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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. — GEÇEN TUTANAK 
ÖZETİ 

II. — BAŞKANLIĞIN GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 

A) Tezkereler ve Önergeler 

1. — Amerika Birleşik Dev
letlerine gidecek olan Başbakan 
Turgut Özal'm dönüşüne kadar 
Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya 
Erdem'in vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne ilişkin Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/722) 

2. — Sudan'a gidecek olan 
İçişleri Bakanı Mustafa Kalemli'-
nin dönüşüne kadar İçişleri Ba
kanlığına, Adalet Bakanı Mehmet 
Topaç'm vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/723) 

B) Öneriler 

a) Danışma Kurulu Öne-

Sayfa 

168 

169,209 

169 

169 

rileri 

169 

209 

209 

1. — 9.12.1988 tarihli gelen 

kâğıtlarda yayımlanan 157 sıra sa
yılı, 2547 Sayılı Yükseköğretim 
Kanununun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılması ve Bu Kanuna 
Bir Ek ve Üç Geçici Madde Ek
lenmesine Dair 16.11.1988 tarih ve 
3503 sayılı Kanun ve Anayasanın 
89 uncu maddesi gereğince Cum
hurbaşkanınca bir daha görüşül
mek üzere geri gönderme 
tezkeresinin gündemin 1 inci sı
rasına alınarak, görüşmelerinin 
bugünkü bütçe programının biti
minden sonra yapılmasına ilişkin 
Danışma Kurulu önerisi. 

III. — KANUN TASARI 
VE TEKLİFLERİYLE KO
MİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 

1. — 1989 Malî Yılı Genel ve 
Katma Bütçeli İdareler ve Kuru
luşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile 
1987 Malî Yılı Genel ve Katma 
Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar 
Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
(1/496, 1/497; 1/476, 3/666, 3/582; 

Sayfa 

209 

170,210 
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1/475, 3/667) (S. Sayıları : 111, 
112, 134, 136) 

A) TÜRKİYE BÜYÜK 
MİLLET MECLİSİ 

1. — Türkiye Büyük Millet 
Meclisi 1989 Malî Yılı Bütçesi 

2. — Türkiye Büyük Millet 
Meclisi 1987 Malî Yılı Kesin-
hesabı 

B) CUMHURBAŞKANLIĞI 
1. — Cumhurbaşkanlığı 

1989 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Cumhurbaşkanlığı 

1987 Malî Yılı Kesinhesabı 
C) SAYIŞTAY BAŞ

KANLIĞI 
1. — Sayıştay Başkanlığı 

1989 Malî Yılı Bütçesi 

Sayfa 

170,210 

170 

170:207 

170, 
207:299 

210 

210:233 

2. — Sayıştay Başka ılığı 
1987 Malî Yılı Kesinhesabı 

D) ANAYASA MAHKE
MESİ BAŞKANLIĞI 

Sayfa 
234, 
245:246 

246 

1. — Anayasa Mahkeii esi 
Başkanlığı 1989 Malî Yılı Bütçesi 246:269 

2. — Anayasa Mahkemesi 
Başkanlığı 1987 Malî Yılı Kesin
hesabı 

2. — 2547 Sayılı Yükseköğ
retim Kanununun 44 üncü Mad
desinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bir Ek ve Dört Geçici Mad
de Eklenmesine Dair Kanun 

234:244 <1/519 ' 3 / 7 ° ) <S- Say | S1 : 157> 

210,233 

234 

246, 
270:271 

271:300 

I. — GEÇEN TUTANAK OZETI 

TBMM Genel Kurulu saat 08.45'te 
açılarak iki oturum yaptı. 

1989 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasa
rısı (1/496) (S. Sayısı : 111), 

Katma Bütçeli İdareler 1989 Malî Yı
lı Bütçe Kanunu Tasarısı (1/497) (S. Sayı
sı : 112) ile, 

1987 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil 
Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel 
Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İliş
kin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1987 
Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı 
(1/476, 3/666, 3/582) (S. Sayısı : 134), 

1987 Malî Yılı Katma Bütçeli İdare
lerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygun
luk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sa
yıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1987 Malî 
Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap 
Kanunu Tasarısının (1/475, 3/667) (S. Sa
yısı : 136); 

Tümü üzerindeki görüşmeler ta
mamlanarak maddelerine geçilmesi kabul 
edildi ve 1 inci maddeleri okundu. 

10 Aralık 1988 Cumartesi günü saat 
10.00'da toplanmak üzere birleşime saat 
21.00'de son verildi. 

Başkan 
Yıldırım Akbulut 

Kâtip Üye 
İstanbul 

Mustafa Sangül 

Kâtip Uye 
Bursa 

Mustafa Ertuğrul Ünlü 

— 168 — 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili E. Yıldırım Avcı 

KÂTİP ÜYELER : Nurhan Tekinel (Kastamonu), Mehmet Akarca (Samsun) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 38 inci Birleşimini açıyorum. 

Gündeme geçiyoruz. 

II. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGE
LER 

1. — Amerika Birleşik Devletlerine gidecek 
olan Başbakan Turgut Ozal'tn dönüsüne kadar 
Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı ismet Kaya Erdem'in vekillik etmesinin uy
gun görüydüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/722) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tez
kereleri vardır, okutup bilgilerinize su
nacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere 11 
Aralık 1988 tarihinde Amerika Birleşik 
Devletlerine gidecek olan Başbakan Tur
gut Özal'ın dönüşüne kadar Başbakanlı
ğa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı ismet Kaya Erdem'in vekillik etmesi
nin, Başbakanın teklifi üzerine uygun gö
rülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunul
muştur. 

2. — Sudana gidecek olan içişleri Bakanı 
Mustafa Kalemli'nin dönüsüne kadar içişleri Ba
kanlığına, Adalet Bakam Mehmet Topaç'tn vekil
lik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/723) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi oku
tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere 
13 Aralık 1988 tarihinde Sudan'a gidecek 
olan içişleri Bakanı Mustafa Kalemli'nin 
dönüşüne kadar içişleri Bakanlığına, Ada
let Bakanı Mehmet Topaç'm vekillik et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine uygun 
görülmüş olduğunu bilgilerinize sunanm. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgileririize sunul
muştur. 

— 169 — 
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III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. —1989 Malî Yûı Genel ve Katma Büt
çeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarı
ları üe 1987 Malî Ytlt Genel ve Katma Bütçeli 
idareler ve Kuruluşlar Kesınhesap Kanunu Tasa-
rtlart (1/496, 1/497; 1/476, 3/666, 3/582; 
1/475, 3/667) (S. Sayıları: 111, 112, 134, 

136)0) 

A) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 
MECLİSİ 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 1989 
Mali Yılı Bütçesi 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 1987 
Mali Yûı Kesinhesabı 

BAŞKAN — 1989 Malî Yılı Genel ve 
Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Büt
çe Kanunu Tasarıları ile 1987 Malî Yılı 
Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Ku
ruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 

Programa göre, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Bütçesi ve Kesinhesabının gö
rüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon, Hükümet ve Başkanlık 
Temsilcisi yerlerini almışlardır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçesi 
üzerinde grupları ve şahısları adına söz 
alan sayın üyelerin adlarını sırasıyla oku
yorum : ANAP Grubu adına Sayın Mus
tafa Ertuğrul Ünlü, SHP Grubu adına Sa
yın Ayhan Arifağaoğlu, DYP Grubu adı
na Sayın Orhan Şendağ. Şahısları adına 
söz alan sayın üyeler; lehinde, Sayın Nuh 
Mehmet Kaşıkçı, aleyhinde Sayın Cüneyt 
Canver ve Fuat Atalay, üzerinde Sayın M. 
Vehbi Dinçerler. 

Sıraya göre, ilk söz, Sayın Mustafa 
Ertuğrul Ünlü'nündür. 

(1) 111, 112, 134 ve 136 S. Saydı Bazmayazı-
lar 9.12.1988 tarihli 37 nci Birleşim Tutanağına 
eklidir. 

Buyurun Sayın Ünlü. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA MUSTA
FA ERTUĞRUL ÜNLÜ (Bursa) — Sa
yın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyele
ri, 1989 Malî Yılı Bütçesinin, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Bütçesiyle ilgili bölü
münde, Anavatan Partisi Grubu adına gö
rüş ve düşüncelerimi takdim etmek üzere 
huzurlarınızda bulunmaktayım. Bu vesi
leyle konuşmama başlarken grubum ve 
şahsım adına Yüce Heyetinizi en içten 
duygularla selamlıyorum. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

t 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, millî iradeyi tdmsil eden 
yüce bir kurum olmakla birlikte, kendisi
ne bağımlı olarak çalışmak zorunda olan, 
devletin tüm kurum, kuruluş ve organla
rına örnek olmak durumundadır. Her ko
nuda örnek teşkil ettiği gibi, bütçe konu
sunda israfa yol açmayacak, hizmetleri kı
sıtlamayacak kadar kapsamlı ve programlı 
harcamalarıyla da örnek olmak duru
mundadır. 

Meclisimiz, 2709 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasına göre kuvvetler 
ayırımı ilkesi doğrultusunda kayıtsız şart
sız Türk Milletine ait olan egemenliğimi
zin yasama yetkisini kullanmaktadır. Yet
kiler, Anayasamızla ve ilgili kanunlarla be
lirlenmiştir. Anayasamızın 87 nci madde
sinde belirtilen yetkilerinden birisi de, büt
çe ve kesinhesap kanun taşanlarını görüş
mek ve kabul etmektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
ödenekleri her ne kadar genel bütçe içeri
sinde mütalaa edilirse de, Anayasa gere
ği, Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçe
sini Meclis Başkanı yürütür; bütçenin ya
pılan harcamalarını, Türkiye Büyük Mil-

170 — 
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let Meclisi Hesapları İnceleme Komisyo
nu denetler. 

1988 bütçesinin başlangıç ödeneği 38 
milyar 239 milyon liradan, ek ödeneklerle 
42 milyar 719 milyona baliğ olmuştur. 
1989 Bütçe teklifi 71 milyar 536 milyon 
Türk Lirası olup, 1988 yılı sonu ödeneği
ne göre yüzde 67.46 artış göstermiştir. 
1989 teklifinin cari harcamaları, 1988 malî 
yılı ödeneğine göre yüzde 71.29 artış, per
sonel sayısının artması ve katsayının yük
selmesinden, ayrıca cari giderlerdeki fiyat 
artışlarından kaynaklanmaktadır. Yatırım
lardaki artış, geçtiğimiz yıllardan devam 
eden Ankara'daki 220 adet memur lojma
nının devam etmesi, cami inşaatının he
nüz tamamlanmamış olması, Millî Saray
larda çalışan memurlar için inşa edilen 
156 adet lojman inşaatı, keza konukevi ve 
millî sarayların bakım, onanm işlerinden 
kaynaklan maktadı r. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ile il
gili inşaatların 5.12.1988 tarihi itibariyle 
durumu : 

Milletvekili lojmanları sitesi : Loj
man inşaatına 17.7.1984 tarihinde başlan- * 
mış, 1.10.1986 tarihinde ısı santralı, kısmî 
altyapı ile 8, 9 ve 10 nolu sokaklardaki 
132 adet ev bitirilerek iskâna açılmıştır. Si
tenin diğer sahaları ile yardıma tesisleri 
ve altyapısının tamamı da, kısım kısım, 
1987 yılı içerisinde teslim alınmıştır. Geri 
kalan 1 inci ve 2 nci sokak kümeleri de 
1988 yılında iskâna açılmıştır. Evler beş 
aşamada ikmal edilmiş olup; sabit deko
rasyon, hareketli mobilya işleriyle, beyaz 
eşyanın yerleştirilmesini müteakiben te
mizlik yapılarak mefruşat donatımıyla ik
mal işlemi sona ermiştir. Süresi sona eren 
işlerin sadece ısı santralı ile 1 ve 2 nolu 
sokaklardaki evler hariç, kesin kabul iş
lemleri yapılmıştır. Kabul heyeti tarafın
dan evlerde tespit edilen yapım kusurla
rıyla eksiklikler de tamamlanmaktadır. 

5.12.1988 tarihine kadar yapılan har
camalar : 

inşaatlarla ilgili olanlar : Lojmanlar 
için 11 898 683 534 lira; altyapı ve sosyal 
tesisler, 4 074 694 788 lira; 8/2574 sayılı 
Kararname gereği, eskalasyon 
1 714 939 877 Ura; KDV 1 525 944 794 
lira; demir, çimento, akaryakıt fiyat farkı, 
321 284 611 lira; bankaya ödenen kâr 
1 241 403 954 lira; toplam 
20 776 951 558 lira. 

Sabit dekorasyon için Emlak Kredi 
Bankasına ödenen, 1 milyar 326 milyon 
Türk Lirası; Devlet Malzeme Ofisi Genel 
Müdürlüğüne, mutfak ve harekedi mobil
ya için ödenen, 1 milyar 148 milyon 600 
bin lira. Devlet Malzeme Ofisi Genel Mü
dürlüğü ile beyaz eşya ve televizyon için 
ödenen, 357 milyon 720 bin Türk Lirası. 
Site alanı içerisinde ayrıca İller Bankası 
Genel Müdürlüğüne protokolle yaptırılan 
5 bin tonluk su deposu tamamlanarak iş
letmeye alınmıştır. Site kenarındaki mev
cut derenin ıslahı, Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü tarafından yapılmakta olup, 
mevsim dolayısıyla, inşaat, kuruluşça dur
durulmuştur. Sitenin çevre emniyet duva
rının yapımı hususunda Karayolları Ge
nel Müdürlüğü ile protokol yapılarak, 
1989 yılı içerisinde inşaatına başlanacaktır. 

Yeraltı kapalı otoparkı ve altgeçit ile 
yeraltı otobüs ve otomobil garajı : 
22.3.1985 yılında inşaatına başlanan 378 
adet otomobil kapasiteli kapalı yeraltı oto
parkı ile tüpgeçit, sayın üyelerimizin hiz
metine sunulmuş bulunmaktadır. 28 adet 
otobüs ve 75 adet otomobil ile yardımcı 
malzeme ambarı inşaatı ikmal edilmiş ve 
geçici kabul işlemleri yapılarak işletmeye 
açılmıştır. Her iki blok, aynı taahhüt içe
risinde yer almakta olup, söz konusu in
şaat için 25.6.1988'e kadar, müteahhitliğe 
sözleşme fiyatlarıyla 2 260 661 086 lira 
ödenmiştir. Bu miktar, eskalasyon fiyat 
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farkı, malzeme fiyat farkı ve KDV ile bir
likte toplam 4 148 926 586 liraya baliğ 
olmaktadır. 

Meydan, ibadet ve kitaplık komplek
si : 28.11.1986 tarihinde inşaatına başlanan 
meydan, ibadet, kitaplık kompleksi, 500 
kişilik ibadet yeri, 330 metrekarelik kitap
lık bölümü ve 600 metrekarelik meydan 
kısmından oluşan kaba inşaat ikmal edi
lerek kabul safhasında bulunmaktadır. Söz 
konusu inşaat için, müteahhitlik firması
na buna göre teklif fiyatlarıyla 
522 237 185 lira, demir, çimento fiyat far
kı için 672 bin Türk Lirası, 8/2574 sayılı 
Kararname gereğince 175 426 907 lira ve 
KDV karşılığı olarak da, 79 162 864 lira 
ödenmiştir. Binanın ahşap işleri 210 tak
vim gününde ikmal edilmek üzere, 
13.10.1988 tarihinde 319 825 000 Türk Li
rası keşif bedeli ile ihaleye çıkarılmış ve 
249 143 675 liraya ihale edilmiştir. İşin 
taş kaplama vesair imalatını kapsayan 
ikinci kısım inşaat ihalesi de 1989 yılı baş
larında yapılacaktır. 

Ankara'da Meclis personeli için Dik
men İlker Mahallesinde lojman inşa etti
rilmekte olup, bu konu da, büyük tecrü
besi olduğuna inandığımız Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığımıza devredilerek, en kı
sa zamanda iskâna açacağına inancımız 
tamdır. 

İstanbul'daki inşaatlara gelince : 
Millî Saraylar Daire Başkanlığına bağlı 
olarak çalışan Personelimizin konut ihti
yacını karşılamak üzere, ihalesi yapılarak 
son dönem kararı ile de Bayındırlık ve İs
kân Bakanlığına devredilen 156 adet loj
man inşaatı ve sosyal tesislerin (süpermar-
ket, kreş, idare binası, çocuk oyun saha
sı, spor alanı, otopark ve ısıtma merkezi 
inşaatları) denetimi, İstanbul Bayındırlık 
ve İskân Müdürlüğü tarafından yapılmak
ta olup, konutların 72 tanesi, bu ay sonu 
itibariyle teslim edilecek duruma gelmiştir. 

İstanbul.'da ayrıca, Yıldız Şale Köşkü 
yakınında Parlamento Misafirhanesi inşa
atı devam etmekte olup, ikinci katın be
tonu atılmış, bir kat daha ilave yapılması 
için müsaade istenmiş ve izni alınmıştır. 
Böylece, oda sayısı artırılarak, daha fazla 
üyemizin istifade edebilmesi de sağlanmış 
olacaktır. Yine bu inşaatlarda kontrol, Ba
yındırlık ve İskân Bakanlğı tarafından yü
rütülmekte olup, misafirhanenin kaba in
şaatı önümüzdeki yıl şubat ayında bitmiş 
olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Cumhuriyetin ilanından 4 ay sonra, 
3 Mart 1924 tarihinde Atatürk'ün emir
leriyle çıkarılan 431 sayılı Yasa ile halife
lik kaldırılarak son Osmanlı Hanedanın
dan miras kalan saray, köşk ve kasırların 
her türlü emlaki ile mefruşatının, bu ya
sa ile, milletin kayıtsız şartsız egemenliği
ni temsil eden Türkiye Büyük Millet Mec
lisine devredilmesi kanunlaşmıştır. 

18 Ocak 1925 tarihli Bakanlar Kuru
lu kararnamesiyle de Dolmabahçe, Bey
lerbeyi, Yıldız Şale, Aynalıkavak, Küçük-
su saray köşk ve kasırları, "Millî 
Saraylar'' adı altında kurulan Millî Saray
lar Müdürlüğü yönetimine bırakılmıştır. 
Daha sonra, 1930 yılında Yalova Atatürk 
köşkleri, 1966 yılında Ihlamur Kasrı ve ni
hayet 1981'de Maslak Kasrı bu müdürlü
ğe bağlanmıştır. Millî Sarayların yöneti
mi, daha önce İstanbul İli Millî Emlak 
Müdürlüğü emrinde iken, 1933 yılında 
Atatürk'ün emirleri üzerine Bütçe Kanu
nu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi em
rine verilmiştir. Bunlardan sadece Topkapı 
Sarayı müze sarayı olduğu için, Atatürk 
bu sarayı Türkiye Büyük Millet Meclisi 
bünyesinden çıkartmıştır. Meclis bünye
sindeki bu tarihî eserlerden Dolmabahçe 
Sarayı, Yıldız Şale, Beylerbeyi Sarayının 
bir kısmı, diğer kasırların tamamı orijinal 
şekilleriyle halkın hizmetine sunulmak 



T.B.M.M. B : 38 10 . 12 . 1988 O : 1 

üzere geçen dönem başlatılan çalışmala
ra Başkanlığımızca hız verilmiş ve bu dö
nemde kitle turizmi ve halkın hizmetine 
açılmıştır. 

Millî Saraylar Daire Başkanlığının 
yönetiminde bulunan 8 saray, köşk ve kas
rımızda kültürel, tarihî ve sanatsal değer
li büyük, tarih ve demirbaş numaralan ka
yıtlı 72 147 obje bulunmaktadır. Bu tari
hî eşyaların ilk defa envanteri 1924 yılın
da eski Türkçe olarak yapılmış, daha sonra 
1933 yılında Latince olarak ve en son ola
rak da 1957 yılında ise Türkçe olarak ya
pılmıştır. Tarihî eşya envanter defteri 2 
adet düzenlenmiş olup, bunlardan bir ta
nesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Sekreterliğinde, bir diğeri ise Millî Saray
larda muhafaza edilmektedir. 

1984 yılı Kasım ayında millî saraylar
la ilgili yapılan sempozyumdan sonra ye
ni düzenlemeler yapılmış ve günümüzde 
her konuda olduğu gibi, bu konuda çağ
daş bir envanter kayıt sistemi kurulması 
düşünülerek, kayıtların bilgisayara akta
rılması karara bağlanmıştır. Bilgisayar tek
nolojisinin kullanımı; çağdaş uygulamala
rın getirdiği bir ihtiyaç olarak 1986 yılı so
nunda millî saraylarımızda gündeme gel
miştir. 1988 yılı başında ise, sistemin işle
timine başlanmıştır. Bilgisayar kullanımı, 
öncelikle millî saraylarımızda tarihî mira
sımız hakkındaki bilgileri çağdaş teknik
lerle depolamak ve obje hakkındaki en 
ufak bir bilgi kırıntısından veya akılda ka
lan ipucu mahiyetindeki bir bilgiden bu
lup getirmeyi amaçlamaktadır. Eski sis
temde, bir bilginin saptanabilmesi için, sa
dece envanter defterinin taranması aylar 
sürerken, bilgisayarların devreye girmesiy
le süre 5 dakikaya indirilmektedir. Örne
ğin, bilgisayardan, aynı anda, bir eşyanın 
nerede olduğunu, hangi odaya ait olduğu
nu, ne zaman alındığını, tarihî değerini, 
kim tarafından yapıldığı ve yaptırıldığını 

tespit etmek sadece 5 dakika gibi çok kısa 
bir süre zarfında mümkün olmaktadır. Bu 
şekilde detaya inilerek yapılan bu prog
ram, aynı zamanda objelerin her an kont
rol edilme olanağını sağlayacağından, bi
limsel olduğu kadar, idarî açıdan da bü
yük önem arz etmektedir. 

1984 yılında gerçekleştirilen Millî Sa
raylar Sempozyumunda varılan sonuçlar
dan en başta geleni; sürekli bir kültür ile
tişimini sağlamak, millî saraylara ilişkin 
bilgileri üretmek ve bu yapıları kültür, bi
lim ve sanat dünyasına ve kamuya açma 
olarak belirlenmiştir. Bu tarihî değerleri
mizi kitle turizmi, bilim ve sanat dünya
sına açık tutarken, bu yapılara ve içerisin
deki eşyalara sahip çıkılması konusunda 
da gereken hassasiyet gösterilmiştir. Özel
likle bina ahşap kısımlarının yangın ve bi
yolojik faktör adı altında topladığımız; bö
cek ve mantar tahriplerine karşı biyolojik 
korunması sağlanmış, ayrıca tekstil eşya
larına zarar veren zararlılar da ortadan 
kaldırılmıştır. 

Yangınla ilgili olarak kurulan yangın 
alarm sistemi on yıl çalışmış; ancak, or
tamın rutubetli, tozlu olması nedeniyle, 
dumana karşı duyarlı olan yangın dedek-
törlerinin zamanla çalışmaz duruma gel
diği ve gereksiz olarak yangın ihbarları 
verdiği sık sık tespit edilmiş; bu yüzden 
bu sistem devre dışı bırakılmıştır. Elektrik 
kontağından meydana gelebilecek yangın
lara karşı koruyucu olan ve Avrupa'dan 
getirtilen hata akımı koruma anahtarları 
takılarak, emniyet sağlanmıştır. 

Korunması yanı sıra, eleman yetişti
rilmesi konusuna da önem verilmiştir. Sa
rayların yapılaşma ve yaşatma geleneğin
de var olan atölyelerin önemli bir bölümü 
günümüze kadar aynı işlevini sürdürerek 
gelmiştir. 

Sarayların yaşatılmasında ona etken 
olan bu atölyelerin devamlı olabilmesi 
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amacıyla, yapı meslek lisesi öğrencilerin
den bir bölümü, beceri çeşitlerine göre bu 
atölyelere alınarak yetiştirilmektedir. Us
talarımız yanında, saray kültürü verilerek 
yetiştirilen bu öğrenciler, yapılacak resto
rasyonların ilk ustaları olacaklardır. Böy
lece, restorasyon çalışmaları birbirine ek
lenerek, bilgili ellerde süreklilik kazana
caktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
saraylarımızın yönetimiyle ilgili Millî Sa
raylar Daire Başkanlığının 1988 yılı büt
çesi ise 6 milyar 896 milyon liradır. Bu 
miktarın 2 milyar 633 milyon lirası per
sonel giderleri, yolluklar, hizmet alımla
rı, tüketim malları ve malzeme alımları, 
demirbaş alımları ve diğer ödemeler için 
ayrılmış, 1988 yılının ilk yansında bu mik
tarın 1 090 937 000 lirası harcanmıştır. 
50 milyon lira, makine teçhizat ve taşıt 
alımları için ayrılmış; fakat bugüne kadar 
bir alım yapılmamıştır. 4 milyar 213 mil
yon Türk Lirası yapı, tesis ve büyük ona
rımlar için ayrılmış, bu miktarın 
874 656 485 lirası harcanmıştır. 

Ziyaretçi giriş ücretleri ve halka açık 
olan bölümlerdeki kafeterya gelirleriyle de, 
bütçeye az da olsa, katkı sağlanmaktadır. 
Örneğin, 1987 yılında, yerli ve yabancı 
olarak 441 294 ziyaretçi saraylarımızı gez
miş ve 747 578 900 lira gelir elde edilmiş 
olup, aynı yıl içinde, kamera çekimi, ya
yın ve kafeterya geliri olarak 134 994 814 
lira tahsil edilmiştir. 

1988 yılı Mayıs ayı sonu itibariyle, 
5 aylık sürede yerli ve yabancı olarak 
192 000 ziyaretçi saraylarımızı gezmiş ve 
442 330 795 lira gelir elde edilmiş olup, 
kamera çekimi, yayın ve kafeterya geliri 
olarak 54 384 000 lira tahsil edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, ayrıca, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı 
bünyesinde, 1984 Haziran ayında kurulan 
ve o tarihten bu yana aralıksız yoğun bir 

çalışma içinde bulunan Kültür Sanat ve 
Yayın Kurulumuz, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin içte ve dışta daha iyi tanıtılması 
ve millî egemenliğin millete mal edilme
sini sağlamak üzere çalışmalar yapmış ve 
bu maksatla yurt sathında sempozyum ve 
paneller düzenlemiş, sergiler açmıştır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin tanıtıl
ması, millî egemenlik kavramının genç ku
şaklara en iyi şekilde aşılanması konusun
da, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür 
ve Sanat Kurulu adı altında çalışmalar ya
pan bu kurulumuz, Türkiye Radyo ve Te
levizyon Kurumuyla güzel bir dayanışma 
örneği göstererek, 23 Nisan Millî Hâki
miyet Haftasında, tüm dünya çocukları
nı ülkemize davet ederek, onlara da bu 
haftayı bir bayram olarak armağan etmiş
tir. Bu vesileyle, çocuklara bayram arma
ğan eden dünyadaki tek ulus olmanın hak
lı gururunu da taşımaktayız. 

Bu bayram vesilesiyle, dünyanın bir
çok ülkesinden, parlamenterler de davet 
edilerek hem onların ülkemizi yakından 
tanımalarını temin ediyor^ hem de diğer 
dünya milletleriyle ilişkilerimizi sağlam
laştırmış oluyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlık Divanı, Meclis 
Başkanı ve Parlamentodaki siyasî partile
rin yüzde nispetlerine göre temsilen, 15 sa
yın milletvekili arkadaşımızdan teşekkül 
etmiş bir makamdır. Burada kararlar alı
nırken, siyaset, siyasî parti ayırımı diye bir 
şey söz konusu değildir ve genellikle alı
nan kararlar, Divan Üyesi arkadaşlarımı
zın ittifakıyla alınır. Toplantılarda alınan 
kararlar, daima, Parlamento ve parlamen
terlerimizin saygınlığı her şeyin üzerinde 
tutularak alınmıştır. 

Sayın Başkanımız, çeşitli vesilelerle 
yurt içi ve yurt dışı seyahatleri esnasında, 
yerine, hiçbir zaman parti ayırımı gözet
meksizin, bir başkanvekili arkadaşımızı 
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vekâleten görevlendirmektedir. Oluşturu
lacak bazı komisyonlarda ise, her partiden 
bir arkadaşımızın bulunmasına özellikle 
dikkat eder. Bu konularda son derece dik
katli davranan bir yapı ve kişiliğe sahip
tir. Kaldı ki, bu Yüce Meclis, Türk Mil
letine mal olmuş, millî iradenin temsil 
edildiği bir yerdir. Hal böyleyken, Başkan
lıkla ilgili bazı eleştirilerde Parti Grubu
muz, özellikle hedef alınarak, Başkanlık 
Divanının aldığı bazı kararlardan dolayı, 
"Anavatan Partisi, Meclise giriş ve çıkış
ları zorlaştırdı, seçmenleri istemiyor, seç
menlerden kaçıyor'' gibi, son derece yer
siz ve haksız itham ve eleştirilere kesinlikle 
katılmadığımızı burada açık olarak bir de
fa daha ifade etmek istiyorum. Giriş ve çı
kışların daha disiplinli bir şekilde yapılma
sının nedenleri hepimizce malumdur. 

Ayrıca, lojmanların şehir dışına ya
pılmasının "seçmenden kaçma" olarak 
nitelendirilmesini de, son derece yersiz ve 
mantıksız olarak mütalaa ediyoruz. Şehir 
merkezinde bu kadar lojmanın bir arada 
yapılması için gerekli 30 hektar büyüklü
ğünde bir arsanın mevcut olmadığı, eleş
tirileri yapanlarca da malumdur. 

Lojmanların etrafının koruma duva
rıyla çevrilmesini de aynı şekilde yorum
layan düşüncelere de hiçbir şekilde katıl
madığımızı ifade etmek zorundayım. Zi
ra, duvarın yapılmasıyla çevre daha derli 
toplu bir görünüm kazanacağı gibi, giriş 
ve çıkışlar da daha düzenli olacaktır. Ay
rıca, giriş yerlerine, seçmenlerin bekleye
bilecekleri bir salon ve arabaları için bir 
otopark yeri yapılacaktır. Koruma açısın
dan da, koruma görevlilerinin daha rahat 
görev yapmaları temin edilmiş olacaktır. 
Yapılacak olan bu şekilde bir düzenleme 
ile, bilakis seçmenlerle daha iyi diyalog 
sağlanacağı kanaatini taşımaktayız. 

Millet olarak, bizim kadar, seçmeni
ne bağlı ve ona değer veren bir başka ül

ke yoktur. Bizim, millet olarak misafirper
ver oluşumuz, Avrupa ülkeleri arasında 
bile sitayişle bahsedilen gurur verici bir 
özelliğimizdir. Bu cümleden olarak, biz
ler, misafirlere ve misafirliğe son derece 
önem veren bir milletin temsilcileriyiz. 
Seçmenlerimiz de başkentte bizim birer 
misafirimizdir. Onları seçmenden ziyade 
bir misafir gibi karşılamak, ağırlamak, bi
ze yakışan en doğru hareket olacaktır. Bu 
çatı altında, temsil ettiğimiz insanlardan 
kaçabilecek bir kimseyi tasavvur etmek 
dahi, bizim kişiliğimize yakışmıyor. Mev
cut unvanımızın ve icra etmekte olduğu
muz bu görevlerin, bir gün, bizler isteme
sek de bizi terk edeceği düşüncesinden ha
reketle, temsil ettiğimiz kişilerin hakkını, 
itibarını koruyabilmek için, her şeyden ön
ce birbirimize ve bu yüce makama son de
rece saygılı olmak zorunda olduğumuzu 
asla unutmamamız gerekir. 

Burada yapılan konuşma ve davra
nışlardan, sadece kendimizi değil, taştma-
kata bulunduğumuz sıfatı, Meclisi ve so
nunda da millî iradeyi zedeleyebileceğimi
zi unutmamak ve davranışlarımızı bu öl
çüde kontrol etmek zorundayız. Başkan
lığımızın, Meclis ve üye arkadaşlarımızın 
saygınlığını her şeyin üstünde tutacağına 
olan inancımız tamdır. 

Bu inancımızı bir defa daha tekrar 
ederek sözlerime son verirken, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi bütçesinin, başta 
Meclis çalışanları olmak üzere, milletimi
ze, memleketimize, hayırlı ve uğurlu ol
ması dilek ve temennisiyle, Yüce Mecli
sin siz sayın üyelerini, şahsım ve grubum 
adına, bir defa daha en derin saygı ve sev
giyle selamlıyorum. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Ünlü. 

SHP Grubu adına, Sayın Ayhan Ari-
fağaoğlu; buyurun. 
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SHP GRUBU ADINA AYHAN 
ARİFAĞAOĞLU (Artvin) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; Türkiye Büyük 
Millet Meclisi bütçesi üzerinde, Sosyalde-
mokrat Halkçı Parti Grubunun görüşle
rini arz etmek üzere huzurunuzda bulu
nuyorum. Bu vesileyle, hepinizi en derin 
saygılarımla selamlarım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, siya
sî hayatımızın odak noktasında yer alan 
bir, kuruluştur. Cumhuriyetimizin temel 
müesseseleri arasında, birinci sırada yer 
alır. Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletin
dir ve milletimiz adına bu hâkimiyet hak
kını Yüce Meclis kullanır. 

Sayın milletvekilleri, kökleri yüz yı
lın ötesine uzanan, eylemli olarak kuru
luşu ise ulusal kurtuluş savaşında gerçek
leştirilen Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin 69 yaşına girmesine kısa bir süre kal
mıştır. Bu süre içinde, kurum olarak var
lığına birkaç kez -aralıklı olarak- son ve
rilmiştir. Türk Halkı, kendi oylarıyla seç
tiği parlamento dışında, başka bir kurum 
ya da kurulu benimsemeyeceğini, demok
rasiyi tek erdemli rejim olarak yaşataca
ğını açıkça kanıtlamıştır. 

Saygıdeğer milletvekilleri, bizde ilk 
Yasama Meclisi 1876 Anayasasına göre 
kurulmuştur. Başlangıçta yürütmenin üs
tünlüğüne dayanan bu sistem, ikinci Meş
rutiyet Döneminde anayasa değişiklikle
riyle, Meclis lehine değişikliklere uğramış, 
23 Nisan 1920'de açılan Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, meclisin üstünlüğüne da
yanan bir Meclis olmuştur. 1921 Anaya
sası meclis - hükümet sistemini benimse
yerek, Meclisin üstünlüğü anlayışına ana
yasal bir temel kazandırmıştır. 1924 Ana
yasası bu anlayışı büyük ölçüde korumuş
tur. 1961 Anayasasının ilk kez Meclisin üs
tünlüğü anlayışından bir ölçüde uzaklaş
tığı görülür. 1961 Anayasası, Türkiye Bü
yük Millet Meclisini egemenliğini kulla

nan tek organ olmaktan çıkarmış, ulusal 
egemenliği kullanan organlardan biri du
rumuna getirmiştir. 1961 Anayasası, yü
rütmeyi bir görev olarak görmüş, yasama
nın üstünlüğü ilkesini korumaya çalışmış
tır. 1982 Anayasası, 1961 Anayasasından 
farklı olarak, yürütmeyi biraz daha güç
lendirmiş, 1982 Anayasasına göre, yürüt
me, yalnız görev değil, aynı zamanda bir 
yetkidir. 

Değerli milletvekilleri, bizde Yasama 
Meclisinin kısa tarihçesi bu şekilde geliş
miştir. 1961 Anayasası bir tepki Anayasa
sı olarak hazırlanmıştır. 1982 Anayasası ise 
1961 Anayasasına bir tepki olarak hazır
lanmıştır. 

Değerli milletvekilleri, bizler, 
XVIII. Dönem Parlamentosunun sayın 
üyeleri olarak gelip geçiciyiz. Bu çatı al
tından kimler gelip geçti; unutulanlar var, 
hatırlanmayanlar var, bu duvarlarda iz bı-. 
rakan parlamenterler vardır. Bizlerin asıl 
görevi, ulusal egemenlik ilkesini, sağlam, 
sarsılmaz temellere oturtmak, demokratik 
parlamenter rejimi çağdışı sataşmalardan 
koruyup kollamaktır. 

Değerli milletvekilleri, ulusal ege
menliğin özü demokrasidir. Demokrasi ol
madan, tüm kurum ve kuruluşlarıyla be
nimsenmeden, ulusal egemenlik ilkesini 
yaşatabilmenin olanağı yoktur. Ulusal ege
menliğin varlığı, demokrasinin varlığıyla 
özdeştir. Türkiye Büyük Millet Meclisini 
koruyup, yüceltmenin yolu; başta düşün
ce, inanç ve anlatım özgürlükleri olmak 
üzere, demokratik hak ve özgürlükler sis
temini, çağdışı sınırlandırmalardan kur
tarmaktır. » 

Bunun için 12 Eylülün demokrasimi
ze getirdiği anayasal ve yasal antidemok
ratik engelleri birlikte kaldırmanın zamanı 
gelip, geçmiştir. 12 Eylül ara rejiminden 
sonra 2 genel seçim geçirilmesine rağmen, 
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hâlâ o dönemin koşullarından sıyrılama-
yarak, yasama ve denetim mekanizmala
rını kendinden beklediği ölçüde yerine ge
tiremediğini belirtmek isterim. Bu konu
da en büyük görev ve sorumluluğun ikti
dar kanadına mensup milletvekili arkadaş
larıma düştüğü inancını taşıyorum. Meclis 
çalışmalarımız öyle bir ortama sürüklen
mektedir ki, iktidar kanadı, "Ben bilirim, 
ben istersem olur" anlayışı içerisinde bir 
görüntü vermekte, âdeta, muhalefetten ge
len her istemi reddetmek görevini üstlen
miştir. Bu tutumun giderek yoğunlaştığı
nı görmekteyiz. "Çoğunluk benim, millî 
irade benim, ben doğruyu bilirim'' man
tığıyla Türkiye'nin yeni bunalımlara so
kulmasından korkarım; çünkü, bu tutu
mun parlamento tarihimizde örneği var
dır; sonucu ise, çok üzücü olmuştur. 

Değerli milletvekilleri, millî egemen
liği temsil eden Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, bu özelliğiyle, önce, halkına, ke
sin güven vermek zorundadır. Meclis ça
lışmalarında, Meclisin kendi kendini yö
netmesinde, belli bir tutarlılığı ve etkinli
ği sağlamak zorunluluğu vardır. Meclis, 
eğer, kendi kendini yönetecek içtüzüğünü 
daha yapmamışsa, hiçbir geçerliliği kal
mamış olan, iki meclisten oluşan eski Iç-
tüzüğüyle, bugünkü tek Meclisi idare et
meyi beş yıldan beri sürdürüyorsa, buna 
mazeret bulmak mümkün değildir. İçtü
zük, beş yıldan beri neden Genel Kurula 
getirilmiyor, merak ediyorum? 

Mevcut içtüzük, gerçekten, Meclisin 
etkin çalışmasını engelleyici pek çok hu
sus taşımaktadır; doğru dürüst müzakere 
yapılamamaktadır, bir milletvekilinin, 
Türkiye'nin gündeminde bulunan son de
rece önemli bir olayı, Meclis kürsüsüne 
getirebilme fırsatı, aşağı yukarı yok gibi
dir. 5 dakikalık gündem dışı konuşmanın 
dışında, sözlü soru mekanizmalarının ne 
kadar gecikmeli olarak işlediğini, ancak, 

güncel önemini kaybettikten sonra, mese
leyi gündeme getirmek yolunda kullanı
labildiğini hepimiz biliyoruz. Eğer, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi, daha kendi ça
lışma yöntemini tayin edememiş durum-
daysa, bence, kamuoyuna güven vermesi 
zorlaşabilmektedir. Türkiye Büyük Millet 
Meclisini, böyle bir güven ve değer kay
bına uğratmaya, hiç kimsenin hakkı yok
tur. Bu durumun halledilmesi için, Baş
bakanlık Divanı, iktidar ve muhalefetin 
uzlaşarak, çağdaş bir içtüzüğün bir an ön
ce hazırlanıp, Genel Kurula getirilmesine 
yardımcı olmalarını diliyorum. 

Değerli milletvekilleri, Yüce Meclisin 
görevini ifade, menfi bakımdan müessir 
olan diğer bir husus, Hükümetimizin, ge
rekli gereksiz kanun kuvvetinde kararna
me çıkarma hususundaki hevesidir. Bu 
yetkinin, geniş bir sahayı kapsar şekilde sık 
sık kullanılması, Anayasanın 7 nci mad
desindeki, yasama yetkisinin devredileme
yeceği kaidesine aykırı düşmektedir. Ana
yasanın 91 inci maddesi, kanun hükmün
de kararname çıkarma yetkisini, hüküme
te vermeye, Yüce Meclisi yetkili kılmıştır. 
Ancak, bu kanun hükmünde kararname
lerin, çok sık ve çok geniş bir sahayı kap
sar şekilde, tamamıyla iktidar Partisinin 
oylarıyla kabul edilmiş olması, Yüce Mec
lisin görev ve yetki sahasına, Anayasanın 
bu hükmüyle kastedilenin çok üzerinde 
bir kısıtlamayı getirmiş bulunmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, yasama yetki
sinin gücü, giderek erozyona uğratılmak
tadır. Bize göre, Meclisin dışında ve onun 
üstünde başka hiçbir yasama gücü yoktur 
ve olmaması lazımdır. Bu temel ilkenin, 
yürütme organınca da bilinmesi ve saygı 
duyulması, mutlak, gerekir. Yasamayı esas 
almayan bir yürütme gücü, çok yetkili bir 
güç olamaz; yürütme olarak da güçlü ol
ma olanağını kaybeder. Demokratik rejim
lerde, böyle bir yürütme düşünmek, 
mümkün değildir. 
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Yasama yetkilerine, yürütmenin göl

ge düşürdüğü diğer önemli bir konu da, 
fonlardır. Sayıları giderek artan, kaynak
lar açısından giderek güçlenen bir duru
ma gelen fonlann üzerinde, yasama orga
nının denetleme yetkisinin hemen hemen 
olmaması, yasama yetkisine gölge düşür
mektedir. Yürütmenin, devletin, halktan 
topladığı bu kaynakların nasıl harcandı
ğını, millet adına, yasama organı denet-
leyemiyor. Yani, bu nedenle, yürütme, bi
linçli bir şekilde, Yüce Meclisin denetleme 
görevini elinden almaya çalışmaktadır. 
Neyle almaya çalışmaktadır; fonlar aracı
lığıyla. 

Değerli milletvekilleri, vergi tarhı ve 
tarh edilen vergilerin nereye harcandığı
nın denetlenmesi, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin en önemli yetkilerinden birini 
teşkil eder. Vergi koymak, Meclisin en 
önemli görevlerinden biridir. Bu neden
le, vergi tarhı hükümetlere ya da başka 
müesseselere bırakılamaz. 

Bildiğimiz gibi, yapılan uygulamalar
da bu yetki, geniş ölçüde hükümetlere 
devredilmiştir. Hükümet, çıkarılan kanun
larla, vergileri on katma kadar artırma yet
kisini alabilmektedir. Kamu gelirlerinin 
nerelere harcanacağı yetkisi Meclisin gö
rev alanındadır. Bu görevler, şeklen Mec
liste, fiilen Hükümette olursa, yetkilerin 
bir kısmı kullanılmaz duruma gelmiş olur. 
Bunlar Meclisin fonksiyonunu zayıflat
maktadır. 

Sayın milletvekilleri, biraz da Danış
ma Kurulu üzerinde duracağım. 

Bildiğimiz gibi, Danışma Kurulumuz 
var. Bu Danışma Kurulunun ana görevi, 
ortak bir anlayışı gerçekleştirmektir ve 
onun için vardır; ama bakıyoruz ki, Da
nışma Kurulu, ortak bir anlayış geliştir
mek için değil, iktidar kanadının önceden 
verdiği kararı Danışma Kuruluna tebliğ 
etmek için toplanıyor. Muhalefet partile-
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riyle iktidar arasında birçok sorunlar olu
yor. Bazı konularda, önceden, oturulup 
bir ortak görüşün ortaya çıkan İması ge
rekiyor; ama bu görevi yerine getirmesi 
gereken Danışma Kurulu, bunu yapmak
tan tamamıyla çıkmıştır. Ne yapmaktadır? 
Tebligat yapmaktadır. 

Meclis Başkanı, Meclis içerisindeki 
siyasal gruplararası uzlaşma arayışında et
kin bir rol yüklenmemektedir; yüklenmek 
de istememektedir. O zaman, siyaset de
diğimiz, demokratik rejim dediğimiz uz
laşma rejimini biz nasıl uygulayacağız, na
sıl yerine getireceğiz? Demokratik rejim, 
her şeyin parmak sayısıyla ölçülemeyece
ği bir rejimdir. O zaman, Sayın Meclis 
Başkanımızdan rica ediyoruz; tez elden, 
şu Danışma Kurulu konusunu, ciddî bir 
biçimde gündeme getirsin. 

Değerli milletvekilleri, parlamenter 
düzenin, kamuoyundaki, etkisjz görünü
mü nedenlerinin başında, seçim sistemi 
gelmektedir. Her üç seçmenden ikisi "Ben 
ANAP'a oy vermedim" derken, Parla
mentoda ANAP'm 292 milletvekilinin bu
lunması kamuoyunu rahatsız etmektedir. 
Her seçim öncesinde yeni bir seçim yasa
sı getirmek, sık sık seçim yasalarıyla oy
namak, demokrasiye olan güven duygu
sunu sarsmaktadır. Son Seçim Yasasıyla 
yapılan milletvekili seçimlerinde, seçmen
lerin yüzde 20'sinin Parlamentoda temsil
cisi yoktur. Bu, kamuoyunda büyük bir sı
kıntı yaratmaktadır. 

Seçim Kanununun değiştirilmesi ge
rekiyorsa, çıkarılacak kanunun, ilk seçim
de değil, ikinci seçimde uygulanması ge
rekir. Yoksa, iktidar partisinin, her seçim 
için, iktidarda ne şekilde kalabileceğinin 
hesabını yapıp, Seçim Kanunu çıkarma
sı, kamuoyundaki bu huzursuzluğu hiçbir 
zaman gideremeyecektir. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

Kamuoyunda, azınlığın çoğunluğa 
hâkim olduğu izlenimini yok ederek, adil 
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bir seçim sistemi yaratmak için, iktidar 
partisinin, bir gün muhalefete geleceğini 
hatırlayarak, muhalefet partilerinin de, 
kendilerini iktidar olacağını düşünerek, ik
tidar ve muhalefet olarak uzlaşmak duru
mundayız. Bu sistemin gerçekleşmesi, 
Meclisimize ve bilhassa iktidar partisine 
saygınlık kazandıracaktır. 

Değerli milletvekilleri, denetim, par
lamentonun başta gelen işlevlerinden bi
ridir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 
yürütme üzerindeki denetim yollan, Mec
lis araştırması, soru, gensoru, genel görüş
me ve Meclis soruşturmasıdır. 

ANAP iktidarı, Parlamentonun de
netiminden rahatsız olmaktadır. Parla
mentonun denetim görevini yapması bir 
günle sınırlandırılmıştır. Meclis, denetimi
ni peşin bir yargıya vararak, bir engelle
me olarak nitelemek oldukça yanlıştır. So
rular geç yanıtlanmakta, genel görüşme, 
Meclis araştırmaları ve gensoru önergele
ri, konularının görüşülmesine izin veril
meden ANAP oylarıyla reddedilmektedir. 
Yürütme, denetimden rahatsız olmakta
dır ve Türkiye Büyük Millet Meclisi, de
netleme yetkisini bir organ olarak kulla
namaz hale gelmiştir. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin yönetsel hizmetle
rini de iki grupta toparlayabiliriz. Birin
cisi, yasama hizmetleri, ikincisi destek hiz
metleridir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin ana 
işlevi yasama olduğuna göre, milletvekil
lerinin yasama görevlerini huzur içinde 
yapmaları ve seçmenleri ile daha iyi iliş
kiler kurmaları bakımından Halkla İlişki
ler Binasındaki milletvekilleri odaları ye
terli değildir. Siyasette gizlilik esas oldu
ğu halde, bu odalarda gizlilik söz konusu 
değildir. Odada konuşulanlar, bitişik oda
dan aynen duyulmaktadır. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — 
Doğru, doğru... 

AYHAN ARİFAĞAOĞLU (Devam
la) — Bu durumun giderilmesi için, ara 
bölmelerin izole edilmesi gerekir. Meclis 
Başkanlık Divanının bu soruna da bir ça
re bulmasını bekliyoruz. 

Değerli milletvekilleri, milletvekille
ri lojmanları üzerinde de biraz durmak is
tiyorum. Lojmanların şehir dışında yapıl
mış olması, milletvekillerinin halktan so
yutlanmış olması demektir. Lojmanlar, bir 
atasözünü hatırlatmaktadır; "Dışı seni ya
kar, içi beni." Bizim lojmanlarımız dış gö
rünümleriyle halkımızı yakmakta, iç gö
rünümleri ile de milletvekillerini yakmak
tadır. Türk mimarisine uygun olmayan 
yapı şekliyle, kullanılan malzemenin adi-
liğiyle, henüz bir yaşında olan lojmanlar 
dökülmeye başlamıştır. Birkaç yıl sonra 
ise, bu lojmanların hali içler acısı olacaktır. 

Bu arada, lojman ara sokaklarında 
çocukların içlerine düştükleri çukurların 
ve çamur deryası haline gelen yolların dü
zeltilmesini ve lojmanların dış çevresinin, 
milletvekilleri lojmanlarına yakışır şekil
de bir an önce tanzim edilmesini bek
liyoruz. 

Değerli milletvekilleri, işin daha acı
sı, lojmanlarda kullanılmış olan demirbaş 
eşyalar gülünç olmaktan öteye geçeme
mektedir. Buralarda kullanılan, koltuk, 
kanape ve çamaşır yıkanırken gezen mo
dası geçmiş çamaşır makineleri... İşte bun
lar, milletvekillerine layık görülen eşyalar
dandır. Vali lojmanları, müdür, genel mü
dür, müsteşar vesairenin lojmanlarındaki 
mobilyaları gidin görün. Her kamu kuru
luşu kendisine bir vakıf kurmuş ve vakıf 
paralarıyla üst düzeydeki yetkililerin loj
manları son model mobilyalar ve son sis
tem elektronik cihazlarla donatılıyor. 

Milletvekillerine hiç demirbaş eşya 
verilmeyebilir, verilmesin; ama, eğer mil
letvekillerine demirbaş eşya verilecekse, o 
demirbaş eşyanın, milletvekiline ve Parla
mentoya yakışır şekilde olması lazımdır. 
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Değerli milletvekilleri, bir yıldan be
ri, lokal açılmamıştır. Lojmanlara taşın
mamızın üstünden bir yıl geçmiş olması
na rağmen, şehir dışında oturan 450 mil
letvekilinin akşamları oturabilecekleri bir 
yer henüz açılmamıştır. Bunun ne zaman 
açılacağı da belli değildir. Bu haliyle de 
lojmanların işletme masrafı, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanlığına çok pa
halıya mal olmaktadır. 

Orada 140 personelin çalışmakta, 
ısıtma için -dikkatinizi çekiyorum- 6 bin 
ton fuel-oil yakılmakta olduğunu öğren
dim. Şayet bu kadar akaryakıt yanıyorsa, 
sistemde bir bozukluk vardır. Sistemde 
bozukluk yoksa, o zaman insanın aklına 
başka şeyler geliyor. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — O za
man, hırsızlık var. 

AYHAN ARİFAĞAOĞLU (Devam
la)— Çünkü, bu miktar yakıtın bugün
kü bedeli, 1 milyar 800 milyon liradır. Bu 
miktar fuel-oile, bırakın 400-450 lojmanı, 
bir şehir ısıtılır. Ben, "bu sistemde bir arı
za vardır" diyorum. Eğer yine "arıza 
yok" denirse, o zaman, işin içinde başka 
şeyler vardır. 

Lojmanlarda, sık sık elektrik kesil
mekte, elektrik kesilince sular akmamak-
tadır. Bu kocaman tesise, mutlaka bir je
neratör konulmalıdır. 

Mecliste çalışmakta olan sözleşmeli 
personelin bir an önce kadroya alınması
nı, sözleşmeli personel çalıştırma işlemi
ne son verilmesini diliyorum. 

Değerli milletvekilleri, 12 Eylülün ge
tirdiği antidemokratik yasalardan bir ör
nek vereceğim. Anayasanın 86 ncı mad
desi, "Ödenek ve yolluklar" başlığı altın
da, "Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
lerinin ödenek ve yollukları kanunla dü
zenlenir. Ödeneğin aylık tutarı en yüksek 
Devlet memurunun almakta olduğu mik
tarı, yolluk da ödenek miktarının yarısını 

— 180 

10 . 12 . 1988 0 : 1 

aşamaz" demektedir. 
Demokratik parlamenter sistemle 

idare edilen bir ülkenin parlamentosunun 
çıkardığı anayasaya bu maddenin konul
ması, bence bir zuldür. Bir milletvekilini, 
en yüksek Devlet memuruyla mukayese 
edemezsiniz. Milletvekilinin parası az ve
rilsin, birinci derecede veya "en yüksek 
devlet memuru" denen kişi bizden çok pa
ra alsın; ama parlamenterin en yüksek 
devlet memuruyla kıyas edilerek, geçmişte 
basında "Parlamenter maaşları öyle ol
muş, böyle olmuş" diye bunu Anayasaya 
koyarak parlamentonun ne şekle getirildi
ğini hepiniz takdir edin. 

Burada, bir başka konuya değinece
ğim. XVIII. Dönem milletvekilleri olarak, 
yasama görevi yapmış ve yapmakta olan 
parlamenterlerin statülerini belirleyen bir 
yasa çıkarmalıyız; tabiî, Anayasadan da 
bu maddeyi çıkarmalıyız. Parlamentoda 
yasama görevi yapan veya daha önce ya
sama görevi yapmış olan arkadaşlarımı
zın özlük haklarını belirleyen, örneğin, 
protokol yeri, sağlık hizmetlerinden yarar
lanmaları, kırmızı pasaport, yeşil pasaport 
-böyle bir sürü münakaşalar yapılıyor- ve
saire gibi konuları içeren, parlamenterle
rin statüsünü belirleyen, milletvekillerinin 
en yüksek devlet memuruyla mukayese 
edilmeyeceği şekilde, müstakil bir yasayı 
XVIII. Dönem milletvekileri olarak biz
ler yaparsak, bu bizim için bir gurur olur, 
şeref olur. Bizlerden önce yasama görevi 
yapmış parlamenter arkadaşlarımız -ki, 
bunların sayısı bugün binbeşyüzmüş- de
mokrasiyi yaşatmış, yeri geldiğinde Tür
kiye Cumhuriyeti Devletinin savaşa gir
mesine imza atmış bu kişilerin statüleri
nin yasayla belirlenmiş olması gerekir. 

