı, üye seçkinle
rinim olumsuz hiçimde değiştirileceği söy
lenerek, bir tür gözdağı verilmek isten
mektedir. Bu gözdağı, Anarnuhalefet Par
tisi olan partimize de yöneltilmektedir. 

Erken Yerel Seçim Yasası, Anayasa
ya aykırı biçimde çıkarsa, Anayasa Mah
kemesine gideceğimizi söyleyince, Mahke
meyi yıprattığımız ileri sürülerek, kara
lama yapılmak istenmektediır. Halbuki, 
haksızlık, adaletsizlik ve Anayasaya açık
ça aykırılık karşısında Mahkemeye 'gide
ceğimi söylemek, en uygar davranıştır; 
çünkü Anayasa Mahkemesi, kimsenin 
yanında veya kimsenin karşısında değil
dir. «Mahkemeye gitmek» sözü, Anaya
saya ve hukuka saygıyı göstermektedir, 
Bu söz Mahkemeyi niçin yıpratsın?.. Asıl 
yıpratmak, mahkemeyi, bir siyasî kurulu
şun, bir siyasî partimin yandaşrymış gibi 
göstermektir. İktidar, bu anlamsız ve za
rarlı suçlamalardan derhal vazgeçmelidir. 
İktidar, kararı bırakıp, karar verenlerle 
uğraşmaktan kendini alıkoymalıdır. 

Anayasa Mahkemesinin karşıtı çok 
olabilir; ama, Anayasa Mahkemesi, kim
seye karşı değildir. Anayasa Mahkemesi 
g'bi bir yargı kuruluşuyla zıtlaşmanın an
lamı yoktur. Aslında, eğer hir hükümet, 
Anayasa Mahkemesiyle direkt veya do
laylı olarak uğraşıyorsa, kendine güvene
miyor anlamı çıkar ki, böyle bir hükü
metin, uzun süre hukuk içinde kalması 
düşünülemez ve böyle bir hükümet, artık 
gidici demektir sayın milletvekilleri. (SHP 
şuralarından alkışlar) Kaldı ki, muhale
fetin her açtığı dava da kazanılmış de
ğildir; çoğu da reddedilmiştir; ama 'biz, 
yargıya son derece saygılıyız. Biz, dev
letimizin temelini, adalet olarak görüyo
ruz ve üzerine toz dahi kondurmak is
temiyoruz. Çünkü, yargı, bizim onuru-
muzdur; ulusal yüceliğimiz, adalete ver
diğimiz değerden ileri gelmektedir. Her 
akla gelen, hukuk değildir. Hukukun ne 
olduğunu bilmeyenler, hukuka katlana
mazlar; sınır ve fren tanımak İstemezler. 
Hukuk devleti durdukça, hukuka saygılı 
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almak zorunda olduğumuzu asla unut-
rrmmali'yız. Ancak, Sayın Başbakan, za
man zaman bunu unutuyor ve gülünç du
rumlara düşüyor. İşte, Erken Seçim Ya-
isasından dolayı söyledikleri «Anayasayı 
bir defa ihlal edeceğiz» sözü, 'kimsenin 
söylemeyi aklından bile geçiremeyeceği 
bir sözdür. Hele hir Başbakanım, «Bir 
defa Anayasayı ihlal etsek ne çıkar?» 
anlamıma gelecek söz sarf etmesini ya
dırgamamak elde değildir. Daha önce 
de, Anayasanın 84 üncü maddesini böyle 
zihniyetle uygulamıştı; istediği zaman 
maddeyi askıya iailmış, istediği zaman da 
uygulayacağını söylemişti Bunlar, Ana
yasaya saygılı olması gereken, Anayasa
yı uygülamaJk zorunda bulunan bir ma
kama yakışmayacak sözler ve davranış-
laındır, 

Sayın üyeler, hiiç'bir makamın, kendi
sini Anayasanın üstünde görmeye, Ana
yasa Mahkemesinin amiri görüntüsü ya
ratmaya hakkı yoktur. Bir makam, gün 
olur, kendini Anayasa Mahkemesinin üs
tünde görebilir, hatta üyelerinıi bile tayin 
edebilir. Ben, kimseyi kastetmiyorum; an
cak bunun sonunda, kaderini yine o 
yüce divanlar tayin eder. Tekrar tekrar 
söylüyoırum; Anayasa Mahkemesiyle bu 
kadar fazla uğraşmaya gelmez; çünkü, 
hukuka uymadığımız zaman, hukukun 
genel doğrularından uzaklaştığımız za
man; işte, o tür uygulamayı yapanların 
gideceği yer, yine Anayasa Mıahfcemesi-
ınıin Yüce Divan sıfatıyla bakacağı yerler 
olur. 

Sayın milletvekilleri; Sayın Başba
kan ve Hükümetin- sayın üyeleri, Ana
yasa Ma'hkiemesine güçlükler çıkaracak
larına terariıarıını efleştikıip, adaylı biçim
de söz söıyleyecelklıenine, mahkemenin 
plianaklarını 'artırıp, böylece mahkemeyi 
ıgüçtedirmek görevini yerine götirmeli-
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diriler. Bu yükümlülük, öncelikle Yüce 
Medıisiımlize İde düşmektedir.; 

Kurulduğu günden beri, Anayasa 
Mahkemesinin binası yoktur, bugün de 
kirada oturmaktadır. Bu sebeple ve bina
nın yeterizliğinden dolayı, kâtip, rapor
tör, zorunlu memur ve müstahdem ihti
yacı karşılanamamalktadır. Bu yüzden de 
çalışmiailıar aksamakta, büyük gecikme
ler olabilmekte ve verim düşmektedir. 
Küçük kuruluşlarda bile sektörler bulun
duğu halde, Anayasa Mahkemesinde, 
üyedıere yardımcı olacak bir tıefc sekreteri 
bile bulunmamaktadır. Yaptığımız in
celeme ve1 'araştırmalara göre, üyeler, 
doğrudan telefona çıkmakta, karar ye 
yazılannı yazmakta, hatta dosyalarını 
kendileri tutmaktadırlar. Üyeler, arşiv 
ve Ikitapiarını düzenlemek zorunda kal-
malkta, Itüm işlerini kendileri görmekte
dirler. 

Şube müdürleri için tahsis edilen 
arabalarım, Anayasa Mahkemesi üyele
rinden neden esirgendiğini bir türlü an-
uamamalktayız. Üyeler, ikişer üçer İkisi 
olarak steyşın tipi arabalarla gidip gel
mek zorunda kalmaktadır. Ayrı araba, 
ancak, başkan, başkanvekili ve kıdemli 
üye için. vardır. Raportörler için de ula
şım bir sorun olmakta, onlara da araba 
tahsis edilmemektedir. Bulunan arabala
rın hiçbir özelliği de yoktur; normal si
yah plaikallııdır. 

'Müsteşarlara, rektörlere, genel mü-
ıdürlıere ıtanıınan ayrıcalılktan, üyeler ya
rarlanamamaktadır. Bu yüzden, resmi tö
renlerde üzüntü verecek 'durumlarla kar
şılaşılmakta ve sırf bunun için hiçbir tö
rene ve Itoplantıya katıilımayan üyeler 
bulunmaktadır Protokoldaki yerleri in
citici olup, üyeler üye adaylarının ve kendi 
savcılarının arkasında yer almalktadır-
1ar. 
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Bütıün bunlar, giderilmesi zor olan 
fişler değildir; 'aıncialk, büyük bir eksik-
lülk'tlir. Bu eksiklikleri, bu* (görüşmeler se
bebiyle Yüce Meçisin bilgisine ve Hü
kümetin ilgisine sunmayı görev saymak
tayız. 

'Sayın miılM vekilleri, ayrıca, Anayasa 
Mahkemesine bina olarak verilen yer
den, anlaşılmayacak biçimde vazgeçil-
mıişttJir. Temel atılmak üzereyken vuıku 
bulan ve vazgeçiş üzerinle, verilen Ge
nel - îş Şendikasınııh binası, Bayındırlık 
ve İskân Bafcnının yazılı ve 'imzalı taah
hüdüne rağmen, teslim edilmediği gibi, 
dalba, dış sıvasına bile başlanmamıştır. 
Bu durumda, binanın tamamlanarak 
mahkemenin geçişi en az üç yıl alacak
tır. Mahkemenin araç ve gereçleri de 
yoktur.! Kitaplığı küçüktür. Üyelere ve 
memurlara öğle yemeği verilimıeimiekte, 
memurlar perişanlık içinde köşturmakta-
idır. Anayasa Mahkemesi memurları da, 
Meclis memurları statüsüne kavuşturu-
liabüıir. Anayasa Mahkemesi üyelerine, 
görevde bulundukları sürede, yararlana
bilecekleri, devlet taşıt araçlarındaki in
dirimler de1 kaldırimıştır. 

Anayasa Mahkemesinin kaynakları 
olarak, Anayasa, diğer yüksek mahke
meleri göstermiştir.' Kanun hükmünde 
kararname, getirdiği ücret düzeniyle bu 
Anayasa sistemini 'tersane çevirmiştir. 
Konu, üzerinde ciddî durulacak, önemle 
ele alınacak niteliktedir. Anayasa Mah
kemesine iyi bir atmosfer oluşturmak, 
devletimizin ve hepimizin görevidir. 

Sayın miletvekilleri, Anayasa, iptal 
kararlarının, gerelkçieleri yazılmadan 
açıkllıanamayacağını söylemekle; açıkla
ma durumunda, iptal kararı verildiği, 
basında, radyo ve televizyonda yer ala
bilmektedir. Anayasa kuralları, Anayasa 
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Mahkemesini bağladığı gibi, bu kurum
ları da bağlamaktadır. Maıhkemenin uy
duğu bu gizliliğe başka kurumlar uyma
yınca, .suç mahkemeye yüklenmektedir. 
Bunun çözümü getirilmeli ve gereksiz 
gizlilik hükmüne ve uygulamasına son 
verilırnelidir. 

Anayasa Mahkemesine dava açma 
hakkı genişletilmeli, hiç 'değilse, kendi 
varlık ve görev alanlarında Türkiye Ba
rolar Birliğime, Noterler Bildiğine, yük
sek mahkemelere, üniversitelere, dava 
açma hakkı tanınmalıdur.) 

Anayasa Mahkemesi üyeliği çekici 
duruma getirilmeli, bu konuya her şey
den çok önem verilmeli ki, öbür yük
sek mahkemeler emekliliği yakın aday
lar seçmemelidlir; çekici olsun ki, Ana
yasa Mahkemesine, seçkin, çalışan, üs
tün katkıları alacak üyeler gelsin, mah
kemenin düzeyi her yönden yükselsin; 
bundan, devletimiz tümüyle yararlansın. 
Anayasa iMahkemesi üyeleri arasındaki 
asıl ve yedek üye ayrımı da kaldırılma
lıdır. Anayasa Mahkemesine, Cumhur
başkanı yanında, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi de beli sayıda üye seçmelidir. 
Bu seçimin sürüncemede kalmaması için, 
Önlemler taşıyan kurallar getirilmelidir. 
Ayrıca, hukukçu olmayanların üye ol
maları önlenmelidir. . 

Siyasî partilerin malî denetiminin et
kin biçimde yapılması için, Anayasa 
Mahkemesinin görüşü alınarak, Siyasî 
'Partiler Yasıasının ilgili hükümleri değiş
tirilmelidir. Bilindiği gibi, Anayasa Mah
kemesi, Anayasayla verilen diğer görev
lerin yanında, «Yüce Divan» sıfatıyla da 
yargılama yapmaktadır.: Şimdiye kadar, 
altı kez, Yüce Divan <olarak çalışmıştır. 
Kapattığı siyasal partiler vardır.. Şimdi
ye kadar 2 'bine yaklaşan karar aluniiştur. 
Her yılı aldığı kararları taşıyan bir ka-
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rarlar dergisiyle, kuruluş günlerinde 
düzenlemen sempozyumları içeren özel 
yayınlları bulunmaktadır. Ayrıca, «Ana
yasa Yargısı» adlı karar özetleri külliyatı 
üiç oit olarak çıkmıştır. Bunlardan ayrı 
dkrak, klitaplar yayırMarnlakta, hukuka 
ve hukukçulara ışık tutmakta, Anayasa 
hukukunun ülkemizde geişrnesline öncü
lük etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, siyasal rejimi
mizde ve hukuk düdenimizde çok önemli 
yeri bulunan çift meclis sisteminden vaz-
geçişlten sonra, emniyet görevini ve Ana
yasa ve kanunlar İlle kendisine verilen 
görevleri büyük bir ciddiyet, ağırbaşlılık 
ve özveriyle yerime getirdiğine inandığı
mız bu anayasal kuruluşumuzu güçlen
dirmek için gerekli çabayı eksik etmeye -
İlim. Yapıtoiası gerekli olan Anayasa de-
ğişiklilklljeri sırasında Anayasa Mahkeme
si liıle ilgili bölümde ileri adımilar atıl
malı, gereksiz sınırlamalar kaldırılmalı, 
kendi yasası da buna göre düzenlenmeli
dir. 

Bu mankenıe başarılı sınavlar vermiş
tir; katlanalım katlanmayalım, beğene
lim beğenmeyelim, demokrasinin güven
cesi olduğunu karntlamııştır. Artık tarihe 
mal olmuştur; değerini iyi bilelim, ko
ruyalım güçlendirelim. İşlevlerini göz 
önünde bulundurursak, rejimimize ve 
Cumhuriyetimize kazandıırdılklaonı 'inkâr 
©demeyiz. Anayasa ve kanunlarla sözü 
ile deği, özü İle de denetlemje yetkisini 
tanıya!km.ı Yapacağımız bu katkılarla, 
siyasal sistemimizin ve hukuk düzenimi-
zlin daha iyi (işlemesine ve diğer demok
ratik kuram ve kuruluşların daha iyi ça
lışmasına, görevlerini daha iyi yerine ge
tirmesine yardımcı olmuş oluruz. 

Yüksek Mahkememizin önüne gelen, 
çoğu siyasal (içerikli olan ve siyasal1 so
nuçlar doğuran sorunların çözümünde, 

iktidarı ile muhlalöfelti life; ama, el birli
ğiyle yardımlarımızı esirgemeyelim. Hu
kuk ve siyaset kiavşağımdaki Anayasa 
Mahkememizin bu güç; fakat onurlu 
görevini başarı (ile yerine getireceğine yü
rekten inanıyoruz. 

Anayasa Mahkemesi bütçesinin, tüm 
mensuplarına, çalışanlarına, ülkemize 
ve ulusumuza hayıırliı olmasını diler, Yü
ce Mahkemeyi ve Yüce Meclisi saygıyla 
selamlarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Süzer. 

IDoğru Yol Partisi Grubu adına, Si
nop Millet vekilli Sayın Yaşar Topçu; 
buyurun efendim. 

DYP GRUBU ADINA YAŞAR 
TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin değelrli üyeleri; bütçesi görüşül
mekte olan anayasal bir kurumumuz 
Anayasa Mahkemesi, yüksek malumla
rıdır ki, 1961 Anayasasıyla!, devletimizin 
temeli kurumları arasına girmiş bulun
maktadır. 

1961 Anayasasından bu yana; yani 
bu mahkemenin kuruluşuna sebep olan 
günden bu yana yirmiyedi sene geçtiği
ne göre, artık, Türk toplumu, Parlamen
tosuyla, mahkemesiyle, aydınıyla, çiftçi-
siylle, işçisiyle, her bir ferdiyle bu mah
kemeyi, bu toplumun, bu 'devletin ayrıl-
tmlaz, vazgeçilmez bir parçası olarak ka
bul etmüştir. Yalnız burada, zamanın im
kân verdiği nispleitte, bu ise biraz temel
den girmek istiyorum. 

«Anayasa Mahkemesi» diyoruz; yani, 
Anayasaya göre yargı yapan, hüküm 
veren mahkeme... O zaman, ortaya şöy
le bir soru geliyor: Nedir anayasa? Bu 
malhkemıe neyi koruyor? Bu mahkeme 
neyin yargısını yapıyor? 

Arkadaşlar, anayasallar, çok genel 
ifadesiyle, devletin niteliklerini, temel 
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yapısını, yönetim biçimini ve re-
jimli şekillendiren tdmel mutabakat 
ıbelgeleridir. Şimdi, temel mutaba
kat belgesi deyince; eh, 1982 Ana
yasasının da bu mutabakattan geçtiği, 
hatta kamuoyuna sunularak yüzde 92 
oy aldığı hep savunulagelmiştir. Hatta, 
dünyanın hizbin tikesinde1 görülmedik 
sekide, geçen yılın 6 Eylülünde, insan 
halkları bu memlekette oylaıma konusu 
yapıilimış; 'insan halkları, şu doğuştan, şu 
vazgeçilmez, devredilmez nitelikte alan 
insan baklan bu memlekette oylama 
konusu yapimış; bu 'oylamaya, bu yüz
de 92 referandum oyu, yani millî mu-
tabak'aıt olduğu gerekçe gösterilmiştir. 

Simidi, hemen ifade edelim ki, ar
kadaşlar, üllkemiz maalesef, 1924 Ana
yasası dışında, normal şartlarda, aklıse-
l'iımle, bir anayasa vücuda getirememiş
tir. 1961 Anafyasası, 1924 Anayasasına 
tepkii olarak yapıllimıştr; bir tepki ana
yasası. 1982 Anayasası da, 1961 Ana
yasasına tepki olarak yapıldı., Yani, saat 
pandüKi; bir o tarafa, bir bu tarafa... 

Toplumun ve rejıimin ihtiyaçlarını, 
demokrasinin «olmazsa olmaz» şartlarını 
içermesi gereken anayasa, 'aynen 1961 
Anayasası gibi, kendisini mayınlayarak 
üşe başlamışıtır. Nasıl mayınlayarak işe 
başlamış; istsersenıiz şuradan okuyalım: 
Bu lanaıyasanın 176 ncı maddesiyle metne 
dahil okluğu söylenen «Başlangıç» kısmı 
aynen şöyilıe diyor: «... Türk Milletlinin 
ayrılmaz parçası olan Türk Silahlı Kuv
velerinin, milletin çağrısıyla gerçekleş
tirdiği 12 Eylül 1980 harekâtı sonucun
da, Türk Milletinin meşru temsildleri 
olan Danışma Meclisince hazırlanıp, 
Millî Güvenlik Konseyince son sakili 
verilerek Türk Milleti tarafından kabul 
ve tasvip ve doğrudan doğruya O'nun 
eliyle vaz olunan bu Anayasa...» 