Bizden önce yasama görevi yapan ar
kadaşlarımız, uçağa binerken neden pro
tokol salonundan geçemezler? PTT'de ça
lışanlar PTT tenzilatından yararlanırlar. 
Emekli olduklarında da bu tenzilattan ya-
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rarlanırlar. Yasama görevi yapıp buradan 
emekli olan parlamenterler, yasama görevi 
yaparken yararlandıkları haklardan neden 
yararlanamazlar? 

Her kamu kuruluşunun belirli yerler
de misafirhaneleri, yazlık kampları vardır. 
Gelin görün ki, 69 yaşına giren Yasama 
Meclisinin, bir misafirhanesi, bir yazlık 
kamp yeri yoktur. Yasama görevi yapan
lar, kamu kuruluşlarının misafirhaneleri
ne veya kamplarına lütfen kabul edilirler-
se, kalabilirler. Bu yasama görevi yapan 
arkadaşlar, Parlamentoya olan saygınlığı 
gösterir. 

Sayın Meclis Başkanvekili İlyas Ak-
taş'm, Plan ve Bütçe Komisyonunda yap
tığı konuşmasına yürekten katılıyorum. 
Kendisi, Türk Parlamenterler Birliği ile 
yakın ilişki içinde olduklarını, bu konuda 
komisyon çalışmalarının başladığını söy
lemiştir, Meclis Başkanlık Divanının bu 
sorunlara bir an önce çözüm getirmesini 
bekliyoruz. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu
nun Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi 
üzerindeki görüşlerini sizlere arz etmiş bu
lunuyorum; bu vesileyle beni dinlediğiniz 
için hepinize teşekkür eder, tekrar saygı
larımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Arifağaoğlu. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sa
yın Orhan Şendağ; buyurun efendim. 

DYP G R U B U ADINA O R H A N 
ŞENDAĞ (Adana) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; Türkiye Büyük Millet 
Meclisi 1989 Malî Yılı Bütçe Kanunu Ta
sarısı hakkında Doğru Yol Partisi Grubu
nun görüşlerini arz etmek üzere söz almış 
bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyeti
nizi grubum ve şahsım adına saygıyla se
lamlayarak sözlerime başlıyorum. 

Bu yüce salonun duvarında yazılı bu
lunan " E g e m e n l i k Kayıtsız Şartsız 

Milletindir" ibaresinin çok kısa bir tahli
lini yapmak istiyorum. 

Millî egemenlik, dünyada, mutlak 
monarşiler karşısında millî, laik yeni bir 
egemenlik kuramı olarak doğdu; temsilî 
demokrasiye ve daha sonra günümüzde 
olduğu gibi katılımcı, çoğulcu, rekabetçi 
demokrasiye kaynak olarak gelişti, yaşa
dı, yaşamaya devam etmektedir. Siyasal 
egemenliklerin uluslara ne ölçüde ait ol
duğu, siyasal sistemlerin ne ölçüde katı
lımcı, çoğulcu ve rekabetçi oldukları, si
yasal sistemlerin ne ölçüde demokratik ol
dukları veya olmadıkları, günümüzde hak
lı olarak tartışılıyor. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, alt-
mışsekiz yıl önce, millî-laik yeni bir ege
menlik kaynağı yaratmış; demokrasiyi, 
Türk toplumu için vazgeçilmez bir amaç, 
meclis üstünlüğü ve ondan ayrılmaz bir 
parça olarak demokratik temel doğrultu 
olarak belirlemiştir. Bu değerlendirmenin 
önemini bugün hâlâ koruduğu ve Yüce 
Heyetinizin buna sımsıkı sarıldığı, sarıl
ması gerektiği inancını taşıyoruz, taşımak 
istiyoruz. 

Bu değerlendirme ışığı altında döne
mimizde yasama - yürütme ilişkileri açı
sından meclis üstünlüğü kuramına baktı
ğımızda, meclis üstünlüğünün devlet 
fonksiyonları içinde, özellikle siyasal yü
rütme ve devlet bürokrasisi karışısında 
fonksiyonel olarak üstünlüğünü görürüz. 
Yasamanın üstünlüğü, her şeyden önce, 
temel hakların ve özgürlüklerin üstünlü
ğü, onların güvencesi, bireyin üstünlüğü, 
son tahlilde demokrasinin üstünlüğü de
mektir. 

Anayasa hukukumuz, ölüm cezaları
nın yerine getirilmesini, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin kararma bağlamıştır. 
Oysa, yargı bağımsızdır ve kuvvetler ay
rılığı vardır. Ölüm cezası da bir yargı ka
rarıdır; bunun yerine getirilmesinin Tür-
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kiye Büyük Millet Meclisinin kararına 
bağlanmasının arkasındaki hukukî ve si
yasal felsefe; bir devlet fonksiyonları tesel
sülü içinde, karakolundan yargıtayma ka
dar, devlet o kişi için son sözü söylemiş ve 
bütün olanakları kullanmıştır; ancak, or
tada, kişinin yaşamı, hayatı söz konusu
dur. Konu, Türkiye Büyük Millet Mecli
sine şunun için gelir : Devlet bütün söz
leri söyledi, yapılacakları yaptı; ancak, 
acaba millet ne diyor? İşte bu nedenle ya
samanın üstünlüğü, her şeyden önce ve 
son tahlilde bireyin, yurttaşın, insanın üs
tünlüğü demektir. 

Meclis üstünlüğünün bir başka özel
liği daha var. Bizim siyasal şartlarımızda 
fonksiyonel olarak üstün bir Meclis; yani 
güçlü bir Meclis, güçlü bir icra demektir. 
Güçlü yürütme arayışları ve ihtiyaçlarının 
bundan bağtmsız olarak ve bundan soyut
lanarak düşünülmesi mümkün değildir. 
Türk siyasî tarihinde güçlü yürütmeler, 
güçlü Meclislerin ürünü olmuşlardır. An
cak, hemen belirtmek gerekir ki, Meclis 
üstünlüğü, çoğunluğun üstünlüğü ve dik
tası değildir. Hele, çağ dışı usullerle; hile
li, eşitsiz, adaletsiz seçim kanunları ile 
devletin her türlü imkânı partizanca kul
lanılarak yüzde 36 oyla Mecliste yüzde 
64 oranında elde edilen çoğulculuk diktası 
hiç değildir. 

Meclis üstünlüğü, hürriyetçi katılım
cı, çoğulcu ve rekabetçi bir demokraside 
muhalefetin haklarına ve ödevlerine 
inançlı ve saygılı bir Meclis üstünlüğüdür. 

Sayın milletvekilleri, Meclis üstünlü
ğü, yasama, yürütme ilişkileri bakımın
dan, günümüzde hem anayasa hukuku 
açısından, hem de yaklaşımlarda, bakış 
açılarında, anlayışlarda, kısacası son yıl
ların uygulamalarında, Türk demokrasi
si adına, Türk toplumu adına üzülerek ifa
de edeyim ki, gerilemiştir. 1982 Anayasa
sı, yasama, yürütme ilişkilerinde yasama 

üstünlüğünü geriletmiştir. 
Anayasanın 91 inci maddesi, kanun 

yapma yetkisini devredilir ve paylaşılır ha
le getirmiştir. Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin temel yetkilerinden olan genel af çı
karma yetkisini sınırlayan 14 ve 87 nci 
maddeleri gibi, yürütmenin bir kanadı 
olarak Cumhurbaşkanlığını yasama, yü
rütme ve yargı alanlarında pek çok yetki 
ile donatan maddeleri, Meclis üstünlüğü
nün anayasal gerilemesi olarak düşündü
ğümüzü belirtmek isterim. 

Sayın milletvekilleri, millî bütçe kav
ramı parlamenter demokrasinin özü ile 
doğrudan ilişkilidir. Ancak, şu andaki ik
tidarın, devletin millî bütçe disiplini dışın
da ve fonlarla yönetme eğüimi ve Türki
ye Büyük Millet Meclisinin bu talihsiz im
kânı ona daima veriyor olmasını, demok
rasinin özü ve Meclisin üstünlüğü ile de 
bağdaştırmadığımızı ifade etmek istiyo
rum. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar) 

1989 yılı için, 137 adet fonda 14,5 tril
yon Türk Liranın birikmesi hedeflenmiş
tir. Bu rakam, 1989 bütçesinin yarısına ya
kın bir rakam demektir. Bütçenin yarısı
na yakın miktarda bir paranın nasıl tah
sil edildiği, nerelere harcandığı Yüce Mec
lisimizin bilgisi dışındadır. Biz bu yöne
tim biçimini tasvip etmiyoruz, doğru bul
muyoruz. Çünkü, vergi koymak, tahsili
ne ve harcamasına karar vermek, Türki
ye Büyük Millet Meclisinin temel işlevle
rinden bir tanesidir. Bu işlevi Yüce Mec
lisin yetkisi dışına çıkardınız mı, hesabı ve
rilemeyecek harcamalara, savurganlıkla
ra göz yumuyorsunuz demektir. Bizim an
layışımıza göre, bu durum millî bütçe di
siplinine aykırı düşmektedir. Bu nedenle, 
iktidarın kendi selameti, yasama üstünlü
ğü, hukuk düzeni, ülke menfaatleri için, 
iktidarı zan altına sokan bu fon uygula
malarından vaz geçmesini öneririz. Fon 
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uygulaması yürütmeye, Meclis denetimin
den kaçma yolunu açmıştır. Fon uygula
ması iktidarı zan altında tutmaktadır. 
Çünkü, milletin cebinden alınan bu pa
raların nereye ve nasıl harcandığı denet
lenememektedir. 

Sayın milletvekilleri, Anayasanın, ka
nun hükmünde kararnamelerle ilgili 91 in
ci maddesinin son derece kötü kullanıldı
ğını ve Meclisin temel işlevi ve yetkisi olan 
kanun yapma yetkisinin âdeta devredildi
ğini üzüntüyle söylemek zorundayız. Ka
nun hükmünde kararnameler, çağdaş ana-
yasacılığın çok istisnaî bir mekanizması
dır; istisnaî ve zorunlu hallerde başvurul
ması ve yasama organında mutlaka ve za
manında sonuçlandırılması şartıyla ancak 
ve belki bu takdirde Meclis üstünlüğüyle 
bağdaştırılabilecek bir kurum, bir işlem. 
Ancak, şu andaki iktidarın bu hukukî hu
suslara saygı duymadığı ve uymadığı ka
naatini taşımaktayız. 

Sayın milletvekilleri, Bakanlar Kuru
luna kanun hükmünde kararname çıkar
ma yetkisi, 1961 Anayasasında 1971 yılın
da yapılan bir değişiklikle tanınmıştır. Bu
güne kadar, değişik hükümetlerce toplam 
278 kanun hükmünde kararname yayım
lanmıştır. Bunlardan l'i yürürlükten kal
dırılmış, 277'si Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunulmuş, 95'i görüşülmüş, 2'si 
reddedilmiş, 93'ü kanunlaşmıştır. 182'si 
ise, hâlâ Türkiye Büyük Millet Meclisi ko
misyonlarında beklemektedir. 

Saym Özal hükümetlerince yayımla
nan kanun hükmünde kararname sayısı 
153 adet. Onüç yılda oniki hükümet ta
rafından çıkarılan kanun hükmünde ka
rarname sayısı, Sayın Ozal hükümetleri 
dönemlerinde yayımlanan kanun hük
münde kararname sayılarından daha az
dır. 

Sayın Özal hükümetlerinin Meclis 
denetiminden kaçmasının, Meclis üstün

lüğü kuramını hiçe saymasının, Meclise 
rağmen Meclis dışından Devleti yönetme 
hevesinin bir başka örneği de, çıkarılan ka
nun hükmünde kararnamelerdir. Eğer 
böyle bir düşünce eğilimi yoksa, fazla bir 
iş birikimi olmamasına rağmen, 182 ka
nun hükmünde kararname neden komis
yonlarda bekletiliyor, neden Genel Kuru
la getirilmiyor, neden kanunlaştınlamıyor? 

Saym milletvekilleri, kanun hükmün
de kararname uygulamalarının ortaya çı
kardığı temel aksaklıkları, tespit edebildi
ğimiz kadarıyla şöyle sayabiliriz : 

1. Kanun hükmünde kararnamele
re son yıllarda gereğinden fazla başvurul
muş, müesseseye amacı aşan bir genişlik, 
yaygınlık kazandırılmak istenmiştir. 

2. Aynı konunun, kanun hükmün
de kararnamelerle mükerrer olarak düzen
lendiği tespit edilmiştir. Yasa düzenleme
nin amacı, kararlılık, istikrar sağlamaktın 
Oysa kanun hükmünde kararname uygu
laması, uygulayıcıları sürekli bir beklenti 
içine sokmakta, dolayısıyla istikrarı boz
maktadır. 

3. Devlet yönetiminin teşkilat, per
sonel ve idarî usuller gibi temel ve önemli 
elemanları, kanun hükmünde kararname
lerle düzenlenmiştir. Her üç konuda da 
Yüce Meclisin olan yasa düzenleme yet
kisi, yürütme organı tarafından devralın
mış, hukuk düzeni karmaşıklığa sürüklen
miştir. 

4. Kanun hükmünde kararnameler, 
zamanında ele alınıp kanunlaştırılmamak-
tadır. Bu durum Meclis üstünlüğü kura
mına aykırı olarak yasama yetkisinin fii
liyatta yürütme brganma devri sonucunu 
doğurmuştur. 

1983'ten bu yana kapsamı, sınırları 
belirsiz yetki yasalarına dayanılarak çıka
rılan kanun hükmünde kararnamelerin 
sayısı, konuları, yasa haline gelişlerinde-
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ki bağışlanamaz gecikmeler, Anayasanın 
sözüne de, amacına da aykırı düştüğü dü
şüncesinde olduğumuzu belirtmek 
isterim. 

Sayın Özal hükümetleri dönemlerin
de Türkiye Büyük Millet Meclisinden 
536 kanun çıkmıştır. Bu rakamdan bütçe 
kanunlarını, kesinhesap kanunlarını, ak
tarma kanunlarını, kanun hükmünde ka
rarnameleri, yetki kanunlarını çıkardığı
mızda, 320 civarında kanun kalıyor. Sa
yın Özal hükümetleri dönemlerinde ya
yımlanan 153 kanun hükmünde kararna
melere çıkarılan 6 yetki kanununu ve fon
ları ilave edersek, (ki, bunların sayısı 
26'dır) görürüzki, Sayın Özal hükümet
leri dönemlerinde Meclis üstünlüğü hiçe 
sayılarak yasama işlevinin yarısı yürütme 
organı tarafından üstlenildiği, en önemli, 
temel kanunların kanun hükmünde karar
nameler, yetki kanunları ve fonlar yoluy
la düzenlenmiştir. 

Meclis üstünlüğünün gerilediği bir 
başka hususu; anayasaların kanunla dü
zenlenmesini açıkça istedikleri ve belirt
tikleri konularda kanun hükmünde karar
name çıkarılamayacağı yolunda, anayasa 
hukukçuları arasında olgunlaşan görüş 
birliğine rağmen, Anayasanın, "Kanun
la düzenlenir'' dediği konularda dahi ka
nun hükmünde kararname çıkartılmış ol
duğunu belirtmeden geçemeyeceğim. 

Sayın milletvekilleri, Meclis üstünlü
ğünden verilen bu ödünlerin, bize göre te
mel nedeni, güçlü yürütme anlayışında ve 
arayışlarında düşünülen temel yanılgıdır. 
Meclise rağmen güçlü yürütmeler olabi
leceği, hükümetlerin Meclisten âdeta ba
ğımsız olarak ve ona rağmen güçlü olabi
leceği fikri çok ağır bir yanılgıdır. Bu, par
lamenter demokrasinin yapısına aykırı bir 
düşünce eğilimidir. Bu, olsa olsa, zümre 
zihniyetinin ürünüdür ve o zihniyet, ya
sama simgesi olari Meclise sadece bir onay 

makamı gibi bakar. Bu, son derece hata
lı, yanlış, çağdışı kalmış bir düşünce eği
limidir. 

Meclis üstünlüğünün zayıflaması pa
hasına kendisini hızlı, çağ atlayıcı, iş biti
rici, güçlü olabileceğini zanneden iktidar, 
sadece kendisini ve toplumu aldatmış olur. 
Şu andaki siyasal iktidar, güçlü yürütme 
konusundaki bu temel yanılgıyı paylaş
makla kalmadı, yapısı ve tabiatı icabı ola
cak ki, ona adeta bir siyasî davranışmış gi
bi teknokratik bir özellik de ekledi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisine dar 
ve teknolojik bir açıdan bakan ve Türki
ye Büyük Millet Meclisini bir onay ma
kamı gibi görenler, bu huylarından vaz
geçmelidirler. 

Sayın milletvekilleri, demokrasilerde 
muhalefetin işlev, inanç ve haklarına say
gı göstermek, demokrasinin önkoşuludur. 
Bu hususun, çağımızdaki demokrasi ida
relerinde tartışılmasına artık gerek görül
memektedir. Çağdaş demokrasi, meclis-
lerdeki çoğunluk iradesiyle ulus iradesini 
ve ulus egemenliğini özdeş gören zümre 
zihniyetini ve tuzağını çoktan aşmıştır. 
Günümüz demokrasilerinin belirgin ve te
mel özelliği çoğunlukçuluk değil, çoğulcu
luktur, katılımcılıktır ve yasalara dayalı eşit 
koşullarda rekabetçiliktir. 

Televizyon ve radyonun muhalefete 
kapalı veya alelusul, sözde açık olduğu, ik
tidarın ise olabildiğince faydalandığı, tek 
yönlü ve partizanca yayınların yapıldığı, 
doğru ve tarafsız haber verilmediği siya
sal rejimlerde iddia edilse bile, çağdaş de
mokrasiden bahsedilemez; edilse bile 
inandırıcı olamaz. 

Sayın milletvekilleri, bugün, TRT, 
muhalefet hakları çiğnenerek inanç ve iş
levlerine, son tahlilde Türk seçmeninin 
yüzde 65'inin inanç ve haklarına saygı 
gösterilmeyerek, iktidar tarafından tek 
yanlı, partizanca kullanılması sonucu, tüm 
kurum ve kuralları ile yerleştirmeye çalış-
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tığımız demokrasimizin kanayan bir ya
rası olmuştur. 

İktidarın, ünlü "İcraatın İçinden" 
programını mümkün kılan yasa hükmü
nün kendisinden önce konulmuş olduğu
nu ileri sürmesi; ancak, düzeltilmesi ve de
mokratikleştirilmesi için hiçbir niyet bes
lememesini, demokrasiye ve muhalefet 
haklarına saygı ile bağdaştırmak mümkün 
değildir. 

Devletin kurumu olan TRT'nin, yap
ması gereken ve yapabileceği pek çok şey 
varken, iktidar partisi ile bütünleşmesi, 
muhalefet partilerinin haberlerine adeta 
ambargo koyması, tek yönlü ve partizan
ca yayınlar yapması, bir iktidar -muhalefet 
sorunu olmaktan önce, bir yasama- yürüt
me sorunudur. 

Devletin televizyonunda "İcraatın 
içinden" programı; yani "Yürütmenin 
içinden" programı var. Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin sayın üyeleri; "Yasama
nın içinden" programı neden yok? Bu so
run, iktidar muhalefet sorunu olmaktan 
önce, yasama-yürutme sorunu değildir de 
nedir? 

TRT'yi , böyle bir tutum ve davranı
şın içine sürükleyen veya bu ortama gir
mesine göz yuman, "İcraatın içinden" 
programına evet, "Yasamanın içinden" 
programına hayır zihniyetine sahip ilgili
leri, T R T Kurumu yetkililerini, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin üstünlüğüne göl
ge düşürebilecek bu davranışlar karşısın
da ilgisiz ve sessiz kalan Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlık Divanını kınıyo
ruz. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar) 

Çağdaş demokrasi kuralları ile bağ
daşmadığına inandığımız bu tutum ve 
davranışların, Türk Ulusu tarafından af-
fedilebileceğini zannetmiyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetim 

işlevine değinmeden geçemeyeceğim. De
netim, yasamanın en önemli ve temel iş
levlerinden biridir ve onsuz Meclis üstün
lüğünü düşünmek mümkün değildir. 
Meclis denetimi, dar bir bakış açısıyla yü
rütmeyi yoran, hırpalayan, yıpratan ve 
onun çalışma hızını kesen bir kurum gibi 
görülebilir. Bu, çok yanlış ve çağdışı kal
mış bir düşünce tarzıdır. 

Meclis denetimi, aslında, yürütmeye, 
sık sık aklanarak güçlenmek şansını veren, 
dolayısıyla onun siyasal ve toplumsal var
lığını her gün yenileyen ve meşruiyet ala
nını büyüten bir kurum olarak görülme
lidir. Demokrasilerde doğru olan da 
budur. 

Genel Kurul gündemimizi inceledi
ğimizde, denetim işlevinin sağlıklı ve ve
rimli yürümediğini görmekteyiz. Bu dö
nem 4 gensoru verilmiş -2'si- birlikte 
görüşülerek- 4'ü de reddolunmuş. 

10 genel görüşme önergesi verilmiş; 
5'i görüşülerek reddolunmuş, 5'i gündem
de sırasını beklemektedir. 

279 sözlü soru verilmiş; 12'si cevap
lanmış, l ' i iade edilmiş, 10'u geri alınmış, 
3'ü yazılı soruya çevrilmiş, 236 adet söz
lü soru gündemde sırasını bekliyor, 
17 adedi de gündeme girmek için bekliyor. 

416 yazılı soru önergesi verilmiş; 
296'sı cevaplanmış, 61'i sözlü soruya çev
rilmiş, l'i geri alınmış, 58'i cevap bekliyor. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
gündemi muhalefet partileri milletvekille
rine ait önergelerle dolu, iktidar tarafın
dan getirilen herhangi bir iş yok. Bu da, 
iktidarın Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin denetim işlevine önem vermediğini, 
muhalefetin işlevine, haklarına saygılı ol
madığını göstermektedir. 

Kanun tasarı ve tekliflerinin gerek 
komisyonlarda, gerek Genel Kurulda gö
rüşülmeleri sırasında muhalefete mensup 
milletvekillerinin en azından metinlerin 



T.B.M.M. B : 38 10 . 12 . 1988 O : 1 

iyileştirilmesi ve olgunlaştırılması amacıy
la verdikleri değişiklik önergelerine, ikti
dar grubunun takındığı ve alışkanlık ha
line getirdiği olumsuz tavrı yadırgadığımı
zı belirtmek isteriz, iktidar grubunun bu 
tutum ve davranışını yapıcı ve Meclisin iti
barını artırıcı çalışmalar açısından doğru 
bulmuyoruz. 

Sayın Özal Hükümetleri dönemlerin
de çıkarılan kanunlardan 18'inin Anaya
sa Mahkemesi tarafından bozulmuş olma
sı, kanun çıkarma çalışmaları sırasında ik
tidar grubunun olumlu, yapıcı, Meclis iti
barını artırıcı tutum ve davranışların içi
ne girmediğini göstermektedir. 

İktidar grubunun bu olumsuz tutum 
ve davranışları, Meclis aritmetiğinde yüz
de 36 oyla yüzde 65 oranında ellerinde bu
lundurmuş oldukları çoğunluğun temelin
deki haksızlıktan kaynaklandığı yorumu
nu ister istemez akla getirmektedir. 

Sayın milletvekilleri, bugünkü Mec
lisimizin oluşması sırasında uygulanan se
çim sistemi, ortaya çıkan sonuçlarıyla da 
saptandığı gibi, adaletli değildir. Millî ira
denin Parlamentoda toplumun düşünce ve 
eğilimleri doğrultusunda temsil edilmesi 
engellenmiştir. Uygulanan seçim sistemi 
millî iradeyi çarpıtmış ve dengeleri altüst 
etmiştir. Siyasî partilerin aldıkları oy oran
larına göre temsil edilmelerini engellemiş
tir. Oyların üçtebirini alan partiye Mec
liste üçteiki oranında temsil imkânı sağ
lamış ve iktidar yolunu açmıştır. Oyların 
üçte ikisini alan partilere ancak üçtebir 
oranında temsil imkânı vermiş, oyların 
yüzde 20'sini alan partileri ise Parlamen
toda temsil edilme imkânından mahrum 
kılmıştır. Yüzde 36 oyla iktidar olma, güç
lü bir yürütmenin oluşacağı anlamına gel
mez, gelmemektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
millî bütçe disiplini bozulursa; yeni vergi 
koyma niteliğindeki fonların kullanılma

sı yetkisi yürütmeye verilirse; bu fonlar
da biriken paraların nereye nasıl ne kadar 
harcandığı denetimi Meclis yetkisi dışın
da tutulursa; temel konulardaki yasama 
yetkisi kanun hükmünde kararnamelerle 
yürütmeye devredilirse; kapsamı, sınırla
rı, süreleri belirsiz yetki kanunları çıkarı
larak yürütmeye Meclis dışında yönetim 
imkânı sağlanırsa; parlamenter demokra
tik rejimin ön koşulu genel, serbest, eşit, 
adil seçim kununu yapılması gerekirken 
5 yılda 11 kere mevcut seçim kanunu de
ğiştirilirse; bu değişikliklerle millî irade
nin temayülünün Meclise tezahürü önle
nirse; Meclis, teknokratik bir onay maka
mı gibi gösterilme Eğilimi içine girilirse; 
yüzde 36 oyla Mecliste sağlanan yüzde 
65 terhsil çoğunluğu millet iradesiyle, mil
let egemenliği ile özdeş tutulup muhale
fetin işlev ve haklarına saygı gösterilmez
se; TRT'yi iktidar partisi ile bütünleşti-
rip muhalefetin haberlerine ambargo ko
nulmaya çalışılırsa; Meclisin temel görev
lerinden biri olan denetim işlevine gerek
li önem verilmez ve Meclis çalıştırılmaz-
sa; demokrasinin temel taşları birer birer 
sökülmüş olmaz mı? Yıkıntının altında, bu 
temel taşları sökenlerin de bulunacağın
dan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. 

Sayın milletvekilleri, katılımcı, çoğul
cu, rekabetçi siyaseti reddeden ve demok
rasi ile anarşiyi, düzensizliği özdeş gören, 
muhalefetin işlevine, inançlarına, hakla
rına saygı göstermeyen görüşleri her şey
den ve herkesten önce Türkiye Büyük Mil
let Meclisi reddetmelidir. Demokrasi hür
riyetçi, katılımcı, çoğulcu, rekabetçi nite
likleriyle anlaşılmalı ve kavranmalıdır. Ge
nel, eşit, dürüst ve adaletli seçim ve par
lamento, demokrasinin şartıdır. Demok
rasimiz var; çünkü Meclisimiz var, düşün
cesini yeterli olmadığı için tasvip etmiyo
ruz. Böyle bir düşüncenin perde arkasın
da güdüm yatmaktadır. Demokrasiler gü
dümü kaldırmaz, güdümlü demokrasile-
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ri de, her ne şart altında olursa olsun, çağ
daş toplumlar taşımaz. Bu nedenle "Mec
lisimiz var; çünkü demokrasimiz var" ku
ramını benimsiyor ve buna sımsıkı sarı
lıyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin kit
leleri ve sivil toplum kurumlarını siyasal 
karar ve denetim faaliyetlerinin dışında tu
tan ve onları ülke yönetimine yabancılaş-
tıran şartları kendi inisiyatifi ile demok
rasi lehine değiştirmesini, demokrasinin 
tüm kurum ve kuralları ile yerleşmesi için 
gerekli temel unsurları yasallaştı rmastni 
temenni ediyoruz. 

Demokratik parlamenter rejimlerde 
her türlü yasama ve yürütme yetkisinin 
kaynağı millettir. Gücünü milletin hür ve 
serbest iradesinden almayan hiçbir rejim 
kalıcı olamaz. Demokrasiyi benimsemiş, 
tüm kurum ve kurallarına inanmış top
lumlarda.milletin hür ve serbest iradesi ile 
oluşan meclisler müdahale ve ara rejim 
heveslilerine daima set olmuşlardır, olma
lıdırlar da. 

Milletin hür ve serbest iradesiyle olu
şan Türkiye Büyük Millet Meclisinin do
kunulmazlığı esastır. Türkiye Büyük Mil-
let.Meclisi üyelerinin dokunulmazlığı ön
celikle ve son tahlilde Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin dokunulmazlığı demektir. 
Bu nedenle Türkiye Büyük Millet Mecli
sine dokunulamaz, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi kapatılamaz, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin çalışmaları, her ne se
beple olursa olsun, askıya alınamaz. Gü
cünü Türk Milletinin hür ve serbest ira
desinden alan Türkiye Büyük Millet Mec
lisi, her türlü ara rejim ve müdahaleye kar
şı güçlü bir teminattır. 

Sayın Milletvekilleri, ihtilal ve cunta 
ürünü devlet başkanlarının içine düşmüş 
oldukları gaflet nedeniyle halklarından 
özür diledikleri çağımızda, demokrasi için, 
insan hakları için kimseye hesap vermek 

zorunda ve durumunda değiliz düşünce
sine sahip olmak, bunu savunmak gaflet
tir, dalalettir, çağ dişiliktir. 

Yürütmelerin demokrasi, insan hak
ları, ülke menfaatleri gibi konularda mut
laka hesap vermek zorunda kaldıkları bir 
merci vardır, o da millettir. Ülkemizde, 
gafletinden dolayı, hiçbir yürütmenin, 
milletimize hesap verme durumuna düş
memesini içtenlikle temenni ediyoruz. 

BAŞKAN — Süreniz dolmak üzere 
Sayın Şendağ; lütfen toparlayınız. 

O R H A N ŞENDAĞ (Devamla)- — 
Sayın Başkan, hoşgörünüze sığınarak, 
önemli bir iki konum var, bitirmek zo
rundayım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
dikkatlerinizi Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin iç hizmetlerine çekmek istiyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Sekreterliği yönetim kadroları, istisnaî 
kadrolardır. Diğer kamu kurum ve kuru
luşlarına nazaran farklı ve önemli özellik
leri vardır. Bu makamlarda görev yapmak, 
özel eğitim, özel yetenek, kültür, hoşgörü 
ve en önemlisi tarafsız siyasî kanaat sahip
liği ister. İdarî kademelerde akademik eği
timin dışında, zaman akışı içerisinde tec
rübe, alışkanlık, hizmet ve hizmet içi eği
tim esasıyla, ast makamlardan üst ma
kamlara terfi ve atamalar esastır. 

Geçmiş dönemlerde atamalar yapılır
ken, bu hususlara dikkat edilirdi. Boşalan 
kadrolara bünye içinden akademik kari
yer sahibi, deneyimli, liyakatli, yetenekli, 
çalışkan elemanlar atanırdı. Ancak, son 
birkaç yıl içinde bütün bunlar unutuldu 
ve kadro hiyerarşisi bir kadro anarşisine 
dönüştü. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği idarî kadrolarının bi
rine atama yapılması için, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanı Sayın Yıldırım Ak-
bulut 'un akrabası, yakını ve hemşerisi ol
mak yetmektedir hem de başka bir özel-
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lik taşımadan. Genel Sekreterliğe, Teknik 
İşler Müdürlüğüne, Muhasebe Daire Baş
kanlığına, Millî Saraylar Daire Başkanlı
ğına, Millî Saraylar Daire Başkanlığı Yar
dımcılığına, Basın Müdürlüğüne, birinci 
derece 1 900 + 2 400 ek göstergeli uzman 
kadrolarına ve bunlara benzer kadrolara 
atananların ortak özellikleri, Sayın Başka
nın akrabaları, yakınları, hemşerileri oluş
larıdır. 

Personelin işgal ettiği kadrolarda eşit
sizlikler, adaletsizlikler vardır. Eşit işe eşit 
ücret esası bozulmuştur. Bu da, personel 
arasında huzursuzluklara sebep olmakta
dır. 25-30 yılını vermiş, her kademedeki 
görevde bulunmuş, Millî Saraylarımızın 
her köşesinde emeği bulunan kariyer sa
hibi, tecrübeli, liyakatli, çalışkan eleman
lar varken, bu elemanları devlet memuri
yetinin tek ödülü olan bir üst makama ter
fi ve tayin imkânından mahrum ederek, 
Millî Saraylar Daire Başkanlığı ve Yar
dımcılığına bünye dışından, akrabalık, ya
kınlık dışında hiçbir özelliği olmayan ki
şileri atamayı, adalet prensipleri ve man
tık ölçüleriyle bağdaştırmak mümkün de
ğildir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
her zaman her fırsatta dile getirilen, en 
kuvvetli dayanağımız, siyasal yaşama ve 
demokrasiye ışık tutan ve tarihî bir belge 
olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Tuta
nak Dergisinden, birkaç cümle ile bahset
mek istiyorum. 

Parlamento Dergisinin 46 ncı sayısı
nın 14 üncü sayfasında, eski bir politikacı 
arkadaşımız şöyle diyor : "Parlamentoda 
bulunmuş olanlar için kalıcı olan, tutanak
lardır. Hafızalardan kaybolsalar da o tu
tanaklarda yaşarlar. Meclisin Genel Ku
rul tuta'nakları, komisyonların tutanakla
rı, politika adamının en vefalı şahitleridir. 
Sayfalar çevrildiğinde, geçmiş canlanır, 
iyisi ve kötüsüyle olaylar dile gelir; politi
kacı yok olsa da tutanaklar yaşar." 

Değerli .milletvekilleri, tutanak hiz
metlerini yürüten Tutanak Müdürlüğü 
stenograflarının hangi koşullar altında ça
lıştıklarını her an görmekteyiz. Genel Ku
rul dışında, Plan ve Bütçe Komisyonu, 
Kamu iktisadî Teşebbüsleri Komisyonu ve 
karar alınması halinde diğer komisyonla
rın çalışmalarında görev yaparlar. Hatta, 
ellerindeki stenoları deşifre edebilmek için, 
daha sonra geç saatlere kadar çalışmala
rını sürdürürler. Bunlara ilaveten, Anaya
sa Mahkemesi Başkanlığı emrinde stenog
raf olmadığından, duruşmalı oturumları
na da katılırlar. 

Stenograflar, çok zor şartlar altında 
yetişmektedir. Türkiye'de steno eğitimi ya
pan bir müessese yoktur. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığınca açılan kurs
larla, genel kültür sınavını başarmış olan
lar arasından seçilen adaylara, bir yıl sü
reyle steno kuralları ve teorileri öğretil
mektedir. Kurs sonunda yapılan seviye sı
navını kazananlar stenograflığa atanırlar. 
İki yıl hizmet içi eğitimden sonra Genel 
Kurulda yapılan konuşmaları yazma ehT 
liyetine sahip olurlar. İyi bir stenograf an
cak beş yılda yetişebilmektedir. 

Bu personel, diğer personelden ayrı 
olarak, 657 sayılı Kanunun 36 ncı mad
desinin 8/C fıkrasına göre, bir üst dere
ceden göreve.başlar. Halbuki, Türkiye Bü
yük Millet Meclisine alınan bütün perso
nele en az 2-3 üst derece verilmektedir. 
657 sayılı Kanundan önce, stenografların 
durumu, istisnaî haklarla korunmuştu; 
şimdi bu hak bütün Türkiye Büyük Mil
let Meclisi personeline tanınmıştır. 657 ve 
2919 sayılı Kanunlarla, Başkanlık Divanı
na, kadro, unvan, derece, intibak ve diğer 
özlük haklarının düzenlenmesi hususun
da yetki tanınmıştır. Başkanlık Divanı bu 
yetkiyi kullanırken eşitlik ilkesine dayan
dığından, özel kültür ve özel eğitim gerek
tiren, stenograflar gibi, fazla çalışan per-
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sonelin hakları korunamamaktadır. Örne
ğin, fazla çalışma karşılığı olarak verilen 
ödenek, her personele eşit olarak öden
mektedir. Halbuki, hepimizin şahit oldu
ğu gibi, gece oturumlarında diğer birim
lerden nöbetçi personel bırakıldığı halde, 
Tutanak Müdürlüğü ile Kanunlar ve Ka
rarlar Daire Başkanlığı personelinin tama
mı, çalışmaların sonuna kadar görevde 
kalmak ve ertesi günü mesai saatinde gö
rev başında olmak durumundadırlar. Baş
kanlık Divanının, üst derece, yanödeme-
ler, fazla mesai, artı göstergeler ve diğer 
personel hakları yönünden, bu gibi per
soneli dikkate almasını ve buna göre de
ğerlendirme yapmasını temenni ediyoruz. 

Sayın Başkan, hoşgörünüze sığınarak 
bitiriyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
her kamu kurum ve kuruluşu kendi çalı
şanlarına, aileleri ile birlikte yaz ayların
da, az da olsa, deniz kıyısında dinlenebi
lecekleri olanakları sağlamaktadırlar. An
cak, fedakârca çalışan Türkiye Büyük Mil
let Meclisi personelinin bu imkânlardan 
bugüne kadar mahrum edilmesine akıl er
dirmek mümkün değildir. Bu hususta Ge
nel Sekreterliğin bir girişimi olmuş mu
dur, olmamış mıdır, bilemiyorum; Baş
kanlık Divanının bu hususta yardımları
nı esirgemeyeceği inancını taşımaktayım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık 
Divanı tüccar ve müteahhit zihniyetini ar
tık bırakmalıdır. Başkanlık Divanı iki dö
nemdir temel görevini unutmuş, inşaat 
müteahhitliği yapmaktadır. Başka bir çö
züm yoluyla gerek Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerinin, gerek personelin loj
manlarının daha ucuza, daha kaliteli ve 
zamanında bitirilebileceği inancı içinde
yim. İstanbul ve Ankara'da personel için 
yaptırılmakta olan lojmanların hâlâ biti
rilememiş ve ne zaman bitirilebileceğinin 

bilinmemesi, başta belirttiğimiz düşünce
lerimizi doğrulamaktadır. 

Her yıl geometrik bir diziyle artan ve 
rakamları büyük meblağlara varan bir 
bütçe var; Millî Saraylar Daire Başkanlı
ğı bütçesi. Burada neler oluyor, neler ya
pılıyor? Her yıl yüzlerce işçi emanet usu
lüyle geçici olarak çalıştırılıyor, yüksek 
meblağlarda para harcanıyor; ne üretili
yor burada?.. Bu ünitemizin, her yeni 
seçilen Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanı tarafından bir arpalık gibi kullanıl
ması durumundan kurtarılması gerek
mektedir. (DYP sıralarından alkışlar) 

Bu ünitenin bünyesinde faaliyet gös
teren bir de vakıf var; Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Vakfı. Bu vakıf ne işe yarar, ne 
yapar, ne üretir? Gelir kaynakları nedir? 
Bu kaynaklar nerelere harcanıyor? Vakıf, 
Türkiye Büyük Millet Meclisine külfet ge
tiriyor mu? Meclis bu külfeti yüklenmek 
zorunda mıdır? Başkanlık Divanının, bu 
konular üzerinde hassasiyetle incelemeler 
yapmasını temenni ediyoruz. 

Başkanlık Divanının acilen üzerinde 
durarak çözümlemesini istediğimiz bir ko
nu da, Türkiye Büyük Millet Meclisi İç
tüzüğü. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
hangi şartlarla olursa olsun, seçilip gelen 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı al
tında millet adına, millet için hizmet ve
ren parlamenterin belirli bir yaşam düze
yi, çok yönlü sosyal ilişkileri oluşmakta
dır. Hiçbir makamın sürekli olamayacağı 
yüksek malumlarınızdır; milletvekilliği ol
sa bile. Yenilenen seçimler nedeniyle geç
mişte seçilemeyen ve gelecekte seçileme
yecek milletvekili arkadaşlarımın yaşam 
düzeylerinden ve sosyal ilişkilerinden ge
rilemeleri mümkün değildir. 

Kaldı ki, yeniden seçilmemiş olsa bi
le, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı al
tında görev yapmış olan bir milletvekili-
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nin şahsında Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin simgesi, kutsal görevlerin en üst 
makamlarından birine yükselme değeri 
vardır halk nazarında. 

« 
Sayın milletvekilleri, milletvekillikleri 

sona erdikten sonra, bile Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin saygınlığının devam et
mesine vesile oldukları, demokrasinin yer
leşmesi için göstermiş oldukları çabadan 
dolayı ve her an milletin hizmetinde ol
duklarını hisseden Türk Parlamenterler 
Birliği çatısı altında toplanan değerli eski 
parlamenterlerimizi kutluyor ve onlara te
şekkür ediyorum. 

Gelecekte, çoğumuzun milletvekilli
ği sona erecektir; ancak, inanıyorum ki, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi saygınlığı
nın etkisini üzerimizden atmayacağız; 
kavradığımız ve inandığımız demokrasi' 
nin bilincimize yerleşmiş olan önemini 
unutmayacağız. Milletvekili olmasak bi
le, parlamenter demokratik rejim için ça
lışmalarımızın süreceğinden hiç kuşkum 
yok. Sayıları iki bin civarında olan eski 
parlamenterlerimize Meclis olarak sahip 
çıkmamız, yardımcı olmamız gerektiği 
inancı içindeyim. Havaalanı şeref kapısın
dan içeri alınan bir daire genel müdürü
nün arkadaşı olabilecek eski bir parlamen
terin kapıdan uzaklaştırılması hoş karşı
lanacak bir davranış değildir. 

Bu nedenle, emeklilik, pasaport, si
lah taşıma, VIP salonlarından, belirli öl
çüde tenzilatlı olarak ulaşım araçlarından 
ve benzeri haklardan eski parlamenterle
rimizi yararlandırmak, onları onore etmek 
gerekmektedir. Devlet Demiryolları, De
nizyolları, P T T ve benzeri kuruluşların 
mensuplarının, emekli olduktan sonra 
benzer haklardan yararlanmakta oldukla
rını hepimiz bilmekteyiz. Gerekli oldu
ğundan ve hak ettiklerinden hiç kuşku 
duymadığımı^ basın mensuplarının yarar
landıkları hakları eski parlamenterlerimize 
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de sağlamak, sanırım sosyal adalet ölçü' 
lerine uygun bir davranış olacaktır. 

Sayın Başkanlık Divanının bu konu
da çalışmalarda ve girişimlerde bulundu
ğunu, bulunması gerektiğini memnuniyet
le öğrenmiş bulunuyoruz. Bu çalışmala
rın, tarafımızdan içtenlikle destek görece
ğini belirtmek isterim. Bu çalışmaların en 
kısa zamanda sonuçlandırılmasını, söz ko
nusu hakların yasalaşması için gerekli yasa 
önerisinin hazırlanarak Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına intikalinin 
sağlanmasını temenni ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Başkanlık Diva
nına bir hususu hatırlatmakta fayda ve za
ruret görüyorum. Devlet memurlarından, 
yönetici durumunda bulunanlara, sağlık 
ve teknik personele 657 sayılı Devlet Me
murları Kanunu gereği bir hak olarak özel 
hizmet tazminatı ödenmektedir. Bu taz
minatların, emekliliklerine de sayılması 
çalışmaları başlamıştır. Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde bu hakkı taşıyan yöne
ticilere özel hizmet tazminatı neden öden
memektedir? Bu durum, bu arkadaşlar 
için emekliliklerinde büyük haksızlık do
ğuracaktır. Bu durumun mutlaka düzel
tilmesi gerektiği inancını taşıyorum. 

Sayın milletvekilleri, beni sabırla din
lediğiniz için teşekkür ediyor ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 1989 malî yılı büt
çesinin, Meclisimize, ülkemize ve milleti
mize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, 
Yüce Heyetinize grubum ve şahsım adı
na saygılarımı sunuyorum. (DYP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Gruplar adına yapılan 
konuşmalar sona ermiştir. 

Şimdi, şahıslar adına yapılacak ko
nuşmalara geçiyoruz. 

Lehte, Sayın Vehbi Dinçerler; buyu
run efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

M. T U R A N BAYAZIT (İzmir) — 
Lehte mi efendim? 
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BAŞKAN — Evet, lehte. 

M. VEHBİ D İ N Ç E R L E R (Hatay) 
— Sayın Başkan, değerli üyeler; hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Efendim, on dakika çok kısa. Bazı 
meseleleri dile getirmek ve zapta geçirmek 
istedim; ama bu on dakikayı yetebildiği 
kadar kullanmaya çalışacağım. 

Birinci mesele : Aslında ben siyasî 
konulara değinmek istemiyordum; fakat, 
dünkü konuşmalar bana şu hatırlatmayı 
yapmamı telkin etti : Dün, Sayın Demi-
rel, "Tek çare bu çatının altındadır, kim
se başka çare aramasın" dediler. Sayın 
İnönü de, " H i ç kimse geçim sıkıntıların
d a n rej im sorun la r ı ç ıkarmaya 
heveslenmesin" dediler. Dolayısıyla, bu 
Mecliste rejimin geleceği açısından en 
azından bir millî mutabakat teessüs etmiş
tir. Geçmiş yıllar hatırlanırsa, bu, Meclis 
için, geleceğimiz için ve siyasî hayatımız 
için çok büyük bir kazançtır. Bu vesileyle 
saygılarımı ifade ediyorum efendim. (Al
kışlar) 

Efendim, ikinci konu, kanunların ya
pılması meselesi. Bunu komisyonlarda çok 
konuşuyoruz. Öyle anlaşılıyor ki, -çok kı
sa ifade edeceğim; ama, daha uzun görüş
me imkânı olursa, fikirlerimizi söyler, 
tartışırız- hakikaten, kanunların yapılma
sının gözden geçirilmesi lazım. Bunu biz 
de görüyoruz ve biliyoruz, iki yönden göz
den geçirilmesi lazım : Birisi, İçtüzüğün 
işlerlik kazanması yönünden; diğeri de, 
gayet tabiî kanunların kalıcılığı yönünden. 

Bu arada, taze bilgiler var zihnimde. 
İngiltere'nin, Fransa'nın, Amerika'nın ka
nun yapma tekniklerini gözden geçirdim; 
bu yeni görevim dolayısıyla, komisyon 
başkanlığım hasebiyle gözden geçirdim. 
Orada fevkalade enteresan kurallar var. 
Bunun yanında, bizim eski içtüzüklerimizi 
gözden geçirdik. İşin 'hem lafzî, hem de 
espritüel yönden incelenmesinin sonunda 

görülüyor ki, bazı noksanımız vardır ve 
bunun tamamlanması gerekir. Sanıyorum 
bunu komisyonlar yapabilirler, milletve
killeri yapabilirler, gruplar yapabilirler; 
ama ana iş Başkanlık Divanına düşüyor. 
Nereden düşüyor?.. İçtüzüğün değiştiril
mesiyle ilgili 157 nci maddeyi hatırlarsak, 
milletvekillerinin İçtüzük değişikliği ver
me hakkı var, yetkisi var; verebilirler. Ana
yasa Komisyonu resen İçtüzükteki sıkın
tıları dile getirip Meclis Başkanına rapor 
verebilir ve Başkan, o raporu gerekli gö
rürse Genel Kurula getirir. Çok sarih İç
tüzük ve işin enteresan tarafı, geçen sene 
başlamış bir İçtüzük çalışması var. Ben ye
nilerde sordum, çok kısa zaman evvel sor
dum, Anayasa Komisyonunun gündemin
de yok; yani bir sene boşa geçirilmiş. Bu
nu anlamak mümkün değil. Bunun eksi
ği nerede ise onu tamamlayalım. Kimse
yi incitmek için de söylemiyorum. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Kâmil 
Amca öyle çalıştığı için. 

M. VEHBİ D İ N Ç E R L E R (Devam
la) — Yalnız Kâmil Amca meselesi değil 
Sayın Ağagil; sizin de, bizim de, hepimi
zin katkısı olması lazım. 

Efendim, içtüzük -bazı maddeleri sa
dece ismen söyleyip geçeceğim- bazı nok
talarda işlemiyor. Nasıl işlemiyor? Birkaç 
tane konuyu Plan ve Bütçe Komisyonun
da söyledim; fakat cevap da alamadım. Sa
yın Başkanvekilinin konuşmasını dikkat
le dinledim, başka şeylere cevap verdi; 
ama İçtüzükle ilgili konulara cevap 
vermedi. 

Şimdi bakınız, bir 74 üncü madde 
vardı, o halledildi; ondan dolayı Sayın 
Başkana teşekkür borçluyuz. "Tasarılar 
Başkan tarafından doğrudan havale 
edilir" diyor; ama maalesef öyle olmuyor
muş. Evet, 74 üncü madde çok sarih, de
tayına girmek istemiyorum. Onun farkı
na varıldı ve düzeltildi; ama buna benzer 
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başka maddeler var. Mesela, komisyonlar 
öncelik kararı alıyor; ama komisyonların 
öncelik kararı burada icra edilmiyor, baş
kan ve Başkanlık Divanı bu meseleyi, bü
tün ricalarımıza rağmen, dikkate almadı
lar. Gerekçeleri var; ama tatmin edici de
ğil. Burada izah ederlerse tartışırız. Sual 
açılırsa, ben hukukçu değilim ama, mem
nuniyet le , akl ımın yettiği kadar ın ı 
söylerim. 

Komisyon vesilesiyle söylüyorum, ay
rıca enteresan bir nokta daha var : Birden 
fazla komisyona havale edilen tasarılar var. 
Burada geliyor, bir komisyon fikrini söy
lüyor. Halbuki, son görüşen komisyon bir 
evvelkinin görüşlerini değiştirmiş oluyor. 
Komisyon başkanının komisyonun hükmî 
şahsiyetini temsil etme hakkı yok burada. 
Bir boşluktur bu ve halledilmiyor, çö
zülmüyor. 

Diğer bir mesele : Esas komisyon 
(Ana komisyon) hangisi? içtüzük çok sa
rih; esas komisyonun tarifi var. Halbuki 
bizimkiler, teamül olarak son komisyonu 
esas komisyon diye kabul etmişler ve o te
amül yürüyor. Bu her zaman doğru olma
yabilir ve nitekim tatbikatta da yanlışlık
lar oluyor. Bu konuya da bakılması lazım. 

Ayrıca, enteresan bir şey daha var : 
Şimdi, içtüzüğün 158 inci maddesini mü
saadelerinizle okumak istiyorum. (Bu İç
tüzük 1973'te kabul edilmiş, Resmî Ga
zetede yayımlanmış. 1973'ten 1988'e ka
dar bakınız 15 sene geçmiş.) Diyor ki, 
"Meclis kararları ile Meclisin yaptığı se-

• çimlerin sonuçlarından ve Başkanlık Di
vanı kararlarından -Başkanlık Divanı ba
zı kararlar alıyor- hangilerinin Resmî Ga
zetede yayımlanacağı Başkanlık Divanının 
hazırlayacağı bir yönetmelikte belirtilir.'' 
Nerede bu yönetmelik?.. Yok. 15 senedir 
siz, Başkan olarak, Meclis olarak, Başkan
lık Divanı olarak gelen geçen bütün arka
daşlar -kimseyi incitmek için söylemiyo

rum, bir müessese söylüyorum- eğer bu 
meselenin farkında değilseniz veya bu me
seleyi halletmiyorsanız, bizi dinleyenler ve 
bizi seyredenler, elbette ki bizim hakkı
mızda genel olarak bir güvensizlik duya
bilirler ve bunda haklı olurlar; "Evvela 
kendi işinizi zamanında yapın" derler. Ni
ye yapmıyoruz anlamıyorum? 

Bu noktadan hareketle şuraya gele
ceğim : Başkanlık Divanının içtüzükte 
yapmakla görevlendirildiği yönetmelikler 
var. Bakın, onları yapmamış; ama XVII . 
Dönemde ne yapmış Başkanlık Divanı? 
Bir Kültür Sanat Yayın Kurulu kurmuş. 
Yok, yazmıyor; ne Anayasada yazıyor, ne 
İçtüzükte yazıyor. Buyurun tartışalım... 
Niye kuruyorsunuz? Birtakım gerekçele
ri var. Bende var kararlar; Başkanlık Di
vanının kararları da var şu anda, bu da 
var, her neyse... Bu da güzel. Bu Kültür 
Sanat Yayın Kuruluna, -işte elimde 1989 
yılı bütçesi var- veya bazı kurullara, ' 'Baş
kanlık Divanı Kurulları" adı altında 1989 
yılı bütçesinde 850 milyon lira ayrılmış, 
harcanacak. Nereye gidiyor bu para? Ta-
biîki harcanıyor, belli, belgeleri var, ben 
bir şey demiyorum. Fon var fon... Yani, 
fon merakı var ya, fon rüzgârı, Meclise de 
sirayet etmiş. (SHP sıralarından alkışlar) 
XVII . Dönemde fon kurulmuş, fonun 
başkanı da Sayın Meclis Başkanı. Peki, de
netimi nerede? Geldi mi buraya, var mı 
şu raporda? Hayır. 

Değerli üyeler, kendi evimizi temiz
lemezsek, kendi içimizde tutarlı olmazsak, 
kendi işimizi düzgün yapmazsak, bize ne-
derler? Ben bunu dile getiriyorum. Bu bir 
otokontroldür. Lehte veya aleyhte önemli 
değil; ama, bu otokritiği yapmak mecbu
riyetindeyiz. Bunu huzurunuza getiriyo
rum; inşallah bundan sonra yapılır. 

Diyeceksiniz ki, "Niye buraya getir
d in?" Çaresiz kaldığım için getirdim; ko
nuştum, söyledim, rica ettim, anlattım, 
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çare yok... Buraya geldik. Bundan sonra 
bir çarem daha var; sözlü soru, yazılı so
ru önergesi vereceğim. Başka çare yok, ne 
yapayım?.. (SHP sıralarından alkışlar) 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Çalışmaz... 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Devam
la) — Efendim, bunlar misaller. Dikkat 
ederseniz, şunu anlatmaya çalışıyorum : 
Evvela, tutarlılık ve saygınlık meselesi... 
Bakın, bu bütçenin girişinde TBMM'nin 
görevlerini bir daha yazmış; Anayasada 
var, İçtüzükte var, bir daha yazmış : "Ka
nun koymak, değiştirmek, kaldırmak; Ba
kanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek; 
Bakanlar Kuruluna belirli konularda ka
nun hükmünde kararname çıkarma yet
kisi vermek" vesaire... Siyasal işlevler ve 
en yüce işlevler bunlar.-Şimdi, mekaniz
ma iyi çalışmıyorsa, yeterince çalışmıyor
sa, acaba bu işlevlerin yeterince yapıldığı 
hakkında kanaat belirir mi vicdanlarımız
da, gönüllerimizde, düşüncelerimizde?.. 
Olmaz. 

Ben şunu da söylemiyorum, demiyo
rum ki; bu içtüzük bütünüyle yanlıştır, 
bundan daha iyisi yapılabilir... O konuya 
da gelmek mümkün, o konuda da söyle
yeceklerimiz var. Mesela, kanun yapma 
tekniği çeşitli ülkelerde çok başka şekiller
de uygulanıyor. Bir, kolaylık var; ikincisi, 
iradesinin belirmesinin netlikleri var. Ko
laylık şurada var : Bazı parlamentolarda, 
komisyonlar esas görüşme yeri, komisyon
larda her şey konuşuluyor. Neden? Çün
kü, komisyona evvela bürokrasiyi çağırı
yorsunuz ve hesap soruyorsunuz; ama, bu
raya çağıramıyorsunuz. İki, komisyona so
kaktaki vatandaşı dahi çağırabiliyorsunuz; 
ama, Genel Kuruldaki müzakereye çağı
ramıyorsunuz. Öyleyse, bu işin mutfağı, 
oluşma yeri komisyonlardır. Dolayısıyla 
birçok parlamentolarda komisyonda me
sele bitiriliyor ve ondan sonra askıya ası

lıyor; itiraz edilmeyen maddeler kendili
ğinden, "Sessiz prosedür" dedikleri bir 
prosedürle kanunlaşıyor. İtiraz edilen 
maddeler hakkında Genel Kurulda konuş
ma yapılıyor. Bunun tersi de var. Mesela 
İngiltere'de alt mecliste, eğer isterse'genel 
kurul, komisyon niteliği ile çalışıyor. O za
man meclis başkanı iniyor, komisyon baş
kanı çıkıyor ve meclis genel kurulunda bü-
rokradar da oluyor, vatandaşlar da oluyor, 
baskı grupları da oluyor, istediğiniz her
kesi çağırıp dinleme hakkınız oluyor; ya
ni kanunun oluşmasında irade bütünüy
le ve daha kuvvetli şekilde temsil ediliyor. 
Bu da var. 

Ayrıca, İngiltere'de "ikinci, üçüncü 
görüşme" diye, bizde evvelden var olan 
sistem var. Kânun bir kere görüşülüp bit
miyor. Belli usulleri var. 

Simidi bunları yeniden gözden geçir
mek lazım. Neden gözden geçirmek la
zım? Arkadaşlarım söyledi, ben değinmek 
istemiyorum; İçtüzük 1973 yılında çıkmış
tır ve Senatolu İçtüzüktür. Bugün tek 
Meclis var. En azından kendi kendimizi 
tek Meclis şartına uydurmamız lazım. 
Efendim bu konuya daha fazla değinmek 
istemiyorum; söylenecek çok şey var. 

Bir diğer mesele 378 sayılı Kanun; 
Parlamentonun dış temsil işinin nasıl ya
pılacağı ile ilgili kanun. Gene Senatonun 
varlığına göre yazılmış ve o günkü şartla
ra göre yazılmış. 1973'te bizim Avrupa 
Topluluğuna tam üyeliğimiz filan gibi me
seleler biraz hayal idi yani, sadece ortak
lık anlaşması vesaire yürüyordu ve diğer 
uluslararası kurumlarla olan ilişkilerimiz 
de bugünkü gibi derin değildi. Bunun de
ğiştirilmesi lazım. Ben şuna şaşırıyorum : 
Bu eksikliği aslında Meclisin kendisinin 
hissetmesi lazım; yani Meclisin organla
rının hissetmesi lazım ve bunları tabiî 
gruplar aracılığıyla getirmesi lazım. Ma
alesef dış temsil meselelerinde çok ciddi sı
kıntılar oluyor. Nasıl oluyor? Bizim prob-
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lemimiz değil; Dışişleri Komisyonunun 
görevi dışarıda gezmek değil, onun için bi
zim problemimiz değil; ama, dışarıyla ir
tibatı olan arkadaşları biliyorum, gelip ba
na şikâyette bulunuyorlar. Mesela, AET 
Karma Parlamento Komisyonu Başkanı
mız veya Parlamenterler Birliği Başkanı
mız veya NATO ile ilgili Başkanımız; ken
disinin mütekabili buraya gelse veya diye
lim ki, NATO Genel Sekreteri veya filan 
yerin Millî Savunma Bakanı İstanbul'a 
gelse, onu karşılamaya gitme imkânı yok. 
Kendi cebinden para verecek gidecek ve
ya kendisi karar verip gidecek. Prosedür 
işlemiyor ve bundan da kimse rahatsız ol
muyor; ama memleketin işi eksik kalıyor. 

Bir enteresan noktayı bu vesileyle 
izah etmek istiyorum. Şimdi, seçilenlerin 
bulunduğu Meclis, hatırlayalım, bakın, 
kâtip bizdendir, yanındaki arkadaşlar ka
lem erbabıdır. Komisyon da böyle, herşey 
böyle. Fakat, 13 Ekim 1983'te bir kanun 
çıkmış. O kanunda diyor ki, " İ t a amiri 
Başkandır." Doğru; ama, " İ t a amirliğini 
genel sekretere devredebilir" diyor. Dik
kat buyurun, başkanvekiline demiyor. İn
celik burada; başkanvekiline demiyor, ida
re amirine demiyor. Ya? Tayin edilmiş ge
nel sekretere devrediyor. Eğer başkanın işi 
çok da, vakti yetmiyorsa, başkanvekilleri-
ne devretsin. Eğer bir kişiye ihtiyacı var
sa, yanında başkanvekilleri var, idare ami
ri var; niye ita amirliğini genel sekretere 
devrediyor? Bu nereden geliyor? Bu kanun 
geçiş döneminde çıkartılmış bir kanundur. 
Bürokratik hâkimiyeti tesise yönelik bir 
kanundur. Bu doğru değil, bunun düzel
tilmesi lazım. Bunun eksikliğini de bizim 
hissetmemiz lazım. Biz bunu dile getirdik, 
söyledik; ama maalesef bir cevap alama
dım, Başkanlık Divanından da bir cevap 
bulamadım. O çıkardıkları kanunda yet
ki var, "komisyon raportörleri milletvekil
leri için kanun teklifi taslağı hazırlar.'' di
yor. Hazırlatın kardeşim... Beğeniyorsanız 

hazırlatmayın; ama beğenmiyorsanız ha
zırlatın. 

Bakınız, şimdi burada, Meclisin ana 
fonksiyonunun nerede ve nasıl görülüp gö
rülmediği konusunda mesele var, tereddüt 
var. Devredemezsiniz; burası Türkiye Bü
yük Millet Meclisi. Bizim, kendi hasbel
kader yönettiğimiz bakanlıkların yönetil
mesi gibi yönetilemez. Çünkü burada, yet
kinizi devredemezsiniz. Muhasebe- i 
Umumiye Kanunu var yanımda; "Bakan 
ita amirliği yetkisini devredebilir; ama so
rumluluğunu devredemez" diyor. Bura
da da yetkinizi devredemezsiniz. 

İşte Sayıştay kararı var. Plan ve Büt
çe Komisyonunda da gösterdim, fakat ce
vap alamadım. Burada, önümde duruyor. 
Bakınız, Sayıştay Genel Kurulunun kara
rı : Senato Başkanı, kendi gaybubetinde 
Senato Başkanvekiline yetkisini devretmiş. 
Birisi itiraz etmiş, nasıl vekiline devredi
yorsun, diye. Sayıştay Genel Kuruluna git
miş, Sayıştay Genel Kurulu; " O da seçil
miş olduğu için ve kendisi de olmadığı için 
yetkisini devredebilir" diyor. 

Kanun var, bir şey demiyorum, de-
ğişinceye kadar kanuna uyuyoruz; ama bu 
kanun niye duruyor? Bu kanun, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin hükmî şahsiye
tiyle, varlığının sebebiyle çelişiyor. Onu 
söylüyorum. Anayasaya uygun diyebilir
siniz; ama en azından bu fikre uymuyor. 
Bir de onu arz etmiş oluyorum. (ANAP 
ve SHP sıralarından alkışlar) 

Şimdi bakın, bu, nerelerde tezahür 
ediyor? Bu son Türkiye Büyük Millet 
Meclisi bütçesine bir madde ilave edilmiş, 
okuyorum; "Komisyon başkanlarının, ko
misyonun temsili ile ilgili yurt içi gezile
rinde, konularını Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına bildirmeleri ve Baş
kanlığın oluru üzerine, bunların yolluk ve 
yevmiyeleri..." filan yerden ödenir. 

İçtüzük çok açık; komisyon başkanı 
komisyonunu, hükmî şahsiyetini burada 
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temsil ediyor. Eğer, en yüce makamda, en 
yüce yerde komisyonunu temsil ediyorsa, 
bundan sonraki her yerde komisyonunu 
temsil eder; onda bir şüphe yok. Peki, ko
misyonunun temsil işine kim karar verir? 
Şu anlayışa göre, Başkan karar verir. Ko
misyon başkanı diyecek ki, ben, NATO'-
nun falan toplantısı İstanbul'da yapılıyor, 
davet edildim, gitmek istiyorum filan sem
pozyuma, filan toplantı yerine... Başkana 
yazı yazacak, diyecek ki, "Ben şu amaçla 
Ankara dışına çıkacağım." Başkan, "Ha
yır, çıkamazsın" diyecek. Der, demez, ayrı 
mesele; ama bu yanlıştır. Bu, düşünce ve 
bu analiz tarzı bence yanlıştır. Doğru ola
bilir, ben fikrimi söylüyorum. Gene söy
lüyorum, bu, buranın varlığının sebebine 
ters düşer. Çünkü, şu andaki içtüzüğe ve 
Anayasamıza göre Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanının görevi, havale etmek 
ve ondan sonra da komisyonların Anaya
saya, .yasalara ve içtüzüğe uygun bir şe
kilde çalışmasını denetlemektir. 

Komisyon başkanı gider, yanlış git
mişse uyarılır; ama amir-memur müna
sebeti içerisinde, filan yerde sen komisyo
nu temsil edebilirsin, filan yerde temsil 
edemezsin, denmemesi gerekir kanaatin
deyim. Bunlan şunun için söylüyorum : 
Kendimizi yenilememiz ve kendi kendimi
zi yerimize oturtmamız lazım. 

Bakınız içtüzük ne diyor : "Bütçe 
teklifini idare amirleri hazırlar." Hazırlı
yor; ama ita amiri Genel Sekreter. Diye
bilirler ki, "Efendim, Genel Sekreter, se
çilmişlerin işleriyle uğraşmıyor." Ben o 
noktada değilim. Devredeceği insanlar 
varken, niye Genel Sekretere devredilsin?.. 
Mesele burada. 

BAŞKAN — Süreniz de olmak üze
re, Sayın Dinçerler. 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Devam
la) — Bitiriyorum efendim. 

Efendim, bir de tetkik kurulu mese

lesi var. İçtüzüğün 86 ncı maddesinde tet 
kik kurulu var. Bu tetkik kurulunu kim 
kurduysa kurmuş, hakikaten de iyi olmuş. 
Çünkü, gerçekten milletvekilinin çok bü
yük ihtiyacıdır. Affınıza sığınarak söylü
yorum, ben bu ihtiyacı, eski görevimden 
buraya geldikten sonra çok daha derin his
settim. Çünkü, imkânınız yok; müşaviri
niz yok, bilgi toplayacak insan yok, belli 
bir konuda derinleşme imkânınız yok. 

Bakıyorsunuz Batıda, bu işlerin da
ha baştan halledildiği yerlerde, sizler de 
biliyorsunuz, geliyor konuşuyor insanlar, 
onbeş kişisi var, yirmibeş kişisi var, onla
rın parasını bütçeden verilen tahsisatla 
ödüyor ve onlarla araştırma yapıyor. Böy
lece milletvekili, buradaki fonksiyonun iyi 
görülmesine vesile oluyor, günlük işlerden 
de sıyrılıyor. 

Bunun yerine bizimkiler de, tetkik 
kurulu kuralım, herkese hizmet etsin, de
mişler. Makûl bir çözüm olabilir. 

Bakınız, 12 Mayısta yazı yazmışım : 
Dışişleri Bakanlığının Kuruluş Ka

nunu var, kanun hükmünde kararname; 
şunu ele alalım, dedik. Ele alırken de, ko
misyonda -benim şahsımda değil- bilgiler 
biriksin. Komisyonun elinde, dosyasında, 
defterinde bir şey yok. Zaten, devre bitti-
mi, toz dahi olsa, hepsini alıp arşive gö
türüyorlar. İçtüzük öyle yazıyormuş, o da 
ayrı bir mesele. Komisyonun elinde bir şey 
yok. Olsun; yani burada muhalifi de var, 
muvafığı da var. Ne yapalım? Hakkımızı 
kullanalım dedik. 12 Mayısta yazdık. 12 
Mayısta yazılan yazı da şu : 

" Mukayeseli analitik ve geniş çaplı 
bilgiler verebilmek ve üyelerimizin bu ko
nudaki incelemelerini kolaylaştırmak ba
kımından, parlamenter sistemle yönetilen 
demokratik ülkelerdeki dışişleri ile ilgili 
bakanlık veya teşkilatların kanunlarının 
bilinmesinde fayda görülmektedir. Bu 
amaçla, İngiltere, Almanya, Fransa, İtal-
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ya, İsviçre, İsveç ve Yunanistan gibi ülke
lerin dışişleri ile ilgili mevzuatının incele
nerek, teklif edilen kanun hükmünde ka
rarname ile yapılacak mukayeseleri ve tah
lilleri ile birlikte komisyonumuza gönde
rilmesi. 

Ayrıca, referans olarak değerlendir
mek üzere de, ABD'nin mukabil mevzu
atının bu tahlile dahil edilmesi, ilaveten dı
şişleri ile savunma işlerinin yürütülmesin
deki yakınlık, ilişki ve koordinasyon hiz
metlerinin nasıl düzenlendiğine, söz ko
nusu bakanlık ve teşkilatlarla parlamen
toya ve ilgili parlamento komisyonlarının 
münasebetleri ve kuvvetler ayrımı ilkesi 
çerçevesinde nasıl dengelendiğinin de be
lirtilmesi..." filan diyerekten bir yazı yaz
mışız ve demişiz ki, "... mümkünse, bize 
bunu eylül ayma kadar bildirin." Gerçi, 
yeni değişiklik gelecek diye bu kanun hük
mündeki kararnameyi kaldırdık, o ayrı 
mesele; ama, ortada bir şey yok ve şu an
da da herhangi bir hazırlık olduğunu zan
netmiyorum. Neden?.. Çünkü, işlemiyor. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Aley
hinde konuşuyor; halbuki lehinde konu
şacaktı. 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Devam
la) — Tekrar özür diliyorum, affınıza sı
ğmıyorum, bununla, hiçbir şekilde kişilere 
bir şey getirmek istemiyorum, incitmek is
temiyorum; sistem. "Aleyhinde 
konuşuyorsunuz" diye arkadaşımızın bi
risi yerinden laf attı, ben sistemin lehin
de konuşuyorum, grupların veya kişilerin 
değil. (ANAP sıralarından alkışlar) Dola
yısıyla, herhalde buna hakkımız var, bu
nun işlemesi lazım; eğer bu işlemiyorsa, 
başka bir formül bulunması lazım. 

Değineceğim son bir nokta da, ko
misyonla Başkanlık Divanı ihtilafa düşü
yor veya komisyon başkanı ile Meclis Baş
kanı ihtilafa düşüyor; bu ihtilafların hal
ledilebileceği bir sistem yok, ortada kalı

yor iş. Birisi, bu öncelikler meselesidir; biz 
birkaç konuda öncelik kararı aldık, önce
liğimize itibar edilmedi. "Niye etmiyor
sunuz?" diye sorduk, cevap da yok. Ce
vap bürokratlardan geliyor, "Efendim 6 
komisyondan birden öncelik kararı gelir
se, bunu nasıl sıraya sokacağız?" diyor
lar. Kolay; 15 komisyondan gelen normal 
kanunları nasıl sıraya sokuyorsanız; onu 
bilmiyorum, siz biliyorsunuz, onu da böy
le sıraya sokun. Bu bir cevaptır. Ama, 
önemli değil; onlar haklı olabilir, biz haklı 
olabiliriz. Peki, şu anda bir ihtilaf var, bu 
ihtilafı kim halledecek? O da çözülmüyor. 
Tekrar, bununla şunu söylemek istiyo
rum : Sistemin işlemesinde tıkanıklıklar 
var. 

Sayın Başkanın ikazı var, arz ettiğim 
gibi söylenecek söz var... 

BAŞKAN — Vakti aştınız Sayın Din-
çerler. 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Devam
la) — Aştım efendim. Müsaade ederseniz 
sözlerimi bir espri ile bağlamak istiyorum. 

Genellikle, sistemimizde; Meclisteki 
kurullara, her türlü komisyon dahil, ko
misyon üyelikleri dahil, Meclis Başkanı 
dahil, başkanvekili dahil, Anavatan İkti
darı ve Anavatan Partisi olarak getirdiği
miz temel sistemin dışında seçilmeler olu
yor galiba. Nasıl diyeceksiniz?.. Biz reka
betten yanayız; ama, rekabeti galiba bu
rada işletemiyoruz. 

Hepinize saygılar sunuyorum efen
dim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Dinçerler, pek 
lehte bir konuşma olmadı; ama, çok fay
dalı bir konuşma oldu, bütün arkadaşlar 
dikkatle dinledi. 

Teşekkür ederim. 
Bakalım, aleyhte konuşacak olan ar

kadaş ne söyleyecek? 
Sayın Canver?.. Yok. 
Sayın Canver olmadığı için, söz sırası 

Sayın Fuat Atalay'da. 
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Buyurun Sayın Atalay. 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; aslında, 
kişisel olarak önemsediğim Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin işlevine ilişkin olarak, 
bu bütçe üzerinde konuşma olanağı bul
duğum için memnuniyetimi belirtiyor, bu 
arada da, İnsan Hakları Evrensel Beyan
namesinin imzalanışının 40 inci yıldönü
münde Genel Kurul üyelerini saygıyla se
lamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
konuşmama başlamadan evvel, biraz ön
ce Sayın Dinçerler'in tespit ettiği ve ger
çekten, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
işlevine dönük aksaklıklar ve yapıcı eleş
tirilere ilişkin görüşlerine katıldığımı be
lirtmek istiyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir 
üyesi olarak, bu Parlamentonun gerekli 
düzenleme içerisinde amaçlarını yerine 
getirip getirmediğini incelemeden önce, 
bu Parlamentoya işlev veren Anayasanın 
5 ve 6 ncı maddelerini özetle sizlere oku
mak istiyorum. Hepinizin bildiği gibi, 5 
inci maddesinde, "Devletin temel amaç ve 
görevleri" belirtilmekte, 6 ncı maddesin
de ise; "Egemenlik, kayıtsız şartsız 
Milletindir' ' denilerek, egemenlik hakkı
nın Türkiye Büyük Millet Meclisine ve
rildiği hükme bağlanmaktadır. Yine Ana
yasanın 7 nci maddesinde, yasama yetki
sinin Türk Milleti adına bu organ tara
fından kullanıldığı hükme bağlanmakta
dır. Peki sayın milletvekilleri, acaba bu 
Parlamento Anayasada gösterilen bu gö
revleri yapabiliyor mu? Yapabiliyorsa, 
hakkıyla yapabiliyor mu, gereğiyle yapa
biliyor mu? Türkiye Millet Meclisinin en 
önemli özelliği, egemenliği millet adına 
kullanmasıdır. Demokratik sistemin en 
önemli göstergesi, onun vazgeçilmez bir 
kurum olmasını kabul etmekten geçmek
tedir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu 
amaca hizmet edebilmesi, Anayasal görev

lerini yerine getirebilmesi, ancak ve ancak, 
onun iyi çalıştırılmasıyla; yetkilerine so
nuna kadar sahip olmak ve bunu kendisi 
dışında hiçbir organa devret memesiyle 
mümkündür. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, kanaatime göre, gösterme
lik bir organ değildir, olmamalıdır. Yasa
ma denetim işlevinin tam anlamıyla ça
lışması için gerekli düzenlemelerin derhal 
yapılmasının gerekli olduğuna inanmak
tayım. Bu sorunların çözümü için başlıca 
önerilerim şunlardır; bunları, "Öneri ler 
ve aksaklıklar" olarak iki çerçevede top
layabiliriz. 

Birincisi, anlayış meselesidir. Anlayış 
konusunda, iktidar partisine ve muhale
fet partilerine ciddî görevler düşmektedir. 
Sanıyorum, ülke yönetiminde, parlamen
tolarda iktidar partilerinin en önemli şan
sından bir tanesi; ciddî, olaylara yapıcı 
eleştiri getirebilecek bir muhalefete sahip 
olabilmesi ve muhalefetin görüş ve düşün
celerine önem vermesi; muhalefetin, de
netim mekanizmalarına açık olmasıyla 
mümkündür. 

Sayın milletvekilleri, geçtiğimiz bir 
yıllık yasama yılına baktığımızda, siyasî 
iktidarın, parlamentoda çoğunluğu elin
de bulunduran grubun, maalesef bunu 
yapmadığını görüyoruz. Kanun hükmün
deki kararnamelerle, anayasal yetkiler bir 
taraftan hükümete devredilirken, yazılı so
ru önergelerine Hükümet üyeleri gerekli 
ciddiyetle yaklaşmamakta, bunlann çoğu
na zamanında cevap verilmediği için ya
zılı soru önergeleri, sözlü soru önergele
rine dönüştürülmekte; yine, parlamento
nun gündeminde sayısı 250'yi aşan sözlü 
soru önergelerine cevap verme gereği du
yulmamaktadır. Bu konudaki aksaklıklar 
dün bütçenin tümü üzerindeki görüşme
lerde, partiler adına yapılan konuşmalar
la dile getirildiği için fazla detayına inmek 
istemiyorum. Ama, hepinizin dikkatini 
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çekmek istediğim nokta; denetim meka
nizması yollarını bu şeklide tıkamakla par
lamentonun ciddî bir işlevininin ortadan 
kaldırıldığı bilincini hepimizin ortaya koy
ması gerektiği inancındayım ve bunun ge
reğini yerine getirmemiz doğrultusunda, 
bir an önce icap eden düzenlemelerin ya
pılmasının gerektiğini düşünüyorum. Aynı 
konuda Meclis araştırmalarını da dile ge
tirebiliriz. 

Yine çoğunluk grubuna düşen diğer 
bir husus ise, Parlamentoda tartışmalar-
daki üslup meselesidir sayın milletvekilleri, 
bu Parlamentoya saygınlık kazandırmak 
hepimizin görevidir. Bu anlamda, tartış
malarda ve müzakerelerin süresi içerisin
de üslup konusunda çok dikkatli olmamız 
gerekmektedir. Bu Parlamentoya eğer biz 
işlev kazandıramazsak, bizim dışımızda 
hiçbir organ, hiçbir kuruluş, hiçbir güç iş
lev kazandı ramaz. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, geçtiğimiz dönemlerde üç 
kez kapatılmıştır. Hiçbir gerekçe, böylesi 
bir kapatma girişimini haklı kılamaz. 
Anayasa ve yasalar açısından egemenliği 
kayıtsız şartsız millet adına kullanan bu 
organın, o organın emrinde olanlar tara
fından kapatılması, arkasından birtakım 
haklı gerekçelerle bunun kamuoyuna su
nulması, en önemli gafletlerden bir tane
sidir. Şimdi bu anlamda, egemenliğin bir 
daha, zorla da olsa, başka kurumlara dev-
redilmemesi için elbirliği yapmamız ge
rektiğine inanıyorum ve bu konuda inat
la, sabırla çalışarak Parlamentoya bir ta
raftan işlev kazandırıp, diğer taraftan bu
nun bekçiliğinin parlamenterlere, bu ku
ruma ait olduğunu belirtmek istiyorum. 

Diğer bir husus, işlev kazandırma ko
nusundaki hukuksal düzenlemelerin yapıl
ması hususudur. Sayın milletvekilleri, aca
ba sizler, parlamenterler olarak denetim 
görevlerinizi yapabiliyor musunuz? İnce

leme, araştırma, arşivleme, ekonomik, 
malî, sosyal, siyasal, toplumsal bir ç* ' tek
nik konularda bu Türkiye Büyük NJillet 
Meclisinin çatısı altında gerekli uzmanlık 
dalları, gerekli organlar var mıdır acaba? 
Ben Parlamentoya gelmeden önce, Parla
mentonun bu tip organlara sahip olduğu
nu düşünüyordum. Bugün Parlamento
nun kütüphanesine baktığınızda, arşivle
me, kütüphane dokümantasyon tekniği
nin, çağın çok gerisinde olduğunu gör
mektesiniz. Ulaşmak istediğiniz bilgilere 
ulaşmayı bir kenara bırakalım, mevcutla
rın envanteri konusunda dahi ciddî bir ek
siklik ortadadır. 

Yine, parlamenterlerin yasama gö
revlerini yerine getirebilmeleri, Türkiye'
nin ciddî sorunlarını araşttrabilmeleri ko
nusunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
çatısı altında ciddî şekilde uzmanlaşmış ve 
kurumlaşmış organların olmadığını gör
mekteyiz. Bu çerçevede, Sayın Başkanlık 
Divanının bunları bir an önce dikkate ala
rak gerekli düzenlemeleri önümüzdeki yıl
larda yapmalarını temenni ediyorum. 
Eğer bir milletvekili, hele Türkiye gibi kal
kınmakta olan ve birçok sorunu olan bir 
ülkede meselelerin tespitinde birçok uzma
na bilgiye, ihtiyaç duyarken bunları Par
lamentoda yerine getiremiyorsa, bu, Ana
yasada egemenliğin kayıtsız şartsız millet 
adına kullanılma ilkesinin sadece kâğıt 
üzerinde, Anayasada kaldığını gösterir. 

Sayın milletvekilleri, diğer bir husus; 
parlamenterlerin çalışma koşullarına iliş
kindir. Ödenek ve yollukların ne kadar ye
tersiz olduğu dile getirildi; ama, bunun dı
şında, birçok ülkede; Amerika Birleşik 
Devletlerinde Temsilciler Meclisi üyeleri
nin, hem seçim bölgelerinde, hem de baş
kentleri VVashington'da çalışma büroları
nın olduğu bilinmektedir. Bu tip yaklaşım
lara, belirli konularda tasarruf mantığıy
la yaklaşılması mümkün değildir. Bugün, 
1988 Bütçesine baktığınızda, Türkiye Bü-
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yük Millet Meclisi Bütçesinin ne kadar 
gülünç olduğu ortadadır. İşlevleri itibariy
le hiçbir şekilde karşılaştırılmayacak bir 
çok kuruluşla karşılaştırıldığında, Parla
mentonun bütçesinin ne kadar dar hazır
landığı anlaşılacaktır. 

Yine, İngiltere'de bir meclis araştır
ması gereği ortaya çıktığı zaman bir par
lamenter, ülkenin her yerinde haberleşme 
ve seyahat konusundaki ekonomik olanak
lara ve bu konudaki gerekli araştırma ola
naklarına da sahiptir; ama, Türkiye'de 
baktığınızda, bürokratik ilişkilerde dahi 
ciddî sıkıntılar vardır. Bir milletvekili, her
hangi bir genel müdürü, bürokraside yer 
almış herhangi birisini arayıp kendisinden 
bilgi almakta güçlük çekmektedir. Bu ko
nulardaki ilişkilerin düzenlenmesi konu
sunda Başkanlık Divanına önemli görev
ler düşmektedir. Eğer parlamenterlere iti
bar edilmiyorsa, parlamentoya da itibar 
edilmiyordun Parlamenterlerin, denetim 
mekanizmalarını hakkıyla yerine getirebil
meleri için, Türkiye'nin ciddî sorunları
na eğilebilmeleri için, sanıyorum çok kı
sa sürede siyasî danışmanlığa işlerlik ka
zandırmaları gerekir. Şu anda, her iki mil
letvekiline bir sekreter verilmiştir; sekre
terlerin eğitim durumlarına, kendi bilgi 
birikimlerine bakıldığında, mevcut sekre-
terya görevlerini dahi yapamadıkları or
tadadır; mevcut özlük hakları çerçevesin
de yaklaşıldığı için. 

Bir parlamenterin, ülkenin içinde bu
lunduğu ciddî sıkıntıları dile getirebilme, 
bunlara çözüm bulabilecek yasama öne
rilerini ortaya koyabilme, Meclis araştır
maları açabilmeleri için çok kısa sürede 
kendisine yardımcı olabilecek siyasî danış
manlık organlarına ve uzmanlık danış
manlık organlarına ihtiyacı olduğunu söy
leyebiliriz. Bu çerçevede Türkiye'nin ola
naklarını elbette bir İngiltere veya başka 
bir ülkeyle karşılaştırmayabiliriz; ama sa

nıyorum, Türkiye demokrasisinin, genç 
demokrasisinin en önemli şansı da parla
mentodur, bu parlamentoya işlev kazan
dırmak, iktidanyla, muhalefetiyle önem
li bir hizmet vesilesi olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, süreniz 
dolmuştur; lütfen toparlayınız. 

FUAT ATALAY (Devamla) — To
parlıyorum Sayın Başkan. 

Bu bürokratik ilişkilerle ilgili olarak 
önerilerimi söyledikten sonra, eski millet
vekillerinin durumlarının da dikkate alı
narak, gerekli düzenlemelerin yapılması
nı temenni ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, önemli gördü
ğüm bir husus; biçimsel de gelse, bana gö
re bir hayli önemli olan bir konu, Türki
ye Büyük Millet Meclisinin korunma me
selesidir. Öneri olarak, önümüzdeki dö
nemde düşünülmesi gereken bir anlayış 
olarak, direkt olarak Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanına, Başkanlık Divanı
na bağlı bir güvenlik kuvvetinin, organı
nın kurulmasının daha doğru olduğuna 
inanıyorum. Bunun, Türk Silahlı Kuvvet
lerine veya başka birtakım güvenlik organ
larına, birimlerine güvensizlik anlamında 
alınmaması gerektiğine de dikkatinizi çek
mek istiyorum. Mademki yasama, denet
leme görevini yapan ve egemenliği millet 
âdına kullanan bu kurum bağımsızdır, o 
halde bu kurumu koruyan silahlı güçlerin 
de bu parlamentonun bağrından çıkmış 
Başkanlık Divanı tarafından denetlenme
sinin daha doğru olacağına inanıyorum. 

Görüşlerimi, 10 dakikalık kısa süre 
içerisinde ancak bu kadar açıklayabildim. 

Beni dinlediğiniz için hepinize saygı
larımı sunuyorum. (SHP ve ANAP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Atalay. 

Başkanlık adına, Sayın İlyas Ak taş; 
buyurun efendim. 

— 199 — 
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TBMM BAŞKANVEKİLİ İLYAS 
AKTAŞ (Samsun) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin Bütçesi görüşülürken, yapıcı, 
uyancı eleştirileriyle bizi aydınlatan muh
temel arkadaşlarımın beyanlarına Başkan
lık Divanı adına cevap vermek üzere hu
zurunuzdayım; bu vesileyle hepinize say
gılar sunuyorum. (Alkışlar) 

Efendim, anlayabildiğim kadarıyla, 
eleştiriler, genellikle içtüzüğün çıkarılma
ması, kanun hükmünde kararname çıkar
ma yetkisinin, Hükümetçe suiistimal edil
mesi, lojmanların inşaat noksanlıkları, 
Kültür Sanat Vakfı; bunun dışında, mil
letvekillerinin yasama faaliyetlerini yeri
ne getirebilmeleri için gerekli huzur orta
mının, altyapının Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığınca yeteri kadar temin 
edilmemesi gibi noktalarda toplandı. Bu 
arada, bazı arkadaşlarımız, lojmanlarda
ki yakıt israfından, içindeki mefruşatın ve 
yapıların kalitesiz olduğundan da bahset
tiler; bunlara mümkün olduğu kadar ce
vap vermeye çalışayım. 

Her şeyden evvel -Bütçe Komisyo
nunda da ifade ettim- Anayasanın 87 nci 
maddesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin iki önemli görevi olduğunu saymak
tadır. Bunlardan birisi, yasama, ikincisi 
de, millet adına icrayı denetleme görevi
dir. Bu itibarla, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlık Divanının, sayın millet
vekillerine yapabileceği bütün hizmetlerin 
bu iki maksada matuf olması iktiza eder; 
ama, gelin görün ki, tüm arkadaşlar, loj
man, yakıt, servis vesaire gibi, aslında bu 
Meclisin görevleri dışındaki bazı mesele
lerin noksanlığından, özellikle bahsettiler. 
Gönül ister ki, her parlamenter arkadaşı
mız en huzurlu ortamda yaşasın; ama, ül
kemizin imkânları sınırlıdır, tabiatıyla 
Parlamentoyu da bu ülkenin gerçekleri dı
şında tutmamız mümkün değildir. Geçen 
yıl, hatırlarsınız, burada bütçe görüşülür

ken, odaların kifayetsizliğinden, sekreter
lerin azlığından, telefon ücretlerinin par
lamenterlerden kesilmesinden söz edilmiş
ti; takdir buyurursunuz ki, bu meseleler 
kademe kademe çözülüyor. Bu sene çok 
şükür, iki arkadaşımıza bir sekreter ver
me imkânı oldu. Ayrıca, parlamenter ar
kadaşlarımızın halkla ilişkiler binasında
ki telefon ücretleri, artık Türkiye Büyük 
Millet Meclisi tarafından karşılanıyor. 

Bu arada, hatırlayacaksınız, kanun 
hükmünde kararname çıkarma yetkisi, 
1971 Anayasa değişikliği ile Türk Anaya
sasına girmiş bir sitem. O, tamamen Mec
lisin dışındaki bir olay. Parlamentonun bu
nu denetleme imkânı yok; fakat Anayasa
nın 91 inci maddesi, "Hükümet, kanun 
hükmünde kararname çıkarır çıkarmaz, 
bunu hemen Yüce Meclise sevk eder'' de
miş; ama sevk etmekle mesele bitiyor mu? 
Tabiatıyla bitmiyor. Ne yapılması lazım? 
İlgili komisyonlarda görüşülmesi lazım. 
Başkanın ya da Başkanlığın direkt olarak 
komisyonlara emir verme yetkisi yok; sa
dece, "Komisyonları Meclis Başkanı 
denetler'' diyor; ama bir müeyyide de ge
tirmemiş. Eğer komisyon layıkı veçhile ça
lışmıyorsa, Meclis Başkanı ne yapar? Ko
misyonu feshedebilir mi? Hayır. Görevden 
alabilir mi? Hayır. "Siz çalışmıyorsunuz, 
illa çalışın da şu kanunu veya şu kanun 
hükmünde kararnameyi Yüce Kurula 
indirin" diyebilir mi? Temenni ve tavsiye 
niteliğinde diyebilir, bunun dışında baş
ka bir yetkisi yoktur. Ümit ediyorum, bü
tün arkadaşların, ittifakla, "çıkarıla
madığını" iddia ettikleri içtüzük, siyasî 
partilerimiz tarafından bir anlaşma sağ
lanır ve bir an önce Yüce Kuruldan çıka
rılırsa, bu meseleye de daha ciddî bir iş
lerlik kazandırılma imkânı sağlanır; aksi 
halde, Başkanın yapabileceği şeyler bu ko
nuda sınırlı. O bakımdan, işlev, dönüp do
laşıp, daha ziyade içtüzüğün bir an önce 
çıkarılması keyfiyetine geliyor. Bizim de 
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Başkanlık Divanı olarak, özellikle zaman 
zaman oturumu yöneten başkanvekili ar
kadaşlar olarak, içtüzükten şikâyetlerimiz 
ve sıkıntılarımız var; ama elimizde mev
cut içtüzük de bu. Bu itibarla, temenni 
ediyoruz, bir an önce siyasî parti grupları 
bu konuda ittifak ederler, öncelikle ve ive
dilikle; esasen geçen dönem büyük ölçü
de olgunlaşmış olan içtüzük bir an önce 
çıkarılır ve bu vesile ile bu şikâyetlerin bü
yük bir bölümü ortadan kalkmış olur. 

Sayın milletvekilleri, eski parlamen
terlerle ilgili bazı düzenlemelerin yapılma
sı gerektiğini arkadaşlar ittifak halinde te
menni ettiler. Plan ve Bütçe Komisyonun
da da ifade etmiştik; özellikle bir arkada
şımız orada konuşurken çok veciz şeklide 
ifade etmişti; bu çatı altında bulunan her
kes eskimeye mahkûm. Tabiatıyla, yıllar
ca fedakâr bir şekilde gece gündüz çalışıp 
uğraşan, hatta zaman zaman bazı darbe
lere de muhatap olan bu değerli arkadaş
larımızın, kendilerine yakışır şekilde yeni 
bir statüye kavuşturulması sadedinde bazı 
çalışmalarımız var. Hatta, parlamenterler
le ilgili bütün bu münakaşaları ortadan 
kaldırmak ve bu işi nihaî bir çözüme bağ
lamak için belki bir parlamenterler per
sonel yasası hazırlayacağız; böyle bir dü
şüncemiz var. Eğer bunu sağlayabilirsek, 
daha önce konuşan bir arkadaşımın, Sa
yın Ağaoğlu'nun ifade ettiği, "En yüksek 
devlet memurunun maaşını geçemez, 
geçer" şeklindeki tartışmaları da bu vesi
leyle ortadan kaldırmış oluruz. Böylece, 
belki zaman zaman ya da ilk günlerde ba
sında bazı tepkilere muhatap oluruz; ama, 
bu meseleyi de kökünden halletmiş oluruz. 
Bu konuda bir çalışma yapılmaya başlan
mıştır, ümit ediyorum, inşallah kısa za
manda Yüce Kurula sevk edilir, bu şikâ
yetler ve bu sıkıntılar da böylece nihaî ola
rak çözüme bağlanmış olur. 

Bazı arkadaşlarımız, misafirhanemi
zin bulunmadığından, bir yazlık kampı-
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mızm olmadığından söz ettiler. Ben her 
zaman şunu ifade ediyorum; Büyük Mil
let Meclisini insan kalbine benzetiyorum, 
insan kalbi vücudun her tarafına kanı tev
zi ediyor, pompalıyor, dağıtıyor; ama ken
disine sıra gelince almıyor, alamıyor; çün
kü hemen dedikodular başlıyor. Aslında, 
bu noktada cesur olmak lazım, belki çok 
eleştirilerinize muhatap olan lojmanların 
yapılmış olması da bu noktada önemli bir 
adım olmuştur. Ümit ediyorum, bu konu
da parlamenter arkadaşlarımızın yasama 
ve denetleme faaliyetlerini en iyi şekilde 
yürütebilmeleri için gerekli manevî orta
mın da onlara hazırlanması bakımından, 
bu tip tesislere kanaatimce bu Parlamen
tonun üyelerinin ve hatta personelinin de 
büyük ölçüde ihtiyacı vardır ve onlara, en 
fazla buradaki arkadaşlarımız layıktır. 

Politika gerçekten zor bir görev, he
pimizin çilesi müşterek. Gece gündüz uğ
raşıyorsunuz, didiniyorsunuz; senede 10 
gün, 15 gün dinlenmeye hakkınız yok... 
Olmaz böyle şey tabiatıyla. 

Kamp konusunda, evvelce Sayın Ka-
raduman zamanında bir girişim olmuştu, 
ümit ediyorum, biz de bunu devam etti
receğiz. 

Bunun dışında, istanbul'da bir misa
firhane yaptırıyoruz, aşağı yukarı 72 ya
taklık olacak tahmin ediyorum. Oradan, 
İstanbul'a gidip gelen ve halen parlamen
ter olan arkadaşlarımız ve bu arada da di
ğer eski parlamenterler yararlanmış ola
cak. Aslında, arkadaşlarımız mutlaka da
ha iyisine layıktır; ama, işte şimdilik bu 
yapılabiliyor, inşallah, gelecek başkanlık 
divanları daha da güzellerini parlamenter
lerin hizmetine sunar. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Dinçer-
ler, özellikle benim önümdeki notta lehte 
konuşacak deniliyordu; ama, o çok ince 
noktalara parmak bastılar... 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Üzerinde konuştu. 

201 — 
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M. VEHBİ DİNÇERLER (Hatay) 
— Meclisin lehinde konuştum. 

TBMM BAŞKANVEKİLİ İLYAS 
AKTAŞ (Devamla) — Ben, pek lehte dü
şünemedim. 

Sayın Dinçerler bugüne kadar, Sayın 
Başkandan, "Ben İstanbul'daki ilk toplan
tıya katılacağım" ya da "Gelen şu heyeti 
karşılayacağım, şuna şuna ihtiyacım var" 
demiş de alamamış mı? Ben düşünemiyo
rum; ama "Söyledikleri haklıdır 
demeyeyim" diyor ama... 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
"Demeye mecbur olmayayım" diyor. 

TBMM BAŞKANVEKİLİ İLYAS 
AKTAŞ (Devamla) — Efendim, işte, çı
karılan mevcut kanun diyor ki, "Bütün bu 
yetkiler Sayın Başkana aittir." Kaldı ki, 
Komisyonlar da Meclise niyabeten görev 
yapan kuruluşlardır. Gönül ister ki, her
kesin yıkıldığı yerde bir han yapalım; ama 
bu mümkün değil tabiatıyla. 

Bu itibarla, gerçekten, Konsey zama
nında hazırlanan bir yasa var; Sayın Din
çerler'in ifade ettiği gibi, bunda bir bü
rokrat hâkimiyeti ve kokusu olabilir; ama, 
yine temenni ediyorum, siyasî partiler hep 
bir aradayız, toparlanalım, Büyük Millet 
Meclisinin Teşkilat Kanununu elbirliğiy
le değiştirelim. Buna hiçbir mâni hal yok, 
hiçbir arkadaşımızın buna karşı çıkacağı
nı sanmıyorum. 

Düşünün, naçizane, Başkanvekili 
olarak ben, bana tahsis edilen arabayla 
Ankara dışına çıkamıyorum Başkandan 
izin almam lazım, küçümsemek için söy
lemiyorum ama, bir orman bölge şefi, ara
basıyla kalkıyor Ankara'dan, bilfarz 
Van'a, kimseden izin almadan gidebiliyor. 
Bazı aksaklıklar var... 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — 
Onları düzeltin. 

TBMM BAŞKANVEKİLİ İLYAS 
AKTAŞ (Devamla) — Ümit ediyorum, za

man içinde bunları düzelteceğiz. 
Efendim, arkadaşlar çok yakıt har

candığını ifade ettiler. Bana bu konuda sa
yın bürokrat arkadaşlarım not verdi; de
niyor ki, bidayette lojmanların proje de
ğer hesapları 6 000 tona göre yapılmış; 
ama gerçekte, yılda kullanılan yakıt mik
tarı 4 000 tondur. Değerli arkadaşıma ce
vaben arz ederim. 

Bunun dışında, Sayın Dinçerler'in 
özellikle üzerinde durduğu bizim bir araş
tırma Kurulumuz var; Sayın Dinçerler, 
"Ben ondan, mayıs ayında yazdığım hal
de bugüne kadar cevap allamadım'' dedi, 
yanılmıyorsam. Aslında, bu Kuruldan ta
lep ettiği konularla ilgili cevap hazırlan
mış, kendilerine tam sunulmak üzereyken, 
"Ben gündemden çıkardım bunu" demiş; 
o yazı halen bu notların üzerinde duru
yor, arzu ederlerse verebilirim. Bana in
tikal eden olay bu. 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Hatay) 
— Bana mı inanıyorsunuz, o yazılana mı 
inanıyorsunuz? 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı ko
nuşmayınız. Bunu sonra, dışarıda konu
şursunuz Sayın Dinçerler. 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Hatay) 
— Olmaz böyle şey. 

TBMM BAŞKANVEKİLİ İLYAS 
AKTAŞ (Devamla) — Ben, evvelemirde 
milletvekiline inanırım; fakat, "Bana öy
le ifade edildi'' diyorum. Hadise bundan 
ibaret. 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Hatay) 
— Orada her ifadeyi söyleyemezsiniz Sa
yın Aktaş. Gönderildiyse, "Gönderildi" 
desinler; "gönderilmedi" diyorum. 

BAŞKAN — Devam ediniz efendim. 
TBMM BAŞKANVEKİLİ İLYAS 

AKTAŞ (Devamla) — Lojmanlarda sık sık 
elektrik kesintisi olduğu ifade edildi. Bu
nu Komisyonda da söyledim; Türkiye 
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Elektrik Kurumu ile bu konuda bir mu
tabakata vanlmış, ring hattı denen bir hat 
-neyi ifade ediyor bilemiyorum, teknik bil
gim yok- yakında sağlanacak ve böylece 
kesinti olayı ortadan kaldırılmış olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet'Meclisini Ta
nıtma Vakfına bütçeden para ayrıldığı ifa
de ediliyor. Böyle bir şey yok; Vakfa büt
çeden para verilmiyor, yalnız, Kültür ve 
Sanat Kuruluna para veriliyor. 

Bir arkadaşımız "Ne iş yapar bu Va
kıf?" diye sordu. Efendim, Vakfın mak
sadı, Türkiye'de "Millî hâkimiyet" fikri
ni yaymak. İşte zaman zaman siz de du
yuyorsunuz -belki katılanlarınız da var, 
ben şahsen hiç katılma fırsatı bulamadım-
ülkemizin muhtelif illerinde toplantılar ya-
pılıyor; "Mil l î hâkimiyet, ulusal 
egemenlik" kavramı genç kuşaklara an
latılmaya çalışılıyor; millî hâkimiyeti işler 
nitelikte şiir ve resim müsabakaları düzen
leniyor, bu müsabakalarda başarılı olan 
öğrencilere ödüller bu Vakıf tarafından 
dağıtılıyor ve böylece "Millî hâkimiyet" 
fikrinin gelecek kuşaklara aşılanması ama
cına matuf bazı çalışmalar yapılıyor. Vak
fımızın maksadı bu. 

Danışma Kurulunun işlevini yerine 
getirmediği ifade edildi. Gerçekten, Da
nışma Kurulunun oluşturulmasından 
maksat, siyasî partiler arasındaki diyalo
gu, uzlaşmayı sağlamak; ama, zaman za
man orada da sağlanamıyormuş bu; fakat, 
Tüzüğün 19 uncu maddesi, Danışma Ku
rulunda ittifak sağlanamadığı takdirde, o 
siyasî partilerden herhangi birisinin Yü
ce Kuruldan bazı şeyleri talep etme im
kânını veriyor. Burada zaman zaman 
ifade ediliyor; "Danışma Kurulu sadece 
toplanıyor ama, sırf geliniyor, iktidar Par
tisinin burada bazı şeyleri talep etme im
kânı doğuyor" deniyor. Bu, içtüzüğün 19 
uncu maddesinden kaynaklanıyor. Baş
kanlığın bunda herhangi bir dahli yok; 

Genel Kurul da onaylayınca, bildiğiniz so
nuçlar meydana geliyor. Bu itibarla, de
diğim gibi, içtüzük değişikliği ya da İçtü
zük çahşmalan sırasında bu mesele de ye
niden gözden geçirilebilir. 

Denetim konularına gelince: Tabia
tıyla, Büyük Millet Meclisi Başkanlık Di
vanı ya da oturumu yöneten Başkanın bu 
konularda yapabileceği fazla bir şey yok. 
Yüce Heyet karar veriyor, biz de kararla
rı uygulamakla mükellefiz, bu itibarla, 
"Haftada iki gün denetime ayrılsın" de
nirse, gündem o şekilde düzenlenir. Aksi 
halde, bu şekilde uygulama tabiatıyla de
vam eder. Gündemde çok sözlü soru bi
rikmiş... Şu yapılabilir ve "Bir salı günü 
sözlü sorular cevaplandırılsın, bir diğer sa
lı günü de araştırma, soruşturma ve gen
soru önergelerine zaman ayrılsın" da de
nebilir; ama bütün bunlar, Başkanın ve 
Başkanlık Divanının inisiyatifinin dışında
ki şeyler; bunu da takdirinize arz ederim. 

Bazı arkadaşlarımız seçim sistemi 
üzerinde durdular. Tabiî, bu bizim konu
muzun dışında bir olay. Burada dün, büt
çenin tümü üzerindeki görüşmeler sırasın
da da bu tartışıldı. 

Odaların yetersizliğine katılıyorum; 
ama şimdilik elde olan imkânlar bu kadar. 

Mebus lojmanlannm bulunduğu yer
de, zannediyorum onbeş gün içinde bir lo
kal ile bir sağlık ünitesi, değerli arkadaş-
lanmızın ve yakınlarının hizmetine sunu
lacaktır. 

Bir arkadaşımız oto telefonlarından 
söz etti. PTT Genel Müdürlüğüyle bu ko
nuda temaslarımız devam etmektedir, ça
lışmaların sonucu sayın üyelere bildirile
cektir. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Pa
zartesi günü 4 milyon lira idi, salı günü 
6 milyon lira oldu Sayın Başkan. 

TBMM BAŞKANVEKİLİ İLYAS 
AKTAŞ (Devamla) — O da bahtımıza 
artık. 
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Meclisin bu dönemki çalışmaları ko
nusunda, arkadaşlar sizlere takdim etmek 
üzere bana bir bilgi "sunmuşlardı; ancak, 
ne kadar kanun tasarı ve teklifi, ne kadar 
araştırma, soruşturma ve gensoru önergesi 
Meclise gelmiş, ne kadarı bugüne kadar 
Meclisin Genel Kurulundan geçmiş; bun
lar çeşitli vesilelerle söylendi, tekrar etmek
te fayda görmüyorum. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Zabıtlara geçmesinde yarar var Sayın 
Başkan. 

TBMM BAŞKANVEKİLİ İLYAS 
AKTAŞ (Devamla) — Öyle mi efendim... 
O zaman kısaca arz etmeye çalışayım. 

Bugüne kadar 78 birleşim..* 

HAYDAR KOYUNCU (Konya) — 
Başkan, kararından dönme. 

BAŞKAN — Daha önce bunlar ar
kadaşlar tarafından söylenildi Sayın Ak-
taş, vakitten tasarruf bakımından... 

TBMM BAŞKANVEKİLİ İLYAS 
AKTAŞ (Devamla) — Bunlar söylendi Sa
yın Bayazıt, ama açıklayayım. Bugüne ka
dar 78 birleşim yapılmış. Aşağı yukarı bu 
önümdeki notu arkadaşlar hemen hemen 
tekrar ettiler. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Önceden zabıtlara geçmişse mesele yok; 
ama geçmemişse, bence geçmesinde yarar 
var. 

TBMM BAŞKANVEKİLİ İLYAS 
AKTAŞ (Devamla) — Geçti efendim. 

Kısaca söyleyebileceklerim bundan 
ibaret. 

Bir arkadaşımız, Sayın Başkanın son 
zamanlarda yapılan bazı atamalarda ken
di akraba, eş ve dostlarını kayırdığını ifa
de ettiler. Kesinlikle bu doğru değil. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — 
Buna itiraz etme Başkan, bu doğru. 
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TBMM BAŞKANVEKİLİ İLYAS 
AKTAŞ (Devamla) — Esasen, bir kişinin, 
Genel Sekreter, sekreter, şef ya da memur 
olarak alınabilmesi için muayyen şartlan 
taşıması lazım. Bu itibarla, alman ya da 
şu anda atanan kişiler arasında Erzincanlı 
da olabilir; ama, bunu kalkıp da işte bu
nu, "Saym Başkan, akrabalarını belirli 
yerlere getiriyor'' şeklinde yorumlamak, 
kanaatimce doğru değil. 

Bu vesileyle, bütçenin Yüce Meclise, 
milletimizej memleketimize hayırlı olma
sını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Aİctaş. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Soru 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Başka soru soracak ar
kadaş var mı? Yok. 

Buyurun Sayın Genç. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, daha önce Yüce Meclisin kabul 
ettiği ve Cumhurbaşkanının veto ettiği bir 
kanun vardı; bu kanun, 1918 sayılı Kaçak
çılığın Men ve Takibine Dair Kanundaki 
Değişikliklerle ilgili idi ve özellikle hayalî 
ihracatçılara hapis cezası getiren bir ka
nundur. Bu Kanun, Meclisimizin Adalet 
Komisyonuna çoktan gitti, aşağı yukarı 2 
aya yakın bir süre de geçti, ondan sonra 
birçok kanun tasarıları Adalet Komisyo
nundan geçip, Genel Kurulun gündemi
ne gelip, kanunlaştığı halde; bu kanun hâ
lâ Yüce Meclisin gündemine gelmedi. Ni
ye gelmemiştir? Bu Kanunun geri isten
mesi konusunda Hükümetin yazılı veya 
sözlü bir talebi var mıdır efendim? 

BAŞKAN — Sayın Aktaş, suali duy
dunuz, buyurun efendim. 

TBMM BAŞKANVEKİLİ İLYAS 
AKTAŞ (Samsun) — Sayın Genc'in sor
duğu soru, bize Plan ve Bütçe Komisyo-
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nunda da sorulmuştu. Gerçekten, Adalet 
Komisyonundan 1918 sayılı Kaçakçılığın 
Men ve Takibine Dair Kanunla ilgili de
ğişiklik teklifi geçmiş, komisyon raporu da 
hazırlanmış ve şu anda matbaada, basıl
mak üzeredir, çok yakında sayın üyeleri
mize dağıtılacaktır. Geri alma söz konu
su değildir. Malumaten arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçesi 
ve Kesinhesabı üzerindeki görüşmeler ta
mamlanmıştır. 

Bütçenin bölümlerine geçilmesini oy
larınıza sunuyorum: Bölümlere geçilme
sini kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Bölümlere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

Program 
kodu 

101 

A - CETVELİ 

Açıklama Lira 

Genel yönetim ve destek hizmetleri 39 386 000 000 

BAŞKAN — Bu fasıl üzerinde bir 
önerge vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1989 Yılı Türki
ye Büyük Millet Meclisi Bütçesinin Bölüm 
101, madde 001, harcama kalemi 700'e ko
nulan ödeneğin 1 milyar 630 milyon TL. 
düşürülerek, 6 milyar 522 milyon olması
nı arz ve teklif ederiz. 

Bedrettin Doğancan Akyürek 
İstanbul 

Abdulbaki Albayrak 
İstanbul 

Ömer Ferruh İlter 
İstanbul 

Mehmet Akdemir 
Gaziantep 

Mustafa Bozkurt 
Aydın 

Zeynel Aslan 
Adıyaman 

Nabi Poyraz 
Ordu 

M. Vehbi Dinçerler 
Hatay . 

Yılmaz Hocaoğlu 
Adana 

Raşit Daldal 
Niğde 

Naim Geylani 
Hakkâri 

Ali Tannyar 
İstanbul 

Aycân Çakıroğulları 
Denizli 

Kâzım Çağlayan 
Kırşehir 

Ali Pınarbaşı 
Konya 

Fethi Çelikbaş 
Burdur 

Reşit Ülker 
İstanbul 

Abdulmecit Yağan 
Kayseri 

Mehmet Keçeciler 
Konya 

Işılay Saygın 
İzmir 

Burhan Cahit Gündüz 
İzmir 

Ledin Barlas 
Adana 
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Hüseyin Barlas Doğu 
Ankara 

Mehmet Gedik 
Bursa 

Recep Orhan Ergun 
Kayseri 

Temel Gündoğdu 
İstanbul 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

Mehmet Şimşek 
Konya 

Ali Çiftçi 
Çankırı 

Mümin Kahraman 
Çanakkale 

Ersin Taranoğlu 
Sakarya 

Halil Özsoy 
Kayseri 

Selahattin Mumcuoğlu 
Van 

Zeki Uzun 
Tokat 

Seçkin Fırat 
Bolu 

M. T U R A N BAYAZIT (İzmir) — 
Sayın Başkan, hangi tertip efendim? Ter
tibin adı okunsun lütfen. 

BAŞKAN — Tekrar okutuyorum Sa
yın Bayazıt. 