Arkadaşlar, hatırlarsınız, 1961 Ana
yasası da direnmeyi bir hak olarak gös
termiştir. Sonra, o direnmeler, o anaya
sayı getirdi. Şimdi,, Silahlı Kuvvetlenin 
müdahalesini meşru ve tayinle seçilmiş, 
hatta üzülerek ifade ediyorum, 1876 Ka
nunî Esasisinin; yani Birinci Meşruti
yetin Meclisimin seçiminde, o devrin Os
manlı Sultanı Sultan Abdulhamit tara
fından imza ve neşrolunmuş Talimatı 
Muvakkate adıyla meşhur; yani, Mec
lisi Mebusamn Teşkiline Dair Muvak
kat (geçici) Talimatın esaslarına göre 
seçilmiş olan; başka bir ifadeyle, 600 
yıllık Osmanlı monarşisinin kafasına sa
hip İnsanların yapmış olduğu ıseçim sis
temi; yani, milletin meşru temsilcilerimi 
arayıp bulma sistemli, bizim 1982 Anaya
sasında miilletin meşru temsilcisi olarak 
gösterilen Danışma Mecılsiinin seçimin
den çok daha demokratiktir. (DYP sı
ralarından alkışlar) 

Burada bizi üzen şudur: Onlar mo
narşi içerisinden gelmiş kafalara sahip; 
ama, Danışma Meclisinin, yani, bir 
anayasa oluşturacak bir kuruluşun, mil
letin ımieşıru temsilcileri tarafından yapıl
ması gereken çok temel bir yasanın ya
pılmasıyla görevli bir kuruluşun, bir 
medlMn, hem de' Cumhuriyet içinde ye
tişmiş (insanların kafasıyla, 1876 Talima
tı Muvaıkkatesinden daha geri şartlarda 
yapılıp getirilmiş olması, sonra da böyle 
bir Anayasayla rnliılletin meşru temsiM-
lerıi olarak gösterilmiş Olması, bu Ana
yasanın, başlangıçta kendi kendisini ma-
ymlamasıdır. Bunları niçin ifade ettiği
mi biraz sonra söyleyeceğim. 

Arkadaşlar, «Anayasa, bir millî mu
tabakat belgesidir» dedilk. Tabiî, bu mil
lî mutabakat belgesinin 'en önemli un
suru, haklar ve hürriyetlerdir. 
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SEYİT AHMET DALKIRAN (Yoz
gat) — Bunları Anayasa değişikliğinde 
konuşursunuz Sayın Topçu. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ana
yasa değişikliğinde de konuşuruz. 

Konuyu, yalnız haklar ve hürriyetler 
mıeseldsi olıarak görmek tabiî mümlkün 
değil; ama, iişjkı tamelinide yatan budur. 
Sonra nıe olur?... Sonra, rejimin temel 
müesiSeseilieri gelir; yani bu hak ve hür-
riiyefilleırİ işletecek 'Oİıan müesseseler gelir. 

Geçen defa bir vesile 'ile yapmış oitdu-
ğuım Ikoınuşma il© buradan Genel Ku
rula arz etmeye çalııştığıım fikri, düşün
ceyi tekrar eitimök isitiyoruım. 

Arikadaşlaır, iinsian haklan tıek boyut
lu değildir; insan hakları tek boyutlu 
olimakıtan çıkmıştır, çotk boyutlu, derin
liği ottan halklardır artık. Anayasalar da, 
insan halklarımın alt /alta sıralandığı bir 
vesika olmaktan artık çıkmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası; Tür
kiye Cumhuriyeti Devletinin, Türk va
tandaşlarının haklarını sıralayan Anaya
sa da, bize göre yeterli olmamakla bir
likte, elbette ki derinlik taşımaktadır. Bu 
derinlikler, özellikle Anayasanın «Sosyal 
ve İktisadî Haklar ve Ödevler» bölümün
de sıralanmıştır ve bunların önemi her 
şeyin ötesindedir. Neden ötesindedir? 
Çünkü, insan hakları üç kategoriye ayrı
lıyor. Geçende de ifadeye çalışmıştım; 
negatif haklar, pozitif haklar ve aktif 
haklar, iktisadî, sosyal hak ve ödevler, 
pozitif hakları teşkil ediyor, Anayasacı-
lar diyor ki : «Bir insan, bir vatandaş 
bu haklardan herhangi birisine tam ola
rak sahip değilse, diğerlerine sahip ola
maz.» O halde, Anayasanın sadece hak 
ve hürriyetleri alt alta sıralayan bir hak
lar manzumesinden öteye; bunların de
rinliklerini içeren tam bir beyanname, 
tam bir hedef, hedefler beyannamesi ha

line getiriilım'e'ai, kanaatilmlizce kaçınılmaz
dır ama, böyle bir hale getirilinceye ka
dar da, mevcudunun; yani şimdi içer
mekte olduğu kısmının Türk vatandaş
larına tam olarak sağlanması, sunulma
sı, Türk vatandaşlarının bundan yarar
landırılması da kaçınılmazdır. 

Anayasanın 42 nci maddesindeki eği
tim hakkı, 49 uncu maddesindeki çalış
ma hak ve ödevi, 54 üncü maddesinde
ki toplu sözleşme, grev ve lokavt hak
ları, 56 ncı maddesindeki sağlık hakkı, 
57 nci maddesindeki konut hakkı, 60 in
ci maddesindeki! sosyal güvenlik hakla
rının, artık her Türk vatandaşı için - her 
türlü tartışma dışında - demokrasinin ya
şaması ve yaşatılması için, tam olarak 
uygulamaya konulması zarurettir, kaçı
nılmazdır. Neden öyledir?.. Çünkü, de
mokrasi, refah yaratır ve demokrasi, re
fahın paylaşılmalıyla en iyi şekilde ya
şar; refahını paylaşamayan toplumlar 
daima çalkantı içinde kalır. 

Bunları şunun için söyledim : 1982 
Anayasasının, daha 2 nci maddesini açı
nız; bu haklara nasıl bakıyor : Cumhu
riyetin niteliklerini sayarken, «tnsan hak
larına saygılı» diyor; yani, «bağlı» değil, 
sadece saygılı. 

Eski Anayasa (1961 Anayasası) bun
da bağlılığı ifade ediyordu. 1982 Ana
yasası, biraz evvel söylediğim tepkiler 
manzumesinin tam bir kompozisyonu ol
duğundan, bu işten ayrılmış. Bu işten ay
rılınca, bunları gerçekleştirmek üzere ku
rulacak, Anayasanın öngördüğü kurum
ların görev ve yetkileri de değişmiş, İşte 
bunların başında, şimdi bütçesini görüş
mekte olduğumuz Anayasa Mahkemesi 
geliyor. 

YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Ne fark 
var «bağlılık» ile «sadık» arasında? 
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YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Sa
dık değil, «saygılı» diyor Sayın Yılmaz. 
Bağlılık ile saygı olmaz; benim size say
gım ar; ama, bağlı değilim. 

YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Ne fark 
var? 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Çok 
fark var. (DYP sıralarından alkışlar) Say
gı ile bağlılık arasında çok fark var. Bı
rakın hukukçuluğu, burada herhangi bir 
temsilci olarak - arkadaşlarımı bilmiyo
rum - herhangi bir kişi çıkıp da, saygılı 
olmakla, bağlı olmayı aynı anlama ala
bilir mi?.. Çok büyük fark var; araların
da derinlik farkı var. Birisinde mensubi
yet var; bağlı olmakla. Ben, Türküye 
Cumhuriyetinin mensubuyum, ona bağ
lıyım; ama - bilfarz - Fransa Devletine 
karşı da saygılıyım. Birbirinden son de
rece farklı... Meclisimizden bir örnek 
yereyini : Ben, Doğru Yol Partisinin men
subuyum, ona bağlı bir miHetvekiliyılm; 
ama, sizlere de saygılıyım. Bu, aynı an
lama gelmez. (DYP sıralarından alkış
lar) 

Anayasanın varlık nedeni olan millî 
mutabakat; neyin mutabakatı?.. «Devle
tin hakkı nedir; görevi nedir? Vatanda
şın hakkı nedir, görevi nedir? Bunlar, 
hangi kurumlar vasıtasıyla, nasıl oluştu
rulacaktır?» Sorusuna cevap vermesi ge
reken Anayasanın, insan haklarına sade
ce bir saygıyla yetinmiş olmasını, ben 
talihsizlik olarak nitelerim.-

CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Aldı-
kaçtı ne bilir? Hukuk bilir mi?.. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ar
kadaşlar, dedik ki, bu Anayasada geti
rilmiş olan temelleri, ilkeleri uygulayacak 
olan kurumlar var. Anayasa, zaten ku
rumlar, kavramlar ve kurallar manzume
sidir. Artık, tek boyutlu düşünce, yerini 
çok boyutlu düşünceye terk etmiştir. 

Şimdi dönüp de, Meclisimizin arkamız
daki duvarını süsleyen, çok değer verdi
ğimiz '«Egemenlik kayıtsız şartsız mille
tindir» sözüne, başındaki «E» den, so
nundaki noktasına kadar doğrudur, katı
lıyoruz ve onun için burada varız; daima 
öyle olması için gayret içerisinde olduk 
!bu .ilkeye rağmen, bazı kurumların var
lığını burada tartışırsak, tabiî ki, iş baş
ka şekle döner. 

Neden başka şekle döner?.. Şundan 
dolayı : Egemenlik kayıtsız şartsız mille
tindir; bu doğrudur. Bizim Anayasamı
zın ve diğer birçok anayasaların - başkan
lık sistemleri hariç - getirmiş olduğu, se
çimle gelen tek organı meclistlerdir. Öy
le olunca, egemenliğin önce Mecliste 
temsil edildiği sonucu çıkar. Bu sonuç
tan, demin Sayın Başkanın da konuşma
cı arkadaşımızdan - sanıyorum Anava
tan Partiliydi - tavzihini! istediği gibi; 
acaba Anayasa Mahkemesi bu kurumun 
üzerinde midir, yani «Meclisimizin üze
rinde midir, değil midir?» tartışmasına 
girmeye gerek yoktur; çünkü, toplum pü-
lüralist yapıya sahiptir; millî mutabakat 
belgesine uyulup uyulmadığım, yani bu 
mutabakat belgesine uyulup uyulmalığım 
denetleme yoludur. Elbette kî, bunun bir 
yargıya verilmesi, en tabiî şeklidir. Onun 
için, Anayasa Mahkemesi, «Bu kurumun 
üzerinde veya «Egemenlik kayıtsız şart
sız milletindir» ilkesini zedeleyici bir ku
rum mudur?» şüphesine düşmeden, sade
ce bu millî mutabakat belgesinin tama
men yürürlükte olduğu; yani meclislerin 
ve o meclislerden çıkan yasaları uygula
makla görevli olan makamların, kurum
ların, bu millî mutabakat belgesinin 11 
inci maddesindeki, «Kanunlar, Anayasa
ya aykırı olamaz» hükmünün yürüyüp 
yürümediğini kontrol eden, bunu kazaî 
bir karara bağlayan mahkeme. Binaen-
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aleyh, birinin diğerine üstünlüğü söz ko
nusu değil. 

Ancak, bu noktada, her zaman bura
da ifade etmeye çalıştığım, sunmaya ça
lıştığım bir hususa tekrar değinmek is
tiyorum. Demin de, Anavatan Partisi 
adına konuşan arkadaşımız burada dedi 
ki, «Anayasa Mahkemesine gitmek mu
halefetin hakkıdır.» iktidarın değil mi? 
İktidarın hakkı değilse... Buraya konmuş, 
Anayasa diyor ki, «İktidar ve anamuha-
lefet partisi grupları..:» Hatta, «İktidar 
eğer koalisyon ise, iktidarda birden çok 
siyasî partinin bulunması halinde, bulular
dan en çok üyeye sahip olan parti bunu 
kullanır» diyor. Binaenaleyh, Anayasa 
Mahkemesi, Meclisimizin bütün grupla
rını ilgilendiren, Anayasayı ilgilendiren 
bir kurumdur. 

Arkadaşlar, öyle şeyler var ki, bun
lar, hepimiz için çok titizlikle üzerinde 
durmamız gereken, hiçbir zaman vazgeç
mememiz gereken, hiçbir zaman taviz 
vermememiz gereken hususlardır. Misal, 
savunma hakkı... Hangi makam ve mev
kide olursanız olun, isterseniz hâkim olu
nuz; yani her gün insanların önünüze 
getirdiği uyuşmazlıkları yahut İşledikle
ri fiillere ceza veren hâkim olunuz, bir 
gün sanık sandalyesine oturursunuz. İs
terseniz cumhurbaşkanı olunuz, bir gün 
sizi itham ederler, sanık sandalyesine 
oturturlar. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Allah geçinden versin. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Mi
sal diye söylüyorum. 

Binaenaleyh, savunma hakkı, hiç kim
senin, hiçbirimizin taviz vermemesi ge
reken bir haktır. Anayasa da bunlardan 
bir tanesidir. 

Şimdi, bakınız, biz bu Anayasayı be
ğenmiyoruz; ama, yürürlükte olduğu sü-
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rece, bu Anayasanın kurallarının harfiyen 
işlemesine, iktidarıyla muhalefetiyle he
pimizin. Bırakalım iktidarı muhalefeti, 
mensup olduğumuz grupları unutalım -
bu Meclisin 450 üyesinden biri alarak, 
hepimizin çok titizlik göstermesi lazım. 
Onun için, «Efendim, biz kanunu çıka
ralım da, muhalefet istiyorsa Anayasa 
Mahkemesine gitsin» şeklindeki zihniyet 
yanlıştır arkadaşlar. 

SEYİT AHMET DALKIRAN (Yoz
gat) — Öyle bir zihniyet yok. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Yan
lıştır; ifade edildiği için söylüyorum, yan
lıştır; çünkü, bugün siz iktidarsınız, ya
rın bir başkası iktidar ölür; bugün böy
le gördüğünüz işler, yarın size lazım 
olur. Dünyada hiçbir şey ebedî değil; 
dünyada ebedî olan tek gerçek, Tanrıdır, 
onuı dışında, dünyada ebedî bir varlık 
yoktur, iktidarlar da böyledir. 

Şimdi, arkadaşlar, buradan bir nok
taya geliyorum. Anayasa Mahkemesinin 
varlığının sebebi dedik; Meclisin üzerin
de, arkamızdaki, şerefle temsil etmeye 
çalıştığımız «Hâkimiyet kayıtsız şartsız 
milletindir» sözüne nakise olmaktan zi
yade, elinde (power) denen gücü bulun
duran ve bazen o gücün sarhoşluğuna ka-
pılabilecek olanların, kanunların yapıl
ması sırasında, Anayasanın arkasına do
laşma isteklerinin olabileceği hesabıyla 
konmuştur. Bu sebeple, dün burada zik-
redildiği ve bizatihi kendileri «İcraatın 
İçinden» programında televizyonda ifa
de ettiği için, - basından alıntı yaparak 
söylemiyorum - Sayın Başbakanın «Efen
dim, biz böyle bir kanun çıkarıyoruz; bu 
bir defalık Anayasaya aykırı olacak; 
ama, ne yapalım?..» sözünü, talihsizlik 
olarak niteliyorum. Anayasa Mahkemesi, 
işte. bu sözün sahiplerinin olabileceği dü
şünülerek getirilmiş bir mahkemedir. 
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Yalnız, bu noktada, unutmadan bir 
şeyi tekrar bilgilerinize sunmak istiyo
rum. Arkadaşlar, 1961 Anayasasında, 
Anayasa Mahkemesi 15 asıl 15 yedek 
üyeden kurulmuştu. 1982 Anayasası bu
nu değiştirdi; 11 asıl, 4 yedek üyeye in
dirdi. 

Anayasa yargısı bazı nitelikler ister. 
Örnek olarak söylüyorum : İnsan hakları 
ve demokrasi konusunda çok geniş bir 
kültüı ister. Anayasa Mahkemesi, olay
lara, halk dilinde «At gözlüğü» denilen 
gözlükle bakılmasına, tam manasıyla en
geldir. Bir anayasacı, bir anayasa yar
gıcısı, yargıcı, mutlak surette, bu konuda 
geniş bir kültüre sahip olması gereken 
kişidir; insan haklarını bilecektir, Helsin
ki Nihaî Belgesini bilecektir... 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanma
raş) — Allah, Allah?!.. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Tabiî 
bilecektir, «Allah, Allah» ı yok; onu bil
meden Anayasa Mahkemesi üyesi olur
sa, işte, sizlerin tenkidine vesile olan ka
rarların altındaki imzaların sahibi olur
lar. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Yanlışlara karşı çıkmaymız; bizim bu
radaki tenkitlerimiz, sözlerimiz gayri şah
sîdir, hiçbir Anayasa Mahkemesi üyesi
ni hedef alarak söylemiyoruz, hepsi bi
zim için muhteremdir; şimdiye kadar 
gelmiş geçmiş hepsi için söylüyorum. 
Biz, hepsini bu nitelikte görüyoruz, onu 
da ifade ettim. Yalnız, burada bir husus 
var; dikkat ediyoruz, şimdiye kadar Ana
yasa Mahkemesine seçilen saygıdeğer 
üyeler, hep emekliliklerine üç beş sene 
kalmış, - nadiren on sene kalmış - üye
lerdir. Arkadaşlar, -ıhulkulkçu arkadaşla -
rımız, meslekten gelen arkadaşlarımız 
gayet iyi bilirler - Yargıtayda bir daire
nin 5 tane üyesi varken, habire yedek 
üye alırlar. Niye?.. Gelsin, onun geçmiş-
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teki bütün içtihatlarım öğrensin, üyeleri 
değiştiği zaman, mahkeme ikide bir iç
tihat değiştirmek, görüş değiştirmek gibi, 
genel mahkemeleri yanıltıcı, şaşırtıcı, va
tandaşların ne yapacağını şaşırtıcı durum
lar ortaya çıkmasın; yani, bu işin esası
nı kavrasın diye. Şimdi, 60 yaşında bir 
muhterem zatı buraya seçiyorlar. 65 ya
şında emekli oluyor, inanınız, sizi temin 
ederim - isterseniz şahsınızda deneyin -
5 senede Anayasanın hükümlerini ancak 
öğrenir. Tam öğreniyor, tam işe fayda
lı olacağı zaman emeldi oluyor, O hal
de, yapılan iş yanlıştır. Anayasa Mahke
mesinin yedek üyelerinin azaltılması fev
kalade hatalı olmuştur. Yedek üyeler ço
ğaltılmalıdır; bu bir. 