M . T U R A N BAYAZIT (İzmir) — 
Hangi ödenekten kesildi? önerge açık de
ğil efendim. Önergede numaralar var; onu 
istemiyoruz, anlayamıyoruz onu, o numa
raların karşılığı nedir? 

BAŞKAN — Yapı tesis ve büyük ona
rım giderlerinden. 

M. T U R A N BAYAZIT (İzmir) — 
Hangi yapılardan kesilecek? 

T B M M BAŞKANVEKİLİ İLYAS 
AKTAŞ (Samsun) — Memur lojmanları. 

BAŞKAN — Efendim, önergeye Ko
misyon katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE K O MİS Y O N U 
BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Komisyon katılamıyor Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 

ULAŞTIRMA BAKANI E K R E M 
PAKDEMİRLİ (Manisa) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Kabul edilen önerge muvacehesinde, 
faslı tekrar okutuyorum: 

Program 
kodu 

101 

Açıklama Lira 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler..., 
meyenler... Kabul edilmiştir. 
Devam edin lütfen. 

37 756 000 000 
Kabul et-
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Program 
kodu Açıklama Lira 

111 Yasama Hizmetleri 20 081 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

112 Millî Sarayların İdare ve Korunması 11 594 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan 
Transferler 895 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 70 326 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçesinin 
bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 1987 
Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin 1987 Malî Yılı Kesinhesabınm 

bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum: 
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A — C E T V E L İ 
* 

Genel 
ödenek toplamı 

Prog. Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 16 651 803 658 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Yasama Hizmetleri 8 843 040 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Millî Saraylar İdare ve Korunması 6 835 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 1 042 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

990 Özel Ödeneklere İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi 729 673 927 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

T O P L A M 34 101 518 131 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
1987 Malî Yılı Kesinhesabınm bölümleri 
kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
1989 Malî Yılı Bütçesiyle, 1987 Malî Yılı 
Kesinhesabı kabul edilmiştir; hayırlı olma

sını dilerim. 
Vaktimiz dolmak üzeredir, saat 

14.00'te toplanmak üzere oturumu kapa
tıyorum. 

Kapanma Saati : 12.52 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili E. Yıldırım Avcı 
KÂTİP ÜYELER : Nurhan Tekinel (Kastamonu), Mehmet Akarca (Samsun) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 38 inci Birleşiminin ikinci oturumunu 
içiyorum. 

II. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

B) ÖNERİLER 

a) DANIŞMA KURULU ÖNE
RİLERİ 

1. — 9.12.1988 tarihli gekn kâğıtlarda ya
yımlanan 157 sıra saydı, 2547 saydı Yükseköğ
retim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Xi-
pdması ve Bu Kanuna Bir Ek ve Üç Geçici Madde 
Eklenmesine Dair 16.11.1988 tarih ve 3503 sa
ydı Kanun ve Anayasanın 89 uncu maddesi gere
ğince Cumhurbafkantnca bir daha görüşülmek üzere 
geri gönderme tezkeresinin gündemin 1 inci sırası
na alınarak, görüşmelerinin bugünkü bütçe prog
ramının bitiminden sonra yapılmasına diskin Da
nışma Kurulu önerisi 

BAŞKAN — 1989 Malî Yılı Genel ve 
Katma Bütçe Kanun Tasarıları ile 1987 
Malî Yılı Kesinhesap Kanun Tasarıları 
üzerindeki görüşmelere devam edeceğiz; 
ancak, görüşmelere geçmeden önce, Da
nışma Kurulu önerisi vardır; okutup, oy
larınıza sunacağım. 

Danışma Kurulu Önerisi 
No : 21 Tarihi : 10.12.1988 

Danışma Kurulunca, aşağıdaki öne

rinin Genel Kurulun onayına sunulması 
uygun görülmüştür. 

Yıldırım Akbulut 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
ANAP Grubu Başkanvekili 

Abdülkadir Aksu 
SHP Grubu Başkanvekili 

Hikmet Çetin 
DYP Grubu Başkanvekili 

Vefa Tanır 
Öneri: 9.12.1988 Tarihli Gelen Kâ

ğıtlarda yayımlanan 157 Sıra Sayılı, 2547 
Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılması ve Bu 
Kanuna Bir Ek ve Üç Geçici Madde Ek
lenmesine Dair 16.11.1988 tarih ve 3503 
Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu 
Maddesi gereğince Cumhurbaşkanınca 
bir daha görüşülmek üzere geri gönder
me tezkeresinin gündemin 1 inci sırasına 
alınarak görüşmelerinin bugünkü bütçe 
programının bitiminden sonra yapılması 
önerilmiştir. 

BAŞKAN — Öneriyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Öneri, kabul edilmiştir. 

209 — 



T.B.M.M. B : 38 10 . 12 . 1988 O : 2 

III. — K A N U N TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

1. — 1989 Malî Yılı Genel ve Katma Büt
çeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarı
ları ile 1987 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli 
idareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasa
rıları (1/496, 1/497; 1/476, 3/666, 3/582; 
1/475. 3/667) (S. Sayıları: 111, 112, 134, 136) 
(Devam) 

B) CUMHURBAŞKANLIĞI 

1, — Cumhurbaşkanlığı 1989 Malî Yüı 
Bütçesi 

2. — Cumhurbaşkanlığı 1987Malî YûıKe-
sinhesabı 

BAŞKAN — Programa göre, Cum
hurbaşkanlığı bütçesi ve kesinhesabınm 
görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
C u m h u r b a ş k a n l ı ğ ı Temsilcisi?.. 

Burada. 
Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerinde 

söz alaııları sırasıyla okuyorum: SHP 
Grubu adına Sayın Özer Gürbüz, DYP 
Grubu adına Sayın Mustafa Çorapçıoğ-
lu, ANAP Grubu adına Sayın Orhan 
F.rgüder. 

Şahısları adına söz isteyen yoktur. 

SHP Grubu adına, Sayın Özer Gür
büz; buyurunuz efendim. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

S H P G R U B U A D I N A Ö Z E R 
G Ü R B Ü Z (Sinop) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; Cumhurbaşkanlığı büt
çesi üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Par
tinin görüşlerini sunmak üzere söz almış 
bulunuyorum. Bu vesileyle Yüce Kurula 
saygılar sunarım. (SHP sıralarından al
kışlar) 

Anayasamıza göre, Cuhurbaşkanı, 
devletin başıdır; bu sıfatla, Türkiye Cum
huriyetini ve Türk Milletinin birliğini 

temsil eder. Böylesine saygın bir makamın 
bütçesini, malî yönden incelemek ve irde
lemek istemiyoruz. Birçok demokratik ül
kelerde de, cumhurbaşkanlığı bütçeleri 
fazlaca tartışılmadan geçen bütçelerdir ve 
böylesine gelenekler oluşmuştur. Bizde de 
bütçe görüşmeleri incelendiğinde, Türk 
bütçe uygulamasında. Cumhurbaşkanlı
ğı bütçelerinin fazla tartışılmadan geçen 
bütçeler olduğu, bövle bir geleneğin ülke
mizde yerleştiği'görülecektir. 

Bu nedenlerle. Sosyaldemokrat Halk
çı Parti Gurubu adına konuşmalarımı, 
Cumhurbaşkanlığı yürütme ve yasama 
ilişkileri, 1982 Anayasasının getirdiği ye
ni kurum ve kurullar, son günlerde gün
cel olan Cumhurbaşkanlığı seçimi ve yi
ne son günlerde kamuoyunda rastlanan 
demokrasi adına tanışmalar konularında 
toparlayarak sürdürmeye çalışacağım. 

Cumhurbaşkanlığınca imzalanma
dan yürürlüğe girmeyen kanun kuvvetin
de kararnamelerden ben de söz etmek is
tiyorum. Sayın milletvekili arkadaşlarımız 
sabahleyin bu konudan epeyce söz ettiler. 

Kanun hükmünde kararname, yük
sek malumlarınız olduğu gibi, 1961 Ana
yasasına. 1971 yılında yapılan değişiklik
le girmiştir; 1982 Anayasasıyla kapsamı bi
raz daha genişletilmiş ve uygulamada, 
adeta yasamayı devre dışı bırakarak," doğ
ruca, kanun hükmünde kararnamelerle 
yasama yetkisi de kullanılır hale getirilmiş
tir. Geçmiş uygulamalara bakılırsa görü
lür ki, 1978-1982 yıllarında 18 kanun hük
münde kararname, 1983-1989 yılları ara
sında, yani Anavatan Partisinin iktidar ol
duğu sürece, 89 kanun kuvvetinde karar
name; 1984 yılında 46 kanun hükmünde 
kararname çıkmıştır. Sonuç olarak bakıl-
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dığında, Kanun hükmünde kararnamele
rin sayısı, en son 348'i bulmuştur. Oysa, 
bu konuda Fransa'ya baktığımızda, Fran
sa'da 1958-1983 yılları arasında yalnız 19 
kanun hükmünde kararname çıkmıştır. 

Sayın Başkanım, sayın milletvekille
ri; bu konu, biraz da Anayasamızın çer
çeve çizmediğinden meydana gelmektedir. 
Her ne kadar Anayasamız, "Kanun hük
münde kararnameler, yayınlandığı anda 
Meclise sunulur" demekte ise de, bundan 
sonraki işlem için getirdiği "Mecliste, ko
misyonlarda ve Genel Kurulda öncelikle 
ve ivedilikle görüşülür" hükmü bir türlü 
yürümemektedir, kanun hükmünde karar
nameler yıllarca komisyon gündemlerin
de beklemektedir. Oysa, mehaz italyan 
Anayasası buna bir çerçeve getirmiştir; 
Eğer, bir kanun hükmünde kararname 
çıktığında meclis toplantı halinde değilse 
ve beş gün içinde toplanamazsa ya da top
lanır, görüşür, altmış gün içinde yasalaşa-
mazsa, o kanun hükmünde kararname 
yürürlükten kalkmaktadır. Anayasamızda 
böylesine çerçeve ve sınır belirleyici hü
kümler olmadığı için, kanun hükmünde 
kararname, neredeyse yasamanın yerine 
geçmektedir, Yasama, neredeyse devre dışı 
bırakılmıştır. Kanun hükmünde kararna
melerle işleri yürütmek herhalde biraz da
ha kolay gelmektedir ki, özellikle Anava
tan İktidarı zamanında meseleler, tama
men kanun hükmünde kararnamelerle çö
zülmektedir. Bundan kim kaybetmektedir 
sayın milletvekilleri? Parlamentomuz kay
betmektedir. Vatandaşlarımız, kanun hük-. 
mündeki kararnamenin sonuçlarını duy
duğunda, bizlere telefon edip, "Neler çı
kıyor, haberiniz yok mu?" diye sormak
tadırlar. Gerçekten haberimiz yok. Yasa
ma Meclisine geliyor; ama, görüşme ola
nağımız yok. Alınmış yetkiler, alabildiği
ne kanun kuvvetinde kararnamelerle gi
diyor. Oysa, Anayasanın da belirlediği gi
bi, bunlar, çok nadir, istisnai, teknik ko-
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nularda hazırlanabilmeli ve çıkmalıdır. 
Bizde, bilindiği gibi, personel yasası üze
rindeki bütün değişiklikler kanun hük
münde kararnamelerle gitmektedir ve Hü
kümet, benzeri birçok konularda işleri ka
nun hükmünde kararnameler yürüt
mektedir. 

Değerli arkadaşlarımız dün de orta
ya getirdiler; fonlarla, bütçe devre dışı kal
dı, kanun hükmünde kararnamelerle de 
Yasama Meclisi devre dışı kaldı. Çalışma
mız, bir hükümet çalışmasının arkasından 
gitmektedir. Oysa hükümetler, meclise 
bağlı olarak çalışırlar, meclisten yetki alır
lar ve meclise karşı sorumludurlar. Mec
lisimiz, neredeyse Hükümetin arkasından 
gider hale gelmiştir; Hükümet neyi nasıl 
hazırlarsa, bu böyle gitmektedir. 

Cumhurbaşkanlığı Bütçesinde konu
yu daha genişletmek istemiyorum; ancak 
konuya baştan da girdiğim gibi, kanun 
hükmünde kararnameler, Cumhurbaşka
nının imzası olmadan yayımlanıp yürür
lüğe giremiyor. Anayasımızm 104 üncü 
maddesinde "Cumhurbaşkanının görev 
ve yetkileri" başlığı altında, "Anayasanın 
uygulanmasını, devlet organlarının dü
zenli ve uyumlu çalışmasını gözetir'' hük
müyle Cumhurbaşkanına yükümlülük ge
tirilmiştir. Bundan da anlaşılacağı gibi, 
kanun kuvvetinde kararnamelerden her ne 
kadar Cumhurbaşkanı sorumlu tutulmu
yor, bunlardan tamamen Hükümet so
rumlu ise de, imzasını attığı zaman Cum
hurbaşkanının bir gözetim yükümlülüğü 
vardır. Hal böyle olunca, bu kadar karar
name imzalandığı sırada, acaba Cumhur
başkanlığınca ne kadar titizlik gösteriliyor, 
neler yapılıyor; kamuoyu ve biz bunlan bi
lememekteyiz. Kararname sayısı her gün 
arttıkça, Hükümet, neredeyse her istedi
ği konuyu kanun kuvvetinde kararname 
halinde çıkarabilmektedir; elbette ki Mec
listen aldığı ön yetkilere dayanarak çıkar-
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maktadır. Ancak, Cumhurbaşkanlığının 
mutlaka gösterdiği titizliği, kamuoyu ve 
biz bilememekteyiz ve görememekteyiz; 
hele bazı kanun kuvvetinde kararnameleri 
gördükçe, "Acaba bunlar nasıl çıkıyor, 
bunlar nasıl gözden kaçıyor?" diye merak 
etmekteyiz. Buna bir örnek vermek isti
yorum: 21.11.1988 günlü ve 19996 sayılı 
Resmî Gazetede yayımlanan 347 Sayılı, 
233 Sayılı Kamu iktisadî Teşebbüsleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Bir Maddesinde Değişiklik Yapan 
Kanun Hükmünde Kararnameyi incele
diğimizde, gerçekten şaşırmamak ya da 
merak etmemek elde değil. 

Değerli milletvekilleri, bu kanun hük
münde kararnamenin getirdiği hüküm şu: 
Kamu iktisadî teşebbüslerinde genel mü
dür olabilmek için, dört yılı kamuda, altı 
yılı özel sektörde geçen on yıllık bir hiz
met, aranmaktadır ve devam eden sonra
ki maddelerinde kamuda hizmeti yoksa, 
özel teşebbüste geçen iki yıllık hizmet bir 
yıl kamu hizmeti sayılmaktadır ve yine so
nuçta, özel sektörde onbeş yıl hizmet var
sa, kamu hizmeti aranmamaktadır. Bu, 
Anavatan Partisi İktidarının kamuya ve 
özel sektöre bakan anlayışının çok çarpıcı 
bir örneği ve kanun kuvvetinde kararna
meye dökülmüş bir örneği. Sonuçta şu çı
kıyor: Yirmibeş yıllık kamu görevi olan 
çok başarılı bir kimse, istense de, Hükü
met de istese, ilgili bakanlık da istese, ka
mu iktisadî teşebbüslerine genel müdür 
olamıyor; illa özel sektörde altı yıl çalış
ması koşulu aranıyor. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Amerika'da kaç yıl 

ÖZER GÜRBÜZ (Devamla) — An
layış budur. Böylesine bir kanun kuvve
tinde kararnamenin nasıl geçtiğini, Cum
hurbaşkanınca nasıl imzalandığını, ger
çekten merak etmekteyiz. 

İ. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Bu
nun sebebi belli; kamu sektöründe hiç hiz-
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meti olmayan bir adamı Türk Hava Yol
larına Genel Müdür yapmak istiyorsanız 
böyle olur. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Yanlış anlamışsınız. 

ÖZER GÜRBÜZ (Devamla) — Sa
yın Bakan, bilemiyorum, karşılıklı konuş
maya Sayın Başkan izin vermez; ama, ka
nun kuvvetinde kararnameden -yanımda 
da var, kütüphanede de var- başkaca bir 
şey anlamak olanağı yok; ama başka bir 
şey de anlat ılırsa, doğrusu çok sevinirim; 
çünkü ortaya şöyle bir durum çıktı: Ha
len kamu iktisadî teşebbüslerinde genel 
müdürlük yapan, özel sektörde hiç görev 
yapmayan genel müdürlerin durumu ne 
olacak? Bunların kazanılmış hakları ne 
olacak? Böylesine çıkmış, bir maddelik; 
içine bakıldığında, belli kişi ya da kişileri 
korumayı amaçlayan bir kanun hükmün
de kararname; başkaca anlamak mümkün 
değil. Sanıyorum sonradan bu yine baş
ka kanun hükmünde kararnameyle değiş
tirilecek, yine başka bir hüküm gelecek. 
Böylesine keyfi çıkan, bizden aldığı yetki
ye göre Yasama Meclisini keyfî kullanan 
Hükümet tasarrufları... 

Sayın milletvekilleri, gerçekten Yasa
ma Meclisi olarak çok güç durumda 
kalmaktayız. Bu kanun hükmünde karar
name için, "Sizler de Mecliste hukukçu
larsınız, hukuk devletiyle bağdaşmayan 
böylesine kanun hükmünde kararnameler 
geçiyor, sizler bir şey diyemiyorsunuz" di
ye en az birkaç yerden bana telefon edil
di. Bizlerle görüşülüp konuşulmuyor; Hü
kümet bizden bir yetki alıyor, yıl geçiyor, 
tekrar diyor ki: "Yetiştiremedik, hazıda
yamadık, bize yeni yetki verin, süreyi uza
tın, biz bunu hazırlayacağız." "Neyi ha
zırlayacaksınız?" diye sorduğumuzda, 
"Personel rejimini hazırlayacağız" deni
liyor. Bu teklif komisyonda görüşülürken 
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sordum: "Böylesine süre uzatma teklifle
riyle gelirken hazırlıkla gelin, deyin ki; 
"Şunu şunu yaptık da; bunu bunu 
hazırlayamadık" ve bilelim ki gerçekten 
hazırlanamamış, belli acele de var; yetki 
verilebilşin... Yok; nasıl olacak? Böylesine, 
bu kararnamede olduğu gibi, bugün bir 
ihtiyaç geldi, kolay oluyor, kanun hük
münde kararname çıkarın, alın götürün... 
Onun için konuya girdim sayın milletve
killeri. 

Sayın Cumhurbaşkanlığınca, Hükü
metin böylesine Anayasa ve hukuk tanı
maz tutumu karşısında, mutlaka titiz dav-
ranılmaktadır; ama, daha da titiz davra-
nılmasını ve bu kanun kuvvetinde karar
namelerin, böyle her gün sabah akşam çı
kar hale gelmemesi konusunda, Sayın 
Cumhurbaşkanlığının da devam eden has
sasiyetlerini beklemekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, yine ikinci bir 
konumuz var, yasaların yeniden incelen
mek üzere Genel Kurula gönderilmesi ko
nusu. Bu, gerçekten yasaları, Anayasaya 
uygun olarak çıkarmak gayretini ya da 
Anayasaya aykın yasa çıkarmamak titiz
liğini gösteren iktidarlar zamanında çok 
önemli değil. Cumhurbaşkanları çoğu za
man bu yetkiyi hiç kullanmazlar. 1924 
Anayasasında, 36 yıllık uygulama döne
minde hiçbir cumhurbaşkanı, çıkmış ya
sayı tekrar Meclise incelenmek üzere gön
derme yetkisini kullanmamıştır ve yine bir 
buçuk asırlık İngiltere uygulamasında geri 
gönderilmiş tek bir yasa Örneği yoktur. 
Ancak, bizde olduğu gibi, "Bir sene ya
palım da sonradan düzelir; Anayasaya ay
kın bile olsa, hele oradan düzelir gelir" 
zihniyeti ile yasa çıkıyorsa, bu çok önemli 
bir müessese olmaktadır sayın milletve
killeri. 

Şöyle bir bakıldığında, Sosyaldemok-
rat Halkçı Parti olarak bu konu üzerinde 
zorunlu olarak çok fazla durduk; çünkü, 

muhalefet olarak oyumuz yetmiyor, Ana
yasaya aykın yasa çıkartmamak için ne ya
pacağız? Konuyu Anayasa Mahkemesine 
ulaştıracağız, oraya göndereceğiz. 17 nci 
dönemde 34 yasa hakkında Sosyaldemok-
rat Halkçı Parti olarak Anayasa Mahke
mesine başvurmuşuz. Peki, bunlar ne ol
muş? Bunlardan 1 yasa, kısmen Anaya
saya aykınlıktan bozulmuş, 17 yasa Ana
yasaya aykın olduğu için bozulmuş. Dün
yada bunun bir örneği daha var mıdır? İn
celemedim, bilemiyorum; ama, hiç sanmı
yorum. Bir yasama döneminde 17 yasa 
Anayasa Mahkemesinden, "Anayasaya 
aykırı" diye bozulup geri gelmemelidir. 

Bu 18 inci dönemde, 7 yasa için Sos-
yaldemokrat Halkçı Parti olarak Anayasa 
Mahkemesine başvurmuşuz,bunlardan 1 
yasa incelenmiş ve Anayasaya aykırılığı 
nedeniyle geri gönderildi. Diğer 6 yasanın 
görüşmesi devam etmektedir. 

Bu durum da, Sayın Cumhurbaşkan
lığının her zaman gösterdiği tekrar geri 
gönderme ve Anayasa Mahkemesine baş
vurma titizliğinde ne kadar haklı olduğu
nu ve hatta daha da titizlik göstermesi ge
rektiğinin örnekleridir. Aı\cak, buna rağ
men "Bazı yasalar neden gelmiyor, Cum
hurbaşkanlığınca bir kere daha niye gön-
derilmiyor?" diye de merak etmekteyiz. 
Bir yasa dikkatimizi çekmişti; 31.3.1988 
gün ve 3420 sayılı Mahallî Seçimler Ya
sası. Yasa gelirken, açıkça "Anayasaya 
aykırıyım" diyordu; hatta, Sayın Başba
kan "Bir kere Anayasayı ihlal etmekle bir 
şey olmaz" diyordu. Yasa, Mecliste görü
şülürken, o günün Adalet Bakanı "Nasıl 
olsa Anayasa Mahkemesine gideceksiniz, 
Anayasa Mahkemesi yol gösterir" şeklin
de niteliyordu. Hatırlayacağınız gibi, beş 
yılı dört yıla indiren .Mahallî Seçimler Ya
sası idi. Sosyaldemokrat Halkçı Parti, ya
sa çıktığında, yine Anayasaya aykırılık id
diasıyla Anayasa Mahkemesine başvurdu 
ve yasa iptal edildi geldi. Sayın Cumhur-
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başkanlığınca bu yasa neden geri gönde
rilmedi? Bu kadar açık olarak, ' 'Anayasa
ya aykırıyım' diyerek gelen bir yasa için 
Cumhurbaşkanlığınca niye Anayasa Mah
kemesine gidilmedi? Doğrusu, bu konu
yu da anlamakta güçlük çekiyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
1982 Anayasamızın getirdiği bir yeni de
netleme sistemi var; Anayasamızın 108 in
ci maddesindeki Devlet Denetleme Kuru
lu. Bu kurul, daha önceleri birçok demok
ratik ülkelerde görülmüştür. İlk uygula
malardan biri isveç'te "Onbutsman" 
adıyla 1809 Anayasasında görülmüştü. 
Onbustman, parlamentoca seçilen, parla
mentoya karşı sorumlu bir kişi idi. Bu ki
şi, yasaların ve düzenleyici işlemlerin 
uygulanmasını gözeterek, tüm kamu ida
relerini ve mahkemelerini denetleme yet
kisini haizdi ve gerek görürse, mahkeme
ler ve tüm kamu kurumları ve kişiler hak
kında dava da açabiliyor, açtırabiliyordu. 
Bu müessese, yıllar geçtikçe gelişmiş ve he
men hemen bütün demokratik ülkelerde 
yer almıştır; 1919 yılında Finlandiya'da, 
1954 yılında Danimarka'da, 1957 yılında 
Batı Almanya'da, 1967 yılında İngiltere'
de ve 1971 yılında Fransa'da da buna ben
zer denetleme kurulları kurulmuştur. Bi
zim Anayasamız da, 108 inci maddesinde 
buna benzer, bu değil; ama buna benzer 
bir denetleme kurulunu, Devlet Denetle
me Kurulunu kurmuştur. 

Devlet Denetleme Kurulu, Anayasa
da ve ilgili yasasında da belirttiği amaç gi
bi idarenin hukuka uygunluğunu, düzenli, 
verimli çalışmasını incelemek, araştırmak 
ve denetleme yapmak görevleriyle yüküm
lüdür. Bu müessesemiz kurulmuştur ve ça
lışmalarını sürdürmektedir. Ancak, yine 
Devlet Denetleme Kurulu Kuruluş Kanu
nunun 6 ncı maddesinde de "Devlet De
netleme Kurulunun yıllık raporları, Yıllık 
Faaliyet Raporları adı altında yayınlanır" 

denmektedir. Ancak, Meclis Kütüphane
si dahil, araştırdım; bu yıllık faaliyet ra
porlarını bulup inceleme olanağım olama
dı. Bu kez neleri inceleyemedim?.. Ana
yasa ve Kuruluş Yasası Devlet Denetleme 
Kuruluna gerçekten bir görev vermiş; ida
renin hukuka uygun işleyişini denetlemek, 
incelemek, araştırmak ve geliştirmek. Bun
lar için neler yapıldı; inceleme olanağımız 
olmadı. Hele günümüzde, Planlamanın 
tamamen devre dışı kaldığı bir dönemde, 
senet mafialannm, yolsuzlukların, baba
ların, hayalî ihracatçıların kamuoyunu son 
derece rahatsız eder biçimde her gün ha
ber olduğu dönemde, acaba Devlet Denet
leme Kurulunca bu konularda bir araştır
ma, bir inceleme, bir denetleme yapılmış 
mıdır; bunlan inceleme olanağımız ola
madı. Bu bakımdan, Devlet Denetleme 
Kurulu raporlarının da, yasasında belir
tildiği gibi, inceleyebilmemizjiçin bir an 
önce yayınlanmasını beklemekteyiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
yine, konuşmamın bu bölümünde son yıl
da güncel hale gelen Cumhurbaşkanlığı 
seçimi hakkındaki görüşlerimizi bildirmek 
istiyoruz. 

Biz, daha önce de belirtmiştik, parti 
olarak her seçimden Önce bir yasa deği
şikliğine hatta gerekirse Anayasa değişik
liğine ilke olarak karşıyız; çünkü seçimin 
hemen önüne geldiğimizde değiştirilecek 
bir yasa, bir seçim yasası, çoğunluğu elin
de tutan iktidar partisinin -bugün bu ik
tidar, yarın başka iktidar- seçim şansını ar
tırmak için çıkan, kalıcı olmayan yasalar
dır. Seçim yasaları böyle hazırlanmaz. Se
çim yasalarını değiştirmek, gerçekten bir 
ihtiyaçtan doğuyorsa, muhalefetle de gö
rüşülür, kamuoyunun belli kesimlerinden 
görüşler de alınabilir, gelinir bir kalıcı se
çim yasası hazırlanabilir. Bizde böyle ol
muyor, çoğu zaman her seçimin önünde 
bir yasayla seçime girmekteyiz, bir yeni 
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değişiklikle girmekteyiz. Bu bakımdan, 
Anayasada görülen Cumhurbaşkanlığı ko
nusundaki seçim bölümü de, aynı ilke ka
rarımızın içerisinde, Cumhurbaşkanlığı 
seçimi için de geçerlidir. 

Anayasamız, Cumhurbaşkanının na
sıl seçileceğini belirlemiştir. Cumhurbaş
kanı, Meclis içinden ya da Meclis dışın
dan, Meclisin çoğunluğuyla, Meclisin ka
rarıyla seçilir; yollarını göstermiştir. An
cak, bunu gösterirken, yine Anayasamız 
belli titizlikler de göstermiştir. Bir örnek 
vermek istiyorum: Anayasa görüşmeleri 
yapılırken Başbakanın, Meclis içinden mi 
yoksa dışından mı seçilebilmesi konusun
da geniş tartışmalar yapılmıştır; ancak; 
Cumhurbaşkanının, Meclisin içinden mi 
dışından mı seçilmesi konusunda hiç tar
tışma yapılmamıştır. Başbakanın Meclisin 
içinden seçilmesi kabul edilmiş, Cumhur
başkanının, gerekirse, dışarıdan birisi de 
aday olup, gene Meclisçe seçilebileceği 
hükmü kabul edilmiştir. Bunun gerekçe
si, . bunun nedeni de, elbetteki Cumhur
başkanlığı gibi, devleti temsil eden bir ma
kama seçim yapılırken, milletvekili olma
yıp, dışarıda bulunan; ama, tüm kamuo
yunun ve Meclisin çoğunluğu ile o maka
ma seçilebilecek nitelikte olan kişi cum
hurbaşkanı olabilir. Bu seçilme şansını 
kesmemek için, Cumhurbaşkanlığına dı
şarıdan da aday olabilmesi Anayasamız
da kabul edilmiştir. Bu anlayış belli bir 
mükellefiyet de doğurmaktadır; yani ikti
dar partisi, "Çoğunluk bende, ben kimi 
istersem cumhurbaşkanı yaparım'' deme
meli ve diyememelidir. Çünkü, cumhur
başkanlığı makamı, tüm toplumca, taraf
sızlığı ve saygınlığı tartışılmadan kabul 
edilen kişi veya kişilerden oluşmalıdır. 
Yoksa, bu böyle olmaz da, "İlla aritmetik 
çoğunlukla ben cumhurbaşkanını 
seçeceğim" denirse, yarın, o kişi eleştiri-
lirse, o kişinin taraflılığı ya da tarafsızlığı 
eleştirilirse, makam zarar görebilir ve da-

10 . 12 . 1988 O : 2 

ha da önemlisi, rejim zarar görebilir. 

Bu yönüyle, iktidar partisi, mutlaka 
"ula bizim dediğimiz olacak; nasıl olsa oy 
çoğunluğu bizde, biz kimi seçersek o olur" 
zihniyetiyle değil, bu konuda özellikle, 
muhalefetle anlaşabilme, uyum sağlayarak 
sonuca gidebilmenin yollarını aramalıdır 
ve bu, gerçekten, Anayasanın özüne, ru
huna ve istediği anlama daha uymaktadır. 

Sayın milletvekilleri, cumhurbaşkan
lığı makamı, parti içerisinde yarışmalar
la, çekişYnelerle elde edilecek politik bir yer 
değildir; cumhurbaşkanlığı makamı, dev
letin en üst organıdır. Gerçekten, yarın, 
hükümet başkanını Meclis kendi içerisin
den seçer, beğenmezse onu düşürebilir; 
ama, Cumhurbaşkanının bir daha düşü
rülme durumu yoktur, zira yedi yıl için se
çilmektedir. Bu yönüyle, bu konuda, ikti
dar partisi "Benim dediğim olmalıdır" ya , 
da "Madem ki, Anayasa da bunu demiş
tir; biz kimi istersek cumhurbaşkanı 
yaparız" zihniyetiyle hareket etmemelidir. 
Eğer bu şekilde hareket eder de, "Ben 
cumhurbaşkanını seçeyim de, nasıl olur
sa olsun." derse, biz Anamuhalefet Parti
si olarak bu sorumluluğa katılamayız. 
Gerçekten, bir uzlaşma bulunmaz, tek 
yanlı bir çözüm iktidar partisince aranır
sa, biz de cumhurbaşkanlığı seçimi için ye
ni yöntemler aramak durumunda kalırız. 
Çünkü, "Tek başına illa ben seçeceğim" 
diyerek Cumhurbaşkanını seçen bir ço
ğunluk partisi, yann rejimi de tehlikeye 
düşürüyor olabilir ve bunun karşısına da 
ısrarla ve bilinçle çlkanz. 

Sevgili arkadaşlanm, sayın milletve
killeri; yine, son günlerde basında, "Cum
hurbaşkanının süresi uzatılsın mı, uzatıl
masın mı?" konusunda tartışmalar açıl
maktadır. Bu tartışmalann da yersiz oldu
ğu kanaatindeyiz. Çünkü, Anayasa, 
"Cumhurbaşkanı yedi yıl için seçilir" şek
linde bir hükme bağlamıştır ve bu yedi yıl-
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lık süre içinde tarafsız kalabilmesi, hiçbir 
gruba ya da kişiye, tekrar seçilebilmek için 
toleranslı davranıyor gibi izlenimler ver
memesi düşüncesiyle gelmiştir bu hüküm. 
Tartışmalardan sonra, maddede yine den
miştir ki: "Yedi yıl sonunda cumhurbaş
kanı yeniden seçilemez ve süresi uzatıla
maz." Bu, çok açık bir hükümdür. 

Bu hüküm böyleyken, cumhurbaşka
nının süresi hakkında çeşitli yorumlar yap
mak, yine Anayasadan doğan bazı yorum
larla, "Uzatılır mı, uzatılamaz mi?" de
mek, makamı ve kişileri gereğinde güç du
rumda bırakabilir. Sanki, istenmiyor; is
teyenler var, istemeyenler var gibi... Bu, 
daha önceki cumhurbaşkanları seçimlerin
de de görülmüştü; konu, daha önce de 
gündeme gelmişti "Uzatılsın mı, uzatıl
masın mı?" diye. Bu bakımdan, bu yön
lü yorumların, Anayasanın bu açık hük
mü karşısında, makama ve rejime, bun
dan sonra gelecek cumhurbaşkanları için 
de çok yararlı olmadığı düşüncesindeyiz. 

Bu konuda yorumlar da yapılabilir; 
"Anayasamızın ilgili geçici maddesinde 
cumhurbaşkanı seçilmiş midir, seçilmemiş 
midir?" benzeri yorumlar da olabilir, bun
lara da rastlayabiliyoruz. Bu yorumların 
hepsinin, rejime ve cumhurbaşkanlığı ma
kamına yararının olmadığı düşüncesinde
yiz. Makamın süresi bellidir ve bu süre ye
di yıldır. Bu süre sonunda, yeniden seçil
me ve uzatılma olanağı Anayasamızda 
yoktur. Bu hüküm, belli ve geniş tartışma
lardan sonra kabul edilmiş bir hükümdür. 

Sayın Başkanım, değerli milletvekili 
arkadaşlarım; yine son günlerde, hiç de 
gereği olmadan, ara rejim tartışmalarına 
rastlamaktayız; basınımızda da ara rejim 
konularını takip etmekteyiz ve bu konu
lar hâlâ tartışılmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, artık, çeşitli 
deneyimlerden sonra iyice anlaşılmıştır ki, 
ulusumuzun özgürlük aşkı gibi vazgeçe

meyeceği tek yönetim biçimi demokrasi
dir. Demokrasi dışı yönetim biçiminden 
hiç söz edilmemeli, basınımızda böylesi
ne hiçbir dayanağı olmayan, gencecik ço-
cuklarımızın dimağlarında çok olumsuz 
etkiler yapacak, demokrasiye karşı sevgi
yi ve güveni sarsacak haberlere yer veril
memeye dikkatle özen gösterilmelidir. 
("Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bu konuda gündem dışı bir konuş
ma yapan Sayın Genel Başkanımızın söz
lerini yinelemek istiyorum: 

"Milletimizin demokrasiye bağlılığı 
ve demokratik düzene inancı, her zorlu
ğu yenecek güçtedir. Anayasa dışı müda
haleler dönemi artık kapanmıştır, tarihe 
karışmıştır. Kimse, böyle yollara heveslen
mesin, boş hayallere kapılmasın. Hiçbir 
güç, Türkiye Büyük Millet Meclisini bir 
daha kapatamaz. Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti olarak kesin inancımız budur." 
("Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Sayın Genel Başkanımızın da belirttiği gi
bi, ara rejimler dönemi artık tarihe karış
mıştır. Tüm sorumlularca ve basınımızca 
bu, böyle telaffuz edilmelidir. Gençleri
miz, tıpkı köklü demokratik geleneklerin 
belirlendiği ülkeler gençleri gibi, ara re
jim ve demokrasiye karşı müdahale den
diğinde, tarih kitaplarını karıştırarak, bu
nun ne olduğunu öğrenmeli ve ne oldu
ğunu duymalılardır. 

"Bütün dünya ve herkes, bir kere 
duymalı ve bir kere daha bilmelidir ki, de
mokrasiyi özümsemiş ve demokrasi ile bü
tünleşmiş Türk Ulusu, karşılaşacağı tüm 
engel ve güçlükleri demokrasi içinde çö
zebilecek güçte, kararlılıkta ve inançtadır" 
diyoruz ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
grubu olarak yüksek sesle yineliyoruz; hiç
bir mazeret, demokrasinin yerine 
geçemez. 

Saygılar sunarım. ("Bravo" sesleri, 
alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Gürbüz. 

Doğru Vbl Partisi Grubu adına Sa
yın Mustafa Çorapçıoğlu; buyurun efen
dim. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA MUSTAFA 
ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhur
başkanlığı 1989 Malî Yılı Bütçe Kanun Ta
sarısı üzerinde Doğru Yol Partisi Grubu
nun görüşlerini ifadeye başlamadan evvel, 
hepinizi grubum ve şahsım adına en de
rin saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, sözlerime baş
lamadan evvel, bu günün bütün dünya 
için ifade ettiği bir manayı Yüksek Heye
tinize arz etmeyi yine grubum adına bir 
görev telakki etmekteyim. 

Malumlarınız olduğu üzere, bu gün 
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 
kabul ve ilan edilişinin 40 met yıldönümü
dür. İnsanlığın tarihi içerisinde büyük ve 
sürekli mücadelelerden sonra zaman za
man eriştiği ve münferit millî beyanname
lerle tespit ve tescil edilmiş bulunan bu ta
biî insan haklarının, bu devredilmez in
san haklarının, herkesin, her zaman her 
yerde idrakine varmaya mecbur ve muha
faza ile sorumlu bulunduğu bu insan hak
larının, dünyada, cihanşümul bir şekilde 
1948 yılı 10 Aralık tarihinde kabul ve ilan 
edilmiş olmasını, insanlık için mutlu bir 
olay olarak kabul ve telakki ettiğimizi ifa
de etmek isterim. 

Bu belge, insanın tabiî haklarının in
sanlık çerçevesi içerisinde sadece bir bel
ge olarak düzenlenmesinden ibaret değil
dir; insanlığın ve tek tek insanların tarih 
içinde geçirmiş olduğu çok acı tecrübeler
den sonra, bunların belgelenmesi kadar 
korunması ve geliştirilmesi hususunda bir
takım sarih esasları ihtiva eden bir belge 
hüviyet ve mahiyetindedir. 

Diğer yandan, beynelmilel vasfı oldu
ğu kadar, millî hukuk sistemi içerisinde de 
kabul edilmek suretiyle, hepimiz tarafın
dan uyulması ve uyulduğu zaman da bu 
hakların fiilen geliştirilmesi için, en büyü
ğümüzden, en ücra yerde yaşayan vatan
daşımıza, en büyük kurumumuzdan en 
küçük kuruluşumuza kadar vazifeler ve
ren, insanî görevler ihdas eden bir belge
dir. Ümit ve temenni ediyoruz ki, dünya
nın bütün ülkelerinde ve Türkiyemizde, 
esasen kabul edilmiş bulunan bu insan 
haklan, uygulamalarıyla da vatandaşların, 
bir taraftan bunlara sahip oldukları şuu
runun, diğer taraftan da, bu sahip olma 
şuurunun neticesi olarak bunları koruma
daki ısrarlı tutumlarını ve bilinçlerini güç
lendirmek hepimizin bir noktada görevi
dir muhterem arkadaşlarım ve inşallah bu, 
kemaliyle tecelli edecektir. 

Değerli arkadaşlarım, bu vesile ile 
dünyada özgürlüklerini kazanmak için, 
bağımsızlıklarını kazanmak için uğraş ve
ren; kanlı mücadelelerin içinden geçmekte 
olan dünyanın mazlum milletlerinin en kı
sa zamanda millî bağımsızlıklarını ve ken
di milletlerinin hükümranlıklarını ele ge
çirecekleri günlerin gelmesini samimiyet
le temenni ediyoruz. (Alkışlar) 

Ayrıca ve özellikle belirtmek istiyoruz 
ki, bugün âlemşümul bir mahiyet alma
sına rağmen, bu insanlık haklarının zer
resinden nasibini alamayan ve birtakım 
haddini bilmez yabancı yönetimlerin ezi
yet ve zulmü altında inlemekte bulunan 
soydaşlarımızın en kısa zamanda bu hak
larına kavuşması için sarf edilen gayret
lerin, bir an olsun ve ne sebebe dayanırsa 
dayansın, kesilmeden azimle devam etmesi 
yolunda Doğru Yol Partisi olarak Grubu
muzun temenni ve desteğini tekrar açık
lamaktan gurur duymaktayız arkadaşlar. 
(Alkışlar) Her konuda olduğu gibi, bu ko
nuda da millî birlik ve beraberliğimizin 
her zaman muhafaza edileceğini ve konu-
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daki millî desteklerin Grubumuzdan ve 
Partimizden destek bulacağından kimse
nin şüphesi olmaması gerektiğini de ayrı
ca ilave etmek isterim. 

' Değerli milletvekilleri, biraz evvel 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti namına ko
nuşan değerli hatibin ifade ettikleri gibi, 
dünya parlamentolarında teessüs etmiş ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin devamı 
sırasmca da teessüsüne gayret edilen, te
amül haline gelmesine gayret edilen bir 
usul dolayısıyla, Doğru Yol Partisi Meclis 
Grubu olarak, Cumhurbaşkanlığının 1989 
Malî Yılı Bütçe Kanun Tasarısının rakam
ları, nispetleri ve işlerliği konusunda her
hangi bir tartışma açmak istemiyoruz. Bi
raz sonra vereceğimiz izahatla da sizlere 
arz edeceğimiz gibi, biz, Cumhurbaşkan
lığı makamını, millî ideallerin ve millî ar
zuların ileride tahakkuk etmesine yer ve 
zemin hazırlayacak bir odak noktası ola
rak görmekteyiz. Onun için, bütçenin, bu 
rakamları ve çerçevesi içinde elbette ki il
gilileri ve yetkilileri tarafından usulünce 
ve yeterince hazırlanmış olduğu kanaati
mizi ifade etmekten de zevk duyarız. An
cak, ^üçük bir noktayı Yüce Heyetinize 
arz ttmeyi bir görev telakki etmekteyiz. 
Enflasyon, nasıl tevil edilirse edilsin, na
sıl izah edilirse edilsin, Kasım 1988 sonu 
itibariyle yüzde 90'lara varılan boyutlarıy
la halkımızı cayır cayır yakmaktadır, bu 
enflasyon, temenni ederiz ki, indirilsin. 

İSMET OKTAY (Eskişehir) — 
Cumhurbaşkanlığı bütçesiyle enflasyonun 
ne ilgisi var?.. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (De
vamla) — Arz edeceğim beyefendi; mü
saade buyurursanız. 

Ancak, Cumhurbaşkanlığının 1988 
yılı bütçesinde şimdiye kadar vaki olma
yacak şekilde bir eködenek talebinde bu
lunulmuş ve alınmıştır; bu rakam, 375 
milyon liradır. Bu sene de personel gider

lerinde yüzde 57'lik ve cari giderlerde de 
yüzde 27,3'lük bir artırma öngörülmüş
tür. Geçen seneki artırmalar, enflasyon 
karşısında bilmecbure tespit edilen ve ar
tırılan katsayılarla, sosyal yardımların art
masıyla yükselen personel giderlerini kar
şılamak için yapılmıştır. Bu sene de yine, 
Sayın Hükümetimizin her zaman belirt
tiği üzere, enflasyon, pahalılık dolayısıyla 
memur maaşlarına katsayılarla yapılan 
ilaveler ve yıl içinde de yapılması mecbu
riyetinde kalınacağının tahmin ettiğimiz 
sosyal yardım artışları dolayısıyla, bu büt
çenin, bu enflasyondan müteessir olacağı 
kanaatimizi de ifade etmekten vazgeçemi
yoruz. inşallah, halkımızı canından bez
diren enflasyon, Çankaya'nın eteklerine de 
yapışmaz. 

Değerli milletvekilleri, konuşmamı
zın bundan sonraki kısımlarını^, herhangi 
bir yanlış ilişkiye meydan vermemesini te
min etmek bakımından, hangi esaslı fikir
ler altında söylenmiş olduğunu sizlere baş
tan arz etmeyi faydalı bulmaktayım. 

Hepinizin malumları olduğu gibi ve 
yine her partinin olduğu gibi, Doğru Yol 
Partisinin de kendine has ve kanaatimiz
ce milletimizin ihtiyaçlarına cevap, verecek 
köklü prensipleri ve esaslı umdeleri var
dır. Bunların başlıcalan, Anayasanın 2 nci 
maddesinde niteliğini bulan, Cumhuriye
timizin vasıflarına sonsuz bir bağlılık ya
nında, milliyetçi, muhafazakâr, medeni
yetçi ve hürriyetçi bulunmasıdır. (ANAP 
sıralarından "Propaganda yapma" sesle
ri) Propaganda yapmaya lüzum yok, her
kesin partisi belli. Transferler herhalde bu
rada olmaz. (ANAP sıralarından "Büt
çeyle ilgisi yok bunların" sesleri) 

Siyasî bünyemizin, hukukileşmiş şekli 
olan devletin başı olması itibariyle, Cum
hurbaşkanlığı Bütçesiyle de alakası vardır. 
Kaldı ki ben, bütçe görüşmelerinin ma
hiyetini size izah etmeyeceğim; dün Sayın 
Başbakanınız, "Her şey konuşulabilir" 
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diye izah ettiler. Sayın Başbakanın izah 
edemediği hususu, ben nasıl izah edeyim 
size? 

FAHİR SABUNİŞ (Bursa) — Gene
linde, Sayın Çorapçıoğlu?.-. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (De
vamla) — O ikazınız da tarafımdan na
zarı dikkate alınacaktır. Karşılıklı konuş
mayla vakit geçirirsek, Zannediyorum 
vaktinizi biraz fazla alacağım. ' * 

BAŞKAN — Efendim, hatibin sözü
nü keserek konuşmaları uzatırsak, bu gün
kü programı bitiremeyiz. Lütfen, hatibin 
sözünü kesmeyelim. 

Saym Çorapçıoğlu, lütfen, size yakı
şır üslupla devam edin. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (De
vamla) — Teşekkür ederim Sayın 
Başkanım. 

Muhterem arkadaşlarım, biz, olayla
ra yaklaşımımızı bu ana fikirlerimiz çer
çevesinde yapmaktayız. Yine konuşmala
rımızın içinde, Cumhurbaşkanlığı maka
mına bazı yollamalar yapılacaktır. Ben, 
tek tek bütün milletvekili arkadaslanmı ve 
heyeti umumiyesiyle bütün Yüce Mecli
sin, hiçbir makamdan, hiçbir merciden is
timdat edecek bir arzunun ve fikrin için
de bulunmadığını peşinen arz etmek iste
rim. Eğer bunlan yollama suretiyle geçe-
cekse, görevde dikkate davet etmek bakı
mından, hatırlatılması lüzumlu olan nok
talar olduğu içindir. Esasında, hepimizin 
tabi olduğumuz en üstün irade, millet ira
desidir ve onun da en yüksek tecelligâhı 
bu Yüce Meclistir. Biz, millet iradesinin 
üstünde, üstün bir iradeyi kabul etmedi
ğimizi tekrarla ifade ediyoruz arkadaşlar. 
(DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Yine bir üçüncü noktayı arz etmek 
isterim; Sayın Cumhurbaşkanımızın ba
zı beyanlarında; herhalde söylemek zaru
retinde kaldığı için zikredilmiştir, biz o 
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sözlerin muhatabı olmadığımızı açıkça be
yan ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımı
zın halkımızla tek tek veya toplu halde gö
rüşmelerine, seyahat etmelerine ve onla
ra beyanatlar vermelerine asla karşı deği
liz; bilakis, bunların daha çoğalmasını ve 
hakikaten halkın derdinin ne olduğunun 
Sayın Cumhurbaşkanınca anlaşılmasını 
samimiyetle (ı Hfrıni ederiz. Lütfen, bun
dan sonraki izahatımı, bu çerçeve içinde 
mütalaa etmenizi siz saym üyelerden has-
seten istirham etmekteyim. 

Muhterem arkadaşlarım, Türk mil
letinin manevî yapısında, içinde bulundu
ğu veya kurduğu devletin başını temsil 
eden makamı veya oraya herhangi bir sı
fatla oturmuş bulunan zata karşı, Özel ve 
derin bir hürmeti olduğu, tarihten öğren
diğimiz bilgiler arasındadır. Yine, çok ya
kından devamlı olarak izleyenlerimiz ol
duğu gibi bizim de tahsil hayatımızda öğ
rendiğimiz, bilahara iktisap edebildiğimiz 
tarihî bilgilerle, son Osmanlı döneminden 
bahsedildiği takdirde; bu saygının ve sev
ginin, bir taraftan o sülaleye olan bağlı
lıktan, diğer taraftan da dinî kurallardan, 
dinî esaslarından kaynaklandığını, kısaca, 
hulasaten, ifade etmek mümkün olabilir. 

Cumhuriyetin ilanıyla beraber, diğer 
ülkelerde devlet başkanlığı makamına kar
şı her zaman var olması mümkün olama
yan sevgi ve engin saygının var olması da; 
muhakkak ki Türk Milletinin aziz evladı, 
Millî Mücadeleyi Türk Milletiyle beraber 
yapmanın engin şerefini taşıyan ve Türk 
Milletine kendi sinesinden yetiştiğini; an
cak o sineye dönerek mücadeleye devam 
edeceğini hatırlatan ve yine arkamızdaki 
duvarda yazıldığı üzere; millî egemenliğin 
kayıtsız şartsız millete ait olduğunu beyan 
ederek yola çıkan ve yine "En büyük 
eserim" dediği Türkiye Büyük Millet 
Meclisini kuran ve Cumhuriyeti de Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde, üyelerin 
tam ittifakıyla ilan eden, değerli millet ev-
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ladı Gazi Mustafa Kemal'in ilk Reisicum
hur olmasından kaynaklanmaktadır. (Al
kışlar) 

Açıkça ifade etmek lazım gelirse -dün 
de değerli bir yazarımızın bu konudaki bir 
yazısını okudum- kanaatimce, bizim 
Cumhurbaşkanlığı arayışlarımızda veya
hut bazen onun niteliklerini aramızda mü
zakere etmemizde, rahmetli Kemal Ata
türk'ün ilk Cumhurbaşkanı olması, her
halde bir rol oynamamaktadır. Cumhuri
yetin kurulmasıyla... 

M. KEMAL KARHAN (İzmir) — 
Asker olması mı? 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (De
vamla) — Askerliği değil efendim, Gazi 
Mustafa Kemal olması; bilahara Soyadı 
Kanunu çıkınca, "Atatürk" oldu. Biliyor
sunuz ki, 19 Mayıstan sonra bütün rüt
belerini atıp, sine-i millete sivil fert ola
rak döndü, onun için; asker miydi; sivil 
miydi; bunları lütfen karıştırmayınız, siz 
de başınıza iş açarsınız. 

Değerli arkadaşlarım, bunun yanı sı
ra, Cumhuriyet devrinde teba olmaktan 
vatandaşlığa geçme, Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşı olmanın şerefi ve şuurunun kök-
lenmesi, kuvvetlenmesi yolunda ümit va
at eden yeni kapılar, yeni gelişmeler açıl
mıştır. Çok partili demokratik hayata geç
tiğimizden sonra, vatandaşlık şuur ve hak
larına daha ziyade malik ve bu kabil ma
kamlara geçecek zatları bizzat kendi rıza
sıyla seçmek imkânını bulan Türk Mille
tinin, elbette ki o makama karşı Devlet 
Başkanı olarak gösterdiği ve Anayasada
ki tabiriyle bu sıfatı dolayısıyla, Cumhu
riyetin ve Türk Milletinin bütünlüğünün 
ifadesi olan o makama karşı göstermiş ol
duğu sevgi, işte bu rızasına dayanarak ora
ya geçme esasından kaynaklandığı için 
biz, daha da kökleşmiş, daha da berrak
laşmış ve daha da büyümüş bir sevgi ve 
saygı olduğu kanaatindeyiz değerli arka

daşlarım. 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Enver 
Paşa, Talat Paşa, Maradona... 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (De
vamla) — Sadet dışı konuşursanız, sadet 
dışı cevap veririm; buna lütfen sebep ol
mayınız. 

BAŞKAN — Sayın Çorapçıoğlu, lüt
fen, konuşmanıza devam edin. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (De
vamla) — Sayın Başkanım, teşekkür 
ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, Devlet Baş
kanlığı makamına karşı çok ender görü
len ve esasen devlet aleyhtarı birtakım ey
lemlere girmiş olduğu muhakkak olan ba
zı kişiler dışında, bütün millet fertlerinin 
aynı sevgi ve saygıyı taşıdığı inancındayız. 
Hal böyle olunca, elbetteki -adeta 
"mukaddes" tabiriyle ifade etmek 
isteyeceğim- o makamı ihraz eden zatın da 
büyük milletine karşı aynı şekilde davran
ması, o hisler içinde bulunmasını da tabiî 
telakki etmekteyiz. 

Bunun yanı sıra, 1982 Anayasasıyla 
daha da belirlenen; esasen Devlet Başkan
lığı makamının özellikleri, devletin başı ol
mak, cumhuriyetin ve Türk Milletinin bü
tünlüğünün temsilcisi olmak vasıflarının 
tabiî bir neticesi olarak, Anayasanın uy
gulanması ve Anayasa organlarının uyum
lu çalışması gibi sonuçlar ve vasıflar gel
mekte ise de, 1982 Anayasası bunları da
ha belirgin hale getirerek, müşahhas hü
kümler halinde koymak suretiyle, hukukî 
yönden, manevî bakımdan beslenmekte 
olan duygulan takviye ve tarsin edecek bir 
sistemi tercih etmiştir. 

Böyle nitelikleri taşıyan ve Anayasay
la da tarsin ve takviye edilen bu nitelikle
ri dolayısıyla, biraz evvel temas ettiğim gi
bi, o makamı ibraz eden zatın davranış-
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larında, Anayasa metninde de yazılı oldu
ğu üzere ve genel hatlarıyla, vatandaşın 
huzur ve güvenini, gayet tabiî Anayasanın 
Cumhuriyetimiz için öngördüğü nitelik
leri başta tutmak suretiyle, çok dikkatli bir 
şekilde korumaya matuf davranışlar için
de olmasını beklemekteyiz ve esasen bu 
gerekir. 