İkincisi, kanaatimiz odur ki, Anayasa 
Mahkemesine yeni seçilmek için bir d© 
yaş tavanı konmalıdır. Yani, burada gö
rev yapacak olan saygıdeğer üyeler bu 
mahkemeye genç yaşta, bilfarz 50 yaşın
da intisap etmeli, gelmeli, mahkemenin 
ta başından itibaren getirmiş olduğu iç
tihatlar içinde yoğrulmalı, Anayasa yar
gısının gerektirdiği bütün bilgilere, bü
tün nosyona sahip olmalıdır. Çünkü, 
Anayasa Mahkemesinin oluşmasına ba
karsak 2 Yargıtay üyesi var, mecburî hu
kukçudur; 2 Danıştay üyesi var, hukuk
çu olmayabilir. Danıştaya seçilmek için 
hukukçu olmak şart değil. Ondan sonra
ki üyelerine bakıyoruz hiçbirisinin hu
kukçu-olma şartı yok. Olmadığına göre, 
bilfarz, idarenin çok üst kademesinde bu
lunmuş bir arkadaşımız, bir yönetici ar
kadaşımız, bir iktisatçı arkadaşımız, bir 
maliyeci arkadaşımız... Nitekim, mesela 
Sayıştaydan geliyor maliyeci arkadaşı
mız. Gelecektir; niye geliyor demiyorum, 
yarlış anlaşılmasın, gelecektir; ama ko
nuya yabancıdır. Bu konu üzerinde ihti
sas sahibi olacaktır. Ne zaman?.. Tam 
oluyor, emekli oluyor. Yani, bir yaş ta-
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vanı getirilmesinde mutlak zaruret var
dır. 

Bir üçüncü husus şudur : Anayasa 
yargısı için en iyi kaynaklardan bir ta
nesi - meselenin içyüzünü bilen bir ar
kadaşınız olarak ifade ediyorum - rapor
törlerdir. Anayasa Mahkemesinin rapor
törlerinin birçoğu doktor unvanlıdır, mas
tır yapmıştır. Hemen hemen her dava 
için, bir doktora tezinden çok daha te
ferruatlı, çok daha ilnce, çok daha detay
lı hazırlıklara girişirler, yüzlerce sayfa 
okurlar, araştırırlar, incelerler, bakarlar. 
En büyük yük bu arkadaşlarımızın üze
rindedir. Bu arkadaşlarımız, yıllarca emek 
verdikleri Anayasa Mahkemesine üye ol
ma şansından mahrumdur. Binaenaleyh, 
bu yol mutlaka açılmalıdır. 

Bir başka husus, - parantez içerisin
de söyleyeyim - böyle devam ederse, Ana
yasa Mahkemesinin kendisi de, raportör
lüğü de cazip olmaktan çıkacaktır; zaten 
cazibesi kalmamıştır, çıkmıştır da, ters 
ifade ettim. Buraya eleman bulmakta 
güçlük çekiyoruz. Demin söylediğim gi
bi, beni mazur görün, bu yargı, üstün 
nitelikli yargıçlar, üstün nitelikli kişiler 
ister; bunlar, tatmin edilirse gelir. 

Şimdi Anayasa Mahkemesi raportörü 
arkadaşlarımız arasında bir anket yap
sak, birçoğu gidip avukatlık yapmamn 
onlar için getireceği yeni birtakım şey
lerden çekindiği için orada oturmakta
dır. Birçoğu, belki böyle bir anketin so
nunda, işte, imkân bulsam başka bir ye
re gideceğim diyecektir. Halbuki, zaten 
kadrosu da noksandır, verilen kadro dö
lü değildir. Demin söylediğim yükler bu 
arkadaşlarımızın üzerindedir, çok ağır 
şartlarda çalışmaktadırlar; ama, tatmin 
edilmemektedirler. Bunların tatmin edil
memesi, Anayasa Mahkemesinin terkibin
d i ; bu tür yanlışlıklar, kanaatimizce, 
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Anayasa Mahkemesinin tartışılmasına se
bep olan durumlar yaratır. Neden dola
yı?.. Çıkarılan kararı beğenmiyorsunuz, 
- beğenmiyorsunuz derken, sizi kastetmi
yorum, yani vatandaş olarak söylüyorum 
yahut Meclis olarak söylüyorum - diyor
sunuz ki, yanlışlık yapıldı. Ne yapıldı? 
Terkibinde var hata. 

Her türlü tartışmanın dışına çıkarıl
sın diye bir mahkeme ne kadar mükem
mel oluşturuluyorsa, elbette ki, yine de 
hata yapacaktır, en mükemmelini de 
oluştursak hata olur, hatadan münezzeh 
insan yoktur, hata yapacaktır. Onu hata
sıyla sevabıyla kabul edeceğiz; hata ya
pacaktır. 

Yine bizim beğenmediğimiz kararları 
çıkaracaktır; mümkündür. Zaten, karar 
verirken, efendim acaba bu beğenilecek 
midir, beğenilmeyecek midir diye veril
mez. 

Arkadaşlar, şimdi buradan şu sonu
ca geliyorum : Anayasa Mahkemesine 
değer verelim; ama, lafla değil. Neden?.. 
Çünkü, hepimizin teminatı orada yatı
yor. Bu mahkeme üzerinde Meclisimiz
de, komisyonlarda, basında iktidarı ile 
muhalefeti ille yapılan tartışmalar mahke
meyi yıpratır. Özellikle ifade ediyorum 
ki, Sayın Başbakanın tavrı gibi tavırlar 
mahkemeyi yıpratır; yanlıştır. 

Bu noktada bir yere daha gelmik is
tiyorum; Demin açtığım, sonra bunları 
söylemek için yarım bıraktığım yerden 
başka bir konuya gelmek istiyorum. 

Anavat&n Partili bir arkadaşımız ta
rafından geçen gün burada ifade edildi, 
«Anayasa Mahkemesine 41 tane dava 
açılmış, bunlardan 17 tanesi kabul edil
miş, diğerleri reddedilmiş. Demek ki, bi
zim her yaptığımız iş Anayasaya aykırı 
değii «Hatta, sayın bakan çıktı, dedi ki, 
«Konuyu madde bazında incelerseniz, 
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yüzde 5'tir.» Bendıeniz, de çıktımı dedim ki, 
bu fazladır; yine ifade ediyorum, fazla
dır 

Bakımız, simidi önümde cetveller var. 
Bu cetvelleri incelediğimiz zaman ger
çekten 1982 Anayasası ile ve Anavatan 
Partisi iktidarı döneminde Anayasa Mah
kemesine 41 dava açılmıştır. Bu doğru
dur, ancak, bunun 7 tanesini zaten va
tandaş açmış. Kim?.. Dava açmaya hak
kı ve yetkisi olmayan kişi açmıştır. Ana
yasa Mahkemesi de, «Vatandaşlar tek 
tek Anayasa Mahkemesine başvuramaz» 
deyip, reddetmiştir. Binaenaleyh, 41 sa
yısından, evvela, 7'yi düşelim. 7'yi düş
tüğümüz zaman, 34 kalıyor. Bu 34'ten 
17 tanesi kabul edilmiş. Madde bazı şu
dur budur... Önemli olan şudur : Bir ka
nunun herhangi bir maddesi, herhangi 
bir fıkrası, buradan Anayasaya aykırı 
olarak çıkıyorsa, bize göre yanlıştır. Ana
yasa açısından - en başta ifade ettik ki -
Yüce Meclisimizin son derece titiz ol
ması gerekir. Komisyonların kuruluş se
bebi budur, Anayasa Komisyonunun ku
ruluş sebebi budur, diğer komisyonların 
kuruluş sebebi budur, burada meselelerin 
tartışılış sebebi budur. Buradan çıkan ka
nunları Sayın Cumhurbaşkanının incele
mesi için 15 günlük iade etme süresi, 
tekrar görüşme (89 uncu madde) bu geç
mişse yayınlanma görevi bu sebeple ko
nulmuştur. 1961 Anayasasındaki çift 
Meclis bu sebeple konulmuştu, kaldırıl
dı. 

Şimdi, 34 kanun çıkıyor, 34 kanun 
hakkında başvuruluyor, 17'si hakkında 
iptal kararı veriliyor. Demek ki, Yüce 
Meclisimiz Anayasaya yeterli şekilde de
ğer vermiyor yahut da, en azından, Ana
yasa üzerinde titizlikle durmuyor. Neden 
dolayı? «Efendim grup kararımız var, 
hükümet böyle istiyor...» Geçen gün bu-
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rada yapılan iş gibi. Yani, açıkça hepi
miz biliyoruz ki, Erken Seçim Kanu
nuyla ilgili karar mekanizması oluşturul
du. Niye?.. «Efendim, karar olursa Ana
yasa Mahkemesinin murakabesine tabi 
olur.» 

Arkadaşlar, bu tür hileli yollar, bizim 
anlayışımıza göre, kanuna karşı hiledir. 
Bu tür hileli yollar kimseye fayda getir
memiştir. Özellikle, hükümetin getirmiş 
oldıiğu kanun tasarıları... Grup disiplini
ni kabul ediyorum, tabiî ki grup disipli
ni olacaktır, elbette ki, her grup kendi 
disiplinine göre bunu oylayacak, parmak 
kaldıracak, reddedecektir, kabul edecek
tir; bu en tabiî şeydir; ama, meselelerin 
Anayasa Mahkemesinden evvel, burada 
göz göre göre «Efendim, o hukuktur, be
lirsizliktir...» Hayır, hukukta belirsizlik 
diye bir şey yok, «Hukuktur, belirsizlik
tir» sizin iddianız o, bizim iddiamız bu. 
«Böyle geçsin de Anayasa Mahkemesine 
gitsin» şeklindeki zihniyet fevkalade yan
lıştır, tehlikelidir. 

Şimdi, arkadaşlar bu noktada bir hu
susa daha gelmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Topçu, lütfen to
parlayın. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — To
parlıyorum Sayın Başkan. 

Arkadaşlar, Anayasa Mahkemesi açı
sından sıkıntı yaratan konularda ı bir ta
nesi de Meclislerimizin fevkalade tefer
ruatlı kanun çıkarmasıdır. Türkiye Cum
huriyeti, neredeyse tüzük kavramını terk 
etmiştir; tüzük kalkmış - çünkü tüzük
te Danıştay müdahalesi de var - yerine, 
teferruatlı kanun ve yönetmelik gelmiş. 

CEMAL ŞAHIN (Çorum) — Genel
ge gelmiş. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Tü
zük kalkmış, genelge gelmiştir. 
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Böyle olunca, teferruatlı kanun çı
karınca ne oluyor? Anayasa yargısı ze
deleniyor. Kanunların genel ilkeleri, 
prensipleri bu zaten hukukta sıralanmış
tır; derler ki, kanunlar genel ilkeleri ko
yar, tüzükler onu biraz daha açar, yö
netmelikler nasıl uygulanacağım gösterir, 
talimatlar teferruatım gösterir - terk edil
miştir. Bu da, bizce, yanlış bir kodifi-
kasyon ve onun sonunda yanlış bir yar
gılamadır. 

Bu hususta şunu arz edeceğim : De
min arkadaşımız söyledi, yargı organı 
olaıak, Anayasa Mahkemesine başvurma 
hakkı da yanlış düzenlenmiştir. Şimdi, 
bir mahkeme hâkimi, bir kanun madde
sini Anayasaya aykırı görürse bunu Ana
yasa Mahkemesine gönderme hakkına sa
hiptir. Bir vatandaş bunu böyle görür
se, mahkemede itiraz edip bu itirazının 
kabulü yoluyla, defi yolu dediğimiz yol
la Anayasa Mahkemesine müracaat hak
kını haizdir. 

Sayın Cumhurbaşkanı, Anayasa Mah
kemesine müracaat hakkını haizdir; ama 
Mecliste grubu bulunan bir siyasî parti 
bu hakka sahip değildir. Mecliste grubu 
bulunan siyasî partilerin bu hakka sahip 
olması için, 90 milletvekili lazım. Yani, 
bir hâkim, 90 milletvekilinden daha üs
tün durumda. Sayın Cumhurbaşkanımız 
- mukayese ettiğim için söyelmiyorum -
91 milletekili durumuna geliyor. Getiri
len durum budur; fevkalade yanlıştır, ha
talıdır. Biz, burada - Doğru Yol Partisi 
Grubu olarak söylüyorum - her türlü 
kanunun yapılmasına iştirak ediyor mu
yuz? Ediyoruz. Grup adına konuşuyor 
muyuz? Konuşuyoruz. Her türlü itirazı 
yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Peki, benim, 
burada grup adına yaptığım yasama faa
liyeti içerisinde gösterdiğim, Anayasanın 
ve içtüzüğün tanıdığı haklar beni ve gru-
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bumu bir kanunun yapılmasında yetkili1 

ve görevli kılıyor da, sıra Anayasa dene
timime geldiği zam'an niye buna yetfcil 
kılmıyor? 

Vatandaşlarımız, birçok defa, «Doğ
ru Yol Partisi, bu kanuna karşı çıkıyor; 
ama, Anayasa Mahkemesine gitmiyor» 
diyor. Doğru Yol Partisinin Anayasa 
Mahkemesine gitme imkânının olmadığı
nı bilmiyor. 

Demin, 'arkadaşımızın bir tanesi 
«Bunları, Anayasanın değiştirilmesi sıra
sında anlatırsınız» dedi. Tabiî, Anayasa
nın değiştirilmesi teklif edilir buraya ge
lirse, bunları anlatırız. Bizim, Anayasa 
konusunda çok söyleyeceklerimiz var; 
bunları anlatırız, konuşuruz; ancak -. be
nimki bir tekliftir - eğer bu iş Meclisi
mize gelecekse, bize göre, bu Anayasa, 
milletin meşru temsilcileri tarafından ye
niden yapılmalıdır. (DYP ve SHP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Yüzde 92 ile kabul edilmiş... «Şura
sını değiştirelim» denildiğinde bu iler;ii sü
rülüyor. Yunanistan'daki cuntanın ana
yasası yüzde 93'le kabul edildi. (DYP 
sıralarından alkışlar) Danasını söyleye
yim, siz tartışma fırsatı vermeden, dört 
sene geçmeden, «1982'de yüzde 92 ile 
kabuıl edildi» diye 6 Eylülde referanduma 
sunduğunuz en önemli maddelerinden 
bir tanesi olan geçici 4 üncü maddeyi 
vatandaş kaldırdı. Demek ki, sizin dedi
ğiniz fikirde değil. Bu noktada son bir 
cümleyi arz edip, sözlerimi tamamlayaca
ğım. 

Arkadaşlar, Anayasanın geçici 15 in
ci maddesi naküsedir. Geçici 15 inci mad
de, Anayasaya ortak getirmiştir, inanın 
buna. Nasıl ortak getirmiştir? O güne 
kadar çıkarılan kanunların Anayasaya 
aykırılığının ileri sürülemeyeceğini be
lirterek, bu kanunları, Anayasa ilkeleri-



T. B. M. M. B : 46 5 . 4 , 1988 O : 2 

nin karşısında yeni ilkeler olarak getir
miştir. Şimdi, bir taraftan onlara bakıp, 
bir taraftan Anayasanın hükmüne bakıp, 
insan hangisine itibar etmesi lazım gel
diğini şaşırıyor. O halde, geçici 15 inci 
madde mutlaka kaldırılmalı ve bu mad
deye istinaden şimdiye kadar Anayasa 
denetiminden geçmemilş olan kanunların, 
Anayasa denetiminden geçmesi sağlanma
lıdır ki, Türkiye'de birçok tartışma sona 
ersin. 

BAŞKAN — Sayın Topçu, toparla
dınız değil mi efendim? 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Evet 
efendim, son cümlemi söylüyorum. 

Bu vesile ile, Yüce Heyetinize saygı
larımı sunuyorum, teşekkür ediyorum. 
(SHP ve DYP sıpalarından alkışlar) 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederiz Sa
yın Topçu. 

Şahsı adına, Nevşehir Milletvekilli Sa
yın Cemal Seymen; buyurun efendim. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

CEMAL SEYMEN (Nevşehir) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekillileri'; 
1961 Anayasasının, hukuk devleti il
kesi doğrultusunda ülkemize kazandır
dığı en önemli kurıum, takdir edeceği-
nüz gibi, Anayasa Mahkemesidir. 

1961 Anayasasına tepki öllarak ya
pılan ve 12 Eylül' Askerî Harekâtı ne
ticesinde hallkoykmasına sunulmasına 
rağmen, özgür> hin ortamda yapılma
yan bir halkoylaması neticesinde 
yürüllüğe giren bu Anayasada da 
Anayasa Mahkemesinin korunmuş o Il
ımasını, Anayasa Mahkememizin yaşa-
tıfmajk (istenme arzusunu demokratik 
hukuk devletinin geleceği açısından çok 
oluimlu bir karar olarak görmekteyim; 
ancak, Anayasa Mahkememlizin 1982 
Anayasasına göne 'teşekkül tarzıma iliş
kin, şahsım adına, 'bazı eleştirilerimi 
arz etmek istiyorum. 
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•'Bilindiği gibi, 1982 Anayasasında, 
Anayasa Mahkememizi oluşturan 11 
Sayın üye Sayın Cumhurbaşkanınca se
çilmektedir. Bu yetkli Sayım Cumhurtoaş-
ikanına verilirken, Sayın Cıımhurbaşkamı-
nın bu yelikulyi istediği gibi kullanıma ve is
tediği zevat arasından seçilme gibi OT öz
gürlüğü bulunmamakta; önemli' öiçüde 
bu özgürflük kısı'fl'anmaktadır. Yani', 
Sayın Cumhurbaşkaniı, Anayasa Mah
kemesi üyelerini 'belidenken, Yargıtay m, 
Danıştayım, Askerî Yarfgıtayım, Askerî 
Yüksek İdare Mahkemesinin, Sayışta
yım, Yükseköğrenim Kurumunum, üsıt 
kademe yöneticileri ve avukaıtıliarın ara
sımdan ıbir seçim yapabilme durumun
dadır. Ancak, bütün 'bunlara rağımen, 
bu seçiımiı yaparken Ibiile, bu seçimi ıbir 
tek kişimin yapmış oiliması-lki, o kişi dev -
iletin en yüksek maticamında buOumıam de
ğeri zat dahi ollsa-o kişi de insan olmasın
dan dolayı hatadan vareste olmayacağına 
göre, seçimdeki öUçüleri sübjelktiftir. 