Burada konuştuklarımız, bu makamı 
şu anda ihraz etmiş bulunan sayın Cum
hurbaşkanımızın orada bulunması teşkil 
etmemektedir. Orada kim bulunursa bu
lunsun, bu nitelikleri dolayısıyla biz, Sa
yın Cumhurbaşkanının dikkatlerini birkaç 
nokta üzerine çekmeye mecburuz. Esasen, 
şimdi arz edeceğim hususlar, benim biz
zat takip ederek yakaladığım hususlar ol
maktan ziyade, kamuoyunda bahsi geçmiş 
ve geçecek. (Biraz evvel diğer arkadaşımız 
da kısmen değindiler) ve Plan ve Bütçe 
Komisyonunda da ayrıca görüşülmüş hu
suslardır. Bunları, ben sadece Yüksek He
yetiniz önünde bir defa daha tekrar ede
rek, o yüce makamın herhangi bir şekil
de gölgelenmesine engel olmak maksadı
nı taşımaktayım. 

Mesela, kamuoyuna intikal etmiş ve 
hiç yokken bir ara rejim tartışmasını baş
latmış olan bir konuşma vardır. Zannede
rim yaz başlarında, Sayın Cumhurbaşka
nının bir seyahatleri dolayısıyla, "Şartlar 
husule gelir veyahut gerektiği takdirde as
kerî müdahale olabilir" tarzındaki sözle
ri, milletimiz nezdinde teşevvüşe meydan 
veren mahiyette beyanlardır. Bunu ben id
dia etmiyorum; Plan ve Bütçe Komisyo
nunda bu yazıldı, konuşuldu, söylendi, 
Heyeti Alinize onları da gösterebilirim. 

Biz, Sayın Cumhurbaşkanının, mil
letin huzuruna ilişkin konularda son de
rece dikkatli davrandığının bilinci içinde 
olduğuna emin olmak istiyoruz; ancak, bu 
kabil beyanların ya, bilahara izah edildi
ği gibi, ilgililerce ve yetkililerce, -hatta Sa

yın Başbakan dahi bu konuya değindi-
kastı aşan bir söz veya cümle olduğu ve-
yahutta yanlış anlaşıldığı şeklinde yorum
lar getirildi. 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Ne 
söyledi? 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (De
vamla) — Söylediği bu: "Şartlar husule 
geldiği veyahut da gerektiği takdirde as
kerî müdahale olabilir." Söz bu. Plan ve 
Bütçe Komisyonunda konuşan arkadaşla
rın zapta geçen beyanları bu. Nitekim, on
dan sonra birtakım ara rejim münakaşa
larının, maalesef bazı basın organlarında 
veya sair mahfillerde başlamış olması da, 
bizim bu görüşümüzü teyit eder mahiyet
tedir. Sayın Cumhurbaşkanı elbetteki dik
katlidir, kendisine o bakımdan toz kondur
mak istemeyiz; ancak, bu beyan vaki ol
muştur ve bu beyanın tesirleri de hâlâ izale 
edilememiştir. 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — ne 
alakası var? 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (De
vamla) — Alakası, bence, melhuz beyefen
di. Zatı âliniz mülahaza edemiyorsanız, ne 
yapayım; zihninizi açmak bana düşmez. 

BAŞKAN — Efendim, hatibin sözü
nü kesmeyelim. Siz zamanı uzatacaksınız; 
bu günkü programımızı bitirmekte müş-
kilat çekilecektir. 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Ama, 
ne alakası var? 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (De
vamla) — Diğer yandan, esasında haklı 
olunabilecek konulann bazen; hani zemin 
hazırlanmadan, ortam hazırlanmadan Sa
yın Reisicumhur tarafından ifade edilmiş 
olması, bizzat o konunun ağırlığına halel 
getirmek tehlikesini yarattığı gibi, milleti 
bir bütün olarak ele almak ve onun bü
tün fertlerine eşit ve tarafsız davranmak 
durumunda olan Sayın Cumhurbaşkanı-

1 — 
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nm da ve bilhassa o makamın da itibannı 
belki sarsar diye endişe ederiz. Mesela, so
rulduğu vakit içimizden pek çoğumuzun 
bunun belki taraftarı olduğunu ifade ede
ceği idam cezasının kalkması, kalkmaması 
meselesi. Bu husus da Plan ve Bütçe Ko
misyonunda görüşülmüştür. Hatta orada 
konuşan arkadaşımız, "Esasında idam ce
zasının kaldırılmasına ben de taraftanm; 
ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın dayan
dığı sebeplerle değil" demiştir ve sebebi
ni şöyle izah etmiştin "Sayın Cumhurbaş
kanımız idam cezasının bir muayyen sü
reçte infaz edilememiş, uygulanabilir ol
mayışından kaynaklanan bir görüşü ifa
de etmiştir, 'zaten uygulanamıyor; o hal
de kaldırılmasında bir mahzur yoktur' de
miştir Sayın Cumhurbaşkanı.'' Biraz ev
vel de arz ettiğim gibi, bu konu, hakika
ten insanî konudur, ağır bir konudur; ama 
bir taraftan hukuk sistemlerini, diğer ta
raftan o sistemlerin tatbik edildiği ülkele
rin sosyal yapılarını veyahut milletin ek
seriyetinin o yolda gösterdiği arzuya tabi 
hususlardır. Sayın Cumhurbaşkanının, ol
gunlaşmamış bir konuyu kamuoyuna bu 
şekilde duyurmuş olması ve taraftar oldu
ğunu beyan etmesi, zannederim ki, karşıt 
fikirler üzerinde bitaraf olma durumunu 
kaybetmiş gibi bir görüntü yarattığı da 
İzahtan varestedir. 

Biraz evvel de arz ettiğim gibi, bun-
ları, sadece o makamın yüceliğine gölge 
düşer endişesiyle söyledik. Buradan bir 
noktaya geçmek istiyorum; Sayın Cum
hurbaşkanının, Anayasanın 104 üncü 
maddesi ile tayin edilen bu nitelikleri ya
nında, aynı maddede yazılı ve üç bölüm
de mütalaa edilen görev ve yetkileri var
dır. Dikkat buyurursanız, şimdiye kadar 
görevlerinden ve yetkilerinden bahsetme
dim; sadece, gerek tarihî tekâmül içerisin
de, gerekse Anayasa ile belirlenen nitelik
lerinden bahsettim. Dün de ifade edildi, 
bugün de ifade edildi; ancak, ben hadise

yi bölerek, Anayasada olduğu gibi, üçe 
ayırarak mütalaa etmeyi ve arz etmeyi da
ha faydalı bulmaktayım. Sayın Cumhur
başkanının, Anayasanın 104 üncü madde
si ile tayin edilen görev ve yetkileri, Ana
yasa başlıkları itibariyle şöyledir: 

"Yasama ile ilgili olanlar."Dikkat bu
yurursanız, "İlgili olanlar" demiştir 
Anayasa. 

ikinci bölümde, "Yürütme alanına 
girenler" demiştir; "Yürütme ile ilgili 
olanlar" dememiştir. Bir yerde Cumhur
başkanımızın, Bakanlar Kuruluna baş
kanlık etmesi ve kararnameleri onunla be
raber imza etmek durumunda bulunma
sı, yasama ile ilgili olmaktan öte, yürüt
me sahasına girdiğinin Anayasada kabul 
edildiğinin genel bir kanışıdır. 

Üçüncü kısımda ifade edilen görev ve 
yetkileri ise, "Yargı ile ilgili olanlar" şek
linde belirlenmiştir; yani yargının doğru
dan doğruya fonksiyonu -yeni tabiriyle 
işlevi- ile direkt bir alakası olmamakla be
raber, bazı yargı organlannın üyelerinin 
tayinlerinde kendisine yetki vermiş olma
sından bu dikkatli ifadeyi kullanmıştır 
Anayasamız. 

Adetleri burada mütaeddit defalar 
tekrar edildiği için, bunları söylemekten 
içtinap ediyorum; ancak, Yüce Meclisimi
zin başında -tabirimi mazur görün- kanun 
hükmünde kararnameler derdi vardır. Bu, 
bir taraftan Sayın Cumhurbaşkanını, yetki 
veren kanunları gerektiği şekilde tetkik 
edip Anayasanın tayin ettiği hudutlar için
de kalıp kalmadığı hususunda çok müte
yakkız davranmaya sevk eder. Biz, gerek 
geçen devrede, gerek bu devrede, yetki ve
ren kanunlar hususunda, Sayın Cumhur
başkanının bir vetosuna rastlamadık. Belki 
gözümüzden kaçmış olabilir. Diğer yan
dan da, bu yetki kanunlarına müsteniden 
tanzim edilen kararnameleri, işte o ikinci 
bölümde yazılı bulunan "Yürütme alanı-
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na giren yetkileri" dolayısıyla imza etmek 
durumundadır ve bunlar imza da edil
miştir. 

Yüce Meclisçe kabul edilen bir kanu
nun, Anayasaya aykırılığı hususunda ve
ya sair konularda memleket, millet men
faatleri aleyhine olması sebebiyle Sayın 
Cumhurbaşkanı veto ettiği vakit, o kanu
nun burada tekrar görüşülmesi imkân ve 
ihtimali vardır; ancak, kararnameler neş-
riyle beraber yürürlüğe girdiğine göre... 

FAHİR SABUNİŞ (Bursa) — Ka
nun hükmünde kararnameler mi? 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Ba
lıkesir) — Kanun hükmündeki kararna
meler, neşri ile beraber yürürlüğe girdi
ğine göre, bunun faraza bazı zararlı so
nuç ve neticeleri olursa, Sayın Cumhur
başkanı -elbetteki hukukî sorumsuzluğu 
esastır; ama her makamın, o makam do
layısıyla kendisine tahmil edilen, tarihe, 
millete ve vicdanına karşı büyük sorum
lulukları vardır- işte bu vicdanî sorumlu
luğun içine düşer. Onun için, biz de, bi
raz evvel konuşan hatip arkadaşımızın fi
kirlerine aynen iştirak ederek, bu konu
larda sayın Cumhurbaşkanının azamî dik
kati göstermesinin, bir taraftan Meclisin 
kanun yapma yetkisinin elinden alınma
sına müncer olacak kanunların çıkarılma
sını engelleyerek, diğer taraftan da, uygu
lamada doğrudan doğruya vatandaşa mu
hatap olacak fiilî uygulamaların sahibi, ta
kipçisi veyahut da vicdanî mesulü olma
mak yahut da tersi olmak gibi, bir duru
ma düşmesini istemediğimiz için bu ko
nuşmayı yapıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
BAŞKAN — Sayın Çorapçıoğlu, 

vaktiniz dolmak üzere, lütfen toparlayınız. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (De
vamla) — Efendim, konunun önemine bi
naen affınıza ve toleransınıza sığınarak, 
bitirmek üzereyim. 

Muhterem arkadaşlarım, TRT bir 
anayasa konusudur. TRT'nin, kabul bu
yurun ki, kadrolaşma harekâtından biz
zat iktidar grubunun milletvekilleri dahi 
memnun değildirler. Eğer bunun ispatını 
isterseniz, açınız Plan ve Bütçe komisyo
nundaki konuşmaları, orada çok değerli 
bir Anavatan Partili arkadaşımız bu kad
rolaşma harekâtının Sayın Cumhurbaşka
nının yöneticileri tayin yetkisine dayana
rak bizzat arz edilmesi gerektiğini kendi 
sözleriyle size ispat ederim. Binaenaleyh, 
kadrolaşma harekâtından, iktidarda olsun 
muhalefette olsun milletin temsilcileri eğer 
memnun değillerse, Sayın Cumhurbaşka
nını, milletin huzur ve güvenini ve mües
sese olarak, Anayasanın 133 üncü madde
sine ve kendi kuruluş kanununa göre tam 
tarafsız olması lazım gelen TRT'ye, bu 
yetkiler çerçevesinde bir istimdat olarak 
değil, bir görev olarak müdahaleye davet 
ediyoruz arkadaşlar. (DYP sıralarından al
kışlar) 

FAHİR SABUNİŞ (Bursa) — Kimi 
davet ediyorsun? 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (De
vamla) — Sayın Cumhurbaşkanını; yet
kileri dolayısıyla. Elbette ki hariçten adam 
arayacak değiliz, makamlar varken. Yan
lış anlama, olmuşsa düzeltirim. Ben o şe
kilde söylemedim. 

Yine, TRT'nin yayınları dolayısıyla, 
çok affedersiniz; ama iktidar partisinin bir 
türlü borazanı olmaktan çıkamadığını ifa
de etmek mecburiyetindeyim. Yayınları 
itibariyle millî ve tarafsız olması lazım ge
len bir müessesenin, bu bakımdan dahi, 
Sayın Cumhurbaşkanının yetkileri içinde 
bulunan kısımları itibariyle Sayın Cum
hurbaşkanımızı bu asil görevini yapmaya 
davet ediyoruz arkadaşlar. (DYP sıraların
da alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, günün ko
nusu olduğu için ve tarafımızdan hiçbir 
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şekilde ortaya atılmadığı halde de, iktidar 
grubunun belki bazı yoklamalar yapmak 
maksadıyla adaylar vesaire isimleri atarak, 
çok evvelinden ortaya getirdiği ve ayrıca 
her seçimi bir sonraki referandum, her re
ferandumu bir sonraki seçim ve o son se
çimi de, daha sonra yapılması mutasav
ver bir seçim için kedi merdiveni gibi kul
lanmaktaki ısran dolayısıyla Cumhurbaş
kanlığı seçimlerine bir nebze temas etmek 
istiyorum. 

BAŞKAN — Ama, kısa lütfen, Sayın 
Çorapçıoğlu. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (De
vamla) — Şimdi burada bir vakıa var ar
kadaşlar. Şöyle mütalaa edilir, böyle mü
talaa edilir. Anavatan Partisi 1987 seçim
lerinde kanunen iktidar olmayı yeğlemiş
tir; kanunen, kanunen. Kanunen iktidar 
oldunuz, kanunen meşru oldunuz; hiçbir 
zaman kabili münakaşa değildir. 

MEHMET YÜZÜGÜLER (Aydın) 
— Siz gayrimeşru musunuz? 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (De
vamla) — Ama demokratik kurallara uy
gunluğunuz; ama demokratik meşruiyet; 
bunları bir tarafa ittiniz. Elbette ki elde 
kanun varken demokratik meşruiyete ka
dar gitmek size zor geliyor; ama bu gün 
ilanının 40 inci yılını kutladığımız İnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesinin 21 in
ci maddesi, bir memleketin demokrat ve
ya o ülkedeki rejimin demokrasi sayılabil
mesi için, seçimin, eşit, genel ve dürüst ya
pılmasını amir bulunmaktadır. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım... 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Eşit 
demek ne demek?.. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (De
vamla) — Şu bakımdan eşit değil arkadaş
lar. Bizim Bütçe Komisyonu üyemiz, bir 
değerli arkadaşımız hesap yapmış. Ana
vatan Partisinin beher oyuna Hazineden 

yapılan yardım 270 lira, bizim partimizin 
her oyuna yapılan Hazine yardımı 40 li
radan ibaret. Siz burada da bir eşitliği mu
hafaza etmemişsiniz. Bunları, ayrıca yine 
bu zeminde münakaşa etmeyi bir vakıa 
olarak söylüyorum. (ANAP sıralarından 
gürültüler) Ben, 21 inci maddeyi, İnsan 
Hakları Beyannamesinden kastediyorum. 
Bunun münakaşası ayrı; ama, muhterem 
arkadaşlar ne kadar münakaşadan kaçı
nırsanız kaçının, biz de bunu istiyor de
ğiliz zaten, yalnız şunu söylemek istiyo
rum, hani Batı Anadolu'ya ait tarihî bir 
efsane vardır. Adam en büyük sırrını top
rağa gömüp de söylemiş kimse duymasın 
diye; ama orada biten kamışlar rüzgârın 
tesiriyle bunu her sabah söylemeye devam 
etmişler. Onun için, bundan kaçınmaya 
imkânınız yok arkadaşlar. Biz de kaçamı
yoruz. Keşke bunları münakaşa etmesek. 

BAŞKAN — Sayın Çorapçıoğlu... 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (De
vamla) — Sayın Başkanım, bitiriyorum. 

Sayın Cumhurbaşkanının bu Meclis
çe seçilmesi -yani Türkiye Büyük Millet 
Meclisini kastediyorum- samimî ar-
zumuzdu. 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Ana
yasa gereği o. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (De
vamla) — Biraz evvel, diğer partili sözcü
nün bahsettiği gibi, bunun burada parti
ler üzerinde asgarî müştereklerde buluşa
rak, asgarî bir konsensüs temini suretiyle... 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
Grup kararı bile alınmıyor beyefendi. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (De
vamla) — Sayın Başkan, ikaz etmezseniz, 
cevap vermeye mecbur kalacağım; lütfen, 
beni buna mecbur etmeyiniz. Lafımı bi
tireyim de siz de rahatlayın, ben de rahat
layayım. (ANAP sıralarından gürültüler) 
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İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Bir 
tek Anayasa, diğer tarafta da Anayasa. 

Süren de çoktan doldu. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (De
vamla) — Siz, toprağa o sırrı sakladınız 
ya, her gün, sabah rüzgârında duya
caksınız. 

BAŞKAN — Sayın Çorapçıoğlu, 
Lütfen... 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (De
vamla — Siz neyi münakaşa ediyorsunuz? 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Ana
yasa ne emrediyorsa onu yaparız. 

BAŞKAN — Sayın Aküzüm, lütfen, 
konuşmaları karşılıklı uzatmayın. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (De
vamla) — Biz, çok iyi niyetlerle bu Mec
liste asgarî konsensüsle yapılmasını arzu 
ederiz dedik; ama Anavatan Partisinin beş 
seneden beri tutumunu burada birçok ar
kadaşımız bilmektedir. 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Sizde 
gelişme var. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (De
vamla) — Geçen devrede çıkarılan kanun
ları düşününüz, bir tek kanun üzerinde, 
daha doğrusu Meclis içtüzüğünde, o za
man Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sa
yın Başkanı olan zatın değerli himmetle-
riyle bir konsensüs temin edebildik ve çok 
sıkışık zamana gelmesine rağmen, 182 
maddelik İçtüzüğün 100 maddesini görü
şebildik; ama Meclis de yenilenince kadük 
kaldı. Mutabık kaldığımız, bir konu ha
tırlıyorum, bir de burada geçenlerde ve
rilen çevre kirliliği hakkındaki bir 
önergede. 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kah ramanma-
raş) — Konuşma süresi çok geçti. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (De
vamla) — Onun için, bu iyi niyetli kon

sensüs arayışlarının keşke aksi olsa. Biz, 
maalesef bir netice vermeyeceği kanaatm-
dayız. Bunun aksine, Cumhurbaşkanının 
seçimine müteallik 102 nci maddenin son 
fıkrasını, yani bütün bunlara rağmen, se
çilemediği takdirde Meclisin yenüenmesi 
yolundaki hükmünün yerine getirilmesi 
gereğini geçen gün burada değerli bir hu
kukçu arkadaşımız da ifade ettiler; fakat 
Sayın Anavatan Gurubunun veya yöneti
cilerinin davranışları o kadar tedirgin et
miş ki, geçen gün burada çıkardığınız Ma
hallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve 
İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanu
nun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifinin müzakeresi 
sırasında, o değerli hukukçu arkadaşımız, 
bu maddenm bir tazyik vasıtası olarak 
kullanılabileceği ihtimalini ileri sürmüş ve 
buna kargı da tavır koyacaklarını ifâde et
miştir. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İs
tanbul) — Geçti o. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (De
vamla) — Muhterem arkadaşlar, bunun 
tazyik vasıtası olarak kullanılmasından 
şüphe edilmeye başlanmıştır. Bu şartlar al
tında Yüce Meclisçe seçilmesine tevessül 
edilecek Cumhurbaşkanı seçildiği takdir
de, bu, sadece Anavatanın yüzde 36 oyu 
ile temsil edilmiş bir hava yaratılacaktır. 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Biz 
seçeceğiz, merak etme. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (De
vamla) — Burada her gün dinlemeye mec
bur kaldığınız bu aksaklıkların, seçilmiş 
Cumhurbaşkanının eteklerine sarılmasın
dan ve o makamın da münakaşa konusu 
haline getirilmesinden endişe ettiğimiz 
için size bir öneri sunmaktayız. 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Ana
yasa gereğince biz seçeğiz. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (De
vamla) — Siz seçemeyeceksiniz beyefen-
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di, Millet Meclisi seçecek, eğer siz Millet 
Meclisiyseniz, ona bir diyeceğim yok. 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) -
Süreniz kaç dakika geçti acaba? 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (De
vamla) — Ona Başkan karar verir. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Ana
yasa gereği biz seçeceğiz, açık söylüyorum, 
seçeceğiz, Sayın Çorapçıoğlu. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (De
vamla) — Sayın Başkanım, bir şey kaldı, 
okuyorum, bitiriyorum. 

BAŞKAN — Sayın Çorapçıoğlu... 
Sayın Çorapçıoğlu... 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (De
vamla) — Onun için, bu aksaklığın Cum
hurbaşkanlığı makamına intikal etmemesi 
bakımından, oraya sirayet etmemesi ba
kımından, bu münakaşa virüslerinin orayı 
tahrip etmemesi bakımından, partimiz, bu 
şartlar muvacehesinde Cumhurbaşkanı
nın, doğrudan halk tarafından seçilmesi
ni Yüce Meclisin takdirlerine sunmakta
dır. (ANAP sıralarından gürültüler) 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
Sayın Başkan, kaç dakika geçti, tolerans 
çok fazla. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (De^ 
vamla) — İnşallah tasvibinize mazhar olur 
da, millet de, Yüce Meclis de ve oraya se
çilecek zat ve o makam da bu tartışmalar
dan masun kalır. 

Hepinize saygılar sunuyorum, teşek
kür ederim. (ANAP sıralarından gürültü
ler, DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Çorapçıoğlu, çok 
teşekkür ederim. 

NEVZAT DURUKAN (Bolu) — 
Meclisi inkâr mı ediyorsun Sayın Çorap

çıoğlu? 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
15 dakika geçti Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Anavatan Partisi Gru
bu adına, Sayın Ergüder; buyurun efen
dim. (ANAP sıralarından "Bravo" sesle
ri, alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA HALİL 
ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sa
yın Başkan, sayın üyeler; değerli ve seç
kin SHP milletvekilinin nefis ve olgun ko
nuşmasından sonra Sayın Çorapçıoğlu'-
nun, dörtte üçü olan, dörtte birinde ya
vaş yavaş sıkıntı verdiği için hemen cevap 
vermek mecburiyetindeyim. (ANAP sıra
larından alkışlar) Aslında, nutkum dizay-
nimde sıra ile konuşacaktım, hafızam za
yıftır, belki unuturum diye Sayın Çorap
çıoğlu'na hemen cevap vereyim. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Sümüklü seçmen. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (De
vamla) — Efendim hukuk genel bir kav
ram; adalet ve fazilet içerisinde. Bir hü
küm "yok" diyor, öbür hüküm "var" di
yor. Şimdi, diyorlar ki, "Sayın Cumhur
başkanının, vazifenin temdidine, uzama
sına Anayasa mani; ama 226 oy ile siz se
çemezsiniz; konsensüs; bu latince kelime 
de yeni çıktı başımıza. Cumhurbaşkanı
nın 7 sene görev süresinden sonra görev 
süresinin 3 yıl uzamasına Anayasa mani. 
Tamam mani; ama sizin 226 oyla seçebil
meniz için bizimle anlaşmanız lazım. Ni
çin?.. Cumhurbaşkanının nasıl seçileceğini 
bilmiyorsunuz. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Siz kantar mısınız? 

HALİL ORHAN ERGÜDER (De
vamla) — Grup karar veremez; madde 
bir; kondisyonu bu. Gizli oyla -dikkat 
buyurun- hatta bizim içimizden değerli 
bir arkadaş adaysa, Anavatan Partisinin 

— 226 — 
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mevcut oyunu belki almayabilir; çünkü 
gizli oyla seçiliyor. "Anayasa gereği Sayın 
Evren'in görev süresi uzayamaz diyorsu
nuz, bu tarafta da 226 oy var elimizde. Bu, 
tamamen hukuka terstir. Allah'ın izniyle 
bu Parlamento, bir sene yahut dokuz ay 
sonra Cumhurbaşkanını seçecektir. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

Dikkat buyurun, bu Anayasa hazır
lanırken mütemadiyen "tepki Anayasası, 
sert Anayasa, askerlerin hazırladığı 
Anayasa" diyordunuz; ama mazi kalbim
de bir yaradır, bu memlekette dört ay 
Cumhurbaşkanı seçilemedi; tur üstüne tur 
atıldı. Şimdi bu Parlamento, Anayasaya 
inandığına göre^ dördüncü turda biter bu 
iş. Biter, imkânı yok uzamaz; yoksa, Mec
lis fesholur. 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — 
Olsun. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Bir bildiğin mi var? 

HALİL ORHAN ERGÜDER (De
vamla) — Demek ki emredici hukuk kai
deleri kendisini gösteriyor. 

Sayın Çorapçıoğlu, Cumhurbaşkan
lığı seçimi yaklaştığı zaman görüşmeler 
olabilir. Değerli SHP lideri ile değerli li
deriniz arasında, bizim Genel Balkanımız 
ve Başbakanımız arasında bu gibi neza
ket görüşmeleri olur; ama bu oluru şim
diden sabote etmeyin. Doğrudan doğru
ya bize fiyaka yapıp, şöyle yaparım deme
yin; çünkü bizim de bir tahammül had
dimiz var. 

İkinci nokta: Hep beraber, Amerika'-
daki seçimleri takip ettik. Söylemeyeyim, 
söylemeyeyim diyordum... ("Söyle, söyle" 
sesleri) Amerika, dünyanın en büyük dev
letlerinden biri. Dukakis ile George Bush'-
un seçimi, demokratlar ile cumhuriyetler. 
İştirak adedi ne kadar? Yüzde 48, yani ira

de! milliyenin 51'inden altında, el cevap. 
Sayın George Bush yüzde 54 oy aldı. İçi
nizde hesabı kuvvetli çok değerli milletve
killeri var. Hemen hesap makinesini ça
lıştırın yüzde 26 olduğunu göreceksiniz. 
Dünyanın en büyük devletinin başındaki 
reisicumhur yüzde 26 ile... Biz, karşımız
da 8 tane parti ile seçimlere girdik, yüzde 
36'yı halk bize verdi. Bu şikâyetiniz artık 
eski bir hikâyedir; Bethovven'in bitmemiş 
senfonisidir. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

Muhterem Başkan, sayın milletvelcil-
leri; şimdi, konuşmamın, dizaynına geçi
yorum. Öylesine »güzel çalışmalar yapılı
yor ki, bu çalışmalar'içerisinde bana gö
re, bütün bakanlıklar, ağırlıklıdır, onurlu
dur; fakat Türkiye Cumhuriyetinin en 
ağırlıklı, en onurlu bütçesini görüşüyoruz. 
Bunun adı "Devlet Başkanı "dır. Devle
tin başı değerli bir insanın işgal ettiği ma
kamın bütçesini görüşüyoruz. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
İşgal; doğru. 

RIZA ILIMAN (Çorum) - İşgal. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (De
vamla) — Binaenaleyh, bu makama çok 
saygı göstermek mecburiyetindeyiz. Bura
da, Cumhurbaşkanı denilen o değerli zat, 
bu makama Anayasanın oylanması sıra
sında, halkın, yüzde 100'e yakın bir oyuyla 
gelmiştir. Bu, ona cevaptır. 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Silah
ların gölgesinde aldı onlan, silahların. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (De
vamla) — Binaeriaelyh, bu meseleleri ko
nuşurken, daha ağırbaşlı ve soğukkanlı ol
mamız lazım. 

Muhterem arkadaşlarım, genel büt
çe, Yüce Meclise 32 trilyon 736 milyar 276 
milyon Ura olarak takdim edilmiş, 1989 
Malî Yılı Bütçesi içerisinde Cumhurbaş
kanlığı makamına 2 milyar 927 milyon li-
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T.B.M.M. B : 38 10 . 12 . 1988 O : 2 

ra ödenek tahsis edilmiştir. Bu rakamın 
genel bütçe içerisindeki nispeti binde 1 
olarak görülmektedir. Binaenaleyh, Cumr 
hurbaşkanlığmın bütçesinde senelerden 
beri tasarruf kaidelerine riayet edildiği, 
orada icraî saltanat edilmediği, devletin ve 
milletin işlerinin asgarî ölçüde yapılmaya 
çalışıldığı görülmektedir ki, takdire la
yıktır. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Sayın Başbakana örnek olamıyor ama. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (De
vamla) — Sayın Bayazıt, ben size bayılı
yorum. Sizin sözleriniz de hoşuma gidi
yor; ama dinleyin, bakın neler söyleyece
ğim. Ben sizi çok dinledim Sayın Bayazıt. 

Şimdi efendim, müsaade ederseniz, 
Cumhurbaşkanının seçimi meselesine ge
liyorum: Yakın bir tarihte Allah'ın izniy
le Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz. Kim 
aday olur, kim aday olmaz, bu bizi hiç ala
kadar etmez; ama aday olduğu zaman 
oyumuzu veririz. Kanun vazu dışarıdan 
da seçilebilme imkânını vermiştir. İçimiz
den de seçilebilir. Binaenaleyh, o mutlu 
insan kimse, çok yakın tarihte, dokuz on 
ay sonra belli olacak. Bütün mesele, bu 
Anayasanın bize lütfettiği en güzel hü
küm, bu görevi yerine getirmek mecburi
yetindeyiz. İki ihtimal var: Ya Cumhur
başkanını seçeceğiz veya Meclisin feshine 
giderek yeniden seçime gideceğiz. O hal
de, bir durakta duruyoruz, iki halden bir 
tanesi, hiçbir zaman tıkanmayacak; inşal
lah, Yüce Heyetiniz kimi arzu ederse se
çecektir. 

Efendim, benim üzerinde durdu
ğum, mesaj vermek istediğim noktalar 
şunlar: Cumhurbaşkanı nasıl yenilenecek
tir? Geçenlerde değerli Başkanım Kâmil 
Beyefendi, -XVII Dönemde zannederim-
burada Geçici Başkan olarak, Meclisi ida
re ederlerken, Cumhurbaşkanının da teş
rif ettiklerini gördük. Bakınız çok entere

san. Beyefendiyle, bendenizin arasında bir 
marangoz farkı yok. Beyefendi, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanıdır ve bu
rayı idare eder. Burası milletin kürsüsü
dür. Cumhurbaşkanı, seçildiği zaman bi
liyorsunuz eğer partiyle ilişkisi varsa bu 
ilişki kesilecek, milletvekili ise milletvekil
liği zayi olacak; kaidei esasiye bu; ondan 
sonra Çankaya'ya . gidecek; ama yemin 
yapması lazım; eski tabirle tahlif. Bu ye
mini nereden yapacak? İşte bir sıkıntımız 
başladı. İçtüzüğü açtık, İçtüzükte bir hü
küm yok. Geçen sefer sıkıntılı bir hal ol
du; Sayın Cumhurbaşkanım teşrif ettiler, 
Sayın Meclis. Başkanım ayağa kalktı, öyle 
bir hal geldiki ikisi de ayakta duruyor ve 
i konuşma o şekilde cereyan etti. Şimdi me
sajımı takdim ediyorum, Sayın Meclis 
Başkanıma da istirham ediyorum; Cum
hurbaşkanı seçildikten sonra yeminini bu
rada yapacaktır, burası milletin kürsüsü
dür, orası değildir. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

Şimdi gelelim yemin tarzına. Hepi
miz, seçildikten sonra, buraya geldik ve 
Anayasada yazılı olan yeminimizi yaptık. 
Cumhurbaşkanının yemini, milletvekili
nin yaptığı yemindeki cümleleri ilave et
mekle beraber, sonunda bakınız ne diyor. 
"Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini 
korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım 
görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için 
bütün gücümle çalışacağıma, Büyük Türk 
Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve 
şerefim üzerine andiçerim" demesini 
Anayasa emrediyor. (ANAP sıralarından 
alkışlar) O halde burada yemin bu şekil
de yapılacak. 

Muhterem milletvekilleri, değerli ar
kadaşlarım, Sayın SHP'nin zarif ve seç
kin hatibi, yasama ile ilgili olan hususları 
ve Çorapçıoğlu arkadaşımı, dörtte üçü 
fevkalade olan konuşmalarıyla bizi teshir 
etti ve biraz daha ilave ederek -onların 
müsaadesinde- yasama ile ilgili olanlar, 
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yürütme alanına giren ilişkiler ve yargıy
la olan ilişkileri konusunda bendeniz de 
arkadaşlanma iltihak ediyorum. Hele hele 
Sayın Çorapçıoglu'nun; bendenizin, 
TRT'nin müdafaasında, hasta hasta İs
tanbul'dan gelip grubum adına konuşur
ken... (DYP sıralarından "Emirle geldin" 
sesleri) Evet, o zaman emirle; şimdi de 
milletin emriyle buradayım. 

O zaman, TRT'yi anlatırken, Sayın 
Başbakanımın, hatta onu temsilen Adnan 
Kahveci Beyefendinin, TRT'nin üzerin
de nafiz bir kudreti olmadığını; TRT'nin 
kendi yasasına göre ve içinde bulunan en 
büyük kalp damarı olan üst kurulun teş
kilinin -Sayın Çorapçıoglu'nun dediği 
doğrudur- -yüzde 90'mı Sayın Cumhur
başkanım atadı- ancak, Sayın Başbakanın 
-zatı âlinizin arada sırada güzel sözler içe
risinde "borazan yaptınız" filan 
diyorsunuz- alakası yok. Ben, az çok 
düzgün konuşan bir hatibim, nerede bu 
televizyon? Bak susmuş. İşine geldiği za
man getiriyor. Onun için, doğrudur. Sa
yın Cumhurbaşkanımıza rica edelim, -
TRT'ye atamalar yapan, atayan geri de 
alır- bazı ikazlarda bulunması gayet nor
maldir. 

Hemen ilave edeyim -konuşmamın 
sonlarına doğru söyleyecektim; ama şim
di unutmadan söyleyeyim- Sayın Cum
hurbaşkanımız, yurt içi gezilerinde, ne ka
dar bürokratların yanında olsa da, ne ka
dar değerli askerî erkân arasında olsa da, 
onun yanında olacağı yer, milletvekilleri
nin yanıdır. Yörenin milletvekilleriyle be
raber Cumhurbaşkanının sevgi hâlesi içe
risinde bir yerde bulunması; ama tüm mil-
letvekillerinin -iktidar milletvekili 
demiyorum- hepsiyle beraber bulunması 
fevkalade güzel bir harekettir. Konsensüs 
budur işte. (ANAP sıralanndan alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, şimdi değişik 
bir bahse girelim; Cumhurbaşkanı affede

bilir mi; evet. Anayasanın mevcut hüküm
lerinden bir tanesi de -Allah kimseye na
sip etmesin- sakatlan, kocama sebebiyle 
hastalan ve sürekli hastalan, tek imzayla 
af yetkisi vermiştir. Dikkat buyurun; Ana
yasamızın ne kadar modern olduğu, ne 
kadar insancıl olduğu buradan anlaşıl
maktadır. 

Bakınız arz edeyim: Birkaç tane suç 
türü; yurt dışına işçi götürme vaadiyle do-
landmcılık suçundan 2 yıl 6 ay hapse mah
kûm olan bir vatandaşımız; sürekli has
talığı sebebiyle, öldürmek suçundan 20 yıl 
ağır hapse mahkûm olmuş bir kişi, sürekli 
hastalık ve sakatlık nedeniyle, kasten 
adam öldürmek ve 6136 sayılı Kanuna 
muhalefetten 6 sene 8 ay ağır hapse mah
kûm olan suçlunun, sürekli hastalıktan 
dolayı, cezalarının kaldırıldığı görül
mektedir. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Onla
rın hepsi ad! suçludur. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (De
vamla) — Dikkat buyurunuz; şimdiye ka
dar, Sayın Cumhurbaşkanım, kanunda 
öngörülen ve çok yetkili kurullar tarafın
dan adlî tıplarda tespit edilen ve nettce-
ten müstehak olduğu anlaşılan 55 vatan
daşa hürriyet ve özgürlüğünü vermiştir. 
Bu da, sizin sayenizde olmuştur; itimat et
mişsiniz, Cumhurbaşkanının oturduğu 
yeri değerlendirmişsiniz ve "Affet" demiş
siniz; ama gönül arzu eder ki, bu binlere, 
onbinlere çıksın; fakat şartı ağır; devamlı 
sakatlık hali, kocama hali. Binaenaleyh, 
Cumhurbaşkanının bu yetkisini ve şimdi
ye kadar da yapmış olduğu hizmetleri tak
dirle karşılar, önünde eğiliriz. 

Muhterem arkadaşlarım, bir mesele 
de Devlet Denetleme Kurulu; ben bu işe 
çok meraklıyım. Bir memlekette, bir ce
miyette murakıplar iyi çalışırsa, denetle
meler çok iyi olursa, ben şahsen Orhan 
Ergüder olarak çok memnun olurum. 
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Bakınız size söyleyeyim: Grup baş-
kanvekillerim burada, sizlerin vermiş ol
duğu yazılı ve sözlü soruların grup idare 
heyetinde acı şarkılarını söyledim; 
"SHP'nin ve Doğru Yol Partisinin de*gerli 
milletvekilleri kürsüye çıkıp bu sözleri söy
ledikçe, oklar vücuduma batıyor" dedim; 
aynen böyle söyledim. Kütüphaneye git
tik, araştırdık; 236 tane lütfedip sorduğu
nuz yazılı ve sözlü sualleriniz var; bunun 
cevabını nasıl vermeyeceğiz; biz, bunu ne 
hakla tutuyoruz? Bunu, grup idare heye
tim gayet olumlu karşıladı ve derhal ala
kalı bakanlıklara bildirdi, çok yakında -
sizin de izninizle- bir salı günü üç dört saat 
mesai yapacağız ve bütün sorulan sualle
rin cevabını vereceğiz arkadaşlarım. Bina
enaleyh, denedeme deyince hoşuma gider. 

Muhterem arkadaşlarım, Devlet De
netleme Kurulu, 1982 Anayasasının bir 
ürünüdür; tertemiz bir çocuktur ve ata
malar da Cumhurbaşkanım tarafından 
yapılır. Devlet Denetleme Kurulu şimdi
ye kadar ne yapmış; sadece maaş mı al
mış; hayır. Devlet Denetleme Kurulu 1981 
yılından 1988 yılına kadar toplam 72 adet 
dosya tetkikatı yaptığı ve bunlardan 
54'ünün kamu kurum ve kuruluşlannda, 
5'inin derneklerde, 4'ünün vakıflarda ve 
9'unun da fonlarda inceleme ve denetle
me olduğu görülmektedir. 1988 yılında ha
len 6 inceleme ve denetleme görevi devam 
etmektedir. Yine araştırmalarımıza göre, 
Devlet Denetleme Kurulunca 1981 yılın
dan itibaren bugüne kadar yapılan ince
leme, denetleme ve raporlannda, alakalı 
daire ve müesseselere ve ilgili kuruluşlara 
1 166 öneride bulunulmuş; bunlardan 976 
tanesi sonuçlandırılmış olup, 190 önerinin 
izlenmesine devam edilmektedir. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — O 
bilgileri nereden aldınız? 

HALİL ORHAN ERGÜDER (De
vamla) — Yukarıda arz olunan 1 166 öne

rinin 144'ü soruşturma, 105'i inceleme ve 
917'si diğer önerileri içermektedir. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Bu bilgileri nereden aldınız Sayın 
Ergüder? 

HALİL ORHAN ERGÜDER, (De
vamla) — Sayın Bayazıt, siz hep fatura
lar peşindesiniz, bu işlerin peşine gitmi
yorsunuz, siz hep bizim aleyhimize fatu
ralar peşindesiniz... 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Devlet Denetleme, ama... 

) • 

HALİL ORHAN ERGÜDER (De
vamla) — Bunu size vermeye mecburlar. 
Bunlar, Meclis Başkanında var beyefendi. 

Demek ki, Denedeme Kurulu, Cum
hurbaşkanımızın verdiği emirler gereğin
ce, Türkiye'nin her tarafında, hatta ikti
sadî amme teşekküllerinde, meslekî amme 
teşekküllerinde, kamu yaran gören der
neklerde araştırma yapıyor, rakamlan arz 
ettim. 

Muhterem arkadaşlar, bunu biraz 
geçer gibi oldum; ama bir meseleden bah
setmem lazım, içimde uhdedir. Yaklaş
makta olan seçimlerden evvel, Cumhur
başkanlığı seçiminde, -birbiriyle ilişkili iki 
müessese bunlar- evvela sayın basınıma, 
çok sevdiğim basınıma bir serzenişte bu
lunmak istiyorum. Allah razı olsun, Sa
yın Özer Beyefendi ve Sayın Çorapçıoğlu 
bahsettiler, bugünlerde gazetelerde 
"Darbe" ve "Müdahale" kelimeleri geç
meye başladı, bir kısım basında. Birkaç 
gazeteci arkadaşla konuştum, "Bizden 
memnun değil misiniz? Koridorlarda be
raberce sigara içiyoruz, kahve içiyoruz, lo
kantada beraber yemek yiyoruz. Binaena
leyh, dostluğumuz gayet iyi. Özgürlükçü 
bir demokrasi içerisinde her türlü haberi 
alıyorsunuz. Vaktiyle siz Kurucu Meclis 
zamanında burada değerli arkadaşlarım
la yemeğe giderken bir onbaşı sizi sıraya 
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sokardı ve koridorlara gelemezdiniz. Bu 
darbe müdahale kelimeleri, demokrasi
mizde mutlak yazılması lazım gelen keli
meler değildir. Beyefendinin dediği gibi, 
genç bir dimağı zehirler ve bunlar birikir 
birikir, tatsız haller meydana gelir. Değerli 
sözcülerin söylediği gibi, bu kapılar hiç
bir zaman kapanmayacaktır. Sayın basın
dan rica ediyorum, bu, tirajı artıran bir 
haber veya yazı değildir. Hatta geçenler
de araştırma yaptım, benim de okuyucu
su olduğum bir gazetede, bir genel yönet
menin çıkardığı bir yazı üzerine basınımı
zın yüzde 99' u bu gibi yazıların yazılma
ması konusunda çok güzel bir anlaşmaya 
varmışlar. Bu, yalnız bizim iktidarımızın 
meselesi değil, siz muhalefetin de mesele
sidir; yarın siz iktidar olacaksınız. Binae
naleyh, bu bir dönme dolaptır, devam ede
cektir. İktidarlar hiçbir zaman ilelebet pa
yidar değildir. İşte SHP hazırlanıyor, ar
kasından Doğru Yol hazırlanıyor... (DYP 
sıralarından "Doğru doğru" sesleri, alkış
lar) Burası bizim malımız değil, biz bu
rada muvakkatiz, mahkeme kadıya mülk 
olmaz. Bu böyle devam edecektir. 
1950'den itibaren başlayan 39 senelik genç 
Cumhuriyetimiz, 19 tane Başbakan gör
müş, 20 tane Cumhurreisi görmüş. Bu ke
limeleri hatırlayın. Mütemeddin memle
ketlerde 100'ün üstünde Başbakan, 70'in 
üstünde reisicumhurlar görmüş; daha iyi
ye, daha güzele gelecek; ama hiçbir zaman 
askerlerin gelip buralara oturması doğru 
değildir. Onun için değerli basınımıza şu
nu söylemek istiyorum -beni affedin, bel
ki de ben bu sözlerimi söyleyerek mezarı
mı kazıyorum, helal olsun, arkamdan bir 
mevlüt okursunuz- bu kelimelerle oyna
mayın, bunlar iyi şeyler değil. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
hangi partinin sözcüsüsün? 

HALİL ORHAN.ERGÜDER (De
vamla) — Gelelim, -bu pasajı 

unutmuştum- Cumhurbaşkanının asker 
olup olmaması meselesine. Muhterem ar
kadaşlar, Fransa'nın büyük kahramanı 
-toprağı bol olsun diyelim- Charles De 
Gaulle'yi hatırlıyorum. Charles De Gaulle 
(1890-1970) büyük bir asker, Fransa'ya 
hizmet etmiş; ama reisicumhur olmuş, 
Fransız asker ve devlet adamı; 1858-1969 
yıllarında. Bir başkası, Dwight Davit Ei-
senhower (1890-1969) Amerika Reisicum
huru. 1952 ve 1956'da olmak üzere iki kez 
Amerika Reisicumhuru olmuş. 

Şimdi, bütün mesele -Bilhassa SHP 
buna çok ehemmiyet verir- askerden, si
vilden reisicumhur olması meselesi değil; 
bütün mesele, biz siviller askerleri davet 
etmeyelim. Yoksa, herhangi bir asker de, 
bir avukat da, bir mühendis de cumhur
başkanı olabilir. Bütün mesele askerî ida
reye sebebiyet verilmemesidir, ama Sayın 
Erdal İnönü'nün tarihe geçen biraz evvel 
okuduğumuz şahane deklarasyonu bir se
nedi ittifaktır. Herhalde, Sayın Demirci'-
in de böyle bir ittifakı vardır, bizim de öyle 
bir ittifakımız var. O hâlde, bu, mütema
diyen sivillerden sivillere doğru gidecek
tir. Bunu da arz ediyorum efendim. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Cum
hurbaşkanım için bazı meafilde sözler söy
leniyor, ben onu gazetelerden takip edi
yorum; kendisiyle de tanışmam. "Efen
dim, Cumhurbaşkanının köşkleri var" di
yorlar. Şimdi, Allah selamet versin ben ge
çen sefer de onu söylemiştim, bu memle
ketin büyük evladan hakkında da ne laf
lar söylemişlerdir. Nedense biz Doğulular 
dedikoduya meraklıyız. Cumhurbaşkanı
nın köşklerini merak ettim nerededir di
ye. Hakikaten fevkalade mütevazı bir be
yefendi; buldum, Cumhurbaşkanının An
kara dışında, bugün sadece İstanbul Ta-
rabya'da bir yazlık köşkü var. Efendim, 
bunu buradan söylüyorum sayın basın da 
yazsın, televizyon da söylesin bu mesele
ler kapansın diye. Daha evvel uzun yıllar-
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dan beri kullanılan Florya Köşkü, 1988 yılı 
Ağustos ayında Türkiye Büyük Millet 
Meclisine; köşk müştemilatı da İstanbul 
Anakent Belediyesine 1976 yılında onlar
dan alınmış olması nedeniyle devredil
miştir. 

Cumhurbaşkanına bir yazlık köşk 
yaptırma talepleri Erzurum, Kahraman
maraş, Antalya gibi yurdun muhtelif yer
lerden gelmeştir. Neden olarak da yaz ay
larındaki çalışmalarının bir bölümünü yö
re halkı arasında geçirme istekleri ileri sü
rülmüştür. Cumhurbaşkanı, esas olarak 
talepleri uygun görmüş ve birkaç yıldan 
beri yaz çalışmalarının bir bölümünü de 
bu yörelerde geçirmektedir. 1986'da Erzu
rum, Kars; 1987'de Sivas, Elazığ; 1988'de 
Urfa, Gaziantep ve Malatya bunlar 
içindedir. 

Köşk yapmak talebini de zahmet ve-
masraf olur, şehirler arasında ayrıcalık 
olur diye nazik bir eda ile reddetmiştir. Bi
naenaleyh, böyle bir köşkü yoktur; kendisi 
yurt gezilerine çıktığı zaman askerî ve si
vil müsseselerde, Şeker Şirketinin tesisle
rinde veya askerî mahfellerde kalmakta
dır. Bunu da istitraden arz ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, sözlerimin so
nuna geliyorum. Yüce Heyetinizin 17 nci 
dönemden bir farkı var. İnanır mısınız ben 
ikinci sefer adaylığımı koyduğum zaman 

sırf bu noktadan Tanrıya niyaz ettim ka
zanayım diye. Bu nedir biliyor musunuz?.. 
Siz Cumhurbaşkanını seçeceksiniz, yani 
enteresan bu. 17 nci dönem seçemedi; fa
kat sizler, değerli ağırlıklı arkadaşlar bu 
devre Cumhurbaşkanını seçeceksiniz ve-
sizin için de bizim için de evlatlarımıza bı
rakacağımız güzel miraslardan bir tane
sidir. Benim sağ kolum bir yazı yazdı, at
tı içeriye ve ben Cumhurbaşkanını seçtim. 
Onun için değerimiz çok büyüktür ve ta
biî burada çok zor bir göreviniz var. Be
nim kanaatıma göre, sizin bu görevi us
talıkla yapacağınıza kaniyim; fakat bunun 
taksiratı da var. Allah sizin yardımacınız 
olsun. 

Saygı ve sevgilerimle efendim... 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Ergüder. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — 
Aday mısınız Sayın Ergüder, avukatlardan 
da olmasını istiyoruz. 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı Büt
çesi ve Kesinhesabı üzerindeki görüşme
ler tamamlanmıştır. 

Bütçenin bölümlerine geçilmesini oy
larınıza sunuyorum: Bölümlere geçilme
sini kabul edenler... Etmeyenler... Bölüm
lere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum: 
A — CETVELİ 

Program 
kodu 

101 

900 

Açıklama Lira 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Hizmet Programlarına Dağıtılamayan 
Transferler 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

2 898 000 000 

29 000 000 

2 927 000 000 
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Cumhurbaşkanlığı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
2. — Cumhurbaşkanlığı 1987 Malî K/ı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı 1987 Malî Yılı Kesinhesabmm bölümlerine geçilmesini oyl 

meyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum: 
CUMHURBAŞKANLIĞI 

A — CETVELİ 
Genel 

ödenek toplamı 
Prog. Açıklama Lira 

g 101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 1 602 000 000 
to BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
I mistir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 84 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

TOPLAM 1 686 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Cumhurbaşkanlığı 1987 Malî Yılı Kesinhesabının bölümleri de kabul edilmiştir. 

Böylece, Cumhurbaşkanlığı 1989 Malî Yılı Bütçesiyle 1987 Malî Yılı Kesinhesabı kabul edi 
(Alkışlar) 
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C) SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 

1. — Sayıştay Başkanlığı 1989 Malî Yıh 
Bütçesi 

2. — Sayıştay Başkanlığı 1987 Malî Yık 
Kesinhesabt 

BAŞKAN — Programa göre, Sayış
tay Başkanlığı Bütçesi ve Kesinhesabının 
görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet Yerlerini 
aldılar. 

Sayıştay temsilcisi?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — İdare Amiri Yüksel Bey hazırlar 
efendim. 

BAŞKAN — Sayıştay Başkanlığı 
Bütçesi üzerinde grupları ve şahısları adı
na söz alan sayın üyelerin adlarını okuyo
rum: Grupları adına; Doğru Yol Partisin
den Sayın Mehmet Korkmaz, Anavatan 
Partisinden Sayın Sezai Pekuslu, SHP 
Grubundan Sayın M. Ali Eren. 

Söz Doğru Yol Partisinden Sayın 
Mehmet Korkmaz 'm; buyurun Saytn 
Korkmaz. 

Yüce Meclise hatırlatmamda fayda 
Olduğunu mülahaza ediyorum: Sayıştay 
Başkanlığı Bütçesinde konuşma süresi, 
gruplar adına 15'er dakikadır. 

Buyurun Sayın Korkmaz. 
DYP G R U B U ADINA M E H M E T 

K O R K M A Z (Kütahya) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin sayın üyeleri; 1989 Malî Yılı 
Bütçesi içerisinde yer alan ve anayasal bir 
kuruluş olan Sayıştay bütçesinin tümü 
üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubunun 
görşlerini arz etmek üzere huzurlarınızda
yım. Sözlerime başlarken, Yüce Parla
mentoyu ve Sayıştay mensuplarını, gru
bum ve şahsım adına saygıyla selam
lıyorum. 

Kuruluşundan beri değişik siyasî yö
netim ve iktidarlar döneminde, devletin, 
gelir gider ve mal hesaplannı denetleme 
görevini, sahip olduğu yetkiler çerçevesin
de, tam bir tarafsızlık içinde sürdüren ve 
126 yıllık tarihî bir geleneğe sahip olan Sa
yıştay, cumhuriyet dönemi anayasaları 
içinde de yer almış, anayasal bir kurulu
şumuzdur. 

Sayıştay, kuruluşundan bugüne ka
dar, günün icaplarına göre, birçok deği
şikliklere uğramış olmasına rağmen, dev
letimiz bütçelerinin denetimini gereği gi
bi yerine getirememektedii Yıllar önceki 
bütçeler ve bunların denetlenmesi için ku
rulan teşkilat ve personel ile bugünkü dev
let bütçeleri ve buna ek olarak ihdas edil
miş fonların denetlenmesi, bunlara ilave
ten belediyelerin ve özel idarelerin, ayrı
ca son yıllarda artan belediye sayılan kar
şısında, Sayıştaym yükünün ve görevinin 
arttığı da açıkça ortadadır. 

Anayasamızın 160 ncı maddesi Sayış
taym vazifelerini gayet veciz bir şekilde ta
rif etmiş ve birinci fıkrasında, "Sayıştay, 
genel ve katma bütçeli dairelerin bütün 
gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Bü
yük Millet Meclisi adına denetlemek ve 
sorumluların hesap ve işlemlerini kesin 
hükme bağlamak ve kanunlarla verilen in
celeme, denetleme ve hükme bağlama iş
lerini yapmakla görevlidir" denmiştir. O 
nedenle. Sayıştay, tarafsız, bağımsız ve 
toplumsal çıkar doğrultusunda faaliyetle
rini yürüten bir yüksek denetim ve yargı 
kuruluşudur. 

Ana çizgileriyle Sayıştaym fonksiyo
nu, yürütme organının, gelir elde etme ve 
harcama yapmaya yönelik işlemlerini, ya
sama organı adına denetlemektir. Diğer 
bir deyişle, Türkiye Büyük Millet Meçli
si, kamu gelir, gider ve mallarını Sayıştay 
vasıtasıyla denetlemektedir. Egemenliğin 
kayıtsız ve şartsız millete ait olduğu ilkesi 
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doğrultusunda, Yüce Meclisimiz adına 
Yapılan bu denetimin, devletin bütün ge
lir, gider ve mallannı kapsaması gerektiği 
açıktır. Genel ve katma bütçe ödenekleriy
le, bütçe dışında olmakla birlikte, devle
tin gelir elde etme gücü kullanılarak oluş
turulan fonlann, Sayıştay denetimi dışın
da bırakılmasında ısrar edilmesini tasvip 
etmiyoruz ve bu konudaki tartışmaların, 
fon uygulamasının sınırlandırılması, bütçe 
ilkelerine uygun hale getirilmesi ve Sayış
tay denetimine tabi tutulması suretiyle son 
bulmasını temenni ediyoruz. 