O nedenle, bu seç.im nasıl' yapiiltma-
'lıdır? Hatıdayacağınız üzere, 1961 Ana
yasamızın getirdiği sistem, 15 üyeden olu
şan Anayasa Mahkemesi üyelerinin 8' 
imin yüksek yangı orıganiannca; yani 
4'ünün Yargıtay, 31ünün Danıştay ve 
l'inin Sayıştay üyelerince ve kendileri 
arasımdan seçilmesini öngörürken, 7 
üyeden 3lünün Mi'Jilet Meclisince, 2'simin 
Cumhuriyet Senatosunca, 2'sinin de 
Cumhur/başkanınoa seçil'mesini öngörü
yordu. 

Niçin bu yetkiyi tamamen Parlamen
toya bırakmamıştı? Pariıamente, gerçi, 
kayıtsız şartsız egemenlik yetkisini ulus
tan, (milletinden allıyordu; ama parla
mentolar modem hukuk devletlerimde 
yasama yetkilerinin Anayasaya ve hu
kuka uygunluğunu belli organlarca de-



T. B. M. M. B : 46 5 , 4 ,1988 O : 2 

'nefletme ihtiyacının içine girmiş bulunu
yorlardı. 'Bu durum, Anayasa Mahke-
ımesiınim - bazı görüşlere© tartışıldığı giıbi-
Padamentonun üstünde bir kurum ola
rak ıgörülebilme sonucunu doğuracak 
bir »durum değidiır. Anayasa Mahkeme-
'Siıne, Parilaımenfco, kendi iradesiyle çıkar
dığı yasallarım Anayasaya uygun oiuıp 
olmadığımı denetleme yetkisiıni verirken, 
orada Anayasa Mahkemesinde yargıla
nan Parlamentonun kendisi değil!, Par
lamentomun yasama yetkisine, (halktan 
aJMığı yetkiye dayanarak yaptığı yasa
ların Anayasaya uygun olup olmadığı
dır. O halde, Anayasa Mahkemesi ka
rarlarınım Parlamemtonuın üzenimde bin 
müessese oillup olmadığımın tartışması, 
bence hukuka uygun bir olay deği'ldlr. 
Orada, Anayasa Mahkemesi Parlamen-
ttiomum üstünde değiûdiır, Farilamıentonun 
yamımdadır. Anayasa Mahkeme&iniın yar
gıladığı, Parllaımentomun yasama yetkisiy
le yaptığı yasadır ve verdiği hüküm ne-
ıtİcesimde, eğer Parlamentomun yaptığı 
Yasa Anayasaya uygun değV.se, Parla
mento, o yasanım yerline Anayasaya 
uygum bir yasa yapma yetkisini muha-
ıfaza etmektedir ve ona göre davran
mak durumuındadır. 

O halde, bu yeLkimin tamamını Parla-' 
memto kuliilanımazken, düşünülen şudur: 
'Parlamentodaki; çoğunluk, doğaldır ki, 
)bu mahkemeye üye «eçerken kendi ••eğilir
imi doğrultusunda bir üye seçmeye yö-
neilebjiliır; ama, 'tamamen bu yetkisinden 
(vazgeçmesi de, halkım ve miHlî İrade ile. 
Parilamentonuın 'tercihleri arasımda ve 
yüksek mahkemenin kararları arasında 
bir bağlantıyı kurma görevinden de 
Parlamentonun vazgeçmesi anlamıma 
ıgellir. işte, hem Parlamentonun kendisi
ni denetleyecek organa üye seçme yeit-
kisiıni kendimde bulundururken, bık bö-
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lümünün de bağımsız yargı onganların-
oa seçilmiş olması ve iböyle bir sisteme 
ıgiıdiılmiış oillmiası; ıbuırada, üyelerden. bir 
bölümlümün - hatta yarıdan lazllasunın -
siyasal etki altında kalmaksızın Anaya
saya uygun olup olmama doğrultusun
da vereceği kararlarda hiçbir baskı al
tımda kalmadan bağımsız karar verebi
lme durumunda bui'ümmasından kaynak
lanmaktadır. O nedenle, büzce ideal çö
züm. Anayasa Mahfcemesıimiın teşekkü
llünü 1982 Anayasasındaki biçiminden 
çikarıp 1961 Anayasasında bulunan se
çim tarzımı biraz daha geHi'şBiıriıp 'tekâmül 
ettirerek, seçme alandanım geniış'Üeterek, 
yeniden düzenlenmesi! olmalıdır. 

Yasaların, kanun hükmünde karar-
mame'Jeriın ve İçtüzüğün Anayasaya şekil 
bakımından uygunluğunun Anayasa 
Mahkemesi 'tarafımdan denetlbnmesi es-
masıında, Anayasa bir kısıtlama geltir-
mıek'tedir. Bu kısıtlama, Anayasa Mah
kemesi yasalları biçim 'yönünden denet
lerken, ancak son oylamamın öngörü
len çoğunlukla yapiıp yapılimamasıyia 
şimdidir. Bu yetki sınırlaması yanlış bir 
sonuç doğurmaktadır. Parlamentoda sa
dece son oylamanın öngörülen çoğun
lukta yapılmasının denetimi ile yetinil-
ımesi, o prosedürde, o aşamaya gele
me kadar yapılan [işlemlerim doğru ve 
Anayasaya uygum olduğu varsayımına 
dayanmaktadır ki, Parlamentonun işle
yiş mekanizması içerisinde, o noktaya 
ıgellimene kadar, Anayasaya uygum olma
yan birtakımı yöntemlerle son oylama 
noktasına ıgeilimdiği de yaşanarak görül
müş olaylardandır. 

ıKıararilanın geriye yürümemesi ko
nusundaki sakıncaları arkadaşlarım dile 
getirdiği içim ve zamanında darlığı me
deniyle tekrar etmiyorum. 
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iptal kararlarının, gerekçesiı yazılma -
dan açıkfianımaımasının - bana göre -
hukukî mesnedi yoktur; çünkü, asıl! olan, 
hlükiimîe varıltmak istenen sonuçtur, asıl' 
var ılımak istenilen amaç hükümle tesis 
edimektedir. Gerekçe daha sonra ya-
yınlanahiiır. 'Gerçekten de, ihtiyatî ted
bir niteliğimde, yürütmeyi durdurma ka
rarma benzer bir kuruımun ı(İAnayasa 
'Mahlkemesü karariaırında) getirilmesi, 
kanuna karşı bile yollarını kapatacaktır. 
'Bunun örndkOerini, biız, yabancılara 
mülk «atışı yasasında da gördük ive miıl-
tofivekiıHierinin emeklillik 'halklarına il^kı'n 
yasanın çıkarılmasında da aynı yolla gi
dildiğin iı, maalesef -iıbiıraf etmek darumun-
dayız. 

Sayın mıiılildtvekllliieri, Anayasa Mah-
kemesiınlim s.'ıyasî partileri kapatma yet
kisi, yine Anayasada düzenlenmiş bir 
yetkidir. iMallümunuz olduğuı üzere, biır 
•milletvekili: söz ve eylemleriyle belirlıi 
suçları işlediği takdirde Anayasa Mah
kemesinde dava açılllmakta ve bu dava; 
ıneti'cesiınde bir siyasî par'tiniın temelli 
kapatılmasına karar verilebiıllmektedir ve 
bu kararın sonucundan o milletvdkilıimin 
kaçınmasını enıgdUItemıek liçin de Anayasa
ya bir hüküm konmuştur. «Temelli, ola
rak kapatıilan siyasî pantomim kapatılması
na ilişkin davanın açidığt tarihte, parti
nin üyesi olan o mi'lfctvekiMeriyle be
raber diğer miffijetvekii'erimiın de, kararın 
Türkiye Büyük Millet MeoiDsi Başkan
lığına bildiırliıllmesiylle milletvdkilil'iğiı dü
şer» deniyor. Bunun, suçların ferdiliği 
ilkesiyle uzaktan yakından bağdaşır bir 
tarafı yoktur. Hangi siyasî partiye men
sup olursa olsun, b'tr m jlllîetvdk ilinin, par
ti disiplininin dışına taşarak, batta Ana
yasanın dışına taşarak, bir sorumsuz 
davranış içerisinde buhınabiılmesi pekala 
mümkündür. Böyle biır davranışın so

nucumda, o siyasî partinin milletveklîf.e-
rinin tamamını sorumlu tutmanın hak
kaniyetle bağdaşır tarafı olmadığı /gibi, 
bir baçka tehlike; Cuımhur'yet Başsavcı
lığının Anayasa Mahkemesine partinin 
kapatılmasına iliişkih soruşturma açması 
anından baş'Jayarak, o siyasî partinin 
grubu dağılma fcdhlikesi iılb karşı kay
ısıyadır. Yani, o siyasî partideki miiilet-
vdkL'lıltarimi, böy'lle, mensup olduğu siyasî 
partinin kapatılması kararı gibi bir so
nuçla karşı karşıya ka'lmadan o parti
den is/tiıfia etme yoluna Anayasa mec
bur dtmdktediır; bunun da, hukukla bağ
daşır tarafı yoktur. I(S'HP sıralarından 
alkışılar) 

IDeğeriHİ arkadaşılanım, sayın konuş
macılar Anayasa (Mahkemesiı üyelerinim 
çok genç yaşta Anayasa Mahkemesi 
üyeliğime seçldiklerinden bahsettilHer;. 
Ben o 'görüşe katıilmaklla 'beraber, Ana
yasa Mahkemesi üyelerinin 65 yaşında 
emekli olmalarını da, kişisel: olarak, er
ken buluyorum. Bu denin' tecrübelerle ye-
ıtişmliş, son derece mümtaz tecrübelerden 
geçmiş Ibir yüksek yargıcın, o yüksek 
mahkemede, engin deney imler inden da
ha uzun süreler yararlıam'labiı'Jeceği inancı
nı taşıyorum. 

Anayasa Mahkemesine başvurma 
yollarının 1961 Anayasasına göre, 1982 
Anayasasında daha da zorlaştırıldığmı 
ive kısıtlandığımı biliyoruz. Buna rağmen, 
iktidar parltiımizin değerli sözcüleri ve 
bugün konuşan değerli miiii'etvdkiii ko-
nuışmacı arkadaşım, «Anayasa Mahkeme
sine sık sık başvurmamın doğru o;!madı-
ğını ve 'İktidarı, işleyemez, çalışamaz du
ruma düşürdüğümden» bahselttiıter. De
ğerli konuşmacı arkadaşıma ve daha 
önce basında çeşiıüH demecilerde, «Ana
yasa 'Mahkemesini komşu kapısı yap
ıtınız» gfibi beyanlarda bulunan görüş 
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sahiplerine lıaturfliaitımıaik isterim ki, hu
kuk düzeni içerisinde, demokrasilerde, 
Ihukıılk devletinde, Anayasa Mahkemesi 
de, Anayasa da, çoğunluğun haklarını 
savunmak için değil, çoğunluğun tahak-
klüımüne karşı, azınlığıın ezilmesini engel
lemek liçin vardır; azınlığın haklarının 
Mal ©dilmesine karışı kurulmuş müesse
selerdir. Hukulk devletinde, azınlığın 
başvuracağı yol, ellbetfce ki, hukuk siste
minin kendisilne verdiği savunma kapıla
rını, sonuna kadar zorlamıaktıır; demok-
ıtfasi de böyle yaşayacaktır. 

«Değerilli arkadaşlarıım, Anayasaya 
aykırı kanunlarımız ımevcuit, Peşinen şunu 
söylemek işitenim: 1982 Anayasasını, ge
rek şahsım lifcibariyle, ıgerek Sosyalde-
mokrat Halkçı Parti Gmıbu olarak, •fd'-
'SöfesiıyîBe, özellikle, temel 'hak ve özgür
lüklere getirdiği kışlamalarla, benim
sememiz mümkün değildir... (SHP sıra -
Sarından alkışlar) ilcimize sindirebillmemiz 
mlümikün değildir. (Bu Anayasa değişik-
iKiğini, sizferile de eli de verip, siızlerHe de 
anlaşarak, mutlaka yapmak yolunda her 
ıtüirllü çabayı göstereceğiz. 

Anayasamızın, daha ilk maddelerin
den olan '12 nci maddesinde, «Temel 
Hak ve Hürriyetlerin MıtelCği» başlığı 
alDtında, likiı paragrafta, Türkiye Cum-
Ihuriyeti vatandaşilarına tanınan temel 
Ihaklardan bahsedilirken, 13 üncü, 14 
üncü ve 15 inci maddesinde, satırlar 
boyunca, bu ilki satırda verilen temel 
Ihalk ve özgürlüklerin, nasıl ve hangi 
gerekçelerle kısutllanahileceği anlatılıyor. 

Bizim, yurbüaş'knımızın en temdi hak
larına ve özgürlüklerine saygı duymak, 
asgarî müşlfcereğiımiz olmalıdır. Evet, şu
nu anlarım: 1982 Anayasası, Türkiye' 
de, 12 Eyllüıl öncesinde yalanan ve bir 
daha ıgeri dönülmesini temenni etımedi-
ğlmiz acı olayların, anarşi), terör ve 
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şiddet ollaylarımın (sonucuna tepki ola-
ıraik ortaya konmuş bir Anayasadır; ama, 
değerli arkadaşilarım, huzur ve sükûnun 
bedelli özgürlüklleriim izden vazgeçmek 
otaamalidır. Lincoffln, «Asayişin sağlan
ması için özgürlüklerinden vazgeçenler 
kısa bir süne sonra her ikisinden de ımaih-
ruım kalMar» diyor. 

lO nedenle, yurttaşlarımızı demokrasi 
ve özgürlük içinde yaşaıümalk, onların en 
temeli haklarına saygı duyarıalk, huzuru, 
asayişi ve (güveni yaslatmak, haltta bu ül
kede demokrasiyi ebediyete kadar ya
şatmak, iktidarıyla muhalefetiyle hepi
mizin asgarî müştereği olmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın iSeymen, topar
layınız ©fendim. 

CEMAL SHYİMEN ı(1Devamla) — 
Toparlıyorum Sayın »Başkanim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
iki noktaya çok kısa olarak değindikten 
sonra konuşmamı bitirmek istiyorum. 

Birisi şu: Osmanlıdan değil, Türkiye 
Cumhuriyetinden başlıyorum. Biz 1924' 
te bir-anayasa yaptık. Bu anayasayı, sa--
nıyorum yedi sekiz değişiklikle, 1961 yı-
lina kadar yaşattık. Aslında, çok paırtliül 
demokratik hay alta geçtiğimizde, belki 
Türfciye'de bir anayasa değişikliğine ih
tiyaç. vardı; ama biz anayasaları herhal
de radiıkall bir biçimde değiştirmek için 
parlamentolarda yeterli mutabakatı sağ
lama olgunluğuma ulaşamamış olmalıyız 
ki, Türkiye'de anayasa değişiklikleri juüia 
ki bir askerî müdahalenin sonucunda 
oluyor. Bu geleneği kapatmamız, bu ge
leneğe bilr son vermemiz 'Pazım. 

iDeğerlfi arkadaşlarım, o nedenle as
kerî müdaihailellere ihtiyaç duymadan, 
toplumda sarsıntılara meydan vermeden, 
eğer o toplum, o anayasa değişikliğine 
«gereksinme duyuyorsa, onun tartışma 
yeri Parlamento olmalıdır diyorum. 
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Şimdi, halkoylamasında yüzde 92 
oyla kabul edilen Anayasaya, yüzde 92 
kabul oyu verenlerin yüzde kaçı o Ana
yasayı okudu? O Anayasayla kendileri
ne hangi hakların verildiğini veya hangi 
hakların ellerinden alındığını bunların 
yüzde kaçı biliyordu? Gerçekleri hepimiz 
biliyoruz; ama millet olarak yaşadıkça 
nelerin bize dar geldiğini, hangi kurum
ların bünyemize uymadığını, hangi hak
ların elimizden gittiğini yaşadıkça anlıyor 
ve görüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, o halde, o gün, 
o Anayasaya yüzde 92 oy verenleri «Va
tansever» oy vermeyen yüzde 8'i ise «Va
tan haini» diye 12 Eylülden sekiz sene 
sonra bile suçlamaya kalkışmak, devle
tin en yüksek makamındaki zat, Sayın 
Cumhurbaşkanının bile - Beni bağışlasın
lar- ağzına yakışmıyor. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

Eğer, demokrasiye inanıyorsak, bir şe
yin yandaşına saygı duyduğumuz kadar, 
onun muhaliflerine de saygı duymak 
zorundayız. Elbette, demokraside hepi
miz aynı şekilde düşünmeyeceğiz. He
pimizin aynı çizgide düşündüğü, hepimi
zin tek başına, tek bir tip düşündüğü re
jimin adı «demokrasi» olmasa gerektir. O 
nedenle, ne Anayasa Mahkemesi Anaya
samızın teminatıdır, ne de kimsenin kefa
letiyle bu Anayasa ayakta durmaya ihti
yaç duymalıdır. Bu Anayasa, kendi ön
sözünde de belirtildiği gibi, demokrasiye, 
fazilete ve hürriyete aşık evlatlarının yü-
reğindeki demokrasi bilinciyle yaşamalı
dır. Ona kefil olan, Türk Milletinin ken
disi olmalıdır. Onun teminatı, Türk Mil
letinin kendi demokratik iradesi olmalı
dır. Biz bu işe böyle bakıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Seymen, lütfen 
toparlayın efendim. 
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CEMAL SEYMEN (Devamla) — 
Son cümlemi söylüyorum efendim. 

Bir değerli hukukçumuzun söylediği 
gibi, Anayasalar sık sık suçlanıp, kurşu
na dizilmek için değil, toplumun gerçek-
çekleriyle, demokrasi ve özgürlük düşün
celeriyle beslenip, yaşatılmak için var
dır. Anayasa Mahkememiz de, Anayasa
ya bir kere aykırı karar almaktan, hu
kuk açısından rahatsız olmayan düşün
cenin iktidarda olduğu ülkelerde sonsuza 
dek hukuku beklemek için vardır. 

Bütçemizin, Anayasa Mahkememizi 
sonsuza dek hukuk devleti yolunda ver
diği mücadelede en güzel katkılarla bes
lemesini diliyor, ülkemize hayırlı ve uğur
lu olmasını temenni ederek hepinizi say
gılarımla selamlıyorum. (SHP ve DYP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Seymen. 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Büt
çesi üzerinde, şahsı adına İstanbul Mil
letvekili Sayın Hasan Fehmi Güneş; bu
yurun efendim. 

HAYRETTİN ELMAS (İstanbul) — 
Sayın Başkan, üzerinde mi konuşacak? 

BAŞKAN — Evet efendim. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığının bütçe
si üzerinde konuşacağım. 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı büt
çesi görüşülürken, kuşkusuz, bizim, Ana
yasa Mahkemesi Başkanlığına maddî ola
naklar açısından verilmesi gerekenin aza
mîsinin verilmesinden yana olduğumuzu 
ifade etmemize gerek yoktur; çünkü, biz, 
Anayasa Mahkemesinin devletin son de
rece önemli, anakurumlarından biri ol
duğuna inanıyoruz. Devleti ayakta tu
tan, devletin üzerine dayandığı anaayak-
lardan biri Anayasa Mahkemesi. Bu ne-
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denle, böyle bir kuruluşa, kuşkusuz, büt
çe olanakları açısından cömert davranıl-
malıdır. 

Anayasa Mahkemesi geleneği henüz 
bizde kökleşmiş sayılamaz. Anayasa de
ğişikliği sırasında Anayasa Mahkemesi 
kurum olarak korunmuş olmakla beraber, 
1961 Anayasasına göre hem etkinlik açı
sından, hem üye seçimi açısından, hem 
inceleme kapsamı açısından geriletilmiş
tir; ancak, kurum olarak korunmuş ol
ması da bir kazanımdır; onu korumak, 
onu geliştirmek, onu Batı'dakİ emsalle
rine eşit güce ulaştırmak bizim amaçları
mızdandır. 

Anayasa Mahkemesi, elbette hukukun 
üstünlüğü kavramının teminatıdır, güven
cesidir. Hukukun üstünlüğünü sık sık söy
lemek, ama bunu tasarruflarımızda, ey
lemlerimizde, kararlarımızda yeterince 
dikkate almamak mümkün değildir, doğ
ru değildir; işte, onu sağlayacak olan, 
Anayasa Mahkemesidir. 

Ben konuşmamı, Anayasa Mahkeme
sinin iki önemli sıkıntısı üzerinde yoğun
laştırmak istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, Anayasamızın 
11 inci maddesi ve 148 inci maddesi, 
Anayasa Mahkemesinin, yasaların ve ka
nun kuvvetindeki kararnamelerin Anaya
saya uygunluk denetimi yaptığını amir
dir. Şimdi, Anayasadan yana olmak, ya 
da Anayasaya karşı olmak başka t>ir şey, 
yürürlükte olduğu sürece Anayasaya uy
gun davranmak başka bir şeydir; işte o, 
hukukun üstünlüğü kavramına, uygun bir 
davranış biçimidir. Biz, benden önce ko
nuşan arkadaşımın dediği gibi, bu Ana
yasanın demokratik olmayan özüne, de
mokrasiyi kısıtlayan kurumlarına kar
şıyız. Ancak, Anayasa yürürlükte oldu
ğu sürece, onu hukuk içinde değiştirince-
ye kadar, ihlal edilmemesinden de yana-
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yız. İlginç bir tutumdur; muhalefet ola
rak biz, Anayasayı, aman ihlal edilme
sin diye esirgiyoruz; iktidarın, özellikle 
Hükümetin bu konuda yeterli özeni, du
yarlığı göstermediğini görüyoruz. Bir 
Başbakan «Bir kere ihlal etsek ne olur?» 
diyemez. 

NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — 
Demedi öyle bir şey, nereden çıkardın? 

MEHMET DELICEOÖLU (Adıya
man) — Demedi. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) 
— Dememelidir. Hukuku bu kadar ha
fife almak doğru değildir. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasa Mah
kemesi, sadece, yasaların Anayasaya uy
gunluğunu kontrol etmiyor, demokrasi
nin de kökleşmesini sağlıyor. Sadece Bü
yük Millet Meclisinin olması, sadece se
çim yapılıyor olması demokrasi için yet
mez. Demokrasinin, başka kurumlara, 
başka geleneklere, başka alışkanlıklara 
da ihtiyacı var. Anayasa Mahkemesi bun
lardan biri, en önemlisi ve teminatıdır. 
Anayasa Mahkemesi, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyeleri gibi, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi kurumu gibi millet 
adına tasarruf etmektedir. Millet adına 
yargı yetkisi kullanmaktadır. Biz millet 
adına yasama yetkisi kullanıyoruz, Ana
yasa Mahkemesi de aynen bizim gibi, ay
nı kaynaktan aldığı yetkiyi kullanıyor, 
yargı yetkisini kullanıyor. 

YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Bütün 
mahkemeler de öyle. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) 
— Onun için, yürütmede olanlar, yürü
tücüler, «yani, bu Anayasa Mahkemesi de 
hangi kararı alıyorsak, hangi yasayı çı
karıyorsak iptal ederek bizim işimizi zor
laştırıyor» diye bakamazlar, bakmamalı-
dırlar. Aynı erki kullanmaktadırlar, aynı 
güften kayflakl'anmaktatiMar. Nitekim, 
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Anayasamız, başlangıcının sanıyorum al
tıncı paragrafında, kuvvetler ayrılığında, 
bir astlık üstlük, bir hiyerarşik ilişki ol
madığını, bunun bir iş bölümü olduğunu 
söylemektedir. Öyle ise, Anayasa Mah
kemesine idarenin, bir başka deyişle, yar
gıya, idarenin -ki bugün konumuz Ana
yasa Mahkemesi - zorlaştırıcı fonksiyon 
yapıyor gibi bakması doğru değildir. 

Anavatan Partisi Grubu adına konu
şan arkadaşımız Anayasa Mahkemesiyle 
ilgili son derece güzel şeyler söyledi; an
cak, o arada muhalefete döndü, mahke
meye gitmekten şikâyet etti, bunun ikti
darı engellemek olduğunu söyledi. 

İnsaflı düşünelim değerli arkadaşla
rım, bu doğru değil, böyle bakamayız. 
Muhalefet, bir konuda sizin Anayasaya 
aykırı davrandığınızı iddia ediyorsa, ik
tidar da «Hayır, bu Anayasaya uygun
dur» diyorsa, kim çözecek, buna kim ka
rar verecek? Bunun bir hakemi olmalı 
ve o hakeme hiçbirimiz itiraz etmemeli
yiz. O hakem de gücünü, yetkisini Yü
ce Türk Milletinden almalı, işte o, Ana 
yasa Mahkemesi. Gidiyorsak oraya gidi
yoruz. Oraya, gücünü, kuvvetini Anaya
sadan alan bir kuruma gidiyoruz, di
yoruz ki, «Anayasaya aykırılık var, hu
kuka aykırılık var, hukukun üstünlüğü 
zedeleniyor, bu, bu noktada düzeltilsin.» 
Bu, aynı zamanda iktidara bir yardım
dır. İktidarın, hukukun üstünlüğünü, Ana
yasanın üstünlüğünü ihlal etmiş, bir an
lamda bozmuş bir yasaya göre tasarruf 
etmesini önlemeye çalışıyoruz. Bu zaten, 
sadece muhalefetin görevi değil, iktida
rın da Anayasa Mahkemesine gitme gö
revi vardır. O da gösteriyor ki, bu mü
essese sadece muhalefetin kullandığı bir 
müessese değil. Hem gittiğimiz yer... 
«Sandığa gidelim, sandıktan kaçmayın...» 
Sandıkta Büyük Türk Milletinin iradesine 
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başvurmuyor muyuz? Büyük Türk Mil
letinin yargı yetkisi verdiği bir başka ku
ruma gidiyoruz. Onun için, bunu, çok 
güçlü bir iddia olarak ileri sürmek, yanlış 
olur. Bu biraz, yargı yetkisinin gücünü 
nereden aldığını bilmemek, ya da bilme-
mezlikten gelmek olur; bu, iktidara ya
kışmaz. 

Değerli arkadaşlarım, vurgulamak is
tediğim ikinci nokta şudur : Anayasa 
Mahkemesini - bazı kararlarını beğeniriz, 
beğenmeyiz - yıpratmamak zorundayız. 
Yıpratamayız da ayrıca. Devletin yük
sek kurumlarından biri... Devletin bütün 
yüce kurumlarını, yüce kavramlarım ko
rumak zorundayız. 

Şimdi, böyle düşünülür zaman za
man; bu hukukçuluk biraz tutucudur, 
tutucu bir meslektir, biraz da yavaş iş
ler, bazen çok da yavaş işler; onu böyle 
çabucak, iş bitirici bir hıza eriştirmek 
gerekir, onun için hukukçulara değil, bu
nu daha hızlı iş yapma eğilimi olan mes
lekten olanlara hazırlatalım denir, yasa 
tasarıları hazırlanır gelir. 

Şunu söylemek istiyorum, mühendis 
mantığı ile hukuku düzenlemeye kalkma
malıyız. (SHP sıralarından alkışlar) Onun 
ayrı bir kültürü var, onun ayrı ilkeleri 
var. Orada yavaşlık, aslında, yavaşlıktan 
değil, dikkattendir. Bir kuyumcu inceli
ğiyle, doğruyu, adaleti, gerçeği arayıp 
bulmak zorundadır. Bugün böyle yapa
lım olsun, yarın da böyle... Bu olmaz, 
hiç olmayacak bir şeydir bu. 

O nedenle Anavatan Partili değerli 
arkadaşlarım, kuşkusuz, ihtilafın çözümü
nün ihtilafa çok yakın olması iyidir; 
ama a'celeciılıik uğruna adalteti feda efcme-
meliyıiız. Bu nedente, Anayasa Mahkeme
sini hızlandırma anlamında zorlamalar
dan kaçınmalıyız. Şu laflar söylendi, 
söylenmedi tartışılıyor, az evvel birini 
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söyledim. İşte, hukuk mu, guguk mu, ni
ye böyle karar verildi, böyle çoğunluk 
olmaz, siz çoğunluk hesabında yanlış 
yaptınız, çoğunluk öyle olmayacaktır, 
böyle olacaktır, falan yasanın buraya ge
tirilmesinde içeriden kopya verildi gibi 
sözler, suçlamalar bu büyük kurumu in
citir, yıpratır, halkın gözünden düşürür, 
tartışılır hale getirir; devlete karşı olan
lar, devletin tümüne karşı olanlar onun 
bu kurumuna, bizim verdiğimiz ipuçla-
rıyla, yani, Meclisten verilen böylesi ip-
uçlarıyla karşı çıkarlar. Bunu yapmama
lıyız. Hele, sorumlu insanlar bunu hiç 
yapmamalıdırlar. Çok dikkatli bir ifade 
kullanmalıyız. 

Anavatan Grubu Sözcüsü son derece 
güzel bir şey daha söyledi, «Gelişigüzel 
beyanlar vermeyelim Anayasa Mahkeme
sine karşı» dedi; elhak doğru; bütünüyle 
doğru. 

Değerli arkadaşlarım şuna inanmamız 
lazım: Anayasa Mahkemesi üyeleri; 

1. Gücünü, yetkisini, erkini millet
ten alıyor, 

2. Bizim kadar vatansever, yurtse
ver, Anayasaya saygılı. Ayrıca, onların 
uzmanlık dalı bu. Bu nedenle, Anayasa 
Mahkemesi kararlarını, çıkıp, milletin 
önünde, televizyon kameralarının önün
de tartışmak, Anayasa Mahkemesi karar
larını tartışılır hale getirmek yanlış bir 
olaydır. 

Kurumu yıpratmamalıyız. Hepimiz 
gideceğiz, bu hükümetler değişecek, bu 
iktidarlar değişecek; Anayasa Mahkeme
si kalacak. O hep devam edecek; saygı
değer, tartışmasız... Tabiî ki, insanın in
sanı yargılaması kadar, Tanrı'nın yasa
larına ters düşen bir şey yoktur; ama, 
bu sorunu da Anayasa Mahkemesi çö
zecekse, onun kararlarına saygılı olaca
ğız; başka çaremiz yoktur. 
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Bir son noktayı söyleyerek konuşma
mı tamamlayacağım değerli milletvekille
ri : Anayasa Mahkemesi... 

HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Grup 
adına söz verseydiniz bari Sayın Başkan. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devam
la) — Kişisel görüşlerim bunlar beyefen
di. 

HAYDAR ÖZALP (Niğde) — 20 da
kika oldu da... 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devam
la) — Hayır; ben saatime baktım. 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın Özalp... 
Takip ediyorum, izliyorum, bütün arka
daşlarımı izliyorum; hatip süresini geçir
miş değil, uyarma da yapmadım. 

YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Bu saat 
zaten hep ileri gidiyor. 

BAŞKAN — Sayın Altuğ, hangimiz 
ileri gidiyor bilmiyorum. 

Buyurun Sayın Güneş, devam edin. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devam

la) — Efendim, son olarak vurgulamak 
istediğim konu şudur: Anayasa Mahke
mesi kararlarına karşı «hileli seriye» de
nilen, «kanuna karşı hile» diye değiştire
bileceğim eylemler, hükümet ve devlet 
ciddiyetiyle bağdaşamaz. 

MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞLU 
(Malatya) — Hile, «incelik» demektir Sa
yın Güneş. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devam
la) — İncelik değil, o bir hiledir. 

Değerli arkadaşlarım, hukuka karşı 
hile olmaz; olmamalıdır. Anayasa Mah
kemesi bir yasayı iptal ediyor; ama biz, 
aynen ona benzeyen yeni bir yasa sevk 
ediyoruz, nasıl olsa iptal edildiği açıkla-
nıncaya kadar yürüyecektir, geriye işle
meyecektir diye tasarruflara devam edi
yoruz; bu olmaz. 

İstanbul'un imarıyla ilgili bir yasanın 
iptali ile yayımı arasında geçen süre içe-



T. B. M. M. B : 46 5 . 4 . 1988 O : 2 

risinde, Boğaziçi'ni katleden binlerce ruh
sat verilmiştir; bu, hiledir ve bundan ka
çınmalıyız. 

Yabancılara mülk satışındaki, «Ge
rekçe açıklanıncaya kadar işte bunu ya
palım» gibi yasaya karşı, kanuna karşı, 
Anayasa Mahkemesinin kararına karşı hi-
lei seriye yoluna sapmayı geleneksel ha
le getirmemeliyiz; bu, kötü örnek olur; 
vatandaş da yapar o zaman. Biz, yasa ya
pan Meclisiz ve yasa yapmakla görevli 
olan insanlarız; bunun için devlet bize 
büyük paralar, 'büyük imkânlar veriyor. 
Yasaya karşı, kanuna karşı biz hile ya
parsak, hele hükümet yaparsa, vatanda
şa çok kötü örnek olur; buna, ne sonra
ki, ne önceki hükümetin hakkı yoktur. 
Anayasa Mahkemesi ne karar verdiyse, 
o da bizim kadar yurtseverdir; uyarız. 

Değerli arkadaşlarım, bakın, bir arka
daşımızın verdiği rakama dikkatlerinizi 
çekmek istiyorum. Anayasa Mahkemesi
ne yapılan 34 başvurunun 17'si için iptal 
kararı veriliyorsa, dikkatli davranamıyo-
ruz demektir; Anayasaya dikkatli davra-
namıyoruz. Bu oran yüksek bir oran. 34 
başvurunun 17'si iptalle çıkmışsa, ciddî 
bir organdır; bakmamız lazım. Anayasa 
Mahkemesinin her bozma kararı - belki 
ağır bir 'benzetmedir ama - bir sabıkadır, 
bir mahkûmiyettir; kararın mahkûm edil
mesidir. 

Bir kere yaparsak ne olur?., tşte, bir 
kere yaparsak sabıkalı oluruz. 34'te 17 
kere yaparsak mükerrir oluruz. 

Değerli arkadaşlarım, tabiî şu da bir 
hiledir; geçende getirildi. «Yasaya karşı 
gidiliyor, ama karara karşı gidilmiyor; biz 
bunu ayrı bir kararla getiririz, Anayasa 
Mahkemesinin denetiminden kaçırırız, 
böylece yerel seeçimleri istediğimiz ta
rihte yaparız» deniliyor. Bunlara gerek 
yok. 3 ay sonra yaparız, 5 ay önce yapa

rız, yaparız o seçimleri, milletin iradesi 
belli olur; ama yaparken şunu söyleyebil-
meliyiz, biz devletin yasalarına, devletin 
kurumlarının yasalarına ve kararlarına 
uygun biçimde yaptık. Bunu diyebilmeli
yiz. 

Sayın Başbakanımızın -gazetelerde 
okuduğumuza göre - Anayasa Mahkeme
sinden emekli olmuş bir değerli hukuk
çuyu danışman olarak aldığını görüyoruz. 
Tabiî ki bu, bizim söylediklerimizin hak
lılığını gösteriyor; Sayın Başbakanımızın 
da böyle hatalar yapmaktan artık vazge
çeceğini gösteriyor. Ancak, bu bir danış
manlık olayı değil. Bu bir ruh ve bu bir 
öz inanış olayıdır; hukuka inanma olayı
dır. 

Devletin yüce değerlerini ve kurumla
rını savunmakta sosyaldemokratlar, yal
nız kalma pahasına da görevlerini daima 
yerine getirmişlerdir, getireceklerdir. Hep 
beraber getirmeyi diliyorum. 

Saygılar sunuyorum. (SHP sıraların
dan alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Güneş. 

Sayın üyeler, her Başkanvekili arka
daşımız - Meclis Reisimiz dahil olmak 
üzere - birçok arkadaşlarımıza söz verdik
leri zaman, belirli bir müddeti aşmak du
rumunda kaldığımızı takdir edersiniz. Bu, 
sizin yüksek müsamahanıza da sığınarak 
yapılan bir harekettir. Ancak, bazı arka
daşlarımıza zamanın geldiğini hatırlatıp, 
bazı zaman da sözünü kesip, bazı arka
daşlarımıza da 10 -15 dakika fazla söz 
vermek, gayet tabiî adalet iktizası değil
dir. Bu nedenlerle, birkaç dakika geçtiği 
zaman, anlayışla karşılamanın yine de
mokratik bir müsamaha olacağı kanaatini 
izhar etmek isterim. (SHP sıralarından al
kışlar). 
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ADALET BAKANİ MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sa
yın Başkan; müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun 
efendim. 

ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sa
yın Başkan, muhterem milletvekilleri; 
Anayasa Mahkemesi bütçesi üzerinde, ge
rek siyasî parti gruplarının, gerek şahıs
ları adına söz alan parlamenterlerin söy
ledikleri sözler için, yaptıkları konuşma
lar için - prensipte - teşekkür etmek için 
buradayım. 

Anayasa Mahkememizin 1988 yılı 
bütçesi, 1 milyar 583 milyon liradır. Bu 
bütçenin 990 milyon lirası, Anayasa Mah
kemesinin bina inşaatına aittir. Geçen se-
neki bütçesi ise, 1 milyar 344 milyondu. 
O zaman da 995 milyon lirası yine bina 
inşası içindi. Bunu çıkarırsak, geçen se-
neki bütçesi 349 milyon, bu seneki büt
çesi 593 milyondur; artış oranı yüzde 70. 

Bu bütçe içerisinde personel giderleri 
ve carî giderler ile 8 milyonluk bir trans
fer harcaması vardır. Bunun 5 milyonu 
borç, 3 milyonu yemek paralarıdır. 

Bugün görüşmekte olduğumuz bütçe
nin tümü bundan ibarettir. 

Muhterem milletvekilleri, başlangıçta 
da söylediğim gibi, Anayasa Mahkeme
mizin çalışması, lüzumu, faydası üzerin
de bütün grupların ittifak etmiş olmasını 
memnuniyetle karşılıyoruz. Elbette ki, 
Anayasa Mahkemesi bütçesi konuşulur
ken, gerek Anayasa üzerinde, gerekse 
Anayasa Mahkemesinin çalışması üzerin
de münakaşalar yapılacaktır. Bütün bu 
münakaşalarda ve konuşmalarda hedef, 
Anayasa Mahkemesini zedelememek ol
malıdır ve buna da özen gösterildiğine 
inanıyorum. 
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Muhterem milletvekilleri, bu sebeple 
de, Anayasa Mahkemesi bahane edilmek 
suretiyle, iktidara yapılan yüklenmelere 
pek cevap vermeyeceğim. Çünkü, bütün 
bu münakaşaların sonucunda zedelenenin 
Anayasa Mahkemesi olacağına inanıyo
rum. 

Biz Anavatan Partisi olarak, iktidar 
olarak, Anayasa Mahkemesinin lüzumu
na inanıyoruz, Anayasa Mahkemesinin 
fonksiyonunu normal ve tabiî kabul edi
yoruz. Bu itibarla, birçok hatibin, bizi 
hedef almak suretiyle yaptığı tenkitlerin 
muhatabının biz olmadığımızı da ifade 
etmek istiyoruz. 

Yalnız, burada bir noktaya dikkat çe
keceğim; bütün siyasî partilerin veya 
Anayasaya göre, Anayasa Mahkemesine 
gitme hakkı tanınan siyasî partilerin, 
Anayasa Mahkemesine başvurmaları ta
biî haklarıdır. Biz, bundan gocunmadığı
mızı, defaatle bu kürsülerde ifade ettik. 
Buna rağmen, Anayasa Mahkemesinin 
kararlarını, bu Meclisin mahkûmiyeti yo
lunda tefsir etmenin mümkün olmadığını 
da ifade etmek isterim. (ANAP sıraların
dan alkışlar). O zaman, Anayasa Mahke
mesini, milleti temsil eden bu Meclisin 
üzerinde kabul etmek gerekir. Anayasa 
Mahkemesinin, Meclisi veya yasama yet
kisini mahkûm edeceğine dair, Anayasa
da bir hüküm yoktur; meseleye böyle 
bakmak yanlış bir tefsirdir. Anayasa 
Mahkemesine gidilme hakkının kullanıl
masını kısıtlayamayacağımız gibi, kanun 
yapma hakkını da kısıtlayanlayız. «Bu 
kanunu yaparsanız, Anayasa Mahkemesi 
iptal eder, o halde, yapmayın; bu kanunu 
yaparsanız, Anayasa Mahkemesi iptal 
eder, sizi mahkûm eder, o halde yapma
yın...» Bu, örtülü bir tehdittir. (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Dünyanın her yerinde anayasa mah
kemesine gidilir ve anayasa mahkemesi 
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bu kararlan verir. Biz, buna saygı duyu
yoruz, başkalarının da buna saygı duy
ması gerekir. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Acemi
likten. 

ADALET BAKANI MAHMUT OL-
• TAN SUNGURLU !(Devamla) — Muh

terem Başkan, bir arkadaş «acemilikten» 
dedi, müsaade ederseniz cevap verece
ğim. 

Gelişmiş hiçbir ülkede anayasa mah
kemesine bu kadar gidilmez ve gelişmiş 
hiçbir ülkede anayasa mahkemesinin bu 
kadar iptal kararı olmaz. Bundan, her
kes, kendi üzerine düşeni çıkarsın, kendi 
payına çıkan nasibi alsın. (ANAP sırala
rından alkışlar). 

Muhterem milletvekilleri, bu Anaya
sanın yapıcısı Anavatan değildir. Bu Ana
yasaya karşı vaki tenkitlerinizi yöneltir
ken, Anavatana karşı yöneltemezsiniz; he
def, Anavatan değildir. (SHP sıralarından 
gürültüler). 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Sayın 
Başkan, Hükümet adına mı grup adına 
mı konuşuyor? 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Siz 
bakanlık adına konuşuyorsunuz Sayın 
Bakan. 

ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Devamla) — Mü
saade edin efendim. 

Anavatan Partisinin, bu Anayasada 
gördüğünüz kusurlardan dolayı; kusur 
görebilirsiniz;, elbette ki, her hukukî var
lık münakaşa konusu edilir, bu metin de 
münakaşa konusu yapılır ve daha güzel
leri yapılmak için çalışılır, ama bu me
tinde gördüğünüz noksanlar var ise, bu
nun hedefi Anavatan değildir; ama Ana
vatan elbette ki, anayasal düzeni ve de
ğişmediği müddetçe bu Anayasayı koru
makla mükelleftir ve bu Mecliste koru
makla mükelleftir. 
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Şimdi, bir taraftan Anayasa Mahke
mesine gidildiğinde Anavatan Partisinin 
kanunlar yapılırken Anayasayı ihlal etti
ğini, Anayasaya saygı göstermediğini söy
lerken, bir taraftan da bunun tam tersi 
bir düşünce ile Anavatanın bu Anayasa
nın koruyucusu olduğunu söylüyorsunuz. 
Biz Anayasanın koruyucusu olduğumuz... 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Sayın 
Başkan, Hükümet aH-na mı, grup adına 
mı konuşuyor? 

BAŞKAN — Hükümet adına bulunu
yor Sayın Bakan ve orada da Hükümet 
adına çıkıp konuştular. 

Buyurun efendim, devam edin. 
ADALET BAKANI MAHMUT OL

TAN SUNGURLU (Devamla) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri; biz 
Anavatan olarak, Anayasanın ihlalinden 
değil, Anavatan olarak, Anayasanın ko
runmasından yanayız ve iktidar olarak da 
bunu böyle düşünüyoruz. Hükümet ola
rak da başka bir düşüncemiz ve davranı
şımız söz konusu değildir. Bu itibarla, 
Anayasa Mahkemesi ve Anayasa Mahke
mesi bütçesi bahane edilerek çeşitli suret
lerle Anayasa Mahkemesine yapılan pe-
restişleri kabul ediyoruz; ama, Anayasaya 
bu kadar sevgili değil, Anayasaya ve Ana
yasa 'Mahkemesine daha saygılı olmayı 
düşünmekteyiz. 

Bu münasebetle, bu bütçenin Anaya
sa Mahkemesine ve milletimize hayırlı 
uğurlu olmasını ve Yüce Meclisin Ana
yasa Mahkemesi bütçesi üzerindeki mü
zakerelerle vaki katkıları için teşekkürle
rimi ifade eder, saygılar sunarım. (ANAP 
sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, son sözü istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
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Sayın Kamer Genç, Sayın Bakan ko
nuştuğu ve son söz milletvekilinin oldu
ğu için söz veriyorum. 

Buyurun efendim. 
Sayın Genç, müddetinizi biliyorsunuz. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 

Başkan, değerli üyeler; Sayın Bakanımız 
eğer burada konuşmasa idi ben de konuş
mayacaktım. Konuşmama başlamadan 
evvel hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, Sayın Bakanımız 
burada kendilerine göre, birtakım fikir
ler öne sürerek, «Anayasa Mahkemesi 
kararları, bu Meclisi mahkûm etmez» 
dediler. Bu laf, biraz hukuk bilgisi olan 
kişiler tarafından sarf edilmez. Anayasa 
Mahkemesi kararları yargıyı, yasamayı 
ve idareyi bağlar arkadaşlar. Bunu bil
meyen bir insanın çıkıp da, burada «Ana
yasa Mahkemesi kararları, bu Meclis için 
mahkûmiyet kararlarıdır» demesi, hukuk 
bilgisinin noksanlığından kaynaklanmak
tadır. (SHP sıralarından alkışlar, ANAP 
sıralarından gürültüler.) 

Değerli arkadaşlar, hiçbir kurum lâ-
yüs'el değildir; kurumlar, hukuk çerçe
vesinde faaliyette bulunmak zorundadır. 
Hukukun, kendisine göre ilkeleri vardır; 
bir memlekette, yazılı hukuk kuralları ol
masa bile -yazılı olmayan- hukukun genel 
ilkeleri vardır. Siz, hangi makam ve mer
tebede olursanız olun, hukukun genel il
kelerini ihmal edemezsiniz, onlara uymak 
zorundasınız. Tabiat kanunları gibi, hu
kukun da genel ilkeleri vardır. 

Kaldı ki, bizim kendi Anayasamız var
dır. Anayasamızda devletin yetkileri be
lirlenmiştir. Devletin yetkileri, yasama, 
yürütme ve yargı olarak, ayrı ayrı be
lirtilmiştir ve yine Anayasanın 6 ncı 
maddesinde, «Hiçbir kimse veya organ 
kaynağını Anayasadan almayan bir Dev
let yetkisi kullanamaz» denilmiştir. Ana-
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yasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcı ol
duğunu yine Anayasa belirtmiştir. Ondan 
sonra, siz çıkın, burada «Biz Anayasa 
Mahkemesi kararlarının mahkûmu deği
liz» deyin... Ben böyle mantığı anlayama
dım. (ANAP sıralarından gürültüler.) 

ABDULKADİR AKSU (Diyarbakır) 
— «Meclisin üzerinde kuvvet yoktur» de
dik. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Bu, 
ancak s'ize yakışır. 

Yine, diğer bir konu; Sayın Bakan, 
«Biz bu Anayasanın muhatabı değiliz» 
dediler. Yani, «Buradaki kurallar hak
kında Anayasaya yapılan eleştirilerin mu
hatabı değiliz» anlamında söylediler. De
ğerli arkadaşlar, getirin, Anayasadaki an
tidemokratik hüküm ve kuralları değişti
relim. 

NECAT TUNÇSlPER (Balıkesir) — 
Siz getirin. 

KAMER GENÇ (Devamla) — 292 
milletvekiliniz var; siz, bu Anayasayı be-
ğen'iyor musunuz beğenmiyor musunuz? 
(ANAP sıralarından «Beğeniyoruz» ses
leri, gürültüler.) Beğeniyorsanız, o za
man Adalet Bakanınız çıkıp da burada, 
«Biz bu Anayasaya getirilen tenkitlerin 
muhatabı değiliz» demesin lütfen. '(ANAP 
sıralarından gürültüler.) 

HAYDAR ÖZALP (Niğde) — «Biz 
yapmadık» dedi. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efen
dim, bir şeyi yapmamak başka, birşeyi 
beğenmek başka. Sıiz, «Bu Anayasayı yap
madık; ama beğeniyoruz» diyorsunuz. Ni
ye beğeniyorsunuz? Bu Anayasada (k/işi 
hak ve özgürlükleri askıya alınmış. Bu 
Anayasa olağanüstü bir dönemin Ana
yasası, Bu Anayasada yargı bağımsızlığı 
denilen .bir olay yok. Tabiî siz, becerik
siz bir iktidar olduğunuz için, Anayasa
nın bu kadar antidemokratik hükümleri-
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nin altına sığınarak memleketi yönetme
ye çalışıyorsunuz, onun 'için durumunuz
dan memnunsunuz. İşte, açık rejime, açık 
rejim altında iktidar yapma iktidarına sa
hip değilsiniz. (ANAP sıralarından gülüş
meler.) Efendim hakaret olmayan şeyle
rin neler olduğunu anlayın. 

BAŞKAN — Bir dakika, Sayın Genç... 
Sayın üyeler, karşılıklı konuşma şek

linde, muhavere şeklinde konuşmaya kür
südeki hatibi de sokarsak, bunun sonunu 
getiremeyiz. 

Lütfen, sayın hatip, siz de arkadaşlar
la karşılıklı, muhavere şeklinde konuş
mayı bırakınız. Son sözü verdim size. Ö 
son söz gereğince, Anayasa Mahkemesi 
Başkanlığı 'bütçesiyle ilgili görüşünüzü ifa
de ediniz lütfen., 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın 
Başkan, Hükümet burada birtakım fikir
ler öne sürdü. Elbette İki, son sözün üye
nin olmasının bir mantığı var. Bu man
tık, Hükümetin söylediği sözlerin bir ce
vabı anlamındadır. 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ta
biî efendim, ne demek son söz? O halde 
'ben, son sözü, Bakanımızın getirdiği 
eleştirilere cevap vermek için aldım. 
Yani, burada, Hükümet' mantığının ters 
olduğunu, kurulu düzene uymadığını ve 
sizin de grup olarak Hükümetin sözlerini 
tasvip ettiğinizi anladıktan sonra, elbet-
teki, buna karşı kendi fikirterimizi, bir 
noktada kendi partimize mensup insanla
rın fikirlerini dile getirmek de bizim en 
doğal hakkımızdır. 

Biraz önce de size belirttim. Sayın 
Başbakanın bir huyu var; konuşmalarda 
son sözü alıyor. Hem hükümet progra
mında, hem de bütçe müzakerelerinde son 
sözü aldı, bizim partiyi bayağı zor du
ruma düşüren beyanatlarda bulundu. Biz 

bundan sonra ne yapacağız? (ANAP sı
ralarından alkışlar.) Biz de bundan son
ra kendi süremizin 'bir kısmını kullanma
yız, Başbakandan sonra çıkar bu kürsüden 
halka ifade ederiz duygularımızı 

Arkadaşlar, hakikaten, bizden çok 
korkuyorsunuz, Sayın Genel Başkanı
mızın dediği gibi. Bakın eğer siz, Genel 
Başkanınızın burada Türk halkına söy
lediği sözleri şu mikrofondan bizede söy
leme hakkını verseniz siz zaten iki gün 
burada iktidar edemezsiniz. Yok yani... 
Yok..., ©ir antidemokratik Anayasanın 
şemsiyesi' altına sığınmışsınız. (ANAP sı
ralarından gürültüler.) 

'NECAT TÜNOSJJPER (Balıkesir) — 
Sön Ikonıışımlulyörsan, Meeİlste kimse ko
nuşmuyor... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ba
kın, 'basın Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin çalışmalarını vermiyor. Bir Sayın 
Nazlı llıcak'ın bile Tercüman Gazetesinde 
yazı yazmasını yasakladınız. Sizi çok teb
rik ederim. (ANAP sıralarından gürültü
ler.) 

HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Sayın 
Başkan, bunların konuyla ne alakası var? 

NECAT TUNÇStPER (Balıkesir) — 
Anayasa Mahkemesi bütçesi... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Bu
gün, Türkiye Parlamentosunda söylenen 
sözler bu çatı altında kalmaktadır. Te
levizyon, üyelerin sizin iktidarınıza getir
diği tenkitleri kamuoyuna yansıtmamak
tadır. (ANAP sıralarından gürültüler.) 

NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — 
Sayın Başkan, ne ilgisi var? 

BAŞKAN — Susarsanız, konuşması
nı takip ederiz. Lütfen... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Kim
se radyoyu dinlememektedir; basın, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin çalışmaları
nı vermemektedir. Elbette ki siz ve parti] 
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grubumuz hem bu mikrofonda, hem de 
çeşitli kuruluşlarda halkın karşısına çıkıp 
da tamamen gerçek dışı bilgileri halka 
sunuyorsunuz, haükı kandırdığınızı zanne
diyorsunuz. (ANAP sıralarından «Bravo» 
şasileri, al'kıişliar),(!) 

Anlaşılan, beni Başbakan seçeceksiniz. 
öyle oluyor. Neyse, beni Başbakan seçe-
cekseniz ımemnun olurum ben de. (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) (!) 

Bu antidemokratik kanunları sizin rey
lerinizle 'kaldıracağız. (ANAP sıralarından 
«Braov» sesleri, alkışlar) (!) 

Biraz tahammülü olursanız yani ba
kın hep müdahale ediyorsunuz, konuşjm'a-
Harımızın insicamını bozmaya çalışıyorsu
nuz, biraz sabırlı olun arkadaşlar. (ANAP 
sıralarından gürültüler.) 

Biz, sizim burada 4 saat, akla, mantı
ğa, gerçeklere hiç uymayan düşünceleri
nizi dinledik. (ANAP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) (!) 

Siz de sabredin de iki dakika, bizim 
Türkiye gerçeklerini bilen, Türkiye'nin 
idarî yapısını bilen, hukuk yapısını bi
len, bilgi ve tecrübelerimizden yararlanın, 
hakikaten sizin buna ihtiyacınız var. 

Saygılar sunarım. (SHP ve DYP sıra
larından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
GenÇi 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı bütçe
si üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı büt-
çesimin bölümlerine geçilmesini oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler.,;. Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

1< — Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 1988 Malî Yılı Bütçesi 

Programı 
(kodu Açıktana Lira 

101 Genel YönetÜm ve Destek Hizmetleri 226 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 inceleme ve Yargı Hizmetleri 1 349 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıülamayan Transferler 8 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 1 583 000 000 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2. — Anayasa Mahkemesi Başkanlığı BAŞKAN — Anayasa Mahkemesi 
1986 Malî Yılı Kesinhesabı Başkanlığının 1986 malî yılı kesinhesabı 

bölümlerinin oylamasına geçiyoruz. 
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Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 

A — CETVELİ 

Ödenek 
Program Ödeneğin Çeşidi Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 96 990 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 İnceleme ve Yargı Hizmetleri 244 691 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 14 796 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 356 477 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 1986 
rnnalî yılı kesinhesabuıın bölümleri kabul 

' edilmiştir. 