Değerli milletvekilleri, Meclisin yet
kileri, Anayasanın veya demokratik rejim
lerin öngördüğü seviyede ve müessiriyet-
te işlerse, Sayıştay da aynı seviyede 
ve aynı müsseriyette çalışır ve faaliyet gö
rür. 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- biz, Sayıştaym mahiyetinden, iti
barından kaybetmemesi ve lalettayin bir 
sıra teşekkülü haline gelmemesi için Sa
yı ştayı savunur, ve Sayıştaym dahi iyi iş
lemesini, daha iyi sistemleştirilmesini is
teriz. Bunu yaparken de, aslında Meclisi
mizin, yani demokrasimizin, rejimimizin 
mükemmeliyeti peşinde oluruz ve bu iti
barla da Sayıştay için gayret sarf etmek, 
bir bakıma nefsi müdafaadır. 

Sayıştay, devletin gelir ve giderleriy
le mallarını Yüce Meclis adına denetlen
mesinden dolayı, yürütme kuvveti dışın
da, Anayasanın yargı bölümünde yer al
mıştır. Sayıştaym yargı faaliyeti, denetçi
lerin, sayman hesaplannı inceleyerek,mev-
zuata uygun olmayan konuları, raporla
rıyla yargı dairelerine getirmeleri suretiyle 
başlamaktadır. Bu nedenle denetçilerin 
yaptıkları görev, yargı faaliyetinin başlan
gıcını oluşturmaktadır. 

Yüce Meclisimize yargı süzgecinden 
geçmiş, sağlıklı bilgiler sunulması ve ge
rekse kamu kaynaklannı tasarruf eden 
memurlann hesaplannın bağımsız bir yar-: 
gı yerince aklanması ihtiyacının karşılana
bilmesi için, Sayıştay, yargı yetkisiyle de 
teçhiz edilmiştir. 

Malî denetimini ve yargılama faali
yetlerini tarafsız, bağımsız ve toplumsal çı
kar doğrultusunda yapma hakkına sahip 
bir kuruluş olan Sayıştay, ne var ki, bu
gün sadece anayasal ve yasal konumuyla 
orantılı olmayan bir denetimle yetinmek
tedir. Hukuka uygunluk denetimini bile 
güçlükle sürdürmekte, tek tek aynntıyla 
uğraşan; fakat o aynntıların oluşturduğu 
bütün hakkında bir görüş belirtmeyen, ör
neğin fon saymanlarını denetleyen; ama, 
Anayasaya aykm olan fonlar konusunda 
görüş bildirmeyen bir kuruluş duru
mundadır. 

Hesaplar hep bir iki yıl geriden izlen
mekte, bütçenin personel giderleri ve 
transfer giderleriyle sınırlı olması ve fon
lann bütçenin yerini alması Sayıştayı san
ki hiç ilgilendirmemektedir. 

Sayıştay denetiminde, gider deneti
mine ağırlık verilmekte, belgeler incelen
mekte ve bunlann mevzuata uygunluğu 
araştırılarak, sonuçta fazlalık veya usulsüz 
ödemeler belirlenmektedir. Giderlerin ik
tisadî olup olmadığı, etkinlikleri ve verim
lilikleri gibi ve tasarrufa riayet edilip edil
mediği hususlan üzerinde durulma-
maktadır. 

Sayıştaym aynı zamanda gelirler üze
rinde de denetim yapması gerekir. Gelir 
yasalannın uygulanmasını da izlemeli ve 
uygulamalardan doğan veya yasalardan 
kaynaklanan aksaklıklan da Yüce Mecli
se bildirmelidir. 
;; Bize göre, Sayıştay yabancı ülkelerle 

yapılan antlaşmaları da denetleyebilmdi, 

— 235 
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ülkeye ne getirip ne götürdüğünü de iz-
yelebilmelidir. Yine, ısrarla söylüyorum, 
fonların tümü Sayıştay denetimine alın
malıdır. Bütün bunları yapabilmesi için de 
Sayıştayımızın maddî ve yasal koşulları 
sağlanmalı ve fonların ekonomik açıdan 
da ne şekilde kullanıldığı araştırılmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, Sayıştay Yü
ce Meclisimizin gören gözü, işiten kulağı 
mesabesinde olduğundan, fon uygulama
larının Batılı ülkelerde olduğu gibi, Sayış
tay denetimine açık tutulmasının sayışız 
faydalar sağlayacağına inanıyoruz. Gerek 
KİT'lerin, gerekse fonlann Sayıştayca de
netlenmesi, bu müesseselerin kuruluş ve 
işleyiş yasaları doğrultusunda olacağın
dan; Sayıştayca yapılacak denetimin, bu 
idarelerin işlerini ağırlaştıracağı veya güç
leştireceği şeklindeki görüşlere de katılmak 
mümkün değildir. Bilakis, icra ve idare, 
birtakım itham ve ifnamdan kurtulacağın
dan, Sayıştay denetimi için kendileri için 
gerçek bir teminat teşkil edecektir. 

Diğer bir Husus da devlete ait taşın
maz malların denetimidir. Devletin taşın
maz mallarının envanteri bu konuda gö
revli olan bakanlıkça halen tamamlana
mamıştır. Bu nedenle Sayıştaym devlete 
ait taşınmaz mallar üzerinde denetim yap
ması fiilen imkânsız hale gelmektedir. 
Önem arz eden ve Yüce Meclisimizce bek
lenen bu çalışmanın da en kısa sürede so
nuçlandırılmasını temenni ediyoruz. 

Mahallî idarelerin, özellikle belediye
lerin kendilerine sağlanan malî imkânla
rı, hukuk sınırları ve toplum çıkarı doğ
rultusunda kullanıp kullanmadıkları ba
kımından, bu idareler üzerinde de etkili 
bir Sayıştay denetiminin yapılmasına sü
ratle ihtiyaç vardır, her ne kadar son 2 yıl
da bu idarelerin denetimine ağırlık veril
mekte ise de, belediye kaynaklarının isa
betle ve iyi niyetle kullanılmasına ve be
lediye personelinin eğitim eksiğinin kapa

tılmasına yardımcı olacak denetimlerin ar
tırılması ve yaygınlaştırılmasında kamu 
yararı olacağı inancmdavız. 

Sayıştay denetiminin, program ve 
bütçe uygulamasına paralel olarak, "Ve
rimlilik, Etkinlik ve Tutumluluk 
Denetimi" adıyla bilinen ve dünya sayış-
taylannca asıl denetim tekniği olarak ka
bul gören denetim usulünü uygulamaya 
koyması ve elde ettiği verilere dayanarak 
harcama programlarının gerçekleştirilme 
oranı, idarenin, bu işlemlerinin verimlili
ği ve ekonomikliliği hakkında Yüce Mec
lise rapor vermesi, Sayıştay denetimine 
çağdaş bir nitelik kazandıracaktır. Sayış
taym, verimlilik etkinlik ve tutumluluk de
netimini yapmasını sağlayacak yasal dü
zenlemelerin bir an önce gerçekleştirilmesi 
gerekmektedir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi adına 
denetim yapan ve yürütme organının büt
çe uygulamaları hakkında yasama orga
nına bilgi veren Sayıştaym meslek men
suplarının, Sayıştaym anayasal konumu ve 
yerine getirdikleri görev ile mütenasip bir 
ücret ve özlük hakkı seviyesinde tutulma
ları zorunludur. Sayıştay meslek mensup
ları, özlük hakları yönünden, 1984 yılına 
kadar hâkim ve savcılar ile aynı haklara 
sahip iken, bu eşitlik, 241 ve 270 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamelerle, Sayıştay 
meslek mensupları aleyhine bozulmuştur. 
Hâkim ve savcılar için, ek gösterge öde
meleri, yüksek hâkimlik tazminatı, görev 
tahsisli lojman verilmesi ve lojman tahsis 
edilemeyenler için kiralama yoluyla loj
man temini konulannda getirilen iyileştir
meler, Sayıtay meslek mensuplarına ma
alesef yansıtılmamıştır. Bu husus, son üç 
yıldan beri bütçe görüşmelerinde dile ge
tirilmiş olmasına rağmen, bugüne kadar 
giderilememiş bulunan bu aleyhte farklı
lığın da bir an önce ortadan kaldırılma
sında fayda görüyoruz. 
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Sayıştayın denetim faaliyetleriyle, 
mevzuatın uygulanmasında tespit ettiği 
aksaklıklar ve idarenin kamu harcamala
rındaki etkinlik, verimlilik ve ekonomik
liği hakkında Yüce Meclise düzenli ve 
kapsamlı raporlar vererek, yasama faali
yetlerine destek olma fonksiyonunu daha 
iyi ifa edebilmesi için, buradaki, insanla
rın çalışma koşulları iyileştirilmeli, planlı 
bir şekilde yurt içi ve yurt dışı eğitim uy
gulanmalıdır. Sayıştayımızın, personel ve 
özlük hakları konularındaki sorunları ya
nında, araç-gereç ve diğer ihtiyaçlarının 
da en kısa sürede çözümlenmesini di
liyoruz. 

Değerli milletvekilleri, Sayıştayın, şu 
anda görev yaptığı binalar, Atatürk Kül
tür Merkezi alanında kalmış olduğundan, 
Çankaya'nın Balgat mahallesinde bulunan 
32 517 metrekarelik sahasının, yeni hizmet 
binası inşa edilmek üzere kamulaştırılarak 
bedellerinin ödenmiş olmasına rağmen, 
maalesef bugüne kadar inşaat yapımına 
başlanılamamıştır. 126 yıllık geçmişe sa
hip bu değerli kuruluşumuzun, acilen ye
ni bir hizmet binasına kavuşturularak, 
mensuplarının daha rahat bir ortamda ça
lışmaları sağlanmalıdır. 

Sayıştay bütçesinin, milletimize ve 
mensuplarına hayırlı ve uğurlu olmasını 
diler, Yüce Heyetinize saygılarımı suna
rım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim 
Sayın Korkmaz. 

Anavatan Grubu adına, Sayın Sezai 
Pekuslu. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA MEH
MET SEZAİ PEKUSLU (Ankara) — Sa
yın Başkanım, Yüce Meclisin değerli üye
leri; Sayıştay Başkanlığı bütçesi üzerinde 
grubumun görüşlerini açıklamak üzere 
huzurlarınızdayım. 

Sayın milletvekilleri, hepinizin bildiği 
gibi, temel görevi, devlet faaliyetlerini içe

ren bütçe uygulamalarını denetlemek ve 
bunun sonuçları hakkında Parlamentoya 
bilgi vermek olan Sayıştay, demokratik 
parlamenter nizamımızın, geleneğimizin 
vazgeçilmez kuruluşlarından biridir. 

1982 Anayasamıza göre, Sayıştay, ge
nel ve katma bütçeli dairelerin bütün ge
lir ve giderleri ile mallarını Türkiye Bü
yük Millet Meclisi adına denetlemek ve 
sorumluların hesap ve işlemlerini kesin 
hükme bağlamakla görevlidir. 

Sayıştayın denetim fonksiyonu, büt
çe uygulamasının, ilgili mevzuata uygun 
olarak yapılmasını sağlamakla kalmayıp, 
giderlerde, verimlilik yanında azamî tasar
rufa riayet edilmesi ve kamu görevlileri
nin bu konudaki bilgi eksikliklerinin gi
derilmesi açısından son derece önem arz 
etmektedir. 

İktidanmız döneminde, mahallî ida
relerin hizmetlerinin gerektiği şekilde ye
rine getirilmesi için gerekli malî kaynak
ların sağlanmasına ilişkin birtakım deği
şikliklerin yapıldığı hepimizin malumu
dur. Sayıştay tarafından sürdürülen malî 
denetim, söz konusu kaynakların rasyonel 
bir şekilde kullanılmasına yardımcı olmak
tadır. Bu nedenle, Sayıştayın mahallî ida
reler üzerinde yapmış olduğu denetimi de 
takdirle karşılamaktayız. 

Ülkemizin Avrupa Topluluğuna ka
tılma hazırlığı içinde bulunduğu bugün
lerde Sayıştayımızın, mevcut denetim usul 
ve tekniklerinin, Avrupa Topluluğu ülke
lerince uygulanan denetim teknik ve me
totlarıyla uyumlu hale getirilmesinde çok 
büyük fayda mülahaza etmekteyiz. Çağ
daş devlet olma şartlarının yerine getiril
mesinde üzerinde durulması gereken ko
nulardan birisi de budur. 

Arkadaşımızın biraz evvel burada 
ifade ettiği hususlar, geniş ve kapsamlı bir 
şekilde burada incelenmekte ve araştırıl
maktadır. Hatta, 1987 yılında Sayıştayı-
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mızca, bazı Avrupa sayıştaylafında ince
lemeler yapılmış ve tespit edilen hususlar 
kitap haline getirilerek yayınlanmış bulun
maktadır. Sayıştayca başlatılan bu çalış
maların bir an önce sonuçlandınlrrtası bi
zini de en büyük arzumuz ve temenni
mizdir. 

Sayın milletvekilleri, Yüce Meclis 
adına denetim yapan Sayıştaym mevcut 
problemlerini kendi problemlerimiz ola
rak görmekteyiz. Bu cümleden olarak, ik
tidarımız zamanında Sayıştay ödenek ve 
kadrolarında, hiçbir surette kısıntı yolu
na gidilmemiştir. 

Sayıştaym denetim faaliyetlerini da
ha etkin yürütebilmesi için gerekli olan 
meslek mensuptan kadroları verilmiş ol
makla birlikte, şu anda, bina yetersizliği 
nedeniyle bu kadrolara atama yapılama
mıştır, Bu sebeple, Sayıştaya yeterli ve ya
raşır bir hizmet binası yapılmasını temi-
nen yıllık programlara alman Sayıştay hiz
met binasının arsası kamulaştırılmış ve 
proje safhasına gelinmiştir. Binanın bir an 
evvel yapılması için tarafımızdan her tür
lü kolaylık gösterilecek, gerekli yardım 
sağlanacaktır. 

Sayıştaym fizikî ihtiyacının bu suretle 
giderilmesinden sonra mevcut kadroların 
doldurulması yoluyla, yeterli meslek men
subu istihdamının sağlanacağı ve Sayıştay 
denetiminin daha rahat, daha etkin ve da
ha süratli hale getirileceği şüphesizdir. 

Sayıştay meslek mensuplarının nite
likleri, atanmaları ve yetiştirilmeleri, tüm 
malî haklan, teminattan, disiplin ve ceza 
kovuşturmaları, öteden beri hâkim ve sav
cılara sağlanan statülerle eşit tutulmaya 
çalışılmıştır. 

Sayıştayımız mensuptan, uzun yıllar 
Ankara Namık Kemal Mahallesindeki loj
manlardan mahdut miktarlarda yararlan
ma fırsatı bulabilmiştir. Hükümetimizin, 
bütçe imkânlan ölçüsünde ve devlet me-

murlanna konut edindirme politikasına 
uygun olarak, Yüce Meclisimizin de tas-
vipleriyle, 1984 yılından itibaren, Sayış
taym lojman ihtiyacının karşılanması yo
lunda önemli mesafeler katedilmiştir. 

Sayıştay mensuplannın sosyal imkân
lan nı biraz olsun iyileştirmek üzere ger
çekleştirilen lojman alımlannın önümüz
deki yıllarda da devam etmesi en büyük 
arzumuzdur. 

Planlı kalkınmanın gerektirdiği, eko
nomik, sosyal ve kültürel alanlardaki hiz
metlerine devam eden hükümetimiz, bu 
hizmetler için gerekli olan kamu kaynak
lanın rasyonel bir şekilde kullanmaya özen 
göstermekte ve bir taraftan da devlet ge
lirlerini artına vergi denetimlerine ağır
lık verilirken; diğer taraftan devlet harca-
malannda ekonomik ve sosyal gelişmeyi 
sağlayıcı ve israfı önleyici birtakım tedbir
lerin alınmasına da çalışmaktadır. 

Sayıştayımız, 127 yıllık geleneğinin ve 
bilgi birikiminin sağladığı tecrübeyle, büt
çe uygulamalan konusunda Yüce: mecli
simize bilgi verdiği gibi, hükümetimizce 
alman ekonomik tedbirlerin amacına ulaş
masında da büyük ölçüde yardımcı ol
muştur. 

Değerli arkadaşlanm, fonlann dene
timiyle ilgili olarak burada birçok konuş
malar yapılmış ve bu konuşmalarda fon
lann denetimiyle ilgili bütün eksiklikler 
tartışılmış ve tatmin edici bir neticeye ula
şılmıştır. Fonlanmızm büyük bir kısmı Sa
yıştay denetimine tabidir. Fonların dene
timden uzak kaldığı iddiaları zaman za
man ileri sürülmüş; ileri sürülen bu fikir
ler burada hükümet üyelerimizce, grup 
sözcülerimizce ve parlamenterlerimizce 
cevaplandınlmış ve bu konu artık tartış
ma konusu olmaktan çıkmıştır. Çünkü ar
tık, fonlanmızm denetime tabi olduğu an
laşılmıştır; ama tamamı Sayıştay deneti
mine tabi tutulmamış, pratiklik açısından 
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bunların bir kısmı Yüksek Denetleme Ku
rulu marifetiyle denetlenmektedir, bir kıs
mı da, kuruluş kanunlanndaki denetleme 
usullerine tabi olarak denetlenmektedir. 
demek oluyor ki, fonların denetimden 
uzak kaldığı fikri havada kalmaktadır. Ya
ni, böyle bir durum yoktur ve fonların 
hepsi de denetime tabidir. Ama şu tartı
şılabilir: Bunların hepsini Sayıştay dene
timine tabi tutalım. Bu, pratikliklik açı
sından, bugünkü mevzuat açısından ve 
Sayıştayımızın bugünkü iş hacmi bakı
mından mümkün değildir; ama ilerde bil
gisayarla ve yeni kadrolarla takviye edile
rek daha modern hale getirilecek Sayışta-
yımızla bu da mümkün olabilir. 

Değerli arkadaşlarım, devletimizin 
ilk kurumlarından biri olan Sayıştaym 
1989 yılı Bütçesinin, bu Anayasal kurumu
muza ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olması 
dileğiyle Yüce Genel Kurula saygılar su
nuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Pekuslu. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına, Sayın Ali Eren. 

SHP GRUBU ADINA M. ALİ 
EREN (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; Sayıştay Başkanlığının 1989 
malî yılı bütçesi hakkında SHP Grubunun 
eleştiri ve önerilerini sunmak üzere huzu
runuzdayım. Hepinizi, grubum adına say
gıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, Anayasamızın 
160 inci maddesi, "Sayıştay, genel ve kat
ma bütçeli dairelerin bütün gelir ve gider
leri ile mallarını Türkiye Büyük Millet 
Meclisi adına denetlemek ve sorumlula
rın hesap ve işlemlerini kesin hükme bağ
lamak ve kanunlarla verilen inceleme, de
netleme ve hükme bağlama işlerini yap
makla görevlidir" demektedir. Sayıştaym 
bu yükümlülüklerini yeterince yerine ge-
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tirip getirmediği hususuna girmeden ön
ce, genel olarak ve kısaca, denetim meka
nizmaları hakkındaki düşüncelerimizi 
açıklamaya çalışacağım. 

Sayın milletvekilleri, bugün ülke*niz-
de, denetim konusunda da oldukça yanlış 
ve amaca uygun olmayan denetim ve mü
dahaleler krizi yaşanmaktadır. Peki, nedir 
bu kriz? Denetlenmemesi Anayasaya ve 
yasalarca güvence altına alınmış hususlar 
denetime tabi tutulurken, denetlenmesin
de kamu yararı olan şeyler denetimden ka
çırılmak istenmektedir. Kişinin özel haya
tının gizlilik ve korunması hergün ihlal 
edilirken, telefonları dinlenip mektupları 
kontrolden geçirilirken, bağımsız yargı ve 
yargıç güvencesi yürütmenin denetimi ve 
müdahaleleriyle karşı karşıyayken, sol eği
limli yurttaşlarımız fişlenip seyahat özgür
lükleri yok edilirken, üniversiteler ve genç
lik yürütmenin acımasız baskısı ve müda
haleleri altında inlerken, cezaevlerindeki 
hükümlülerin giydikleri elbiselerin tipi ve 
rengi onların yaşama hakkına tercih edi
lirken, Türkiye'de malî denetim alanında, 
Millî Savunma Bakanlığının harcamala
rının ve orduya ait malların gelir ve gider 
durumlarının gizlilik bahanesiyle denetim 
dışında tutulmak istenmesi şaşırtıcıdır. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'de Par
lamento adına malî denetim yapmakla yü
kümlü olan Sayıştaym mevzuatı incelen
diğinde ortaya şöyle bir denetim mekaniz
ması çıkmaktadır-: 

Buna göre, Türkiye'de ordu harca
maları Parlamento dışına çıkarılmak isten
mektedir. 

1961 Anayasasının Sayıştayla ilgili 
127 nci maddesinin ilk şeklinde, Sayışta
ym, genel ve katma bütçeli dairelerin bü
tün gelir ve giderleriyle malların Parla
mento adına denetlemek ve kanunlarla ve
rilen inceleme, denetleme ve hükme bağ
lama işlevini yapmakla görevli olduğunu 
hükme bağlarken, hiçbir kısıtlama getiril-
miyordu. 
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12 Mart 1971 askerî darbesinden son
ra yapılan Anayasa değişikliğinde, "Silahlı 
Kuvvetlerin elinde bulunan devlet malla
rının Türkiye Büyük Millet Meclisi adı
na denetlenmesi usulleri, millî savunma 
hizmetlerinin getirdiği gizlilik esaslarına 
uygun olarak kanunla düzenlenir'' deni
lerek, bir gizlilik kıstası getirilmiş ve bu 
kısıtlama, 1982 Anayasasının 160 inci 
maddesinde de aynen benimsenmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Millî Savunma 
Bakanlığından yapılan bir açıklamaya gö
re Hükümet, millî savunmaya bağlı ku
rum ve askerî birlik harcamalarını Sayış
tay denetiminden çıkararak Millî Savun
ma Bakanlığı bünyesinde oluşacak bir tef
tiş kuruluna verme hazırlığı içindedir. 
Böyle bir uygulama isteminin hangi ihti
yaçtan kaynaklandığını anlamak mümkün 
değildir. Anayasada belirtilen malî dene
timden kasıt, Parlamento adına olması ve 
bunun da Sayıştay tarafından yapılması
dır. Ordu malları ve harcamalarıyla Hgili 
denetim yetkisinin Parlamentodan alına
rak Hükümete devri, Anayasanın 160 in
ci maddesine aykırı olup, Anayasayı ihlal 
mahiyetindedir. 

Parlamento adına malî denetim yap
makla görevlendirilen Sayıştay in deneti
mine tabi daire ve kurumlarca harcama
ya ilişkin olarak yapılan sözleşmelerle her 
türlü bağıtları tescile, genel ve katma büt
çeli dairelerin kadro ve ödenek dağıtım iş
lemleri önceden vizeye tabi tutulmuştur. 
Bu çerçevede, sözleşmeler ile bağıtların, 
dayanaklarıyla birlikte, bağıt tarihinden 
itibaren üç gün içinde Sayıştaya gönderil
mesi zorunludur. Bu sözleşme ve bağıtla
rın sayıştayca tescil edilmedikçe uygulan
mayacakları da hükme bağlanmıştır. Ya
sa koyucu, bu hükmü koyarken, herhan
gi bir istisna kabul etmemiştir. Ne yazık 
ki, 1985 yılında ANAP İktidarı dönemin
de çıkarılan 3162 sayılı Kanun ile ordu 
alımları ve sözleşmeleri için istisnalar ge-
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tirilmiştir. Sayıştay Kanununun yeniden 
düzenlenen 30 uncu maddesine yapılan 
bir ek ile, "Sayıştayın denetimine tabi da
ire ve kurumlarca yapılan sözleşmelerle 
her türlü bağıtlar tescile, genel ve katma 
bütçeli dairelerin kadro ve ödenek dağı
tım işlemleri önceden vizeye tabidir" de
nildikten sonra, "Askerî kadrolar hakkın
da yukarıdaki fıkra hükümleri uygulan
maz. Bunların Sayıştaya gönderilme, sak
lanma ve yok edilme usulleri, ilgili bakan
lık ve Sayıştay in görüşü alınmak suretiy
le, gizlilik ilkesi göz önünde tutularak Baş
bakanlıkça saptanır" hükmü getirilmiştir. 
1970 yılında 1260 sayılı Kanun ile düzen
lenen 30 uncu maddenin tescil ve vizeye 
tabi işlemlerle ilgili istisnaları şu şekilde 
düzenlenmiştir : 

1. Sayıştay Genel Kurulunca, büt
çe rejimi, niteliği,konusu ve tutarı itiba
riyle tescilden istisna; 

2. İvedilik ve gizlilik sebebiyle ek
siltmeden istisnasına Bakanlar Kurulun
ca karar verilen hususlar: 

3. Yabancı memleketlerde yapılan 
satın almalara ilişkin sözleşmeler. 

1985'te Sayıştay Kanununda yapılan 
değişiklikle, Sayıştay Genel Kurulundan 
istisna yetkisi alınmış; yetki, bütçe kanun
ları ile Bakanlar Kuruluna ve Maliye Ba
kanına devredilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, yabancı mem
leketlerde yapılan alımların Sayıştay de
netimine tabi olmaması yüzünden Parla
mento bir Vuralhan krizi yaşamıştır. Millî 
Savunma Bakanlığının dışalımlarının, ka
muoyu nezdiride mahkûm olmuş bir ba
kanın sorumluluğuna terk edilmiş olma
sı, bu iktidarın malî denetim konusunda
ki duyarsızlığının ve sorumsuzluğunun bir 
başka kanıtıdır. 

832 sayılı Sayıştay Kanunundaki tes
cil ve önceden vizeye tabi işlemlerin göz
den geçirilmesi yerinde olacaktır. Sayıştay 
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denetiminin genişletilmesi gerekmektedir. 
Gizlilik konusunun devletin harcamaları 
üstünde bir örtü gibi kullanılması terk 
edilmeli, her konu ve işlem Parlamento de
netimine açık olmalı, millet egemenliğini 
kullanan bu organa hiç kimse millî savun
ma bahanesiyle hesap vermekten kaçın
mamalıdır. Malî denetim konusunda ge
nel eğilimin, askerî harcamaların Meclis 
denetiminden kaçırılmak istenmesi yö
nünde olması da ayrıca düşündürücüdür. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde dene
tim yalnız kısır bir yapılanma içinde hu
kuka uygunluk denetimiyle sınırlı kalmak
ta, değil halk ve Parlamento, siyasal ikti
dar bile kendtpolitikalarının sağlam esas
lara dayanması ve verimliliği için deneti
mi kullanamamaktadır. Siyasal iktidar bir 
yerde kendi kendisini kandırmaktadır. As
lında yaptıklarının onaylandığı, usulsüz
lüklerin kapatıldığı bir denetim şekline ra
zı olan bir iktidar için, kendi kendini kan
dırma, fazla iyimser bir benzetme olacak
tır. Kendi kurumlarından bile sayısal ve
riler saklayan bir siyasal yönetimin dene
timden ne amaçladığı ortadadır. Tarihte 
az rastlanan bir şekliyle denetimi, usulsüz 
uygulamaların kapatılması için kullanabil
mektedir. İktidar, yaptıklarını onaylata
rak, Parlamento ve kamuoyu nezdinde te
mize çıkmak istemektedir. Bu, kabul edi
lemeyecek bir durumdur. Demokrasiyi 
tüm kurumlarıyla işletmek isteyen Sosyal-
demokrat Halkçı Parti, denetimi, demok
rasi sorununun bir parçası olarak gör
mektedir. 

Sayın milletvekilleri, denetime bakar
ken, denetimin amaçlarını, denetimden 
beklenenleri belirleyip, denetim organla
rını bir arada değerlendirmek gerekir. 
Ekonomik, malî politika ve uygulamala
rın denetlenmesi hem ekonominin, hem 
de demokrasinin vazgeçilmez bir gereği
dir. Bu anlamda en önemli ve etkin dene

tim, kuşkusuz, halkın ve yasama organı
nın yaptığı denetimdir. Bu olgu, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi adına denetim ya
pan, bağımsız bir anayasal kuruluş olan 
Sayıştay denetiminin vazgeçilmezliğinin 
bir göstergesidir. Sayıştayı vazgeçilmez kı
lan, malî denetimini ve yargılama faaliye
tini yansız, bağımsız ve toplumsal çıkar
lar doğrultusunda yapmasıdır. Bugün Sa-
yıştaym böyle olmadığını üzülerek söyle
mek istiyoruz. Yürütme organının dışın
da, yargı güvencesiyle donatılmış, KİT'
ler dahil tüm kamu kuruluşları ile diya
log içinde ve onları denetleyen, raporları 
kamuoyuna açıklanan bir Sayıştay, siya
sal iktidarlar için engel değil, güvencedir. 
Bu anlamda Sayıştaya sahip çıkmak par
lamentoya sahip çıkmak demektir. 

Sayıştay için gösterilen hedef kilomet
relerdir; oysa, bugün Sayıştay santimetre
lerle uğraşmaktadır. Anayasanın ve 832 
sayılı Sayıştay Yasasının verdiği geniş yet
kilerle ete kemiğe bürünüp canlılık kazan
ması gereken Sayıştay, bu yetkilerini rafa 
kaldırmakta, anayasal ve yasal konuma 
göre çok geri ve dar bir alanda denetim 
yapmaya çalışmaktadır. Denetim; yasa bir 
yana bırakılmış, yönetmelikle yapılmaya 
başlanmıştır. Yani bugünün Sayıştay mm 
adı büyük, işlevi küçüktür. Bu konuda Sa
yıştay kadar Parlamentoya, bizlere büyük 
görevler düşmektedir, hükümeti aklayan 
denetim raporları ile Sayıştayı, Parlamen
to adına denetim yapan bir organ olarak 
görmek mümkün değildir. Sayıştay, mev
zuatın satırları arasına sıkışmış, hukuka 
uygunluk denetimini bile yapamaz hale 
gelmiştir. Bilgi işlem merkezi kurduğu hal
de süratlenememiş, hesapları bir iki yıl gi
bi geriden izlemektedir. Oysa, denetimden 
amaçlananların gerçekleşmesi için, dene
timin süratli yapılması zorunludur. Dene
tim sonuçlarına baktığımızda, memurla
rın yan ödemeleri ile uğraşan; ama per
sonel rejimi konusunda bir şey söyleme-
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yen bir Sayıştay görüyoruz. Biz, suskun 
bir Sayıştay istemiyoruz. Biz, iktidarın ya
sa dışı davranışlarını onaylayan bir Sayış
tay istemiyoruz. Biz, SHP olarak, Parla
mento adına denetim yapan bağımsız, 
anayasal ve yasal yetkilerini sonuna kadar 
kullanan, raporları ile iktidara yön veren 
ve kamuoyunu aydınlatan bir Sayıştay is
tiyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Sayıştay denetimi öteden beri, ağırlıklı 
olarak, gider denetimi üzerine yoğunlaş
mıştır. Tek tek belgeler incelenmekte, bun
ların mevzuata uygunluğu araştırılmakta 
ve sonuçta fazla ya da usulsüz ödemeler 
saptanmaktadır. Uygulanagelen şekli ile 
gider denetimi, doğal olarak hem hantal, 
hem de çağımızın denetim ihtiyaçlarına 
y*mt vermemektedir. Giderlerin ekono
mik, verimlilik ve etkinlik ilkelerine dayalı 
olarak denetimi ne zaman başlayacaktır? 
Bu anlamda bir denetim için hangi yasal 
ve idarî önlemlere gerek vardır? Sayışta
ym-bu alanda gözle görülür, elle tutulur 
çalışmaları nerededir? Iktisadîlik, verim
lilik ve etkinlik ilkelerine dayalı denetimin 
sonuçları ne zaman Sayıştay raporlarına 
konulup Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sunulacaktır? Bu sorularımızla ilgili ola
rak somut ve inandırıcı yanıtlar getirilme
sini bekliyoruz. Dileğimiz, ıktisadîlik, ve
rimlilik ve etkinlik kavramlarının yurt dı
şı seminerlerde ya da kuruluş yıldönüm
lerinde sözü edilip unutulan kavramlar ol
maktan kurtarılması ve ete kemiğe bürün-
dürülmesidir. 

Bilgisayarlardan yararlanma sorunu, 
bilgisayarların binaların içine yerleştiril
mesi sorunu olarak algılanamaz ve algı
lanmamalıdır. Iktisadîlik, verimlilik ve et
kinlik denetimi altında bilgisayar destekli 
bütünleşik, bileşim sistemlerinden son de
rece anlamlı katkılar sağlanabileceği aşi
kârdır. 

Gelir denetimi konusunda hâlâ ne 

yapılacağı kararlaştırılmış değildir. Mükel
lef bazında vergi incelemesine dayalı bir 
denetim hem Sayıştay in misyonu ile bağ
daşmayacak, hem de gider denetiminde 
yaşanandan çok daha ağır bir hantallığı 
beraberinde getirecektir. Kanımızca, ge
lir denetimi konusunda Sayıştay m yapma
sı gereken şey, gelir kanunlarının uygulan
masını makro seviyede izlemek ve sonuç
ta, sistemin gerek kendisinden, gerekse 
uygulamadan doğan aksaklıkları, rapor
lar halinde Türkiye Büyük Millet Mecli
sine sunmaktır. Bu anlamda bir gelir de
netimi için, kanımızca, yasal planda bir 
eksiklik de söz konusu de'ğildir. 

Kamu taşınmazlarının envanterleri
nin hâlâ tam ve kesin bir şekilde çıkarıl
madığı, kıyı yağmacılığının alabildiğine 
sürdüğü günümüzde, taşınmazları da 
kapsayan mal denetiminin önemi açıktır. 
Sayıştaym en önemli görevlerinden biri de 
devlete ait, ikraz, istikraz ve tahvilden ve 
çeşitli kaynaklardan elde edilen nakdî, kıy
metleri kaydedip denetlemektir. Oysa, bu
günkü uygulamada bu görevin özü boşal
tılmış, göstermelik bir kayıt tutma anla
yışına dönüştürülmüştür. Yabancı ülkeler
de yapılan birçok kredi ve yardırn anlaş
masının bağımsızlığımıza gölge düşüren 
hükümler taşıdığı yadsınamaz bir gerçek 
iken, Sayıştaym bu konuda bugünedek 
Türkiye Büyük Millet Meclisine raporlar 
sunmamış olması hem düşündürücü, hem 
de üzücüdür. 

Fonlar, kamu maliyesinin odak nok
tası olan bütçenin dışında, kaynak topla
yan V harcayan mekanizmalar olarak ka
mu mal'vesinin içine girmişlerdir. Son üç 
yılda bütçenin yarısına ulaşan büyüklüğe 
ulaşmışlardır. Bu büyüklükteki kaynağın 
bütçe dışına çıkarılması, o kaynağın Par
lamentonun ve dolayısıyla kamuoyunun 
bilgi ve denetimi dışında kullanılması an
lamına gelmektedir. Sayıları, büyüklükle-
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ri, karmaşık hukuk! yapılan ve keyfî yö-
netimleriyle fonlar, ne yazık ki, genelde 
denetimden, özelde de Sayıştay deneti
minden rahatlıkla kaçmlabilmektedir. 

Sayıştay bugüne kadar -Sayın Başka
nın bazı toplantılarda söyledikleri dışın
da -kendi denetiminden kaçırılan fonlar 
konusunda hiçbir tepki göstermemektedir. 
Sayıştay bununla da kalmayıp, kendi de
netimine giren fonların hesaplarının bir 
bölümünün Sayıştaya teslimini bile sağla
yamamıştır. Bugün bu oranın hangi dü
zeyde gerçekleştiğini doğrusu merak 
ediyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
hesaba alınan saymanlıkların denetim 
programına dahil edilmesi konusuna ge
lince: Örneğin; 1987 yılında teslim alınan 
saymanlık hesaplanndan ancak yüzde 
20'ye yakını, o da saymanlık bazında in
celenebilmiştir. Kamuoyunda fonlara ge
len tepki sonunda bu oran şimdi artmış 
olabilir. Aslında sorun, rakamın şu ya da 
bu olması değil, denetimden ne gibi so-
nuşlar ortaya çıktığıdır. Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti olarak bunu bilmek ve öğren
mek istiyoruz. 

Tüm fonların Sayıştay denetimine 
alınmasının ve fiilen denetlenmesinin ya
sal ve maddî koşullan sağlansa dahi, bu
nu yeterli bir gelişme olarak değerlendir
meye olanak yoktur. Bugünkü uygulama
da Sayıştaym malî ve hukukî denetimi, so
runun özüne değil, mevzuata uygunluğu
nu araştırmaya yöneldiği için, Sayıştay de
netimi, iktidann kaynak savurganlığına ve 
keyfî kaynak kullanımına meşruluk kazan
dırması yönünde rahatlıkla ku!'anılabile
cektir. 

Bu sözlerimizden fonlann yalnızca 
denetlenmesinden yakındığımız gibi bir 
izlenim doğmamalıdır. Bugünkü uygula
masıyla fonlar, kaynak savurganlığına, 
keyfî kaynak kullanımına yol açan, yasa-
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ma organının gücünü zayıflatan, çtboft 
başlandır. 

BAŞKAN — Sayın Eren, süreniz 
doldu, lütfen bitiriniz. 

M. ALİ EREN (Devamla) — Bitiri
yorum efendim. 

Değerli arkadaşlanm, mahallî idare
lerle, Sayıştay çalışanlannın sorunlanyla 
ilgili söylemek istediğim şeyler vardı; an
cak Başkan, süremin dolduğunu söyledi; 
o nedenle, bu konulara değinmeden ge
çeceğim. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Çalışanlan kısaca söyleyin Sayın Eren; Sa
yın Başkan biraz müsamaha ederler. 

M. ALİ EREN (Devamla) — Sayın 
Başkan izin verirse çalışanlann sorunla-
nna kısaca değinebilirim. 

ALİ HAYDAR ERDOĞAN (İstan
bul) — Yabancı değildir Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen, kısaltınız. 

M. ALİ EREN (Devamla) — He
men hemen her kamu kuruluşunda yaşa
nan 12 Eylül ve ANAP doğrultusundaki 
kadrolaşma, Parlamento adına denetim 
yapan bağımsız bir anayasal kuruluş olan 
Sayıştayda da boy göstermektedir. Anaya
saya ve Sayıştaym yerleşik geleneklerine 
aykın olarak yapılan son üye seçimi bu
nun bir kanıtıdır. Yine Sayıştaydaki grup
larla görevlendirmeler ile grup şeflerinin 
atanmasındaki tercihler bu kadrolaşmanın 
bir ifadesidir. Yurt dışı görevlendirmeler
de, unvan, kıdem ve çalışkanlık yönlerin
de yurt dışına gönderilmesi gerekenlerin 
ısrarla dışta bırakılması, yine bu kadro
laşmanın bir örneğidir. 

Hizmet içi eğitim, Sayıştay gibi bir 
kurum için, öteden beri, öteki kurumlara 
oranla belki de daha fazla önemlidir. Bi
lebildiğimiz kadarıyla, Sayıştay, planlı ve 
ilkeli yurt içi bir hizmet içi programından 
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yoksundur. Örneğin, Sayıştay için hayatî 
önemi haiz iktisadîlik, verimlilik ve etkin
lik denetimi konusu niçin şimdiye dek bir 
hizmet içi eğitim programına alınmamış
tır. Yabancı dil eğitimi konusunda son za
manlarda atılan adımları olumlu buldu
ğumuzu ve desteklediğimizi belirtmek 
isterim. 

Bu vesileyle değinmek istediğim bir 
başka nokta da, yurt dışındaki görevlen
dirmeler daha uzun süreleri kapsamalı ve 
mutlaka hakkaniyet kuralları içinde, hiç
bir denetçiyi dışta bırakmayacak objektif 
kurallara bağlanmalıdır. 

Öte yandan, incelenmiş bir hesabın 
ikinci defa incelenmesi, işin sağlığı bakı
mından Sayıştay Yasasında yer almış bir 
düzenleme olup, bu düzenleme kişisel he
saplaşmaların ve duygusal yaklaşımların 
bir aracı haline getirilmemelidir. 

Burada Sayıştay denetçilerinin özlük 
haklarına ve çalışma koşullarına kısaca de
ğinmek istiyorum. 

Denetçiler, benzeri meslek mensup
larına sağlanan özlük ve sosyal haklardan 
daha gerice haklara sahip olmamalıdırlar. 
Denetçilerin halen beşer kişilik küçük ya 

da onar kişilik büyük odalarda çalışıyor ol
maları, hem mesleğin prestijini zedele
mekte, hem de çalışma verimini düşür
mektedir. Bu konuda gereken önlemler 
ivedi olarak alınmalıdır. 

Sözlerimi bağlarken, daha etkin, da
ha çağdaş, raporları sadece Parlamento
ya sunulan değil, aynı zamanda basında 
yayınlanan bir Sayıştay özlediğimizi, bil
gisayarlardan ve diğer tekniklerden dene
timin her alanında yararlanan Sayıştay ar
zuladığımızı; siyasal iktidarların dümen 
suyunda denetim yapan bir Sayıştay de
ğil, siyasal iktidarların uygulamalarını 
eleştirebilen, tamamıyla denetleyebilen bir 
Sayıştay beklediğimizi belirtmek is
tiyorum. 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşek
kür ediyor, saygılar sunuyorum. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Eren. 

Sayıştay bütçesi ve kesinhesabı üze
rindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Bütçenin bölümlerine geçilmesini oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Bütçenin bölümlerine geçilme
si kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

Program 
kodu 

101 

111 

A — CETVELİ 

Açıklama Lira 

900 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
İnceleme, Yargı ve Karar Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Hizmet Programlarına Dağıtılamayan 
Transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Sayıştay Başkanlığı bütçesinin bölümleri 
kabul edilmiştir. 
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11 991 000 000 

9 162 000 000 

150 000 000 

21 303 000 000 



2. — Sayıştay Başkanlığı 1987 Malt Yth Kesmhesal* 

BAŞKAN — Sayıştay Başkanlığı 1987 Malî Yılı Kesinhesabmın bölümlerine geçilmesini 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum: 

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 
. , A — CETVELİ 

Genel 
ödenek toplamı 

Prog. Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 4 479 442 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 İnceleme Yargı ve Karar Hizmetleri 4 363 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 315 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

TOPLAM 9 157 442 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Sayıştay Başkanlığı 1987 Malî Yılı Kesinhesabmın bölüm
leri kabul edilmiştir. 
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Sayıştay Başkanlığı 1989 Malî Yılı 
Bütçesiyle, 1987 Malî Yılı Kesinhesabı ka
bul edilmiştir; hayırlı olmasını dilerim. 
(Alkışlar) 

D) ANAYASA MAHKEMESİ 
BAŞKANLIĞI 

1. — Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 1989 
Malî Yılı Bütçesi 

2. —Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 1989 
Malî Yût Kesinhesabı 

BAŞKAN — Programımıza göre, 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 1989 Malî 
Yılı Bütçesi ile 1987 Malî Yılı Kesinhesa-
bmın görüşmelerine başlıyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini al
mışlardır. 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı büt
çesi üzerinde söz alan sayın milletvekille
rini okuyorum : 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın 
Reşit Ülker; Sosyaldemokrat Halkçı Par
ti Grubu* adına Sayın Güneş Gürseler; 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Ya
şar Topçu. 

İlk söz, Anavatan Partisi Grubu adı
na, Sayın Reşit Ülker'indir. 

Buyurun Sayın Ülker. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA REŞİT 
ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, Yü
ce Meclisin sayın üyeleri; Anayasa Mah
kemesi Başkanlığı Bütçesi üzerinde Ana
vatan Partisinin görüşlerini sunmak is
tiyorum. 

Anayasa Mahkemesinin görevleri, 
Anayasamızın 148 inci maddesinde, ka
nunların, kanun hükmünde kararnamele
rin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İç
tüzüğünün Anayasaya şekil ve esas bakım
larından uygunluğunu denetlemek, Ana
yasa değişikliklerini ise, sadece şekil ba
kımından incelemek ve denetlemek ve 
Cumhurbaşkanını, bakanları, Anayasa 
Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, 

Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesi Başkan ve üyeleri ile Başsav
cılarım ve vekillerini, Hâkimler ve Savcı
lar Yüksek Kurulu Başkan ve üyelerini gö
revleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Di
van sıfatıyla yargılamak, ayrıca, siyasî par
tilerin kapatılması davalarına bakmak ve 
onların malî denetimini yapmak, yasama 
dokunulmazlığının kaldırılması, Yasama 
Meclisi üyeliğinin düşmesi kararlarına 
karşı yapılan itirazları karara bağlamak, 
Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanını seç
mek ve görev uyuşmazlıklarını karara 
bağlamaktır. 

Anayasa Mahkemesi 11 asıl ve 4 ye
dek üyeden kurulur. 

Anayasa Mahkemesi üyeleri, 65 ya
şını doldurunca emekliye ayrılırlar. 

Anayasa Mahkemesi, Başkan ve on 
üye ile toplanır. 

Anayasa Mahkemesi kararlan kesin
dir. İptal kararlan, gerekçesi yazılmadan 
açıklanamaz. 

Anayasa Mahkemesi, bir kanun ve
ya kanun hükmünde kararnamenin tama
mını veya bir hükmünü iptal ederken, ka
nun koyucu gibi hareketle, yeni bir uygu
lamaya yol açacak biçimde hüküm tesis 
edemez. 

İptal kararları geriye yürümez. Ana
yasa Mahkemesi kararları Resmî Gazete
de hemen yayımlanır. 

Türk demokrasi tarihinde Anayasa
ya aykırılık ve Anayasa Mahkemesi konu
ları çok özet olarak şöyle gelişmiştir: 

Kanunların Anayasaya uygunluğu
nun yargısal denetimi 1804 yılından beri 
Amerika Birleşik Devletlerinde işle
mekteydi. 

İlk Anayasamız olan 1876 Anayasa
mızda bu konulara değinilmemiştir. An
cak, 117 nci maddede, yasaların yorumu 
görevinin Yargıtay ve Danıştaya, Anaya-
sanın yorumu görevinin ise Ayan Mecli
sine ait olduğu belirtilmiştir ve 116 nci 
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maddede de, "Kanunu Esasinin bir mad
desi bile hiçbir sebep ve bahane ile tadil 
ve icradan ıskat edilemez" hükmü 
mevcuttu. 

ikinci Meşrutiyet döneminde Anaya
sa hukuku hocası Celalettin Arif Bey, Ana
yasaya aykırı yasaların hâkimler tarafın
dan uygulanmayabileceğim ileri sür
müştür. 

Gene bu dönemde, 1915'te, Halep 
Mebusu Artin Efendi, bir yasa önerisi ve
rerek, Anayasaya aykırı yasaların hâkim
ler tarafından uygulanmasınıistemiş ise 
de, bu önerge reddedilmiştir. 

Büyük Türk milliyetçisi, büyük Türk 
düşünürü Ziya Gökalp'in, Küçük Mec
mua'nın 18.12.1922 günlü sayısında çıkan, 
"Yüce Mahkeme" başlıklı yazısında, 
"Türkiye'de de, Amerika'da olduğu gibi 
bir yüce mahkemenin -kendi tabiri- tesi
sine ihtiyaç var" diyerek açık bir biçimde 
Anayasa Mahkemesi kurulmasını öner
miştir. 

1924 Anayasasının 103 üncü madde
sinde, "Hiçbir kanun, Teşkilatı Esasiye 
Kanununa münafı olamaz" hükmü yer 
alıyordu. 

Ziya Gökalp'in 11 Ağustos 1923'te 
ikinci Dönem Türkiye Büyük Millet Mec
lisine Diyarbakır Milletvekili olarak katıl
dığını ve Türkiye Büyük Millet Meclisin
de 1924 Anayasasının hazırlık komisyon
larının hepsinde üye olarak bulunduğunu 
da bilmekteyiz. 

Rahmetli Profesör Turhan Feyzioğ-
lu, 1951'de yayımlanan "Kanunların Ana
yasaya Uygunluğunun Kazaî 
Murakabesi'' (Yabancı Memleketlerde ve 
Türkiye'de) eserinin sonuç bölümünde ay
rı bir Anayasa Mahkemesi kurulmasını 
önermiştir. Turhan Feyzioğlu'nun Anaya
sa Mahkemesi kurulmasında büyük etki
si olduğunu düşünmekteyiz. 

1951 yılında antidemokratik kanun
ları belirlemek için kurulmuş komisyon 

da, Anayasa Mahkemesi kurulmasını 
önermiştir. 

1950-1960 arasında bütün muhalefet 
partileri Anayasa Mahkemesi kurulması
nı istemişlerdir. 

1961 Anayasasında Anayasa Mahke
mesi yerini almıştır. 

Anayasaya aykırılık denetimleri dün
yada ya yüksek mahkemeler tarafından 
yapılmakta ya da bizdeki gibi özel Ana
yasa Mahkemeleri tarafından yapılmakta
dır. Dünyada özel Anayasa Mahkemesi -
benim tespit edebildiğime göre-'11 ülke
de bulunmaktadır. Bunlar; Türkiye, Kıb
rıs, Federal Almanya, Avusturya, İtalya, 
Yugoslavya, İspanya, Portekiz, Tayland, 
Polonya, Uruguay Anayasa Mahkeme
leridir. 

Anayasamıza göre Anayasa Mahke
mesinin görevi, yasalann, yasa hükmün
de kararnamelerin ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisi İçtüzüğünün Anayasaya biçim 
ve esas bakımlarından uygunluğunu de
netlemek, Anayasa değişikliklerini ise sa
dece biçim bakımından denetlemektir. Bu 
denetim siyasî bir denetim değil; yargısal, 
hukukî bir denetimdir. Denetimin amacı 
denetime sunulan yasa, yasa hükmünde 
kararname, İçtüzük hükmünün zamanın
da, yerinde, yararlı olup olmadığının in
celenmesi değil, Anayasaya uygun olup ol
madığının incelenmesidir. Bu nedenle 
Anayasa Mahkemesi yasama organının ne 
üstünde ne de karşısındadır. 

Öte yandan Anayasa Mahkemesinin 
özel bir Anayasa organı olduğu yolunda 
görüşler vardır. Anayasa profesörü Sayın 
Dr. Er gün Özbudun bu konuda şöyle de
mektedir : 

"1961 ve 1982 Anayasalarının siste
minde Anayasa Mahkemesi, şüphesiz yar
gı organının bir parçası olmak ve yüksek 
mahkeme niteliğini taşımakla beraber, 
fonksiyonunun mahiyeti, Anayasa organı 
içinde özel ve öncelikli bir mevki vermiş-
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tir. Avrupa doktrininde Anayasa Mahke
melerini herhangi bir yüksek mahkeme 
değil, özel bir Anayasa organı olarak gör
me eğilimi mevcuttur." mesela, Almanlar 
bu şekilde düşünmektedirler; yani Alman 
Anayasa Mahkemesi bağımsız Anayasa 
Mahkemelerinden biridir ve Almanlar 
böyle düşünmektedir. Bu konuda Prof. Dr. 
Metin Kıratlı da aynı görüştedir. 

Anayasa Mahkemesinin yargı orga
nı içindeki özel durumu, sadece onun ana
yasal statüsünden değil, aynı zamanda 
gördüğü işlevin, fonksiyonun niteliğinden 
gelir. Hukuk tekniği açısından Anayasa 
Mahkemesini yargısal faaliyetleri ile diğer 
yüksek mahkemelerin faaliyetleri arasın
da fark görülmeyebilirse de, Anayasa yar
gısının uğraştığı konuların siyasetle çok 
daha içice geçmiş olduğundan, şüphe yok
tur. Bu itibarla, Anayasa yargısını benim
semiş ülkelerde, bu yargıyı oluşturan or
ganların diğer mahkemelere oranla çok 
daha belirgin bir siyasal işlevde oldukları 
kesindir. 

Bizde Anayasa Mahkemesi 1961 
Anayasası ile kabul edilmiştir. Bu yıl 26 
ncı kuruluş yılı kutlanmıştır. Bu sürede, 
Anayasa Mahkemesinin verdiği bazı ka
rarlar tartışılmış, bu tartışmalann etkisin
de, Anayasadaki Anayasa Mahkemesi ile 
ilgili maddelerde 1971 ve 1973'te önemli 
değişiklikler yapılmıştır. 1982 Anayasası 
yapılırken de, Anayasa Mahkemesi üze
rinde tartışmalar olmuştur. Anayasa Mah
kemesi korunmuş; ancak bazı hükümle
rinde değişiklik yapılmıştır. Bu tartışma
lar, Anayasa yargısı olan hemen hemen 
bütün ülkelerde derece farklarıyla var ol
muştur ve olmaktadır. Türkiye için önemli 
olan, Türk Anayasa Mahkemesinin, ba
zen ağır tartışmalara rağmen, görevini 
sürdürmesidir. Anayasa Mahkemesinin 26 
yıllık tarihinde, Türkiye için yeter dere
cede deneyim bulunduğuna inanıyoruz. 

Bütün Anayasa Mahkemelerinin kar

şılaştıkları benzer zorluklar ve bunlara 
karşı bulunmuş çareler vardır. Kuşkusuz, 
Anayasa Mahkemelerinin kararlan bilim
sel tartışmaya açıktır. Bilimsel olmak ko
şuluyla bu kararların eleştirisi de yapıla
bilir. Bu eleştiriler, Anayasa Mahkemesi 
olan bütün ülkelerde ve Türkiye'de de ya
pılmaktadır. Ancak Türkiyemizde bu bi
limsel eleştiriler çok az sayıda ve genellik
le Anayasa Mahkemesinin kesin kararın
dan sonra yapılabilmektedir. 

Anayasaya aykırılığın, mahkemeler
de ileri sürülmesinden söz eden Anayasa
mızın 152 nci maddesinin son fıkrası, 
"Anayasa Mahkemesinin işin esasına gi
rerek verdiği ret kararının Resmî Gazete
de yayımlanmasından sonra on yıl geçme
dikçe aynı kanunun hükmünün Anayasa
ya aykırılığı iddiasıyla tekrar buşvuruda 
bulunulamaz" hükmünü taşımaktadır. Bu 
hüküm de göz önünde bulundurulduğu 
takdirde, sonra yapılan bilimsel eleştirile
rin, hiç olmazsa bir kısmının etkisi sınırlı 
ve uzun sürede sonuç verebileceği açıktır. 

Öte yandan, Anayasa Mahkemeleri 
de, kamuoyundan etkilenebilirler. Ancak 
basında, genellikle tek yönlü kamuoyu 
oluşturma gayreti görülmektedir. Yansız 
olması gereken basın, Meclis komisyon
larında ve Genel kurullarında karşılıklı gö
rüşleri değil, tek yönlü, tek yanlı görüşle
ri haber olarak vermektedir. Bu konuda 
diğer görüşleri içeren uzman yazılarını da
hi basmaktan kaçınmaktadırlar. Böylece 
Anayasa Mahkemesi, genellikle tek yanlı 
ve tek yönlü bir etki altında tutulmak is
tenmektedir. Bu durum da büyük zorluk
lar yaratmaktadır. Zamanla bu konunun 
da düzeleceğini umuyoruz. 

Anayasa Mahkemesinin hiçbir kara
rı bilimsel eleştiri dışında kalamaz. Er ve 
geç, karardan önce veya sonra bu karar
lar en ince ayrıntısına kadar bilimsel in
celemeden geçirilecektir. Bundan kaçınıl
ması mümkün değildir. Nasıl ki, parla-
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mentolann çıkardıkları yasalar da aynı iş
leme tabi tutuluyorlarsa... Bu, demokra
sinin ve açıklığın gereğidir. Siyasal iktidar
lar, devlet adamları, parlamenterler, Ana
yasa Mahkemesi üyeleri bu gerçeği göz-
ardı edemezler. 

\asalar politika ile hukukun karışımı
dır. Anayasa Mahkemelerinin görevi ya-

. salann hukuk tekniği bakımından dene
timini yapmak; yani hukuksal denetim 
yapmaktır. 

Anayasa mahkemelerinin bazen bile
rek, bazen bilmeyerek seçilmiş meclisle
rin yasama politikalarını, kendi ekonomik, 
sosyal anlayışları doğrultusunda yönlen
dirilmesini isteyen bir yerindelik deneti
mi yapmak istedikleri görülmüştür. Yani 
yasaların Anayasaya hukuksal aykırılıkla
rını değil, ülke koşullarına uygun olup ol
madığını denetlemek istedikleri görülmüş
tür. İşte bu eğilimler ve uygulamalar Ana
yasa yargısının sınırlan sorununu ortaya 
getirmiştir. Gerçekten de.en büyük tartış
ma yapılan bir alan olarak, bu tartışma
lar halen sürmektedir. 

Anayasa Mahkememiz 1984/2 sayılı 
kararında, seçim sistemi tayinini siyasî sü
reçte çözüme bağlanması gereken bir 
problem olarak görmüş, kanun koyucu
nun takdirine bağlı bir konudaki tercihi
nin isabet derecesinin tartışılmasını ise 
Anayasaya uygunluk denetiminin dışında 
görmüştür. Mahkeme bu kararında uy
gunluk denetimini, teknik bir denetim ola
rak ele almış ve kanun koyucunun siyasî 
tercihlerine müdahale etmemiştir. Karar, 
Anayasanın başlangıcında açıklanan, 
Anayasanın sözüne ve ruhuna mutlak sa
dakatle yorumlanıp uygulanmak üzere ge
tirilen Anayasanın -öyle diyor Anayasanın 
başlangıç kısmı- ve gene Anayasamızın 
153 üncü maddesinin, "Anayasa Mahke
mesi kanun koyucu gibi hareketle, yeni bir 
uygulamaya yol açacak biçimde hüküm te
sis edemez" görüşlerine uygundur. 

Birçok ülkede Anayasa Mahkemesi 
üyelerinin politikacılar arasından seçilmesi 
herhalde -biraz evvel arz ettiğimiz 
sebeplerle- Anayasa Mahkemesi üyeliği
nin niteliğinden doğmaktadır. Yasamayı 
bilecektir, yargıyı bilecektir. Yalnız yargı
yı bilmek, yalnız yasamayı bilmek yeterli 
olmayabilir. 

Federal Almanya Anayasa Mahke
mesi yan yanya Federal Millet Meclisi ve 
Federal Senatoca seçilir. Konunun daha 
Somut duruma getirilmesi için 1984'te gö
revden aynlan Federal Anayasa Mahke
mesi Başkanı Profesör Ernest Benda'nın 
1965' te Hıristiyan Demokrat milletvekili 
olduğunu, Kiesinger kabilesinde içişleri 
Bakanı bulunduğunu belirtelim. Benda 
hukuk, siyasî bilimler ve gazetecilik eğiti
mi görmüştür. Anayasa konulannda eser
leri olan bir kimsedir. 

italyan Anayasasına göre Anayasa 
Mahkemesinin 15 üyesinden 5'i parla
mentoca seçilir. 

Fransız Anayasa Konseyinin -bu, da
ha önce; yani kanun çıkmadan evvel bir 
denetleme yapıyor,, değişik bir sistem- 9 
üyesinden 3'ü Cumhurbaşkanı, 3'ü Mil' 
let Meclisi Başkanı, 3'ü de Senato Başka
nınca seçilir. 

İspanyol Anayasa Mahkemesinin al
tıda beş üyesi siyasî organlarca seçilir. 

1961 Anayasasında yüksek mahkeme 
15 üyeden kurulur. Millet Meclisi 3, Cum
huriyet Senatosu 2, Cumhurbaşkanı 2 üye 
seçer, 4 üyeyi Yargıtay, 3 üyeyi Danıştay, 
1 üyeyi de Sayıştay seçer. 

1982 Anayasamız ise meclislerden 
üye seçilmesini kaldırmıştır. Anayasamı
za göre, "Anayasa Mahkemesi üyeleri 65 
yaşını doldurunca emekliye ayrılırlar" 
hükmünü taşımaktadır. Ancak, bunda ta
ban konmamıştır. Yani, "Kaç yaşından 
başlanır; şu yaştan başlanır" diye bir ta
ban konmamıştır. Bu nedenle, emeklilik 
yaşma çok yaklaşmış adaylar Anayasa 
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Mahkemesi üyeliğine seçilebilmektedirler. 
Geçen yıl bütçe görüşmelerinde ve bu se
ne Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmele
rinde, Anayasa Mahkemesine seçilen bir
çok üyenin emekliliğine 3-5 sene gibi kısa 
süreleri kalanlardan seçildiği, seçildikten 
birkaç sene sonra ayrıldıkları açıklandı. 
"Yedek üyelerin artırılması, yaş tabanı kon
ması sayın üyelerce istendi. 

1976 yılında yapılan bir araştırmaya 
göre, 1962'de çalışmaya başlayan Anayasa 
Mahkemesinde, 1976 başlarında görevli 
üyelerin yarıdan fazlası beş yıldan az bir 
süredir görevdedirler; (hiçbir şey ifade et
miyor); yarısı dört yıldan az süredir üye
dirler. 

Yaş grupları bakımından üyelerin 
yüzde 72,22'si 61-65 yaş grubunda, yüz
de 2 T si ise, 56-60 yaş grubundadırlar; o 
tarihte, 56 yaşından aşağı hiçbir üye bu
lunmamaktadır. 

Mükemmel yasa yapmak dünyanın 
en zor işlerinden biridir. Yapılan bu yasa
ların, anası olan anayasalara aykırılıkla
rını belirlemek hiç kuşkusuz daha da zor 
bir iştir. Ziya Gökalp, "Cemiyet, işbölü
mü istiyor. Bir fikri anlamak için hayatı
nı ona hasretmek lazımdır. Hayatını mu
ayyen bir fikre hasredenlerden millet çok 
fayda görür" diyor. Devam ediyor, "İşte, 
millet böyle güzidelerden..." (Ziya Gö
kalp'in tabiriyle, şimdi, "seçkinler" diye
biliriz) "... mürekkep olursa, zümreler ne 
yapacaklarını bilirler'' demektedir. Bu, bir 
gerçektir; bu, her alan için doğru bir ger
çektir. Anayasa Mahkemesine seçilen üye 
orada, bu yüce mahkemenin yüce işini, 
derinliğine inebilecek kadar süreye malik 
olmalıdır. Biraz önce, 1984'te Federal Al
man Anayasa Mahkemesinin önceki baş
kanından söz etmiştim. Konuyu somutlaş
tırmak için, Ernst Benda'nm 46 yaşında 
üye seçilip 12 yıl çalıştıktan sonra 58 ya
şında ayrıldığını, üyelik süresinin Alman
ya'da 12 yıl olduğunu belirtmekte yarar 

görüyorum. Tekrar seçilmiyorlar bir defa 
için seçiliyorlar, 12 yıl hizmet görüyorlar 
ve ayrılıyorlar. 

Amerika Birleşik Devletlerinde Fede
ral Yüksek Mahkeme üyeleri, görevlerin
de yaşam boyu kalabilirler. Ancak, 70 ya
şma geldiklerinde en az 10 yıllık yargıçlık 
görevinde bulunmak koşuluyla ölünceye 
dek tam maaşla emekliye ayrılabilirler. 

Bazı ülkelerde yargıçların emeklilik 
yaşı 70 olarak belirlenmiştir. Bizde, üni
versite öğretim üyelerinin yaş haddi 
67'dir; önceleri 70 idi. Bu farkın nedeni 
pek belli değildir; "Neden 70, neden 67?" 
pek belli değildir. Bertrarid Russell (bü
yük bir filozof) "65 yaş insan akimin en 
büyük olgunluğa ulaştığı yaştır" der. Sa
yın Ordinaryüs Profesör Dönmezer'in, 
"Anayasa Mahkemesi Üzerine" başlıklı 
yazısındaki, "Anayasa Mahkemesi üyesi 
olacak ehliyette hâkimlere sahip, olmak ko
lay bir iş değildir. Şimdi biz, 65 yaşma ge
len memleketin büyük ve üstün hukukçu
larını emekliye çıkarmak lüksünü sürdür
meye nasıl tahammül edebiliriz?" görü
şüne katılmamak mümkün değildir. Bu 
sakıncaları gidermek için üyelik için yaş 
tabanı konması, yedek üyeliklerin artırıl
ması, emeklilik yaşının yükseltilmesi üze
rinde -tabiî bunun lehinde- aleyhinde çe
şitli fikirler söylenebilir- durulması gerek
tiğine inanıyoruz. 

2949 sayılı Yasanın 16 ncı maddesin
de "Anayasa Mahkemesine, çalışmaların
da yardımcı olmak üzere, yeteri kadar ra
portör verilir" denmektedir. Bunların 17 
adedi hâkim ve savcı sınıfından, 3 adedi 
denetçi (Partileri denetledikleri, hesapla
rını denetledikleri için, Denetçi, Başdenet-
çi, Uzman denetçi), 1 adedi doçent, 1 ade
di yardımcı doçent, 1 adedi de araştırma 
görevlisi olarak toplam 23 adettir. Ancak, 
anlaşıldığına göre, 10 adet raportör var
dır. 13 adet raportör kadrosu boş bulun
maktadır. Raportör sayısının az olması-
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mn, üyelerin daha rahat ve verimli çalış
malarını bir ölçüde engellediği kabul edil
melidir. Örneğin, Amerika Birleşik Dev
letleri Yüksek Mahkemesinde her üyenin 
bir veya iki, başkanın ise üç özel yardım
cısı vardır. Bu yardımcılar; genellikle hu
kuk fakültelerinin en başanlı yeni mezun
larının arasından seçilmektedirler. 

Raportör kadrolarına, görev çekici
liği olmamasından ötürü, mesleğinde seç
kin kişilerin gelmediği, sayın bütçe rapor-
törlerince bildirilmektedir. Bu durumun 
giderilmesi için Yargıtay, Danıştay ve Sa
yıştay üye seçimlerinde, Anayasa Mahke
mesi Raportörlerine de kontenjan ayrıl
ması yönünde yasal düzenlemeye gidilme
si önerilmektedir. 

Öte yandan, raportörlük görevinin 
maddî bakımdan çekici duruma getirilme
si için, 250 gösterge üzerinden ödenmek
te olan ödeneğin, gösterge sayısının günün 
koşullarına uygun hale getirilmesi de öne
rilmektedir. Bu önerileri yerinde bulduğu
muzu da belirtiriz. 

Burada yapılan bütün konuşmalarda 
ve buraya gelmeden önce Plan ve Bütçe 
Komisyonunda yapılan konuşmalarda, 
Anayasa Mahkemesi kararlanna saygı 
gösterilmesi lazım geldiği ifade edilmiştir. 
Biz de buna yürekten katılıyoruz. Eleşti
rilecek şey varsa, bilimsel olarak zamanın
da ve yerinde, onun da eleştirisi yapılır. 

Ancak, bir konuyu burada tespitte 
yarar görüyorum: Bugünkü seçim sistemi
nin ve o seçim sistemi içinde Anavatan 
Partisinin belli oy oranı ve 292 milletve
kili ile burada temsil edilmesinin demok
rasiye aykırı, hukuka aykırı olduğu kuv
vetle iddia edilmektedir. 

MEHMET KORKMAZ (Kütahya) 
— Doğru, doğru. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — fani, 
arada sırada söylenen iddialar var; bir de 
yaygın olarak söylenen iddialar var. 
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Şimdi, ben burada bir gerçeğe temas 
etmek istiyorum : Anayasa Mahkememi
ze bu konu sayın muhalefet partilerimiz 
tarafından götürülmüştür. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, süreniz 
doldu; lütfen bitiriniz. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Biti
riyorum efendim. 

Anayasa Mahkememiz, bir değil, 
müteaddit kararlar vermiştir. Kararlarını 
aynen okuyorum : "Anayasamız seçim sis
teminin ne olacağı konusunda bir hüküm 
içermediğine göre, Anayasanın seçimler ve 
siyasî partilere ilişkin özel hükümlerini ih
lal etmeyen yasa koyucunun siyasî tercih
lerine müdahale edilmemelidir" diye ka
rar vermiştir. 

Onun için, bu söylenilen sözleri, ben 
burada, Anayasa Mahkemesine karşı onu 
öven sözler (Övmelerine de katılınır) ya
nında bir taraftan, böyle diyeceksiniz, 
"Anayasa Mahkemesi" diyeceksiniz, öbür 
taraftan, Anayasa Mahkemesinin üst üs
te verdiği kararlara dayanan bir uygula
maya karşı çıkacaksınız. Bunun da üzerin
de herkes dikkatle durmalıdır; durulma
sında da fayda olduğunu düşünüyorum. 

Yukarıda, görevlerinin yüceliğini, 
önemini, inceliğini ve güçlüğünü belirtme
ye çalıştığımız Anayasa Mahkemesinin, 
bu görevini gereği gibi yerine getirmesi 
bakımından, çabalarını da görmekteyiz. 

Anayasa Mahkemesinin kuruluş yıl
dönümünde yapılan sempozyumlarda, 
Anayasa yargısı ile ilgili, bilim adamları
nın, uzmanların, Anayasa Mahkemesi 
üyelerinin bildirileri ve bu bildiriler üze
rinde yapılan tartışmalar, Anayasa yargı
sı bilgi alanını zenginleştirecek nitelikte
dir. Bu sempozyumların, basılarak, kalı
cı hale getirilmesi,-ilgililerin istifadesine 
sunulması ve Anayasa Mahkemesince 
Anayasa konularında bilimsel yayınlar ya
pılmasını, çok yararlı bulduğumuzu belirt-
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mek isteriz. Bu yolla, ilgili bilim adamla
rının ve uzmanların, ilgi ve çalışmaları yo
ğunlaştırılmış olduğu gibi; bu sempoz
yumlarda, karşılıklı temaslarla, uygulama
cılarla bilim adamları ve uzmanların gö
rüş alışverişinde bulunmaları olanağı ya
ratılmış olmaktadır; 

Yine, bilgi alışverişi bakımından, Fe
deral Almanya Anayasa Mahkemesi Baş
kan ve üyelerinden kurulu bir heyetin 
Türkiye'ye gelmiş olmasını ve karşılıklı 
olarak ziyarette bulunulmasını çok yararlı 
bulmaktayız. Diğer, Avrupa Anayasa 
mahkemeleriyle aynı biçimde temaslar ya
pılacağını öğrenmekten mutluluk duy
maktayız. 

Anayasa Mahkemesinin görevini, gü
venli ve rahat bir biçimde yerine getire
bilmesi için, karar, toplantı ve görüşme
lerinin tam tutanaklarının tutulmasında 
yarar vardır. Tutanaklar, gerekçeli karar
ların yazılmasını kolaylaştıracağı gibi, ge
rektiğinde yararlanılacak zengin ve tarih
sel bir kaynak oluşturacağından, üzerin
de durulmalıdır. Bunu sağlamak içirr de, 
yeterli stenograf, teyp ve diğer araç, ge
reç sağlanmalıdır. 

Anayasa Mahkemesinin en temel ih
tiyaçlarından biri ve giderilmesi en önemli 
olanı, Anayasa Mahkemesine uygun, ra
hat çalışabilecek bir binanın sağlanması 
idi. Bu konu, önceki bütçelerde en çok ko
nuşulan konu olmuştur. Anayasa Mahke
mesine tahsis edilen binanın inşaatı için, 
1987 bütçesine 995 milyon, 1988 bütçesi
ne 990 milyon lira ödenek konmak sure
tiyle bu ihtiyaç karşılanmış bulunmakta
dır. İnşaatın bu yıl biteceğini öğrenmek
ten mutluluk duyuyoruz; ancak, yeni bi
na için personel ve kadro ile üyeler için de 
taşıt sağlanmalıdır. 

2949 sayılı Anayasa Mahkemesi Ku
ruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanunun, 61 inci maddesinin, ' 'Anayasa 

Mahkemesi üyeleri ile raportör ve memur
ların lojman ihtiyaçlarını karşılamak üze
re, Anayasa Mahkemesi bütçesine yeterli 
ödenek konulur" hükmüne göre, Bütçe 
Komisyonu raportörlerinin önerilerine 
uyularak, lojman için 750 milyon lira ko
nulmasını yerinde bulmaktayız. 

Değerli milletvekilleri, beni dinlemek 
nezaketinde bulundunuz. Bu bütçenin, 
Anayasa Mahkememize ve milletimize ha
yırlı, uğurlu olmasını diler, Yüce Meclise 
en derin saygılarımı sunarım. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına, Sayın Güneş Gürseler; buyurun 
efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA GÜNEŞ 
GÜRSELER (Tekirdağ) — Sayın Başkan, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli 
üyeleri; Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 
bütçesi üzerinde, Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grubunun görüşlerini bildirmek için 
söz aldım; hepinizi grubum adına ve şah
sen saygılarımla selamlıyorum. (Alkışlar) 

Öncelikle benden önce konuşan Sa
yın Ülker'in söylediklerinin büyük bir bö
lümüne katıldığımı açıklamak istiyorum. 
Ancak sanıyorum düzeltmemiz gereken 
bir nokta var. O da; seçim sistemi konu
sundaki eleştirilerdir. 

Şimdi bizler buradan; basın organ
larında ve diğer yerlerde arkadaşlarımız 
ile diğer partiler seçim sisteminin eleştiri
sini yapıyorlar; yani, hep söylenilen yüz
de 35 oyla Büyük Millet Meclisinde ula
şılan çoğunluk, yüzde 65 oyla Büyük Mil
let Meclisinde ulaşılamayan çoğunluk. Sa
yın Ülker dedi ki; "İşinize geldiği zaman 
Anayasa Mahkemesi kararlarına saygıdan 
söz ediyorsunuz, ama bu konuda da bir 
Anayasa Mahkemesi karan var". Evet, biz 
bu konudaki Anayasa Mahkemesi karannı 
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hiçbir yerde eleştirmedik. Hiç bir şekilde, 
Anayasa Mahkemesinin bu kararma say
gısızlık etmedik. Kesinleşen Anayasa 
Mahkemesi kararları karşısında her za
manki saygımızı sürdürüyoruz, ama bizim 
burada eleştirdiğimiz -Sayın Ülker'inde 
söyledikleri gibi- siyasî takdir olayıdır. 
Anayasa Mahkemesi -belirttikleri gibi-
kendi denetimini Anayasaya uygunluk açı
sından yapmıştır. Anayasa seçim sistemi
ni getirmiş, o genel sistem içinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisi iradesini kullanmış
tır ve kararda da bu vardır. 

Bizim eleştirdiğimiz, burada çoğun
luğu sağladıktan sonra, o çoğunluğa gü
venerek çoğunluğu daha da artırmanın, 
ama az oyla çoğunluğu artırmanın yolla
rının aranmasını, bu Meclisin içine sin-
dirmesidir. Eleştirdiğimiz budur; ama bu 
kadar eleştirilerden sonra yaklaşan seçim
ler onu gösteriyor ki, hazırlanan bu seçim 
yasasından biz yararlanacağız. Biz de öy
le bir oy oranı ile iktidara geleceğiz. Bu 
seçim yasası bizim işimize yarayacak, ama 
şimdiden söz veriyoruz ki, o adaletsizliği 
biz seçim yasasında sürdürmeyeceğiz. Da
ha adaletli, daha dürüst bir seçim yasası
nı, biz bu yasanın bize sağlayacağı çoğun
lukla yapacağız. (SHP sıralarından alkış
lar) Eleştirdiğimiz budur. 

Sözlerime böyle başladım ve bir ayrı 
konuda bir giriş daha yapmak istiyorum: 
Bugün "10 Aralık-Dünya İnsan Hakları 
Günü" 10 Aralık 1948'de İnsan Hakları 
Evrensel Beyannamesinin Birleşmiş Mil
letler Genel Kurulunda kabul edilmesinin 
40 inci yıldönümü. Türkiye 6 Nisan 
1949'da bu beyannameyi benimsemiş, 
1968'den beri de İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesiyle ilgili olarak, "Dünya İn
san Hakları Günü" kutlanıyor. Ben bu
gün bu kutlamayı, Anayasa Mahkemesi 
bütçesi görüşülürken bir kez daha yapmak 
ve bu beyannamenin tüm maddelerinin, 

ülkemizde tümüyle işlerlik kazanmasına 
hep birlikte çalışmamız gerektiğini bir kez 
daha hatırlatmak istiyorum. Bu beyanna
menin 30 maddesinin 30'unun da ülke
mizde tüm yönleriyle ve eksiksiz olarak 
uygulanabilirliğini sağlamak zorundayız. 

Sayın milletvekilleri, ben Anayasa 
Mahkemesi bütçesi üzerinde hazırlanır
ken, bundan önceki yıllarda yapılan ko
nuşmaları inceledim. Hepsinin ortak özel
liği, partiler bütçe üzerinde konuşurken 
"Anayasa hakkında", "hukuk sistemi 
hakkında" ve yargı politikaları hakkında 
görüşlerini belirtmişlerdir. İzin verirseniz, 
ben de aynı yöntemi izleyerek konuşma
mı sürdürmek istiyorum. Ancak, konuş
mamın son bölümünde, Anayasa Mahke
mesinin içinde bulunduğu maddî durum 
hakkında da ayrıntıya gireceğim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak -hiç 
şüpheniz, endişeniz olmasın- biz, devle
tin de, rejimin de, demokrasinin de sahi
biyiz. Devlet anlayışımız her türlü kaygı
nın üstünde gelir. Parti çıkan ve kişisel ya
rar; devlet yararı karşısında bizim için ön
celik almaz. 

Devlet anlayışımız; ulusal, demokra
tik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Hu
kuk devleti, hukuka ve insan haklarına 
bağlı devlettir. Bir başka anlatışla, huku
kun üstünlüğüne inanmış devlettir. Başta 
yasama organı olmak üzere, bütün Ana
yasal organların hukuka bağlılıktan ayrıl
mamaları gerekir. 

Parlamentonun yetki alanı çok geniş
tir, fakat sınırsız değildir. Parlamento da 
hukuka bağlılıkla yükümlüdür. Yasa yap
ma yetkisi, parlamentoya bu bakımdan bir 
üstünlük sağlamış olmaz. Çünkü, yasa, 
hukuk değildir. Parlamento, yasa yapar
ken de hukukla bağımlı olmalıdır. Huku
kun temel ilkelerine uyma zorunluluğu 
b ' 'mı. dan, birey ile diğer kurumlar ve 
yasama organı arasında ayrım yoktur. Bu . 
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nedenle, yasama organı, hukuk ilkelerine, 
hukukun üstünlüğüne aykırı yasa yapma
malıdır. 

Bize göre, toplum içinde kişilerin eşit
liğini ve özgürlüğünü sağlayan temel öl
çü hukukun üstünlüğüdür. Bizim devlet 
anlayışımızın gereği olan hukuk düzeni 
de; çağdaş, toplumun ekonomik, toplum
sal, siyasal ve kültürel gelişme sürecine en
gel olmayacak; tersine, onun gelişmesine 
öncülük edecek, yenilikçi ve devrimci bir 
hukuk olmalıdır. Bu anlayışla, hukuk, top
lumsal gelişmenin ardında kalmamalı, tu
tucu ya da geriye götürücü kurumlar ve 
kurallarla, toplumsal ilerlemeyi ve geliş
meyi güçleştirmemelidir. 

Bizim hukuk anlayışımız, Atatürk il
kelerine bağlılığın da gereği olarak ileri
ci, devrimci ve dinamik niteliktedir. 

Yasama ve yürütmenin işlem ve ta
sarruflarının, yargı denetimi altında tutul
ması da, hukukun üstünlüğü ilkesine bağ
lılığın bir sonucudur; hukuk devleti anla
yışının gereğidir. Yasama ve yürütmenin 
işleyişinde, hukuka bağlılığın denetlenme
si görevi yargıya verilince, kendiliğinden, 
yargının bağımsızlığı ilkesi gündeme gel
mekte, temel bir ilke olarak ortaya çık
maktadır. Yasamayı ve yürütmeyi yargı
sal denetime tabi tutacakların, bu organ
lardan bağımsız olması gerekir. Yargı ba
ğımsızlığını sağlamanın en güvenli yolu da 
yargıçların atama, yükselme, yer değiştir
me işlemlerinin siyasal iktidarın tasarru
funun dışında kalmasıdır. Oysa, bugün 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna, 
siyasî bir kişi olan Adalet Bakanı başkan
lık etmekte, atama yoluyla gelen Adalet 
Bakanlığı Müsteşarlığı da kurulun doğal 
üyesi durumunda bulunmaktadır. Bu sa
kınca, bir Anayasa değişikliğiyle gideril
meli ve bu konuda yetki, özerk bir yargı 
kurumuna verilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, 1982 Anayasa
sı, halkoylamasına sunuluş şekil ve zama

nının özellikleri nedeniyle, halkımızın çok 
büyük bir çoğunluğu tarafından kabule-
dilen bir Anayasadır ve halen yürürlük
tedir. Bu Anayasaya çeşitli yönleriyle eleş
tirilerimiz vardır. İşçi haklarından sağlık 
yaşamına, temel hak ve özgürlüklerden 
yargı sistemine kadar birçok konuda de
ğişiklik istiyor; halkımıza da bunu vaat 
ediyoruz. 

Anayasa Mahkemesi bütçesiyle ilgili 
bu konuşmamda, ben sadece hukuk sis
temi ve yargı konusundaki eleştirilerimi
zi dile getireceğim. 

Öncelikle, hukuk devletinin ve yargı 
bağımsızlığının bütünlenmesi için, Ana
yasada yer alan bir takım düzenlemelerin 
değiştirilmesi zorunludur. Şöyle başlaya
bilirim : 

Bugün Anayasamızda, Cumhurbaş
kanının, Anayasa Mahkemesi için kullan
ması uygun olacak belirli kontenjan dışın
da, üst yargı kuruluşlarına üye seçme hak
kı vardır; bu kaldırılmalıdır. Biliyorsunuz, 
Cumhurbaşkanı bugün, Anayasanın 104 
üncü maddesine göre; Anayasa Mahke
mesi üyelerini, Danıştay üyelerinin dört
te birini, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı 
ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili
ni, Askerî Yargıtay üyelerini, Askerî Yük
sek İdare Mahkemesi üyelerini Hâkimler 
ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seç
mektedir. 

Cumhurbaşkanına yüksek yargı or
ganları üzerinde bu kadar geniş bir ata-. 
ma yetkisinin tanınmasının yerinde olma
dığı kanısındayız. Özellikle, Anayasa 
Mahkemesinin tüm üyelerinin, (bir bölü
münün önerilenler arasından, bir bölü
münün doğrudan) Cumhurbaşkanı tara
fından seçilmesi yerinde değildir. Çünkü, 
Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin üzerinde değildir. Ayrıca, gö
revi ile ilgili bir suç işlerse, kendisini Ana
yasa Mahkemesi yargılayacaktır. Cumhur-
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başkanı, kendisini yargılayacak organa 
yargıç seçmektedir. Bu, yerinde değildir. 

Cumhurbaşkanına, çoğunluğu oluş
turmayacak sayıda üye seçme hakkı tanın
malı, kalan üyeleri de Türkiye Büyük Mil
let Meclisi seçmelidir. 

Anayasanın, yargı sistemi içinde gör
düğümüz bir diğer yanlışlık da, Devlet 
Güvenlik Mahkemeleri ile ilgili hükmün 
Anayasada yer almasıdır. Devlet Güven
lik Mahkemeleri, bir uzmanlık mahkemesi 
olarak değil de, sanki olağanüstü yargı yeri 
gibi kurulmuştur. Oysa bunlar da, olağan 
yargı organlarıdır ve diğer yargı organla
rı gibi Anayasadaki ilkelere uygun bir bi
çimde yasalarla oluşturulmalıdır. Anaya
sanın 143 üncü maddesindeki bu hüküm 
metinden çıkarılmalıdır. 

Ayrıca, Devlet Güvenlik Mahkeme
leri başkan, üye ve savcılarının atanmala-
rındaki özel yöntem ve atamanın geçici sü
reli olarak yapılması yanlıştır. Yargıç gü
vencesi ilkesine aykırıdır. 

Sayın milletvekilleri, Askerî Yargıtay 
kaldırılmalıdır. Yüksek temyiz yerinin 
"sivil-askerî" olarak ayrılmış olması, ay
rı ve aykırı içtihatların yaşamasına neden 
olmaktadır. Örneğin, Fransa'da askerî 
mahkeme müessesesi var, askerî yargıtay 
yoktur. Bu nedenle askerî mahkemeler ol
sa da, yargıtaym tek olması yoluna gidil
mesi yerinde olacaktır. 

Bunun yanında, askerî mahkemele
rin bütün üyelerinin hukukçu olması ilke 
olarak kabul edilmelidir. Sivillerin askerî 
mahkemelerde yargılanması sadece savaş 
haline özgü olmalıdır. Askerî Yüksek İda
re Mahkemesi kaldırılmalı, bu yetki Da-
nıştaya verilmelidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Anayasamızda yargı tve hukuk sistemi açı
sından gördüğümüz diğer eksiklikleri de 
şöyle sıralayabilirim : 

Savcı güvencesi de yargıç güvencesi 
gibi olmalıdır. Yargıç ve savcıların yüksel
me ve atama esaslarının, önceden düzen
lenen kurallara göre yürütüleceği Anaya
sa kuralı haline getirilmelidir. 

İşkencenin önlenmesi için gerekli ku
ral, Anayasa hükmü haline getirilmelidir. 

Savunmanın yargı içindeki yerini ve 
güvenliğini öngören hükümler, Anayasa
da yer almalıdır. 

Yargıç önünde ya da avukata danışıl
madan yapılan ve somut dayanağı bulun
mayan ikrarların, kanıt sayılmayacağı ku
ralı Anayasada yer almalıdır. 

Yargıç ve savcıları denetleyecek kurul, 
Adalet Bakanlığına değil, Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kuruluna bağlı olarak ça
lışmalı ve kurul üyeleri yargıçlar gibi gü
venceli olmalıdır. 

Sayıştay, Anayasanın yargı bölümün
de yer aldığına göre, Sayıştay meslek men
suplarının ve üyelerinin seçimi de, yargıç
lık meslek mensuplarının esaslarına göre 
düzenlenmelidir. 

Anayasanın geçici 15 inci maddesi 
kaldırılmalı ve üç yılı aşkın bir süre için
de yürürlüğe giren yasa, yasa gücünde ka
rarname ve her türlü hukuk kuralının 
Anayasa ve hukuka uygunluğunun yargı 
denetimine alınması sağlanmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Anayasa Mahkemesi, yasaların yargısal 
denetimini yapan yüksek yargı organı ola
rak hukuk devletinin güvencesidir. Yasa
ma ve yürütmenin anayasal sınırlar dışı
na çıkmasını önlemekte, denetimleri ile 
hak ve özgürlükleri savunarak, rejimin 
bekçiliğini yapmaktadır. Bu nedenle yet
ki alanı geniş tutulmalıdır. 

Anayasaya aykırılık savı ile iptal da
vası açabilecek kişi ve kuruluşların geniş 
tutulması yararlıdır. Örneğin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan 
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siyasî partilere de bu hakkın tanınması ge
rekir. Ayrıca, özerk kuruluşların kendi iş
levleri ile ilgili konularda dava açma yolu 
yeniden sağlanmalıdır. Türkiye Barolar 
Birliğine de Anayasa Mahkemesinde da
va açma hakkı tanınmalıdır. 

Cumhurbaşkanı ve siyasal partilerin, 
Anayasa Mahkemesine iptal davası açması 
halinde, belli süre yürütmenin durdurul
ması kararı verilmesi olanağı sağlanmalı
dır. Değerli milletvekilleri, biliyorsunuz 
açılan iptal davası, o yasanın uygulanma
sını hiçbir şekilde önlemiyor. Açılan dava 
sonuçlanana kadar, gerekçesi yazılana ka
dar, o yasaya uygun işlemler yapılabiliyor. 
Bu nedenle, yürütmenin durdurulması 
sistemi Cumhurbaşkanı ve siyasî partile
rin Anayasa Mahkemesinde açtıkları da
valara getirilmeli, böylelikle iptal edilen 
bir yasaya göre yapılan işlemlerin ortada 
durması, o işlemlerin belirli bir süre Türk 
hukuk yaşamında yer alması önlenmeli
dir. Biliyorsunuz yabancılara gayrimenkul 
satışından, emeklilik olayına kadar bir dizi 
Anayasaya aykırı işlem bugün hayattadır. 

Anayasa Mahkemesi kararlarının 
açıklanmasıyla, yayınlanması arasında ge
çen sürede, Anayasaya aykırılığı Yüksek 
Yargı organınca saptanmış bir yasanın uy
gulanmasında, çok sakıncalı durumların 
ortaya çıktığı, yaşanan örneklerle bellidir. 
Bu nedenle, "İptal kararlarının gerekçesi 
yazılmadan açıklanamaz" kuralının de
ğiştirilmesi gereklidir. Yüksek Mahkeme 
kararının sonuç ve özetinin açıklanmasıy
la, yürürlüğe girmesi sağlanmalıdır. Ba
zen birkaç ayı geçen sürelerle gerekçe ya-
zılamamakta, o nedenle de Anayasaya ay
kırılığı belli olan bir yasanın uygulaması 
devam etmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
geçen yılın bütçesi görüşülürken yapılan 
konuşmalarda, İktidardan, Anayasa Mah
kemesine yöneltilen eleştiriler üzerinde ik

tidarca oldukça geniş durulmuştur. Ben 
somut olaylar üzerinde durmadan, geniş 
bir değerlendirme yapmak istiyorum. 

Öncelikle Anayasa mahkemelerinin • 
yerini tespit etmek gerektiği kanısındayım. 
Sayın Reşit Ülkerde söylediler, bazen yan
lış olarak bu yerin yasama organının üs
tünde ya da altında olduğu şeklinde de
ğerlendirmeler yapılmaktadır. Oysa Ana
yasa mahkemeleri, yasama organının de
vamı, tamamlayıcısı durumundadır ve 
onunla eş düzeydedir. Yargı erki, usul adı
na kullanılır. Bu nedenle de, ulusal ege
menliğin bir öğesidir. Anayasa hukukunun 
bir anlamda siyasal, politik hukuk oldu
ğu anımsanma, işlevlerinin büyük bölü
mü siyasal nitelikli bulunan Anayasa 
Mahkemesinin, gereksiz tartışmalara çe
kilebileceği, haksız eleştirilere konu yapı
lacağı, hukuka inanmayan kesimlerce yıp
ratılmak isteneceği açıktır; ancak Anaya
sa Mahkemesinin asıl faaliyetinin, anaya
sal denetim olduğu unutulmamalıdır. Bu 
nedenle, Anayasa Mahkemesi, genel an
lamda bir mahkeme ya da yüksek mah
keme değildir. Anayasal denetim organı
dır. Temel görevi ve işlevi Anayasaya uy
gunluk denetimidir. Sadece siyasî partile
rin kapatılması davalarında ve Yüce Di
van sıfatıyla yaptığı çalışmalarda mahke
me niteliği vardır. 

Ülkemizde, 1960'dan önce böyle bir 
organın bulunmadığı düşünülürse, huku
ka inanan tüm kuruluşların ve insanımı
zın bu Yüce Kurumu gözbebeği gibi ko
ruması gereği ortaya çıkar. 1960 yılından 
1988'e kadar, ancak 28 senelik bir geçmi
şi var Anayasa Mahkemesinin. Hukuk sis
temimizde yüzyıllara varan bir geçmişi 
yok. O nedenle, bu kurumun kalıcı hale 
gelmesi için, bu kurumun hukukumuzda 
sağlam temellerini oluşturabilmesi için, 
hep beraber, Anayasa Mahkemesine sahip 
çıkmak zorundayız. (SHP sıralarından al
kışlar) 
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Bugün iptal edilen yasalar nedeniyle 
Anayasa Mahkemesine, iktidarın biraz 
uzaktan baktığı bir gerçektir. 1 Ocak 1984 
tarihinden beri Anayasa Mahkemesine, 
gerek Cumhurbaşkanımız, gerek siyasî 
partiler ve sadece -yasa nedeniyle- bizim 
tarafımızdan açılan dava sayısı 50'dir. Bu 
davalardan 25' inde Anayasa Mahkemesi 
iptal kararı vermiş, 5 dava henüz incele
mede, 5 dava da reddedilmiş. Belki bu sa 
yi, iktidarın bu tavrının nedenidir; ancak, 
burada Anayasa Mahkemesini değil, ya
sayı yapanları suçlamak gerekir. Örneğin, 
yerel seçimlerin 26 Mart 1989 tarihinde 
yapılmaması için iktidarın ne türlü yolla
ra başvurduğu ve tüm çabalara rağmen 
sonunda aynı noktaya gelindiği düşünü
lürse, eleştirilerdeki haksızlık bir kez da
ha ortaya çıkar. 

Ben, konuşmamın bu bölümünde Sa
yın Genel Başkanımızın dün Yüce Heyette 
yaptığı konuşmanın bir bölümünü tekrar 
hatırlatmak istiyorum. ANAP Hükümet
leri, geçen dönemde girdikleri alışkanlık
la, hukuk devleti niteliklerini gözardı et
meye devam ediyorlar. Çıkardıkları, çıka
racakları önemli yasaların Anayasa Mah
kemesince iptal edilmesi olasılığı, korku
lu rüyaları haline gelmiştir; ama, bundan 
da öte, bakanlar halka ve Meclise karşı 
yaptıkları konuşmalarda, örneğin "Sağ
lık konusunu düzeltecektik, yasa çıkardık; 
ama, Anayasa Mahkemesi iptal etti", ya 
da "Seçimi erkenden yapacaktık; ama, 
Anayasa Mahkemesi engel oldu. Devlete, 
dünya kadar masrafa neden oldu" diye
biliyorlar. Hem suçlu, hem güçlü deyimi
nin en yüksek düzeyde örneği, işte budur. 

Anayasa Mahkemesi, demokrasimi
zin başlıca güvencesidir. Bu duruma, bir 
yöneticinin, bir sabah aklına esen ya da 
başka bir ülkede görüp, "hadi bizde de 
olsun" kabilinden bir fikirle gelmemiştir; 
geçmiş kuşakların on yıllar süren uğraşı 
ile, bütün toplumu sarmış demokrasi kav

galarından sonra bu güvenceye varılmış
tır. Anayasa Mahkemesinin yüce görevi, 
Anayasada belirlenmiştir. ANAP çoğun
luğunun yapması gereken şey, Anayasaya 
aykın olmayan yasalar çıkarmaktır. Biraz 
önce anlattım, Anayasada halkın yararı
na değişiklik yapmak istiyorsanız, hazırız, 
beraber yaparız, Anayasa Mahkemesi de 
buna karışmaz; ama, hem bile bile Ana
yasaya aykırı yasa çıkar; hem de ondan 
sonra, Yüce Mahkeme görevini yaptı di
ye, onun, halk karşıstnda, kamuoyunda 
itibarını kıracak imalarda bulun. İşte bu, 
düpedüz hukuk devletinin temellerini sar
sacak bir davranıştır, demokrasiyi yozlaş
tırır. Sayın Genel Başkanımızın dün söy
lediği bu bölümü, tekrar yüce Heyete sun
mak istedim. 

Değerli milletvekilleri, Anayasa Mah
kemesi, bütün bu önemi ve vazgeçilmez
liğine rağmen maddî sorunlar içindedir. 
Küçük bir binada, bir sürü eksiklik için
de hizmet verilmeye çalışılmaktadır. Bir 
boş vaktinizde Anayasa Mahkemesine gi
derseniz durumu sizler de görürsünüz; ta
vanı akan odalar, sekreterleri dahi olma
yan, tüm işlerini kendileri gören üyeler, 
hergün arıza yapan, dökük makam oto
ları, makam otolarında MİT plakaları. 
Makam otoları yok; sağdan soldan makam 
otosu istiyorlar, altlarına verilen makam 
otolarının plakaları, MİT plakaları. 

İnsanüstü gayretle ikiyüz sayfalık ra
porlar hazırlayan, 500 bin lira aylıklı ra
portörler, 03 plakalı makam otosuna bi
nen; ancak, resmî törenlerde Genelkur
may Başkanının arkasında yürüyen Ana
yasa Mahkemesi Başkanı; protokoldaki 
yerleri Meclis Başkanvekillerinden sonra 
gelmekteyken, şimdi, ondördüncü sıraya 
alınan Anayasa Mahkemesi üyeleri, pro
tokoldaki yeri YÖK Genel Sekreterinden 
geride olan Anayasa Mahkemesi Genel 
Sekreteri. Bunlar Anayasa Mahkemesinin 
sistem içindeki yeriyle bağdaşmayan 
olaylar. 
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Yalnız, bina konusunda olumlu bir 
gelişme var; yeni binalarına yakında taşı
nacaklar; ama orada bir yanlışlığı, bir 
olumsuzluğu söylemek istiyorum : 12 Ey
lül oldu, Cumhuriyet Halk Partisi kapa
tıldı, Adalet Partisi kapatıldı, DİSK de fi
ilen kapatıldı, başka kuruluşlar kapatıldı: 
Cumhuriyet Halk Partisinin binası Dev
let Güvenlik Mahkemesi oldu, Adalet Par
tisinin binası çeşitli ellerde kaldı, DİSK'-
in binası da Anayasa Mahkemesi binası 
oluyor, kamulaştırıldı, parası ödendi falan. 
Oralara girmiyorum, ama dileğimiz şu
dur; partiler kapatılmasın, sendikalar ka
patılmasın; böyle yüksek mahkemelere de 
sendikaların eski binaları verilmesin. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Nasıl 
olsa geri alacağız. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — 
Yok, geri almazlar da, başka bina yaparız. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Biz, 
geri alacağız. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — 
Sayın milletvekilleri, Anayasa Mahkeme
sinde görev yapanlarla, aldıkları ücretleri 
tümüyle değerlendirirsek, yapılan görev
le hiç de bağdaşmayan bir durumun yü
rürlükte olduğunu görürüz. 

Değerli milleveküleri, bugün Anayasa 
Mahkemesinde -Sayın Ülker de belirttiler-
15 yüksek hâkim var; 1 tanesi başkan, 14 
tanesi üye; üyelerden 10'u asıl üye, 4'ü ye
dek üye statüsünde. Dikkat edin; Başkan, 
yüksek hâkim sıfatı taşıyor; işgal ettiği ma
kam nedeniyle bir ayrıcalığı var, aldığı net 
ücret 1 011 059.— lira. 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Çok. 
GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — 

Çok mu? (ANAP sıralarından gürültüler) 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Biz, 
3 200 liraya milletvekilliği yaptık. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmaya
lım lütfen. 

Sayın Gürseler, vaktinizin dolmasına 
çok az bir zaman kaldı; lütfen topar
layınız. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — 
Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

"Çok" diyorlar. 

Diğer üyelerin yüksek hâkim sıfatıy
la aldıkları net ücret ise, 862 19? lira. Ana
yasa Mahkemesinde halen 23 raportör 
kadrosu olmasına rağmen fiilen 10 rapor
tör görev yapıyor; bunlardan bir tanesi de 
kuruluş yasası hükmü uyarınca Genel 
Sekreterlik görevini yürütüyor. Raportör
lerden birinci sınıfa ayrılanış ve yüksek hâ
kimlik tazminatını hak kazanmış olanla
rın net aylığı 770'bin Ura. Birinci sınıfa 
ayrılmamış hâkim raportörler ise bulun
dukları derece ve kademeye göre 550 bin 
lira civarında aylık alıyorlar. "Çok" di
yorsunuz. 

İSMET ÖZARSLAN (Amasya) — 
Çok değil; ama uygun. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — 
İlginç bir şey söyleyeyim; teşkilat yasası
na göre, raportörlere 250 gösterge üzerin
den ek ödenek veriliyor. 

İSMET ÖZARSLAN (Amasya) — 
Çok değil; ama biz veriyoruz. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — 
Tabiî siz vereceksiniz, biz iktidara gelin
ce biz vereceğiz. Devletin Hazinesi kimin 
elindeyse harcamayı o yapacak. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı ko
nuşmayalım, paraların hepsini millet 
veriyor. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — 
Milletin parasını, milletin yargıcına ve
riyoruz. 

TEVFİK KOÇAK (Ankara) — Pa
patyalara vermiyoruz ya! 

BAŞKAN — Sayın Gürseler lütfen 
cevap vermeyiniz, konuşmanıza devam 
ediniz. 
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GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — 
Cevap vermiyorum, anlatıyorum efendim. 

Devletin parasını, milletin parasını, 
millet adına yargı yetkisini kullanan insan
lara verirken; bir genel müdüre; dışarıda 
yabancı sektörde, özel sektörde birkaç se
ne hizmet etti diye, " Beyin" niteliğini, 
"Prens" niteliğini aldı diye, Türkiye'ye 
getirdiğimiz genel müdüre verdiğimiz pa
radan çok az bir parayla çalıştıramayız. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Gürseler, lütfen... 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Altında 
arabası var mı? 

GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — 
Sadece Anayasa Mahkemesi Başkanının 
altında araba var. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, karşı
lıklı konuşmayalım. 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Lojmanı 
var mı? 

GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — 
Lojmanların ne durumda olduğunu büt
çeye koyduğunuz ödenekle gördünüz. 
Eğe* bu verilenlere fazla diyorsanız, söy
lenecek hiçbir şey yok ve iktidarın yargı 
organlarına nasıl baktığını bu söyledikle
riniz gösteriyor. Bugün adliyenin sorunu 
sadece hâkim olayı değil, biraz sonra o ko
nuya da değineceğim. Bir yanlışınız da 
orada. Adliyeye baktığınız zaman, adliyeyi 
sadece yargıç ve savcı olarak görüyorsu
nuz, bir de onun arkası var; kâtipler var, 
mübaşirler var, odacılar var. 

HİLMİ BİÇER (Sinop) - Evet, 
evet. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — 
Geliyorum. 

Şunu söylüyordum; yani, raportörlere 
250 gösterge üzerinden ek ödenek verili
yor. Ne kadar?.. 18 650 lira. 

Bakın, Anayasa Mahkemesinde genel 
idarî hizmetler sınıfında 9 adet müdür 
kadrosu var; bunlardan bir tanesi 1 inci 
derecede ve aylık net ücreti 368 432 lira, 
3 üncü dereceden 7 müdürün net aylık üc
reti, 260 bin lira (Anayasa Mahkemesin
de müdür); 4 üncü dereceden bir müdü
rün net aylık ücreti 214 690 lira, genel ida
re hizmetleri sınıfında bulunan diğer 62 
personelin kadro durumu da 15 ile 6 ncı 
dereceler arasında değişiyor. Bu kesimin 
aldığı en düşük ücret 109 945 lira, en yük
sek ücret ise 142 267 lira. Bu derece dü
şük ücret alan bu personelden, -dikkat 
edin- 3 tanesi, maiyetindeki memurları yö
netmek ve denetlemekle görevli şef kad
rosunda ve yüksek tahsilli, Anayasa Mah
kemesinde görev yapıyor, aldığı para 142 
267 lira. 

Şu çizdiğim tablo, ülkemizde uygu
lanan çarpık ücret politikasının bir örne
ğidir. Türkiye'de yargıya önem verilme
diğinin en açık göstergesidir. Anayasa 
Mahkemesinde olduğu gibi, ülkemizde 
yargıda çalışan insanlar, işte bu derece dü
şük ücretle çalıştırılmaktadır. Yargıç ve 
savcıların aldığı ücret, yaptıkları işin öne
mi ile hiç orantılı değildir; ancak, eksik de 
olsa, yargıç ve savcılar için yapılan iyileş
tirmelerin hiçbiri, yargının alt kadroları
na, başkâtiplere, kâtiplere, diğer çalışan
lara yansıtılmamıştır. İşte Anayasa Mah
kemesinde, 109 945 liraya çalışan ve An
kara'da da yaşayan insan vardır. Nasıl, bu 
insanlardan çalıştıkları kurumun adına 
uygun davranışlarda bulunmasını istersi
niz? Taşıdığı sıfat ona bir şey sağlamamış
sa, o nasıl taşıdığı sıfata uygun davransın? 
Anayasa Mahkemesine kadar yükselmiş 
bir hâkime nasıl, Ankara'da 550 bin lira 
ile yaşa dersiniz? 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
sözlerimi bağlarken, bu bütçenin de ge
çen yılkiler gibi, Anayasa Mahkemesinin 
ihtiyaçlarını karşılamayacağını, gene Ana-
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yasa Mahkemesinde, başkanından odacı
sına kadar, tüm çalışanlardan özveri iste
neceğini biliyorum; ama diliyorum ki bu 
yıl son olsun. Bakın, 23 raportör kadro
sundan, ancak 10 tanesi dolu. Yann üye 
kadrolarını da dolduramaz hale gel-
meyelim. 

Anayasa Mahkemesi, hukukumuzun 
güçlü, etkin bir kuruluşudur. Vazgeçile
mez bir şekilde hukuk sistemimizde yeri
ni almıştır. Bizlere düşen, onu sağladığı 
ve sağlayacağı yararları gözeterek, her 
yönden daha üstün duruma getirecek da-
zenlemeleri yapmaktır. Anayasadaki hu
kuku, aykırı kurallann ayıklanmasından, 
aylık durumuna; binanın yetersizliğinden, 
makam otolarına; protokoldeki haksızlık
lara; üyelerin devlet olanaklanndan, ka
mu araçlarındaki indirimlerden yararlan
masına kadar çözümleyeceğimiz sorunlar 
vardır. Hepimiz bu zorunlara çözüm ge
tirmek zorundayız. İktidarı ile muhalefe
ti ile bu yüce kuruma, bu yüce mahkeme
ye sahip çıkmak durumundayız. 

Bütün yetersizliğine rağmen, bu büt
çenin yüce mahkemeye ve ulusumuza ha
yırlı olmasını diliyor; Sayın Başkanı ve siz
leri saygıyla selamlıyorum. (SHP ve DYP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Gürseler. 

Gruplar adına son söz, Doğru Yol 
Partisi Grubu adına, Sayın Yaşar Topçu'-
nun; buyurun efendim. (DYP sıralanndan 
alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA YAŞAR 
TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin değerli üyeleri; Anayasa Mahke
memizin bütçesinin ve çalışmalarının mü
zakere edildiği bugünün, İnsan Haklan 
Evrensel Beyannamesinin Birleşmiş Mil
letlerde kabulünün 40 mcı yılma rastlama
sını mutlu bir rastlantı olarak belirtmek 
istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, parlamentolar ve 
anayasal belgeler tarih içerisinde insan 
hakları mücadelesinin sonucunda ortaya 
çıkmıştır. İlk çağlardaki site devletlerinin 
doğrudan yönetimine tanık olan insanlık 
tarihi, gittikçe değişen ve gelişen, impa
ratorluk halini alan devletler içerisinde, in
sanların kölelik müessesesine layık görül
düğü, insanların aynen metalar gibi alı
nıp satıldığına şahit olmuştur, Zaman içe
risinde insanoğlu yaradılışının gerçek ne
denini farkederek insan haysiyetine, insan 
onuruna yaraşır bir şekilde yaşama arzu
sunu ön plana çıkarmış, bunun sonucu 
olarak da insanlık tarihi çok büyük kan
ların akıtıldığı insanlık mücadelesine; in
sanlık onurunun, haysiyetinin korunma 
mücadelesine, yani insan haklarının kaza
nılması mücadelesine tanık olmuştur. 

Bunların ilki, hepimizin malumu 
Magna Carta ile 1215 yılında başlıyor. 
Esasen bu tarihî belge, aynı zamanda par-
lamentolann da çıkış noktası, kuruluş 
noktası olarak kabul ediliyor. İnsan hak
larından sonra 1534'lerde Felemenk Be
yannamesi, arkasından 1776'larda Ame
rikan İstiklal Beyannamesi, arkasından 
1789'da Fransız İnsan ve Vatandaş Hak
ları Beyannamesi ve devam ediyor en son 
belge olarak -Helsinki İnsan Hakları Be
yannamesini hesaba katmazsak- İnsan 
Haklan Evrensel Beyannamesi olarak Bir
leşmiş Milletlerde 40 yıl evvel kabul edi
len belge geliyor. 

Değerli arkadaşlar, bir insanı, bugün 
bize fevkalade, günlük hayatımızın ve ya
şantımızın hiç farketmeden ayrılmaz bir 
parçası halinde görünen ya da kendimizi 
ondan ayırt edemediğimiz, düşünemedi
ğimiz, insan haklarının onurlu sahibi ola
rak görmek, yaşamak ve bunu bütün dün
yada şu anda yaşayan ve bundan sonra da 
yaşayacak olan insanlar için vazgeçilmez 
bir hak olarak tanımak ve görmek; Fran
sız İhtilali sonucunda ortaya çıkan 3 özel-
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ligi ile; yani özgürlük, eşitlik ve kardeşlik 
ilkeleri içerisinde idrak etmek, herkesin en 
tabii hakkıdır; ama tarih içerisinde, dev
let hayatı içerisinde yönetenler daima 
"Pavır" denen gücün daha çok kendile
rinde olması, insanlara daha rahat hük
metmenin yollarını aramışlardır ve bu in
sanlık mücadelesi olarak, insanlık tarihi
nin mücadelesi olarak sürüp gelmiştir. 

Anayasal belgeler, tarih içerisinde, in
san haklarının yazılı -ingiltere örneği 
hariç- belgeleri olarak gelişmiş ve bugün
kü halini almıştır dedik. Gerçekten bir 
anayasanın en önemli düzenlediği konu 
insan hakları konusudur. Genellikle ana
yasalar 4 grupta düzenleme yaparlar. Bun
lardan birincisi; siyasî rejimin esas organ
larını, siyasî rejimin çerçevesini çizerler, 
esas organlarını düzenlerler, ikincisi, va
tandaşların devletten ve birbirlerinden is
teyebilecekleri, talep edebilecekleri sahip 
oldukları hakları düzenlerler. Üçüncüsü, 
aynı insanların devlete ve topluma karşı 
olan ödevlerini düzenlerler, dördüncüsü, 
o devletin vatandaşlarına karşı olan borç
larını, vatandaşlarına karşı olan vecibele
rini düzenlerler. 