Anayasa Mahkemesi Başaknlığımn 
1988 malî yılı bütçesi ile 1986 malî yılı 
fcesirihesabı Yüksek Kurulca kabul edil
miştir. Hayırlı olmasını temenni ederiz. 
(Alkışllar) 

2. — Kütahya Milletvekili Mustafa 
Uğur Ener ve 6 Arkadaşının; 13.10.1983 
Tarih ve 2919 Sayılı Kanun ile 657 Sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 36 ncı 
Maddesinin (F) Bendi ve 241 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamenin 39 uncu 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (2/47) (S, Sayısı : 46) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Danışma 
Kurulunun önerisi Yüksek kurulunuzca 
kabul edilmiş (idi. Bunun sonucu olarak, 
Kütahya Milletvekili Mustafa Uğur 
Ener ve 6 Arkadaşının; 13.10.1983 Tarih 
ve 2919 Sayılı Kanun ile 657 Sayılı Dev
let Memurları Kanununun 36 ncı Madde
sinin (F) Bendi ve 241 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin 39 uncu Maddesi
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Han ve Bütçe Komisyonu Raporunun 
görüşülmesine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini al
mışlardır. 

Raporun okunup okunmamasını oy
larınıza sunuyorum : Raporun okunması
nı kalbul edenler... Okunmamasını kabul 
edenler... Okunmamasına karar verilmiş
tir. 

Tümü üzerinde söz isteyen var mı 
efendim? Yok. 

(1) 46 Sıra Sayılı Basmayazı Tutana
ğa eklidir. 
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Maddelere geçilmesini oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler.,, Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

13.10.1983 Tarih ve 2919 Sayılı Kanunini 
10 uncu Maddesinin Değiştirilmesi Hak

kında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 13.10.1983 tarih ve 
2919 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 10. — Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İdarî Teşkilatı kadrolarında çâ  
lışan memurlar, 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununda belirtilen 1 inci Derece 
Devlet memuru aylığının son kademe 
gösterge rakamının, memur aylık katsayı
sı ile çarpımından elde edilecek miktarın; 

a) 15 ila 13 üncü derecelerden aylık 
alanlara 1, 

b) 12 ile 10 uncu derecelerden aylık 
alanlara 1,50, 

c) 9 ile 7 nei derecelerden aylık alan
lara 2, 

d) 6 ile 4 üncü derecelerden aylık 
lalianlara 2,50 

e) 3 lila 1 inci derecelerden aylık alan
lara 3, 

Katı tutarının !% 75'inin yansı kadar 
fazla çalışma ücreti, bu konuda hazırla
nacak yönetmelik esaslarına göre, her ay 
aylıkla birlikte net ve peşin olarak ödenir. 

Bu personele, bunun dışında ayrıca 
özel hizmet tazminatı ödenmez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum ': Ka
bul edenler... Ka'bul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir,: 

2 noi maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun 1.1.1988 ta

rihinden geçerli olmak üzere yayımı tari
hinde yürürlüğe girer. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Oybir
liğiyle kabul edilmiştir., 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümleri

ni Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz iste
yen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Teklifin tümünü oylarınıza ısunuyo-
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Oy
birliğiyle kabul edilmiştir ve kanunlaşmış
tır. (Alkışlar) 

Bugünkü program tamamlanmıştır, 

Yarınki programda yer alan kuruluş
ların bütçelerini ve kesinhesabını görüş
mek için, 6 Nisan 1988 Çarşamba günü 
saat 10.00'da toplanmak üzere, birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.23 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

46 NCI BİRLEŞİM 

5 . 4 . 1988 Sah 

Saat : 10.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 
İŞLER 

X 1. — 1988 Malî Yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/393) {S. Sayısı : 22) (Dağıtma 
tarihi : 1.4.1988) 

X 2. — 1986 Malî Yılı Genel Bütçeye 
Dahil Dairelerin Kesinhesaplarına Ait 
Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğu
na İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi 
ile 1986 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (3/254, 1/337) (S. Sayısı : 44) 
(Dağıtma tarihi : 1.4.1988) 

X 3. — Katma Bütçeli Kuruluşların 
1988 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/394) (S. Sayısı : 23) (Dağıtma tarihi : 
1.4.1988) 

X 4. — 1986 Malî Yılı Katma Bütçeli 
İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel 
Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna îliş
kin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1986 
Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesin
hesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (3/253, 1/338) (S. Sa
yısı : 45) (Dağıtma tarihi : 1.4.1988) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — İzmir Milletvekili Birgen Keîeş 
ve 39 arkadaşının, yüksek faizin ekono
mik, malî ve toplumsal etkileri konusun
da Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/13) 

2. — Kars Milletvekili Mahmut Alı-
nak ve 12 arkadaşının, tutuklu ve hüküm
lülere cezaevlerinde yapıldığı iddia olunan 
haksız ve insanlık dışı uygulamalar ko
nusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/14) 

3. — Tekirdağ Millet vekili Güneş 
Gürseler ve 33 arkadaşının, ülkemizin sa
hip olduğu çevre değerlerini korumak ve 
mevcut çevre sorunlarını gidermek içm 
gerekli tedbirleri tespit etmek ve bir çev
re politikası oluşturmak amacıyla Ana
yasamın 98 imci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

4. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu ve 41 arkadaşının, 
T.R.T. ile ilgıili konuların ve yolsuzluk 
iddialarının açıklığa kavuşturulması ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 



Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/16) 

5. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet 
Selvi ve 44 arkadaşının, kamu iktisadî te
şebbüslerinin özelleştirilmesi konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/17) 

6. — Sakarya Milletvekili Mehmet 
Gö'lhan ve 18 arkadaşının, ülkemizin sa
nayileşmesi konusunda * Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci madde
leri uyarınca bir genel görüşme açılma
sına ilişkin önergesi (8/4) 

7. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp ve 21 arkadaşının, Türkiye'deki 
resmî ve özel bankalarda açılmış olan 
döviz tevdiat hesaplan ve tüketim mal
ları ithalatı konusunda Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/18) 

8. — Kars Milletvekili Mahmut Alı-
rtaık ve 17 ankadaşının, sağlıık sorunları 
konusunda Anayasanın' 98 inci, İçtüzü
ğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/5) 

9. — Tokat Milletvekili Kenan Sü
zer ve 38 arkadaşının, işsizliğin boyutla
rını ve yarattığı bunalımlar ile bu husus
ta alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün ' 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/19) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. - Hakkâri Milletvekili Cumhuı 
Keskin'in, olağanüstü hal ilan edilen iller

de bazı okul binalarının askerî amaçla ya 
da karakol olarak kullanıldığı iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/3) 

2. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, işçi, memur ve emekliler ile 
dul ve yetimlerinin ekonomik sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/6) 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, hayali ihracat yaptığı gerekçesiy
le hakkında dava açılan bir firmaya ver
gi iadesi ödendiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/52) (1) 

4. — Balıkesir Milletvekili t. önder 
Kırlı'nın, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı 
olan zırhlı araç ve gereçlerin alımında bir 
A.B.D. firmasının tercih edilmesinin ne
denine ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/9) 

5. — Siirt Milletvekili Mehmet Ab-
durrezak Ceylan'ın, olağanüstü hal ilan 
edilen illerde ateşli silah ruhsatı almak 
için yapılan müracaatlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/10) 

6. — Denizli Milletvekili Adnan Kes
kin'in, 1983 - 1987 yıllarında görevleri
ne son verilen, haklarında nakil işlemi 
uygulanan ve müfettişlik sınavına tabi tu
tulan öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/15) 

7. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, T. C. Ziraat 
Bankasınca ziraî kredilerin durduruldu
ğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/77) (1) 

8. — İstanbul Milletvekili Mehmet 
Moğultay'ın, kamu konutlarının tahsis 

(/) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uya
rınca sözlü soruya çevrilmiştir. 



gayesine ve kira bedellerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/20) 

9. — Sakarya Milletvekili Ahmet Nei-
dim'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne kadar 
gerçekleştirilen lastik ayakkabı, bot, çiz
me ve terlik ihracatına ve bu mamuller 
için Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonun
dan yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/57) (1) 

10. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Anadolu Bankasına yüz milyon 
liranın üzerinde borcu bulunup da 
31.12.1987 tarihi itibariyle borcunu öde
memiş olan kişi ve kurumlara ve tahsil 
edilemeyen banka alacakları hakkında ne 
gibi işlem yapıldığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/21) 

11. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, 339-2 sayılı Yasa ile kuru
lan ilçelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/22) 

12. — Hatay Milletvekili Turhan Hır-
fanoğlu'nun, 1987 ve 1988 yıllarındaki 
taşkınlar nedeniyle Hatay İline bağlı bazı 
ilçe ve köylerde zarara uğrayan vatandaş
lara ne gibi yardımlar yapıldığına ve 
taşkınların önlenmesi için alınacak ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/23) 

13. — istanbul Milletvekili Yüksel 
Çengel'in, 16.1.1988 - 27.1.1988 tarihleri 
arasında gerçekleştirilen plastik ve deri 
terlik ihracatına ve bu terlikler için Des
tekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan ya
pılacak ödemeye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/24) 

14. — İzmir Milletvekili Türkân Ak-
yol'un, günlük bir gazetenin 29.1.1988 ta
rihli nüshasında yeralan Devlet Bakanı 
Cemil Çiçek ile ilgili bir yazıya konu edi
len olaya ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi !6/25) 

15. — İstanbul Milletvekili Yüksel 
Çengel'in TELETAŞda PIT'ye ait oldu 
ğu belirtilen % 40 hissenin bir kısmının 
özelleştirilmesinde izlenecek yönteme iliş 
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/26) 

16. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, 1987 yılında alınan şeker 
pancarı için üreticilere ne zaman ve nasıl 
ödeme yapılacağına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/27) 

17. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kumarhanelerin 
açtığı sosyal yaraları önlemek ve kumar
haneleri cazip halden çıkarmak için ne 
gibi tedbirler alındığına ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/28) 

18. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Kanunî Sultan Süleyman Ser-
gisi'nin Londra'daki açılışının Başbakanı 
temsilen eşi Semra Özal tarafından yapı
lacağı iddiasına ilişkin Başbakandan söz 
lü soru önergesi (6/29) 

19. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin' 
jn, sağlık nedeniyle yurt dışına gitmek is
teyip de sakıncalı görüldükleri için pasa
port verilmeyen vatandaşlarımıza ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/30) 

20. — Amasya Milletvekili Mehmet 
*Tahır Köse'nın, İller Bankası 16 ncı Böl
ge Müdürünün bir müteahhide fazla 
ödernede bulunduğu iddiasına ilişkin Ba
yındırlık ve iskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/31) 

21. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det Selvi'nin, işçilerin ekonomik ve sos
yal sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önerge 
si (6/32) 



22. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, belediye kurulması için istemde 
bulunan yerleşim birimlerine ve bu istem 
lerin değerlendirilmesinde hangi ölçüle
rin esas alındığına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/33) 

23. _ Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, pancar üreticilerine yapılacak 
ödemelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 

. Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so 
ru önergesi (V34) 

24. — Kütahya MiMötvekili Mehmet 
Korkımaz'ın, Kütahya İlinde yeni kuru
lan ilçelere gerekli atamaların ne zaman 
yapılacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/78) (1) 

25. — izmir Miletvekili Neecar Türk-
can'ın S. S. K. ve Bağ - Kur üyelerinin 
bazı sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sos 
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/35) 

26. — İçel Miletvekili M. İstemihan 
Talay'ın, Deniz Kuvvetlerimize yeni ka
tılan bir firkateynin isimlendirilmesine 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/37) 

27. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliğince 1987 
hasat döneminde satın alınan ayçiçeği 
ürünü için üreticilere fiyat farkı ödenip 
ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/38) 

28. — Kocaeli Milletvekili Alaettkı 
Kurt'un, Bakanlık Danışmanlığına yapı
lan bir atamaya ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/39) ' 

29. — Zongul'dak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Amasra Sağlık İstasyo
nunun sağlık hizmetleri yönünden yeter
siz kaldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü som 
önergesi (6/40) 

30. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman' 
in, Çorum İh Alaca ilçesi PTT binasının 
işletmeye açılmamasının nedenine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü som öner
gesi (6/41) 

31. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum İli Sungurlu İlçesinde yap
tırılan konfeksiyon fabrikasının hizmete 
açılmamasının nedenine ilişkin Devlet 
«akanından sözlü soru önergesi (6/42) 

32. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum iline bağlı bazı köylerin 
sınır ihtilafı nedeniyle odunsuz kaldığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/43) 

33. — Ankara Milletvekili Kâm! 
Ateşoğulları'nın, Sıkıyönetim Kanunu
na göre görevlerine son verilip de bi-
lahara işe alınanlara arada geçen süre için 
aylık ve özlük haklarının verilmediği 
iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü som önergesi (6/44) 

34. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, . halen görevde bulunan 
valilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/45) 

35. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, Tunceli İline bağlı bazı 
köy ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayın
da meydana gelen olaylara ve bu olay
ların sorumlularına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/46) 

36. — Antalya Milletvekili Hasan 
Namal'ın, Antalya İli Beldibi mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine yap
tırılan binalardan bazılarının Antalya 
Valiliğince yıktırıl'dığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 
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37. — Çorum Milletvekili Rıza Ilı-
man'm, Çorum İli Ortaköy tlçesi Yay-
lacık Köyünde yaptırılan ortaokulun öğ
retime açılmamasının nedenine ilişkin 
Millî 'Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/48) 

38. — Hatay Milletvekili Öner Mis-
ki'nin, ABD ile yapılan Savunma ve 
Ekonomik işbirliği Anlaşmasının onay
lanmasının geciktirilme nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/49) 

39. — Zonguldak Milletvekili Ş/inasi 
Altıner'in, işçilerin kıdem tazminatların
dan vergi kesileceği iddiasına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/50) 

40. — Adana Milletvekili Abdullah. 
Sedat Doğan'ın, tedavi amacıyla yurt dı
şına gitmek isteyen bir vatandaşımıza pa
saport verilmediği iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/51) 

41. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, Erzincan tline bağlı bazı bucak 
ve köylerde kapatıldığı ve sağlık evine 
dönüştürüldüğü iddia edilen sağlık ocak
larına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/54) 

42. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, sıkıyönetim mahkemelerinde yar
gılanan sanıklara, 1402 sayılı Yasaya gö
re verildiği iddia olunan ek cezaya iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/55) 

43. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'kı, Vakıflar Bankasının Karabük 
ve Safranbolu şubelerince köy muhtar
larına 28.11.1987 Cumartesi günü cami
lere ve köylere yardım adı altında öde
melerde bulunulduğu iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/56) 

44. — Samsun' Milletvekilli Alli Eser' 
in, Altınkaya Barajı baraj gölü sahasın
da kalan arazilerin istimlak bedellerinin 
ne zaman ödeneceğine ilişkin Bayındır
lık ve tskân Bakanından sözlü soru öner-

' gesi (6/58) 

45. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, Afyon tline bağlı kaç köyde iç
me suyu bulunmadığına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakamından sözlü 
soru önergesi (6/59) 

46. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, birinci Özal Hükümetinde görev alan 
eski bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/60) 

47. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, bakanlar için satın alınan veya kira
lanan lojmanlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/61) 

48. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, bankall ardaki döviz tevdiat he
saplarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/62) 

49. — Samsun Millıletvekili trfan De-
•mira!p'in, ülkemiz üzerinden İran'a silah 
gönderildiği iddiasına ilişkin Millî Savun
ma Baklanından sözlü soru önergesi (6/63) 

50. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, sağlık ocakllarına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/64) 

51. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
Maz'ın, din görevlilerinin eğitim prog
ramlarının geliştirilmesi ve ödeneklerinin 
artırıılması için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne ilişkin Devliet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/65) 

52. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne-
idim'in, Sakarya tli Kültür Sarayı inşaa
tına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/66) 



53. — Saikarya Milletvekili Ahmet Ne-
idim'in, Sakarya ti i organize sanayi böl
gesi inşaatıma «1 içkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/67) 

54. — Zonguldak MiUletvakili Güneş 
Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol ligin
de uygulanan puan sistemine ilişkin Millî 
Eğit:nV Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/68) 

55. — Zongu'dak Milletvekilli Güneş 
Müftüoğ u'nun, rotasyona tabi öğretmen
lerin mağduriyeü'erne ve alınması gerekli 
tedbirlere ilişk;n Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/69) 

56. — Zonguldak Milletvekilli Güneş 
Müftüoğlu'nun, ihtiyaç sahibi köylülere 
kereste verilmediği iddiasına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözllü soru önergesi (6/70) 

57. — Nevşehir Milletvekili Esat Kı-
ratlıoğ u'nun, patates üreticilerinin sorun
larına karşı ne gibi tedbirler alınacağına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü ioru önergesi (6/71) 

58. — Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptan'ın, Zongul'dak İlinin su ihtiyacımı 
karşılayacak Ulutam Barajının ne zaman 
tamam'anacağına ilişkin Bayındırlık ve 
tskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/72) 

59. — Sakarya Miılletveki'li Ahmet Ne-
idim'in, ç;ft pasaportlu kamu görevlile
rine ilişk'm Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/73) 

60. — Kocaeli Milletvekilli Alaettin 
Kurt'un, Eskihisar ve Topçular feribot 
iskeleerin'n inşaatlarıma ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/74) 

61. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı mahaılleler-

den ikisine farklı telefon kod numarası 
verildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Baka
nından sözıü soru önergesi (6/75) 

62. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Kocaeli arasındaki oto
yolun trafiğe açılmasından sonra yaptırı
lan tamirata ilişkim Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözıü soru önergesi (6/76) 

7 
KANUN TASARİ VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 

İŞLER 
1. — 5.8.1971 Tarihli ve 1467 Sayılı 

Harp Akademileri Kanununun 5 inci Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma Komisyonu Ra
poru (1/400) (S. Sayısı : 20) (Dağıtma 
tarih : 7.3.1988) 

2. — 5434 Sayılı T .C. Emekli San
dığı Kanununa Altı Ek Madde ile İki 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
18.6.1987 Tarih ve 3390 Sayılı Kanun 
ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gere
ğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Gö
rüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezke
resi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (1/1) (S. Sayısı : 21) (Dağıtma tari
hi : 9.3.1988) 

3. — 743 Sayılı Türk Kanunu Mede
nisinin Bazı Maddelerinin ve 818 Sayı
lı Borçlar Kanununun 49 uncu Maddesi
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/392) 
(S. Sayısı : 25) (Dağıtma tarihi : 
14.3.1988) 

4. — Bazı Kanunlarda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/396) (S. Sayısı : 
26) (Dağıtma tarihi : 14.3.1988) 

X 5. — Türkiye Cumhuriyeti ile Po
lonya Halk Cumhuriyeti Arasında Kon-



solosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/373) (S. Sayısı : 27) (Dağıtma tarihi : 
16.3.1988) 

6. — Olağanüstü Hal Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/399) (S. Sayısı : 29) (Dağıtma tarihi : 
16.3.1988) 

7. — Adıyaman İli Samsat İlçesinin 
Merkezinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve içişleri Komisyonu Ra
poru (1/350) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma 
tarihi : 18.3.1988) 

X 8. — Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile Malezya Hükümeti Arasında 
Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm; Dışişleri komisyonları 
raporları (1/348) (S. Sayısı : 34) (Dağıt
ma tarihli: 22 . 3 . 1988) 

X 9. — Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hü
kümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaş
masının Onaylanmasının Uygum Bulun
duğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; 
Dışişleri komisyonları raporları (1/349) 
(S. Sayısı : 35) (Dağıtma tarihi : 
22.3.1988) 

X 10. — Evlenme Ehliyet Belgesi 
Verilmesine Dair Sözleşmenin Onaylan
masının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/366) (S. Sayısı : 
36) pağıtma tarihi : 22.3.1988) 

X I I . — Türkiye Cumhuriyeti ile Ku
zey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında 

Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Sağ!'ilk ve Sosyal tş'er; 
D'şişleri komisyonları raporları (1/369) 
(G. Sayısı : 37) (Dağıtma tarihi : 23.3.1988) 

X 12. — Türkiye Cumhuriyeti ile 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasın
da İşgücü Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bu'unduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Sağ.ık ve Sosyal tş'er; Dışişleri 
konrsyon'arı raporları (1/370) (S. Sayı
sı : 38) (Dağ'tma tarihi : 24.3.1988) 

X 13. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Malta Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında 8 Ağustos 1985 Tarihinde lım-
za'ianan Hava Ulaştırma Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Uiaştunma ve Turizm; Dışişleri komisyon
ları raporları (1/351) (S. Sayısı : 39) (Da
ğıtma tarihi : 24.3.1988) 

X 14. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında 
24 Eylül 1985 Tarihinde İmzalanan Ha
va Ulaştırma Anlaşmasının Onaytlanma-
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm; Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/352) (S. Sayısı, : 40) (Dağıtma ta
rihi : 24.3.1988) 

X 15. — İşkenceye ve Diğer Zalima
ne, Gayri insanî veya Küçü'tücü Mua
mele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Mil
letler Sözleşmesinin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/391) (S. Sayısı : 41) (Dağıtma 
tarihi : 24.3.1988) 



X 16. — Rehine Alınmasına Karşı 
Uluslararası Sözleşmeye Katıılmamızın 
Uygun Bu'unduğunıa Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/372) (S. Sayısı : 42) (Dağıt
ma tarihi : 24.3.1988) 

17. — Devlet Güvenlik Mahkemeleri
nin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/411) (S. 
Sayısı : 43) (Dağıtma tarihi : 28.3.1988) 

18. — Kütahya Milletvekili Mustafa 
Uğur Ener ve 6 Arkadaşının; 13.10.1983 
Tarih ve 2919 Sayılı Kanun ile 657 Sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 36 ncı 
Maddesinin (F) Bendi ve 241 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamenin 39 uncu 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (2/47) (S. Sayısı : 46) (Dağıtma ta
rihi : 1.4.1988) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gös
terir. 



Dönem: 18 Yasama Yılı; 1 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 46) 

Kütahya Milletvekili Mustafa Uğur Ener ve 6 Arka
daşının 13.10.1983 Tarih ve 2919 Sayılı Kanun ile 
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı Mad
desinin (F) Bendi ve 241 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 39 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

(2/47) 
18.3.1988 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

13.10.1983 Tarih ve 2919 sayılı Kanun ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun 36 ncı Maddesinin (F) Bendi ve 241 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
39 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifimiz, gerekçesti ile birlikte 
ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 

Mustafa Uğur Ener 
Kütahya 

Yüksel Çengel 
İstanbul 

Hikmet Çetin 
Diyarbakır 

Haydar Özalp 
Niğde 

Nafiz Kurt 
Samsun 

Koksal Toptan 
Zonguldak 

Şevki Göğüsger 
Kırşehir 

GENEL GEREKÇE 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği İdar̂ l Teşkilatı Kanununun 
tatbikatında görülen eıksiklilkler ve aksaklıklar lile bu Kanuna ekili kadroların beliren 
yeni ihtiyaçlara ve hizmetlere cevap verememesi ve madde gerekçelerinde belirtilen 
sebeplerle bu Kanun Teklifli hazırlanmıştır. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilatı Kanu
nunun adı; geçmiş yıllarda kullanılan biçimine getirilmesi ve yanlış anlamlara mey
dan verilmemesi için «Türkiye Büyük MıiUet Meclisti İdarî Teşkilat Kanunu» olarak 
önerilmiştir. 

Madde 2. — Türkiye Büyük Millet Meclisli idarî Teşkilat Personeline TBMM' 
inin kuruluşundan bu yana, normal çalışma saatleri dışında ve tajil günlerini de kap-
sayabilen çalışma zorunluluğu dikkate alınarak aylıklarından ayrı olarak, 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununun uygulamaya konulduğu 1971 yılına kadar taz
minat biçiminde ödeme yapılmıştır. 1971 yılından itibaren de, Devlet Memurları Ka
nununa göre fazla çalışma ücreti ödenmeye başlanmış ve ödeme, halen iki ayda bir, 
bir aylılk tutarında ödemeler şeklinde yapılmaktadır. Ancak bu ödemelerin hesabında 
yan ödemeler dikkate alınmadığından 1 ilâ 15 inci derecelerde çalışan memurların 
aldılklıan fazla çalışma ücretlerinde büyük farklar meydana gelmiştir. Bu farklılık-
ları adalet ölçüleri içinde giderebilmek ve hizmet süreleri ve yönetim sorumluluğu 
da dikkate alınarak denge sağlamak amacıyla bu madde düzenlenmiştir. 

Madde 3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanu
nu, 1980 - 1983 yılları arasında içinde bulunulan şartlara göne hazırlanmış, Kanunun 
eki kadro cetvelleri de yine o zaman mevcut personel ihtiyacına göre düzenlen-
ımıiştir. 

Ancak, Kanunun uygulanmaya başlandığı 24.11.1983 tarihinden bu yana geçen 
yaklaşık 5 yıl içinde; milletvekilleri için yapılan lojmanların kullanıma açılması, 'kreş ve 
gündüz balkımevinin faaliyete geçmesi, parlk ve bahçe alanlarının genişlemesi, 400 
araçlık kapalı garaj ve alt geçidin açıılmıası, Parlamenter hizmetlerinde her bankoya 
«Şef Sekreter» telefon sisteminin kuruUmasu ve benzeri iş artışları nedeniyle büyük çap
ta eleman ihtiyacı doğmuş ve Kanuna ekli kadro cetveli gerek adet bakımından, ge
rekse görev çeşidi baknmıından kusa sürede yetersiz hale gelmiştir. 

Ayrıca, Millî Saray, Köşk ve Kasırlarımızın ziyarete açılmaları sebebiyle, bunla
rın her türlü dış tehlikeye ve yangıma karşı korunmaları konusu önemi kazanmış ve bu 
sebep1!© de personeli ihtiyacı doğmuştur. 

Yukarıda da ifade edildiği gibi, Kanuna ekili Ifcadro cetvelinin, sayısal bakımdan ye
tersiz fcıaJlrnası sebebiyle, çeşitli hizımet gruplarında duyulan eleman ihtiyacının, söz-
leşmelıi personel ve Sosyal Sigortalar Kurumu mevzuatına tabi işçi statüsünde eleman 
çalıştıırilımak. suretiyle giderilmesi zarureti doğmuştur. 

Bilindiği gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi İdarî Teşkilatı kadrolar itibariyle 657 
sayılı Kanunun 59 uncu maddesinde sayılan istisnaî memuriyetler kapsamında bullun-
mıalkla beraber; 657 sayılı Kanunun genel hükümı'erine tabi ve Genel Bütçeye dahil bir 
Kamu Kurumudur ve görevlerini kadrolu elemankırilıa yerine getirmesi yine aynı Kâ -
nunun gereğidir. 

Bu nedenle, acil* hizmet ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla çeşitli hizmet grupla
rımda sözleşmeli veya hizımet akdine bağlı olarak işe alınan ve yaklaşık 3 yıldır hizmet 
veren bu elemanların durumlarına müsait kadrolara atanarak, kadrosuz eleman çalış-

Tüfkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 46) 
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tırılması durumunun ortadan kâldırıllması, bir kısım özlük ve sağlık haklarından mah
rumiyetlerinin giderilmesi lamacıyla eklenen kadrolar, yukarıda açıklandığı şekilde, teş
kilâtın eleman sayısını artırmamakta, esasen çalışan ve mevcut elemana kadro temi
nini sağlamaktadır. 

MADDE 4. —: Cumhuriyetimizin temel kuruhışliam olan Cumhurbaşkanlığı, Tür
kiye 'Büyük Millet Mıeclisi ve Başbakanlığın idarî teşkilatlarının üst yöneticileri olan 
Genel Sekreterleri ve Başbakanlık Müsteşarı, tarihî gelişimleri içerisinde daima Dev
letimizin en yüksek memuru statüsünde eşit olarak kabul edıtoişller ve tüm özlük hak
ları bu statü çerçevesinde tayin ve tespit edilmiştir. 

Nitekim, 657 sayılı Kanundan önce yürürlükte bulunan 3656 sayılı Kanun, ek 
ve değişikliklerine bağlı kadro cetvellerinde bu husus açıkça görünmektedir. Bu cet
veller incelendiğinde, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, TBMM Genel Sekreteri ve 
Başbakanlık Müsteşarına 150 aslî maaşlı kadro verilmiş iken, Müsteşıarlara 125 aslî 
maaşilı kadro verilmiştir. 

Bugün ise, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ille Başbakanilık Müsteşarının ek 
göstergeleri 3'3öö iken;, TBMM Genel Sekreterinin ek göstergesi Kanun Hükmünde Ka
rarname ite sınırlandırıldığından, Bakanlık Müsteşarı seviyesinde bırakılmıştır. 

Bu madde ile TBMM Genel Sekreterinin gerek hukukî ve gerekse malî statüsünün 
eski durumuna getirilmesi amaçlanmıştır. 

MADDE 5. — 4 üncü maddede belirtilen gerekçeler ve Kanun Hükmünde Karar
namelerin Yasama Organı İdarî Teşkilâtı dikkate alınmadan düzenlenmekte olması 
sebebiyle, bu noksanlığın giderilmesi için 241 sayıilı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
değişik 39 uncu maddesi değiştirilmektedir. 

Madde 6, 7. — Yürürlük ve yürütme maddeleridir. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 2/47 1.4. 1988 
Karar No. : 12 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Kütahya Milletvekili Mustafa Uğur Ener ve altı arkadaşı tarafından hazırlana
rak 22.3.1988 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Baş
kanlıkça aynı tarihte Komisyonumuza havale edilen «13.10.1983 Tarih ve 2919 Sa
yılı Kanun ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı Maddesinin (F) Bendi 
ve 241 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 39 uncu Maddesinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifi» 31.3.1988 tarihli 31 inci birleşimde T.B.M.M. Başkanvekili ve 
teklif sahiplerinin de katılmasıyla incelenip görüşülmüştür. 

Teklifin tümü Komisyonumuzca da benimsenerek maddelerinin görüşülmesine ge
çilmiş, 2919 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilât Kanunu, 
buna bağlı olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36, 241 sayılı Kanun Hük-
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münde Kararnamenin 39 uncu maddesi ve kadrolarla ilgili ek madde düzenlemeleri
nin daha sonra ele alınacak «Türkiye Büyük Millet Meclisi İdarî Teşkilât Kanunu» 
çerçevesinde değerlendirilmesi, bu teklif ile yalnız personelin mesaileri ile ilgili düzen
lemelerin yapılması görüşü benimsendiğinden verilen bir önerge ile 1, 3, 4 ve 5 inci 
maddeler teklif metninden çıkarılmış, 

Çerçeve 2 nci madde ile değişik 13.10.1983 tarih ve 2919 sayılı Kanunun 10 uncu 
maddesinin son fıkrasında yer alan «Bu ödemeler Damga Vergisi hariç, herhangi bir 
vergiye tabi tutulmaz» ibaresi vergi sistemine ters düşebilecek bir uygulamayı getire
bileceği düşüncesiyle madde metninden çıkarılmış, maddede yer alan oranlar bir mik
tar yüksek bulunarak, vergi kesintisinden sonra net % 75 kalacak ve iki ay yerine 
oranlan % 50'ye bölünerek, her ay ödenecek şekilde ve 1 inci madde olarak yeniden 
düzenlenmiş, 

Yapılan değişiklikler paralelinde teklifin başlığı «13.10.1983 Tarih ve 2919 Sayılı 
Kanunun 10 uncu Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi» şeklinde değiş
tirilmiş, 

Yürürlüğü düzenleyen 6 ncı madde, 3 üncü maddenin teklif metninden çıkarılma
sı nedeniyle «Bu Kanun 1.1.1988 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer» şeklinde ve 2 nci madde olarak kabul edilmiş, 

Yürütmeyi düzenleyen 7 nci madde ise 3 üncü madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Başkan Bu Raporda Sözcü 

Kemal Akkaya BaşkanveMli 
Samsun İlhan Aşkın 

Bursa 
Kâtip Üye Nihat Türker 

Kadir Demir Afyon 
Konya 

Hazım Kutay İbrahim Demir 
Ankara Antalya 

A. Şamil Kazokoğlu Togay Gemalmaz 
Bolu Erzurum 

Abdullah Ay kon Doğan 
İsparta 

N. Kemal Zeybek 
istanbul 

S. Halil Özsoy 
Kayseri 

Saffet Sert 
Konya 

Şakir Şeker 
Sivas 

Hüsnü Okçuoğlu 
İstanbul 

M. Cevdet Selvi 
Eskişehir 

Şevki Göğüsger 
Kırşehir 

Sümer Oral 
Manisa 

Tevfik Ertüzün 
Zonguldak 
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KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ MUSTAFA UĞUR ENER VE 6 ARKADAŞININ 
TEKLİFİ 

13.10.1983 Tarih ve 2919 Sayılı Kanun ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 
36 ncı Maddesinin (F) Bendi ve 241 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 39 uncu 

Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 13.10.1983 Tarih ve 2919 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununun adı ile Kanun metninde geçen aynı ibareler 
«Türkiye Büyük Millet Meclisi İdarî Teşkilat Kanunu» olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 2. — 13.10.1983 Tarih ve 2919 Sayılı Kanunun 10 uncu maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 10. — Türkiye Büyük Millet Meclisi İdarî Teşkilatı kadrolarında çalışan 
memurlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen 1 inci derece Devlet 
memuru aylığının son kademe gösterge rakamının, memur aylık katsayısı ile çarpımın
dan elde edilecek miktarın; 

a) 15 ila 13 üncü derecelerden aylık alanlara 1, 
b) 12 ila 10 uncu derecelerden aylık alanlara 1,50, 
c) 9 ila 7 nci derecelerden aylık alanlara 2, 
d) 6 ila 4 üncü derecelerden aylık alanlara 2,50, 
e) 3 ila 1 inci derecelerden aylık alanlara 3 

katı tutarında iki ayda bir ve bu konudaki yönetmelik esaslarına göre fazla 
çalışma ücreti ödenir. Bu ödemeler Damga Vergisi hariç, herhangi bir vergiye tabi 
tutulmaz. Bu personele bunun dışında özel hizmet tazminatı ödenmez. 

MADDE 3. — 13.10.1983 tarih ve 2919 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklen
miştir. 

EK MADDE 1. — 2919 sayılı Kanuna bağlı merkez kadro cetveline G.l.H. sınıfı 
9 uncu derece 375 adet; Millî Saraylar kadro cetveline G.l.H. sınıfı 12 nci derece 30 adet, 
Y.H.S. 12 nci derece 30 adet kadro eklenmiştir. 

Bu kadroların, hizmet ihtiyacına göre sınıf, unvan ve derece tespiti Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlık Divanınca yapılır. 

MADDE 4. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 29.11.1984 tarih ve 243 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 36 ncı maddesinin «Ortak Hükümler» 
bölümünün (F) bendinin birinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 5. — 23.1.1987 tarih ve 269 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 
241 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 39 uncu maddesinin (a) bendinde yazılı 
unvanlara Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterinden sonra «Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Sekreteri» unvanı eklenmiştir. 

MADDE 6. — Bu Kanunun 3 üncü maddesi yayımı tarihinde, diğer maddeleri 
1.1.1988 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu Kanun hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yü
rütür. ' 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

13.10.1983 Tarih ve 2919 Sayılı Kanunim 10 uncu Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 13.10.1983 tarih ve 2919 sayılı Kamumun 10 uncu maddesi aşa-
gıdakıi şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 10. — Türkiye Büyük Millet Meclisi İdarî Teşkilatı kadrolarımda ça
lışan memurlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen 1 inoi Derece 
Devlet Memuru aylığının som kademe gösterge rakamınım, memur aylık katsayısı 
ile çarpımımdan elde edilecek ımlifctarım; 

a) 15 ila 13 ünoü derecelerden aylık alanlara, 1, 
b) 12 ila 10 uncu derecelerden ayılık alanlara 1,50, 
c) 9 ila 7 inci der ecel erdem aylık alanlara 2, 
d) 6 ila 4 üncü derecelerden aylık alanlara 2,50, 
e) 3 ila 1 imci derecelerden aylık alanlara 3 
katı ıtutıarımım % 75'ıimıiın, yarısı kadar fazla çalışma ücreti, bu konuda hazırla

nacak yönetmelik esaslarıma göre, her ay aylıkla binlikte net ve peşi:m olarak ödenir. 
Bu personele, bunun dışımda ayrıca özel hizmet tazminatı ödenmez.» 

MADDE 2. — Bu Kamun 1.1.1988 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tari
himde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Tekliflim 7 moi maddesi 3 üncü madde olarak aynen kabul edil
miştir, 
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