Meseleye bu açıdan bakıldığı zaman, 
üstün yasa niteliğinde olması gereken, aksi 
halde anayasa olmaktan çıkacak olan ve 
kısa ifadesiyle kurumlar, kavramlar, kural
lar manzumesi olarak tarif ettiğimiz ve o 
ülkede yaşayan insanlar için bir millî mu
tabakat belgesi olarak ele alınan anayasa
ların bu üstünlüğünü sağlamak, bir baş
ka ifadeyle, insan haklarını teminat altın
da tutmak, insan haklarını, onun özüne 
dokunmaksızın, onu, her türlü tehlikeye 
karşı, -demin arz ettiğimiz- özellikle yö
netenlerin, yasa koyanların her türlü ta
sallutuna karşı, her türlü sataşmasına karşı 
korumanın yolu, elbette ki, birtakım me
kanizmaların korunmasından geç
mektedir. 

Geçtiğimiz dönemlerde, 1961 Anaya
sasına gelinceye kadar, Türk Anayasa Hu
kukunda, bu, daha ziyade Mecliste, Yü
ce Meclisi oluşturan üyelerin vicdanına ve 
Cumhurbaşkanının geri gönderme yetki
sine bağlanmış bir husustu. 1961 Anaya
sasıyla bu yeterli görülmedi. Buna ilave
ten, yasaların, yani bir başka ifadeyle va
tandaşların devlete karşı olan haklarının, 
devletin vatandaşlara karşı olan ödevleri
nin teminat altında tutulması için çift 
meclis sistemine gidildi. Yani, Cumhur
başkanının geri gönderme yetkisi, artı çift 
meclis sistemi. Bununla da yetinilmedi, 
yerine bir anayasal denetim getirildi. 

Yasaların Anayasaya uygunluğunu 
kim tayin edecek, kim tespit edecek soru
suna, şimdiye kadar anayasacılann, kamu 
hukukçularının bulabildikleri cevap, yar
gıdır. Bize göre de doğrusu budur; başka 
bir cevap aramaya da gerek yoktur. Ne
den gerek yoktur? Çünkü, çağdaş bir dev
letin; insan haklarına saygılı, çağdaş bir 
devletin en vazgeçilmez, en önde gelen 
özelliği, hukukun üstünlüğü ilkesine da
yalı olmasıdır. Hukukun üstünlüğü ilke
si, mutlak surette bağımsız bir yargının 
varlığını gerektirir. Bağımsız yargı, bizi is
ter istemez anayasal hakların korunmasın
da, Anayasa yargısına götürür. Türk Ana
yasa sistemine de Anayasa Mahkemesinin 
girişi, kanaatimizce iyi olmuştur. 

Geçen yıl aynı Mahkemenin bütçesi 
görüşülürken ifade etmiştim; her organiz
maya yeni giren doku gibi, önce Türk si
yasî hayatı bu konuyu yabancıladı, uzun
ca bir süre alışamadı. Özellikle yasama or
ganlarımız, yasama organlarımızdan ya
sa geçirme gücüne sahip olanlarımız, bu 
Mahkemenin yetkilerini yabancıladı; ama, 
aradan geçen çeyrek yüzyılı aşkın zaman 
içerisinde görüldü ki, Anayasa Mahkeme
si, her kurum gibi hata yapmakla beraber, 
vazgeçilmez bir kurumdur. Hatadan mü-
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nezzeh insan olmaz, her inşan hata yapar; 
hatadan münezzeh yalnız Allah'tır. Bizim 
inancımız budur. Kurumlar da sandalye
lerden, masalardan ibaret değildir. Onla
rı oluşturan, onları çalıştıran insanlardır. 
O insanların hata yapmaması söz konusu 
değildir. Elbette, yine zaman içerisinde 
hata yapılacaktır. Hata yapılmış olması, 
bir kurumdan vazgeçmeyi gerektirmez. 
Bu, son zamanlarda Türk siyasî hayatına 
hastalık olarak arız olmuştur, özellikle be
lirttim. Biz, bir kurum hata yaptığı zaman 
kurumu ortadan kaldırıyoruz; hiçbir za
man kurumu düzeltmeyi düşünmüyoruz. 
Bu hastalıktan bir an evvel vazgeçmek, 
Türk siyasî hayatının geleceği için, Türk 
Devlet hayatının oluşmuş organizması için 
fevkalade önemlidir. 

Değerli arkadaşlar, Anayasa yargısı, 
belirli nitelikler isteyen yargıdır. Bu nite
liklerin başında, Anayasa yargısı yapacak 
olan insanlarımızın, başka bir ifadeyle, 
Anayasa yargısı yapacak olan yargıçları
mızın bu konuda yetişmiş olmasını, Ana
yasa Hukukunu çok iyi bilmesini; demin 
sayageldiğim ve özellikle Türk hukuku açı
sından, 1808'deki Senedi İttifaktan bu ta
rafa süregelen, 1982 Anayasasına göre çok 
çeşitlenmiş, yüzlerce maddeyi, yüzlerce 
kuralı içerisine almış olan Anayasal siste
min mutlak olarak bilinmesini, onlardaki 
esprinin, oradaki o metinlerin tam olarak 
kavranmasını gerektiren; bunun ötesinde, 
hukukun bütün dallarıyla çok yakından 
bilimsel bir metotla ilişki kurulmasını ge
rektiren, daha başka bir ifadeyle, çok ça
lışılması ve genel kültür açısından fevka-
lede geniş bir dünya görüşüne sahip olun
masını gerektiren bir yargı usulüdür. Bu 
yargıyı, herhangi bir adlî yargıdaki, her
hangi bir adlî mahkemedeki, herhangi bir 
yasanın uygulanmasıyla mukayese edeme
yiz, karşılaştıranlayız. 

Değerli arkadaşlar, sosyal bilimler ge
niş ufuk ister. Sosyal bilimler dar ufku kal

dırmaz; ama şunu ifade etmeme müsaa
de ediniz ki, dünyada, at gözlüğü takmış 
bir hukukçu kadar çekilmez bir insan yok
tur. Çünkü hukuk, dar açıyı, hukuk, dar 
görüşü, hukuk, ufku geniş olmayan bir dü
şünceyi kabullenmez veya bunu yaşata-
maz. Böyle olunca da, Anayasa yargısı, 
onu yapacaklar bakımından değişik nite
likler ister. 

Geçen sene, buradaki müzakeresi sı
rasında zikretmiştim; bu sene, iktidar Par
tisi sözcüsü arkadaşımızın, zikrettiğimiz 
bu konuda paralel görüş belirtmesini 
memnuniyetle karşıladık. Anayasamıza 
göre, Anayasa yargısı yapacak olan bu ku
rumumuzun üyelerinin tavan yaş haddi 
vardır; 65 yaştır, 65 yaşına gelince, Ana
yasa Mahkemesinde görevli olan yüksek 
yargıçlarımız emekli olmaktadır; ama de
min söylediğimiz belgeleri, demin söyle
diğimiz bilimleri, demin saydığımız Ana
yasal metinleri, hukukun diğer bütün dal
larıyla, hatta sosyal bilimlere, zaman za
man teknik bilimlere kadar uzanan dal
larıyla kavramak zorunda olan Anayasa 
yargıcının, emeklilik, daha doğrusu yar
gıçlığı bırakma yaşına çok az bir zaman 
kala bu mahkemelere seçilip getirilmesi, 
kanaatimizce çok büyük sakıncadır. 

Değerli arkadaşlar, bu tür müessese
ler, diğer sosyal müesseselerden pek fark
lı değildir. Bunu şöyle bir örnekle ortaya 
koyacak olursak : Bir ustanın nasıl çırak
lıktan yetişerek, uğraşarak, çekici vurarak, 
baltayı sallayarak, rendeyi kullanarak, ker
peteni kullanarak, tornavidayı kullanarak, 
yani herhangi teknik bir aleti kullanarak 
yetişmiş olması hepimiz için tercih sebe
bi ise; belli bir eğitimden geçerek gelmiş 
olması, belli bir tecrübeden, uygulamadan 
geçerek gelmiş olması hepimiz için tercih 
sebebi ise; nasıl doktora giderken, onun 
en üst düzeyde kariyer (doktor, asistan, 
doçent, profesör gibi) sahibi olanını arı
yorsak, nasıl arabamızı tamir ettirmek için 
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gideceğimiz ustanın çok iyi yetişmiş olma
sını düşünüyorsak, nasıl evimizi yapacak 
olan mühendisin tecrübesine bakıyorsak; 
Anayasa yargısı da (diğer kurumlarda da 
öyledir) aynı şekilde bu kurumda yetişme
yi gerektiren bir yargı sistemidir. Yani, bi
ze sorarsanız, en sağlıklı Anayasa yargısı, 
Anayasa Mahkemesinde raportörlükten 
başlayarak olur. 

Değerli arkadaşlar, Anayasa Mahke-
sinde raportörlük yapmak bile bir iştir, 
hem de çok büyük bir iştir. Anayasa Mah
kemesinde raportör olacak kişinin; inanç
larıma ve değerlendirmeme göre, en az bir 
doçent seviyesinde bilgi ve kültüre sahip 
bir insan olması gerekir. Başka türlü bu 
işin içinden çıkması mümkün değildir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Ka
nunla doçent olmayacak; yani, meslekten 
gelecek... 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — De
ğerli arkadaşlar, anlatmak istediğim bu
dur. Daha raportörlükten başlayarak, yük
selme yolları açılarak ve tabiri caizse, de
yim yerindeyse, mahkemede pişerek ve de 
bu yargının özelliklerine ve niteliklerine 
alışarak, o yargının gerektirdiği, demin 
çerçevesini koyduğumuz bilgileri edinerek 
ve yargının... Burada bir hususu belirtme
me hukukçu arkadaşlarımın müsaadeleri
ni istirham ediyorum; yargı, ikide bir fi
kir değiştiren bir kuruluş olamaz; yani, siz 
hükümette istikrar arayacaksınız, siyasette 
istikrar arayacaksınız, yargıya gelince; her 
gün fikir değiştirecek... Hayır, yargıda da 
istikrar esastır. O halde, burada Anayasa 
yargısının başka bir özelliği kendisini gös
termektedir; yani, Anayasa Mahkemesi 10 
yıl önce vermiş olduğu bir kararı, bugün, 
çok büyük bir sebep olmadıkça ya da çok 
haklı sebepler olmadıkça, ansızın değiştir
mesi, bize göre çok büyük sakıncadır, ha
tadır. O zaman, Anayasaya uygunluğunu 
tespit ettiği yasalar için; Yasama Organı-
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nın, o mahkemeye ve o yargıya saygısı, o 
yargıya uyulması açısından ölçülüyorsa; 
bu uygunluk şaşırtmaca oluyor demektir. 
Yani, dün iptal ettiği bir hukuk kuralını, 
bugün iptal etmekten vazgeçiyorsa; ora
nın görüşüne uymaya çalışan bu kurumu 
şaşırtıyor demektir ya da tam tersine, dün 
Anayasanın aynı maddesine uygun buldu
ğu bir kuralı, hiç bir sebep yokken, sade
ce Anayasa Mahkemesinin üyeleri değiş
tiği için değiştirmeye kalkıyorsa, bu kuru
mu yanıltıyor demektir. 

Binaenaleyh, Anayasa Mahkemesi've 
Anayasa yargısı açısından da istikrar esas
tır. O halde, Anayasa yargısının sağlıklı ol
masını istiyorsak, Anayasa yargısının her 
türlü tartışmadan azade olmasını istiyor
sak, Anayasa yargısının Türk vatandaşı 
için bir teminat olmasını istiyorsak; bura
ya gelecek olan yargıçlarımızın -Bu nok
taya itirazım var, belirtiyorum- önce yar
gıç niteliğini haiz insanlardan seçilip gel
mesi ya da yargı eğitimi görmüş insanlar
dan seçilip gelmesi ve yabancı unsurların 
Anayasa değişikliği suretiyle temizlenme
si, sonra da bu istikrarın sağlanması 
gerekir. 

Değerli arkadaşlar, burada yeri gel
mişken bir hususu daha belirtmek istiyo
rum. "Yasaların Anayasaya uygunluğu, 
Anayasanın varlığını koruyup korumama 
meselesidir" dedik. Her canlı organizma 
gibi, Anayasa da canlı bir organizmadır, 
her canlı organizma gibi, elbetteki koru
ma silahlarını kendisine edinecekti ve 
edindi. Bunu sağlamadan, yani yasaların 
Anayasaya uygunluğunu sağlamadan, bu 
"Millî Mutabakat Belgesi" dediğimiz üs
tün yasayı yaşatmanın çaresi, yolu olma
dığına göre; bu mahkemeye başvurunun, 
kanaatımızca çok fazla zorlaştırılması, ye
terinden fazla zorlaştırılması iyi olmamış
tır, Neden iyi olmamıştır?.. Çünkü; Ana
yasa Mahkemesinin denetimi -mesela 
Fransa'daki örneği gibi- bizde engelleyici 
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değildir. Anayasa Mahkemesine başvurur
sunuz, Anayasa Mahkemesi, o kuralı Ana
yasaya aykırı buluncaya kadar uygularsı
nız. O halde, Anayasa Mahkemesine doğ
rudan başvurma hakkının, sadece Cum
hurbaşkanı, iktidar partisi grubu ve arta-
muhalefet partisi grubuna tanınıp, (Ana-
muhalefet partisi olmadığımız için söyle
miyorum; ben, ilkeyi savunuyorum, bir 
yanlış anlaşılmaya meydan vermesin) bu
rada grubu bulunan diğer siyasî partilere 
tanınmamış olmasını noksanlık sayıyo
rum. Şu açıdan noksanlık sayıyorum : Bu
rada grubu bulunan bir siyasî parti, bu ya
sama organının çıkarmış olduğu bütün ya
salarda aktif görev alıyor mu? Alıyor. Bu 
yasalarda grubunun görüşlerini ortaya ko
yuyor mu? Koyuyor. Ama olumlu, ama 
olumsuz oy kullanıyor mu? Kullanıyor. O 
halde, bu grubun, Cumhurbaşkanının, 
hatta daha ileriye giderek söylüyorum, bir 
mahkemenin, -defi yoluyla da olsa- bir 
yargıç heyetinin sahip olduğu bir yetkiye 
sahip olmamasını savunmak, kanaatimce 
fevkalade zordur. Anayasa koyucu böyle 
getirmiş; ama, düzeltilmelidir. Burada 
grubu bulunan bir siyasî parti, Anayasa
ya aykırı bulduğu yasayı Anayasa Mah
kemesine götürebilmelidir. Neden götüre
bilmelidir? Burada birlikte görev yaptı
ğım, birlikte görev yapmaktan da elbette 
mutluluk ve şeref duyduğum arkadaşları
mız var; sadece Genel Kurul açısından 
söylemiyorum, Anayasa Komisyonu açı
sından da söylüyorum. Arkadaşlar, tekrar 
ediyorum.arkadaşlarımla birlikte görev 
yapmaktan şeref duyuyorum; ama, üzün
tüm de büyük. 

Demin arkadaşımız Sayın Gürseler, 
Anayasa Mahkemesine bugüne kadar in
tikal etmiş olan davalar hakkında bilgi ver
di; aynı şeyleri tekrar edip, zamanınızı al
mak istemiyorum; ama, burada bir şeyi 
belirtmek istiyorum; şikâyet etmek için 
söylüyorum : Kanun tasarı ve teklifleri, 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Anaya
sa Komisyonuna, iki şehir arasında sefer 
yapan trenin uğramak zorunda olduğu is
tasyon gibi geliyor ve geçiyor. Anayasa 
Mahkemesinden dönmüş olan bu kadar 
yasanın, hiç değilse bir tanesinin, Anaya
sa Komisyonundan geldiğinde, "Bu iş 
Anayasaya aykırıdır'' diye dönmüş olma
sını, şurada bir iftihar vesilesi olarak zik
retmeyi gönül arzu ederdi. Üyelerinin, he
men hemen yüzde 95'inin hukukçu oldu
ğu bir komisyondan geçen bu kanun ta
sarı ve teklifleri, Meclis Genel Kurulun
da kanunlaştıktan sonra, Anayasa Mah
kemesine gidiyor ve iptal oluyor, geliyor. 
Gönül isterdi ki, Anayasa Komisyonu, gö
rev yaptığını, görevini bihakkın yaptığını 
göstermek için, bunların bir tanesini geri 
çevirmiş olsun. 

Şimdi, böyle kanun tasarı ve teklif-
lerinin.demin tarif ettiğim tren misalinde 
olduğu gibi gelip geçtiği bir Anayasa Ko
misyonunun çalışma tarzı, hep böyle gel
di, böyle gidiyor, bundan sonra da öyle an
laşılıyor ki böyle gidecek. Arkasından, Yü
ce Meclisimizde parti disiplini anlayışının 
hâkim olmasından dolayı, tasarı ve teklif-
lerdeki yanlışlıkları düzeltmenin fevkala
de zor olduğunu gördükten sonra, diyo
rum ki; Mecliste grubu bulunan siyasî 
partilerimizin, Anayasa Mahkemesine 
başvurma hakkına kavuşması kaçınılmaz 
olmaktadır. 

Değerli arkadaşlar, burada bir hususa 
daha dokunarak sözlerimi bağlayacağım. 
Anayasamızın geçici 15 inci maddesine bir 
fıkra eklenmiştir. 1982 Anayasası halko-
yundan geçmiştir, yüzde 92 "evet" gör
müştür; bunlar tamam ama, kabul etmek 
lazım ki, 1982 Anayasası, o günkü askerî 
yönetimin ürünüdür. Zaten, nihaî olarak 
Anayasayı tanzim yetkisi de Millî Güven
lik Konseyine aitti; nitekim, öyle olmuş
tur. Anayasanın halkoyundan geçmesi, 
bunun içerisindeki birtakım yanlışların-
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da, halk tarafından "Aman ne kadar iyi 
oldu efendim, Anayasayı böyle yanlışla biz 
her zaman bulamıyorduk; getirin, şunu 
tasdik edelim" gibi bir düşünceyle kabul 
edildiğini savunma imkânını vermez. Ni
tekim, geçtiğimiz ağustos ayında da, ikti
dar grubu, bir Anayasa değişikliği getir
di, Anayasanın 127 maddesinin yanlış ol
duğunu savu*jMkıv Ondan önce, geçen yıl, 
AKayasanm geçici 4 üncü maddesinin yan
lış olduğu savunuldu ve Türk Milleti bu-

kaldırdı. Demek ki, şimdi anlatacağım 
konuyu Anayasanın halkoylaması ndan 
geçmesi suretiyle izah etmeyelim. 

4 
Anayasanın 15 inci maddesine bir fık

ra eklendi; Millî Güvenlik Konseyi döne
mi kastedilerek, "Bu dönemde çıkarılmış 
olan yasaların Anayasaya aykırılığı iddia 
edilemez" dendi. Şimdi, bu iş öyle bir hal 
aldı ki; Millî Güvenlik Konseyi dönemi 7 
Aralık 1983 tarihinde bitmiş, sona ermiş 
olmasına, normal sivil siyasî iktidar döne
mi başlamış bulunmasına, Yüce meclis o 
anda görev yapıyor olmasına rağmen, 
Anayasa Mahkememiz, bu maddeyi Mil
lî Güvenlik Konseyi döneminden sonra
ya da uyguladı, getirdi. 

Değerli arkadaşlar, bunun bir anla
mı var. Bunun anlamı şudur : Eğer, Millî 
Güvenlik Konseyi, normal rejime geçin
ceye kadar çıkarmış olduğu yasaların, 
Anayasa Mahkemesinin anladığı şekilde 
normal rejim içerisinde de Anayasaya uy
gunluğunun denetlenemeyeceği düşünce
siyle 15 inci maddeyi getirmiş ise, o za
man, askerî yönetimin yasalarla devamı
nı arzu etmiş demektir; bunun manası bu
dur. Nitekim, iktidar grubu, zaman za
man tarafımızdan tenkit gören yasalar için 
"Efendim, biz getirmedik, Konsey 
getirdi" demektedir. 

Şimdi, bir ihtilal döneminden sonra 
normal insan haklarına, hukuk devleti il
kesine dayalı bir siyasî rejimin oluşması, 

o siyasî rejim içerisinde bu belgeye aykırı 
hiçbir yasanın bulunmamasına bağlıdır. 
Bunun tartışma yeri neresi?.. Anayasa 
Mahkemesi. Zaman zaman buraya geli
yoruz, diyoruz ki, "Anayasaya aykırıdır." 
İktidar partisi diyor ki, "Hayır, değildir." 
Aykırıdır, değildir; gidiyor Anayasa Mah
kemesine Anayasa Mahkemesi bir karar 
veriyor. Kararı hepimiz kabulleniyoruz; 
eğer "aykırı değil" dediyse, "Mahkeme 
böyle gerek görmüştür" diyoruz. Zaten, 
yargı ne demek?.. Anlaşmazlığı bir nok
tada bitiren, sonuca bağlayan, artık ondan 
sonra tartışma, niza, çekişme olmaması
nı isteyen bir kurum demek. 

Şimdi, eğer 12 Eylül yönetimi, 15 in
ci maddenin son fıkrasıyla yasalarda de
vam edecekse; Türkiye Cumhuriyetinin, 
demokratik, hukuk devleti ilkelerine da
yalı bir rejim içerisinde hayatiyetini sür
dürdüğünü iddia etmek, bunu buradan 
savunmak, kanaatimce mümkün olmaya
caktır. 

Bu açıdan biz, Anayasa Mahkeme
sinin, geçmişteki birtakım kendisine yöne
lik tarizlerin etkisiyle olduğunu sandığı
mız ya da öyle yorumladığımız bu kara
rını, rejim için fevkalade yanlış bulduk. Bi
ze göre, bunun savunulur tarafı yoktur, 
olamaz. Yok, böyle değil de, esasen, o za
manki yönetim, bu maddeyi, sadece ken
di dönemine has olarak koymuşsa, (ki öy
ledir ya da öyleydi) o zaman yine bu ka
ran, insan haklarına ve hukukun üstün
lüğüne dayalı olan bu rejimimizi, sanki ih
tilal döneminin devamı yasalarla sürdü
ren, ayakta duran bir rejimmiş gibi gös
termeye ve tespit etmeye de hakkı yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Topçu, vaktiniz 
doldu, lütfen toparlayın efendim. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) - Ta-
mamlıyorun Sayın Başkanım, son sözle
rimi söylüyorum. 

Biz, bu kararı her iki yöriden de 
olumsuz bulduk. 
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Değerli arkadaşlar, kanaatimizce bu 
karar, Meclisimize bir görev yüklemiştir, 
o görev de şudur : 12 Eylül döneminin 
ürünü olan yasaları; insan haklarına ve 
hukukun üstünlüğüne dayalı, siyasî*reji
mimizin bu niteliklerine uygunluğu ve bu 
nitelikli bir rejimin Türkiye'de yaşadığı
nı ve yaşayacağını, Türk vatandaşının 
bundan başka bir rejimi kabul etmeyece
ğini ispatlamak bakımından, Yüce Mec
lisimizin bir defa daha gözden geçirmesin
de zaruret hasıl olmuştur düşünce
sindeyiz. 

Bu düşünce ve duygularla, Anayasa 
Mahkememizin, bize göre yeterli olma
yan; ama arkadaşlarımızın da üzerinde 
detaylı olarak durdukları için tekrar du
rup zamanınızı almak istemediğim bütçe
sinin, gerek Anayasa Mahkememize, ge
rekse milletimize hayırlı ve uğurlu olma
sını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Topçu. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, şahsım adına söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Şahsınız adına?.. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Evet 

efendim. 

BAŞKAN — Lehte mi, aleyhte mi 
Sayın Genç? 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Aleyh
te efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, değerli üyeler; konuşmama baş
lamadan önce, hepinizi saygı ile selam
lıyorum. 

Aslında konuşmak istemiyordum; 
ama vurgulamak istediğim bir iki ana 
noktayı açıklamak için söz almış bulu
nuyorum. 

Bunlardan birincisi; İnsan Hakları 
Evrensel Beyyannamesinin kabulünün 40 
inci yıldönümü olması nedeniyle, bu yü
ce belgeyi kabul eden insanlara karşı şük
ranlarımı arz ederken, bu belgeyi, hem 
parlamentosuyla, hem hükümetiyle kabul 
etmiş bir memleket olarak, bu belgenin 
bütün kurallarının Türkiye'de de uygulan
masını ve bugün cezaevlerinde çok anor
mal şartlar altında yaşayan bu insanlara 
çok anormal koşullar getiren 1 Ağustos 
Genelgesinin de kaldırılmasını diliyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasa Mah
kemesi gibi temel bir hukuk kurumu olan 
yüce bir yargı merciinin bütçesi burada 
müzakere edilirken, tabiî, bunun müza-
keresiz olarak geçmesini gönlüm kabul et
miyor. Çünkü, bu Yüce Mahkemenin, bu 
memlekete varlığıyla hizmeti çok büyük 
derecededir. 

Bizden önce burada konuşan iktidar 
partisi grup sözcüsü arkadaşımız, "Efen
dim, Anayasa Mahkemesi yerindelik de
netimi yapamaz, hukukî denetim yapar'' 
dedi. Anayasa Mahkemesi elbette yerin
delik denetimi yapamaz; ama, öyle bir sı
nır vardır ki, orada yapılan denetim aca
ba, yerindelik midir, hukukî midir, işte 
onu tayin etmek zor bir olaydır. Çünkü, 
siyasî nitelikte karar veren bir kurumun, 
verdiği kararın yerindelik veya hukukilik 
stnınnı çizmek çok zor bir olaydır. Mesa-
la, çok takdirle andığım ve canı gönülden 
kutladığım ve vermiş oldukları son kararla 
da; özellikle de Sosyalist Partisinin kapa
tılması için açılan davanın Anayasa Mah
kemesi tarafından reddedilmesini şükranla 
arz ediyorum. Burada, bu partinin kapa
tılmaması yönünden verilen karar acaba 
hukukî midir, yerindelik midir meselesini 
tartıştığımız zaman, tabiî ki işte bunun sı
nırını belirlemek de çok zordur; ama ka
rar bana göre yerindedir, alkışlanacak bir 
karardır. Ancak bize de düşen, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde her düşüncede-
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ki insanın temsilini sağlayacak bir anaya
sa düzenlemesini, bir seçim sistemini ge
tirmektir. Bunun en önemli yolu da, tabiî 
yüzde 10'larda bir baraj seviyesi tutarsak; 
buraya gelen birtakım milletvekili arka
daşlarımızın, özellikle iktidar partisi mil
letvekiline karşı yöneltilen güvensizlik be
yanlarının ve tenkitlerinin temel nedeni, 
Seçim Kanunundaki bu çarpık düzendir. 
Yüzde 8,5) rey alan DSP'nin bu Meclis 
içinde temsil edilmemesi, yüzde 5'ler, yüz
de 6'lar civarında rey alan birtakım siya
sî partilerin bu Mecliste temsil edilmeme
si, bunun yerine, birtakım diğer partile
rin halkın gerçek reyini alarak buraya gel
memesi suretiyle Meclis oluştuğu zaman, 
hakikaten bu Meclisin bünyesinde birta
kım tenkitler meydana gelir. 

Ben şunu da temenni etmek istiyo
rum; Anayasada, her düşüncedeki insan
ların, hiç olmazsa belirli bir yüzde almış, 
yüzde 3 veya yüzde 5 oy almış insanların 
Türkiye Büyük Millet Meclîsinde temsi
lini sağlayacak bir düzenleme yapılması
dır. Yine Anayasada, fikir suçlanndan do
layı mahkûm olmuş insanların üzerine ko
nulan ebedî politika yasağının kaldırılma
sıdır. Biz bunları kaldırdığımız takdirde, 
demokrasiyi, bütün kurul ve kurumlarıy
la Türkiye'de yerleştireceğiz. Demokrasi 
de, bizim vazgeçemeyeceğimiz en önem
li, en hayatî bir meseledir; bunu, inşallah 
önümüzdeki dönemde hep birlikte ya
pacağız. 

Değerli arkadaşlar, bir iki konuya da
ha değinip inmek istiyorum. 

Anayasamızın 6 ncı maddesi, "Ege
menlik, kayıtsız şartsız millete aittir" ve 
' ' Hiç kimse kaynağını Anayasadan alma
yan bir devlet yetkisini kullanamaz" di
yor. Öte taraftan, Anayasanın 153 üncü 
maddesi, Anayasa Mahkemesinin, Yargı 
ve yasamayı bağlayacağı yolunda hüküm
ler serdetmiştir. O halde,biz, Meclis faa

liyetlerinin layüsel bir .statü içinde oldu
ğunu burada iddia edemeyiz. Burada, 
"Anayasa Mahkemesi mi üstün bir mev-
kidedir, yoksa Meclis mi üstün bir mev-
kidedir?" gibi bir tartışma, bence yarar
sız ve gereksizdir; çünkü, Türkiye Cum
huriyeti Anayasası, kimin kararlarının 
hangi hukuk normları içinde, hangi sevi
yede olduğunu belirtmiştir.. Ne diyor?.. 
"Yasama, Anayasa Mahkemesinin kara
rma uymak sorundadır." Bunu değiştire
nleyiz. O halde, eğer Anayasa Mahkemesi 
bir konuda karar vermişse, yasama, ona 
bağlı olarak karar vermek, getirdiği ka
nunları da bu çerçeve içinde müzakere 
edip, sonuçlandırmak sorundadır. O İnil
de, "Biz, Anayasa Mahkemesinin karar
larına bağlı değiliz, Anayasa Mahkemesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin üstün
de değildir'' biçimindeki bir düşüncenin, 
hukukî bir gerçekliği yoktur. 

Değerli milletvekilleri, diğer bir ko
nu da şudur : İşte, 1982'den sonra çift 
meclis sistemi kaldırıldı. Çift meclis siste
mi kaldırılınca, özellikle kanunların Türki
ye Büyük Millet Meclisinde uzun uzadı-
ya müzakere edilmesi sistemi de terk edi
lince, bu defa burada Anayasa Mahkeme
sinin büyük önemi ortaya çıkmaktadır. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
ra) — Anayasa Mahkemesi Meclisin âl-
tünde mi? 

BAŞKAN — Efendim, lütfen laf at
mayalım. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
ra) — İkaz edin Sayın Başkan; Anayasa 
Mahkemesi Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin üstünde değildir, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin üstünde hiçbir güç 
yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Taşar, onun ka
rarlarını söylüyor efendim, "Üzerinde" 
diye bir cümle kullanmadılar. 

— 267 — 
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KAMER GENÇ (Devamla) — Sa
yın Başkan, ben "Anayasa Mahkemesi 
Meclisin üstündedir'' şeklinde bir cümle 
sarf etmedim. 

BAŞKAN — Kararlarından bahsedi
yor, öyle bir ifade kullanmadı. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Kal
dı ki, bunun Anayasada halledilen bir ko
nu olduğunu, yani Yasama Meclisinin 
Anayasa Mahkemesinin iptal kararlarına 
bağlı olduğunu söyledim; ama, insanlar 
anlayıştan yoksunsa... 

BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen... 

KAMER GENÇ (Devamla) — ... 
kürsüde konuşulanları dinlemiyorsa... 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
ra) — Anlayıştan sen yoksunsun, terbiye
siz herif. 

BAŞKAN — Müzakereler gayet sü-
kunet içinde cereyan ediyordu. Lütfen... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sa
yın Başkan, yani benim burada bir kusu
rum var mı? 

BAŞKAN — Lütfen... Vaktimiz azal
dı, lütfen bitirin sözünüzü. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sa
yın milletvekilleri, deminki cümleme de
vam etmek istiyorum. 

Özellikle tek meclisin olduğu bir yer
de, anayasa mahkemesinin önemi, çok bü
yük derecede kendisini gösterir; çünkü, 
Mecliste kanunların müzakeresi çok sürat
li geçiyor. Hatta, burada görüyoruz, bir 
önerge veriliyor ve o önergenin mahiyeti 
açıklanmıyor. O önerge, burada, önerge 
sahipleri tarafından bile izah edilmiyor ve 
Yüce Meclis tarafından kabul ediliyor. 
Orada, kabul oyu veren birçok arkadaşı
mız bile, o önergenin mahiyetini bilmiyor. 
Bu itibarla, tek meclisli sistemlerde Ana
yasa mahkemesinin önemi ortaya çıkıyor. 
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Çift meclis olsa, birinde hatalı olarak çı
kan bir kanun, hiç olmazsa öteki mecliste 
düzeltilebilir veyahut da bir otokontrol sis
temi Meclis içinde kurulsa, bu hatalar ol
maz. Tek meclis sisteminde tek çıkar yol, 
anayasa mahkemesine gitmektir; ama, 
anayasa mahkemesi de, yine bağlı bir yetki 
içindedir; çünkü, anayasa mahkemesi ka
nunları ijptal ederken, kıstas olarak, bun
ların Anayasaya aykırı olup olmadığı yö
nünde karar veriyor; ama öte taraftan, 
Anayasaya aykırı olmamakla beraber, için
de birtakım hukukî hataları ihtiva eden 
kanunlar da maalesef geçmektedir. Ana
yasaya aykırı olmamakla beraber, Meclis
ten geçmiş, ama içinde birtakım hukukî 
çelişkiler taşıyan hükümleri Meclisin ken
di sistemleri içinde izale edecek, ortadan 
kaldıracak bir sistemin de zaman içinde 
kurulacağına inanıyorum ve bunu di
liyorum. 

Bir diğer hususu da belirtip, kürsü
den inmek istiyorum. Sayın doğru yol par
tisi sözcüsü arkadaşımız burada konuşur
ken dedi ki; "Biz, Anayasa Mahkemesi
nin varlığına inanıyoruz." Ben bu sonu
ca yürekten seviniyorum; çünkü bir za
manlar kendi genel başkanları diyorlardı 
ki; "Bu memlekette icranın üstünde... 

BAŞKAN — Sayın Kamer Genç... 
Sayın Kamer Genç... 

KAMER GENÇ (Devamla) - Efen
dim, bir dakika, bir şey söylüyorum. 

BAŞKAN — Nereden nereye geçi
yorsunuz, Allah aşkına... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ha
yır, bir şey dediğim yok; yani bir düşün
ceyi vurguluyorum. 

BAŞKAN — Zaman uzadı; arkadaş
lar eve gitmekte acele ediyor; görüşülecek 
kanun var. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sa
yın Başkan, hakkımız var, konuşuyoruz, 
lütfen... 
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BAŞKAN — Hakkınız da doldu, sü
reniz de doldu. 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 
Kamer'i ciddiye almıyoruz. 

KAMER GENÇ (Devamla) — De
niliyordu ki; "Bu memlekette idarenin üs
tünde Danıştay, yasamanın üstünde Ana
yasa Mahkemesi oldukça, bu memleket 
yönetilemez.'' 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) 
— Söyle; ona saygılıyız biz. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ya
ni, görüyorsunuz ki, bu memlekette bir za
manlar söylenilen düşüncelerin tersi, gün 
gelince kabul ediliyor. Hepimiz gönlümüz
de, bu yüce hukuk kurumlarının varlığı
na inanmalıyız ve onlara saygı duyarak, 
görevlerini yapabilmelerini sağlayacak şe
kilde kolaylıkları burada getirmemiz 
lazım. 

Anayasa Mahkemesinin şu anda içi
ne taşındığı bina, halen faaliyeti durdu
rulmuş bulunan DİSK binasıdır. Ben ina

nıyorum ki, gerek Anayasa Mahkemesi 
üyeleri, gerekse bu kuruma gidecekler... 

BAŞKAN — Sayın Kamer Genç, sü
reniz doldu. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ta
mam efendim, cümlemi bağlıyorum. 

Bu binaya, içleri buruk olarak gide
ceklerdir; çünkü bu bina,işçilerin parasıyla 
yapılmıştır. Ben, böyle yüce bir Anayasa 
kurumunun, ihtilalin zoralım yoluyla el 
koyduğu bir binaya taşınmasını içime sin
diremiyorum ve diliyorum ki, bu bina, za
man içerisinde gerçek işçilere, yine işçile
rin parasıyla kurulmuş bulunan işçi teşek
küllerine, sendikalarına verilir. 

Saygılar sunanm efendim. 
TALÂT SARGIN (Tokat) — Hani 

aleyhte söz almıştın? Lehte yağ yaktın. 
BAŞKAN — Anayasa Mahkemesi 

Başkanlığı bütçesi ve kesinhesabı üzerin
deki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Bölümlere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

Program 
kodu 

101 

111 

A — CETVELİ 

Açıklama Lira 

900 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
İnceleme ve Yargı Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Hizmet Programlarına Dağıtılamayan 
Transferler 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

1 178 000 000 

1 204 000 000 

22 000 000 

2 404 000 000 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
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2. — Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 1987 Malî YtU Kesinhesabı 

BAŞKAN -^"Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 1987 Mâlî Yılı Kesinhesabınm bölümlerine ge 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

'Bölümleri okutuyorum: 
ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI 

A — CETVELİ 
Genel 

ödenek toplamı 
Prog. Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri • * ' - 154 514 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 İnceleme ve Yargı Hizmetleri 347 766 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 21 690 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

TOPLAM 523 970 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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Anayasa Mahkemesi Başkanlığının 
1987 Malî Yılı Kesinhesabının bölümleri 
kabul edilmiştir. 

Böylelikle, Anayasa Mahkemesi baş
kanlığının 1989 Malî Yılı Bütçesiyle, 1987 
Malî Yılı Kesinhesabı kabul edilmiştir; ha
yırlı olsun. (Alkışlar) 

2. — 2547 Saydı Yükseköğretim Kanunu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapümast ve Bu 
Kanuna Bir Ek ve 3 Geçici Madde Eklenmesine 
Dair 16.11.1988 Tarih ve 3503 Saytk Kanun ve 
Anayasama 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhur-
baskamnca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gön
derme Tezkeresi ve Milli Eğitim Komisyonu Ra
poru (1/519, 3/709) (S. Sayısı ; 157) (1) 

BAŞKAN — Pek muhterem millet
vekilleri, bu oturumun başında kabul edi
len Danışma Kurulu önerisiyle, 2547 Sa
yılı Yükseköğretim Kanununun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılması ve Bu Kanu
na Bir Ek ve 3 Geçici Madde Eklenmesi-

, ne Dair 16.11.1988 Tarih ve 3503 Sayılı Ka
nun ve Komisyon metni üzerindeki görüş
melere başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini 
aldılar. 

Komisyon raporunun okunup,*okun-
mamasını oylarınıza sunacağım : Rapo
run okunmasını kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmemiştir. 

Kanunun tümü üzerinde söz isteyen
ler : Doğru Yol Partisi Grubu adına Sa
yın İsmail Köse... 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
SHP Grubu adına, Turan B ayazı t. 

ABDULKADİR AKSU (Diyarba
kır) — Anavatan Partisi Grubu adına, Ke
mal Karhan Bey. 

BAŞKAN — Şahısları adına, Sayın 
Birgen Keleş. Başka?.. Yok. 

(1) 157 S. Saydı Basmayazı tutanağa eklidir. 

İlk olarak, Doğru Yol Partisi Grubu 
adına, İsmail Köse; buyurun. (DYP sıra
lanndan alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA İSMAİL 
KÖSE (Erzurum) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; 2547 Sayılı Yükseköğretim 
Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılması ve Bu Kanuna Bir Ek ve 3 Ge
çici Madde Eklenmesine Dair Kanun üze
rinde, Grubumun görüşlerini açıklamak 
üzere, huzurunuzda bulunmaktayım. Bu 
vesileyle, Yüce„ Heyetinizi saygıyla se
lamlarım. 

Değerli milletvekilleri, İnsan Hakla
rı Evrensel Beyannamesinin kabul edili
şinin 40 inci yıldönümünü yaşadığımız 
bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Bütçesi üzerindeki görüşmelerde, İnsan 
hakları Beyannamesinin yayınlanması do
layısıyla grup sözcüsü arkadaşlarımız bu
rada .düşüncelerini ifade ettiler. İnsan. 
Haklan Beyannanmesinin daha muhtevalı 
olan bildirisini, Hazreti Peygamber 1400 
yıl önce, Arafat'tan insanoğluna çok da
ha detaylı, çok daha muhtevalısını ifade 
etmişlerdir (ANAP ve DYP sıralanndan 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

O bildiride, zayıfın, kuvvetlinin kar
şısında hak sahibi olduğu, zenginin fakir 
üzerinde üstünlüğünün olmadığı, beyazın 
siyaha karşı üstün bir hakkı olmadığı be
lirtilmiş ve 1400 yaldan bu yana da bu fi
kirler savunularak bugünlere kadar gel-

' mistir. Bugün de dünya topluluğumuzun 
2 milyara yakın insanı bu düşünceler isti
kametinde inançlarını devam ettirmekte
dirler. İşte, kırkıncı yılını iftiharla kutla
dığımız ve her konuşmacının belirttiği bu 
beyannamenin esasları, kırk yıl önce de
ğil, insanoğlunun yaradılışından bu yana 
bütün semavi kitaplar vasıtasıyla insanlara 
tebliğ edilmiştir. Ancak, meselenin tefer
ruatını ve gelişmesini bilmediğimiz için, 
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başkaları tarafından konulan kuralların, 
yeni icat edilmiş seklinde insanlarımıza 
duyurulması bizi fevkalade üzmektedir. 

Değerli milletvekilleri, hafızalarımı
zı tazelemek bakımından, 2547 sayılı Ka
nunda yapılan değişikliklerin ne şekilde 
gündemimize geldiğini arz etmek is
tiyorum. 

Her üç grubun da ilgili milletvekili 
arkadaşlarımız tarafından, disiplin suçla
rı dışında, herhangi, bir sebeple yüksek 
tahsil yaptığı müesseseden uzaklaştırılan 
öğrencilerin, yeniden tahsiline devam et
mesi bakımından bir kanun teklifi veril
miş ve bunlar birleştirilerek daha önceki 
gündemlerde görüşülmüş, Yüce Meclis ta
rafından da Cumhurbaşkanlığına intikal 
ettirilmiştir. 

Bu öğrenci affı görüşülürken, grubu
muzun ve Anavatan Grubunun vermiş ol
duğu ek geçici 2 nci madde teklifi ile de, 
1982 yılından bu yana, üniversitelere tahsil 
yapmak üzere gelen ve inançları istikame
tinde başını örtmek isteyen kız öğrencile
rimizin ise tahsillerine engel olunması ve 
kapıda bırakılmaları önlenmiştir. İşte iki 
grubun vermiş olduğu önergeler birleşti
rilmek suretiyle, bu, ek geçici 2 nci mad
de olarak kanuna eklenmiştir. Ancak, Sa
yın Cumhurbaşkanı, laiklik ilkesine aykı
rı olduğu sebebiyle veya başka gerekçeler 
ileri sürmek suretiyle, bugün görüştüğü
müz kanunun Yüce Meclisimizce bir da
ha gözden geçirilmesini talep etmiştir. 

Değerli milletvekilleri, 1982 yılından 
1988 yılma gelinceye kadar, bir Bakanlar 
Kurulu kararnamesi ve ayrıca da Yüksek 
Öğrenim Kurumu tarafından dört genel
ge yayınlanmıştır. Ben, zamanınızı alma
mak bakımından, genelgelerin içerisinde 
bulunan fikirlerin neler olduğunu ifade et
mek istemiyorum. Ancak, bir önce çıkan 
genelge bir sonrakine ters düşmüş ve da
ha sonra da değiştirilmek suretiyle, bu ina

nan insanlarımızın üniversitelerde tahsi
line engel olunmuştur. 

Kanun, Cumhurbaşkanlığı tarafın
dan iade edildikten sonra YÖK alelacele 
toplanarak bir karar vermiş ve bir genel
ge yayınlamıştır. Eğer YÖK'ün elinde bu 
genelgenin çıkarılması imkânı var idi ise, 
altı yedi seneden bu yana bu kesimdeki öğ
rencilerin mağduriyetini nasıl giderecek
tir ve bunların mağdur olmalarına neden 
sebep olmuştur? Ayrıca, yine kanun çıkar
ma yetkisi bulunan Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin de üzerine çıkmak suretiy
le, meseleyi, genelge istikametinde hallet
me yoluna gitmişlerdir. 

Yüce Meclis bugün iki meseleyi hal
ledecektir. Birincisi, kendi çıkarmış oldu
ğu kanuna sahip çıkacak ve millî iradenin 
temsilcisi olan bu Yüce Meclisin üzerin
de hiçbir gücü kabul etmediğinin tescili
ni yapacaktır. (DYP ve ANAP sıraların
dan alkışlar) 

ikincisi, gerek üniversiteden herhangi 
bir sebeple uzaklaştırılan öğrencilerimiz, 
gerek milletimizin inançları istikametin
de, başlarını örtmek suretiyle, yine öğre
nimleri yarıda kalan öğrencilerimiz yeni
den tahsil imkânı kazanacaklardır. 

Bu iki sebepten dolayı, Yüce Mecli
simiz, milletimizin nezdinde, vicdanlarda 
rahatlık yaratacağı için, en isabetli kararı 
vermiş ve inşallah, her üç grubun iştirak 
edeceği şekilde, müspet oylar kullanılmak 
suretiyle, bu ilave edilecek maddeler üze
rinde karar kılacaktır. 

Burada İnsan Haklan Beyannamesi
ni savunan -hangi düşüncede olursa olsun-
siyasî partiler, insanın kafasının içindeki 
düşüncesiyle, kafasının içindeki düşüncesi 
istikametinde hareket etme durumunda 
olan insanlara değişik nazarla baktığı an
da, 65 yıllık Cumhuriyet tarihimizi ve 40 
küsur yıllık da, yine ülkemizdeki demok
rasi hareketinin bugüne kadar getirmiş ol-
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duğu imkânları inkâr ettiği gibi, ülkemiz
de nüfusun yüzde 99'unu teşkil eden 
Müslüman vatandaşlarımızın da inançla
rına ters düşeceklerini ifade etmek is
tiyorum. 

Bu konuda Allanın emri vardır: Na
sıl ki insanlar bugün hayatlarını devam et
tirirken, Anayasa, kanun, yönetmelik ve 
genelgeler istikametinde beşerî ihtiyaçla
rını gideriyor iseler, inançları istikametle
rinde ve Cenab-ı Allah'ın emirleri istika
metinde hareket etmek mecburiyetinde
dirler. 

Bakınız, Kur'an-ı Kerim'in Nûr Su
resinde ve yine Kur'an-ı Kerim'in Ahzab 
Suresinde kesin hüküm vardır; "İnkâr 
eden kâfirdir." Onun için, biz, nasıl, ba
şını açan insanlarımızın da bu ülkenin in
sanı olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti va
tandaşı olduğunu ve 55 milyon insanımı
zın ekonomik, sosyal, kültürel her türlü 
imkândan eşit ve adil surette istifade et
mesini benimsemiş ve bunun iddiası içe
risinde isek, başı açık olanlar da, başını 
örtenlere sabır göstermeye, inanan insan
ların inançlarına saygı duymaya mecbu
riyetleri vardır. (DYP ve ANAP sıraların
dan alkışlar) 

İşte, demokrasinin fazileti, İnsan 
Hakları Beyannamesinin fazileti, hepimi
zin üzerinde karar kılacağımız, birleşece
ğimiz bu noktada doğacaktır. Aksi takdir
de, yüz yıldan daha fazla çifte standart uy
gulanarak, özellikle cumhuriyetin ilanın
dan bu yana, hatta Atatürk'ün hiçbir şe
kilde karşı çıkmadığı ve laiklik ilkesinin de; 
inanan insanlann inançlarının yerine ge
tirilmesi maksadıyla çıkarıldığını ifade et
mesine rağmen, inanan insanlann, elli yıl
dan bu yana aleyhine kullanılan laiklik il
kesinin yanlış yorumu da bugün çıkarıla
cak bu Kanunla inşallah ortadan kalkmış 
olacak ve o zihniyet yıkılmış olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, Aziz Atatürk 

Türkiye Büyük Millet Meclisini açarken 
Hacı Bayram Camiinde Cuma namazını 
kılıyor ve oradaki cemaatle Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin kapısında yapılan 
dua sonucunda Meclisin içerisine giriyor 
ve o Meclis İstiklal Savaşından zaferle çı
kıyor. Onun için, Atatürk ilke ve inkılap
larını değişik mahiyette anlamak ve insa
nımıza elli yıldan beri yanlış bir şekilde 
uygulanması sonucuyla, bu inanan insan
larımıza yapılan eza, cefa ve manevî ıstı
rap da, inşallah bugün son bulmuş ola
caktır. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — 
Arkasından ortaöğretim için de gelecek 
aynı şeyler. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — De
ğerli milletvekilleri, bakınız, Atatürk ne di
yor : "Eğer kadınlarımız, serin (yani şe
riatın) tavsiye ve dinin emrettiği bir kıya
fetle, faziletin icap ettiği tavrı harekede içi
mizde bulunur; milletin, ilim, sanat, içti
maiyat hareketlerine iştirak ederse, bu ha
li, emin olunuz, milletin en mutaassıbı da
hi takdirden meni nefs edemez" demiş
tir. Profesör afet İnan'ın, "Atatürk ve 
Türk Kadın Haklarının Kazanılması, Ta
rih Boyunca Türk Kadınının Hak ve 
Görevleri" isimli kitabında Atatürk böy
le diyor. 

Onun için, ne Atatürk bu işe karşı
dır, ne Atatürk ilke ve inkılapları bu me
seleye karşıdır, ne de laiklik ilkesi buna 
karşıdır. 

Yüce Meclis, tarihî bir görevini yap
mak suretiyle, inanan insanlarımızın yü
reklerini ferahlatacak bu Kanunu kabul 
etmekle, bugün millî bir görevini yapmış 
olmanın hazzı içerisinde bir gün geçire
cektir. 

Bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla 
selamlarım. (ANAP ve DYP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Köse. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına, Sayın Turan Bayazıt, buyurun 
efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA M. TURAN 
BAYAZIT (İzmir) — Sayın Başkan, değer
li arkadaşlarım; 3503 sayılı Yasanın Sayın 
Cumhurbaşkanınca bir kere daha görüşül
mek üzere geri çevrilmesi neticesinde, 
Millî Eğitim Komisyonunun kabul ettiği 
metin, hazırladığı rapor konusunda Yü
ce Heyete, Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
Grubunun görüşlerini arz edeceğim; gru
bumun ve şahsen kendimin saygılarını su
nuyorum. 

Sayın Başkan, bu yasa, iki bölümde 
özetlenebilir... 

NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — 
Bize de hitap et. 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) 
— içtüzük "Başkana hitap edilir" der; 
okumanızı tavsiye ederim. 

NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — 
Oyu da biz kullanıyoruz. 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) 
— Öyle der, "Sayın milletvekilleri" de de
nir teamülen; ama İçtüzük gereği, "Sa
yın Başkan" demek daha doğrudur. 

Sayın Başkan, bu yasa ile ilgili rapor, 
iki bölümde özetlenebilir : 

Birinci bölüm, yükseköğrenim genç
liğine tanınan yeni haklar, tanınan bazı 
haklar ve Yükseköğrenim Yasasının öğre
nim süresi ve ilkeleriyle ilgili 44 üncü 
maddesinde yapılan değişikliktir. 

İkincisi, konuşmalarımın ağırlığını 
teşkil edecek olan, ek İŞ ncı madde. Gö
rünüşte, vicdan ve din özgürlüğü kılıfına 
sarılarak sunulan; ama esasta laikliğin, la
ik devletin temelini tahrip etmeye yöne
lik bir adım. Bu iki konuyu birbirinden 
ayırmak lazım. (ANAP sıralarından "Ne
den korkuyorsun?" sesleri) 

Birinci kısımda dikkat edilecek ve altı 
çizilecek bir nokta var. Bu Meclis, ikinci 
defadır öğrencilere bir ek hak tanıma du
rumuyla karşı karşıyadır. Bu Meclis, eğer 
yanılmıyorsam -17 nci dönemi de 
kastediyorum- ikinci defadır 44 üncü mad
dede değişiklik yapma olayıyla karşı kar
şıyadır ve yine Yükseköğretim Kurulu, bu 
Meclisin dışında, öğrencilere bir hak ta
nıma düzenlemesini bir kere de kendisi 
yapmıştır; yani devlet, YÖK düzeninin 
yürürlüğe girdiğinden bu yana, ortalama 
1-1,5 öğrenim yılında öğrencilere, öğrenim 
durumlarıyla, sınıf geçme durumlarıyla il
gili yeni haklar tanıma zorunluğuyla kar
şı karşıya kalmıştır. Niçin?.. İşte, 1980 zih
niyetinin yüksetöğrenim felsefesine, yük
seköğrenim gençliğine bakışının bir sonu
cu olarak. Peki, nedir bu bakış... Yük
seköğretim gençliği potansiyel bir suçlu
dur, yükseköğretim gençliği potansiyel bir 
tehlikedir; onu bir ilkokul öğrencisi gibi, 
daima dersle, ödevle başbaşa bırakmak, 
hiçbir boş zamanını bırakmamak ve onu 
da politize etmektir. Ne olmuştur sonun
da... Yükseköğrenim gençliği bir imtihan
dan bir imtihana koşarak, bir vizeden bir 
vizeye koşarak başansız bir düzeye gelmiş
tir ve bugün üniversiteler, mezun ettikle
ri öğrencilerle dahi, başarı seviyesinde if
tihar edemez duruma gelmişlerdir. İşte bu 
değişiklik, bu hak tanıyan ek madde ve 44 
üncü maddedeki esasa müessir değişiklik, 
bu ibret verici levhanın tescil ve tespitidir. 

Biz, Sosyaldemokrat Halkçı Parti ola
rak bunun yanındayız; ilk günde de bu
nu söyledik. Hatta hatta, bu bir af değil
dir bir haktır; ama, ceza kanunlarına gö
re suç teşkil etmeyen, aleyhinde kesinleş
miş bir mahkeme ilamı bulunmayan di
siplin suçu işlemiş çocuklarımıza da bir af 
getirilmesi, onlara da bir hak tanınması 
taraftarıyız. 

Bu konuyu bu şekilde vurguladıktan 
sonra, ikinci ana konuya geçmek istiyo-



T.B.M.M. B : 38 10 . 12 . 1988 O : 2 

rum; ancak, şeklî bir hususu arz etmek is
terim Yüksek Meclise. Biliyorsunuz, ek 16 
ncı madde, bu metne Mecliste verilen bir 
önerge ile eklendi ve Sayın Cumhurbaş
kanı iade ederken 3503 sayılı Kanunu, as
lında buna dayandı. Her ne kadar birkaç 
tane teknik madde varsa da, teknik iade 
sebebi varsa da, asıl sebep bu. O zaman, 
ek 16 ncı maddenin kaleme alınışında son 
derece açık yorumlara kapalı bir tatbik, 
açık yorumlara kapalı bir üslup kullanıl
mıştı. Bakın ne denmişti: Anayasanın 174 
üncü maddesinde yer alan inkılap kanun
larına aykırı olmamak kaydıyla, yükseköğ
retim kurumlarında öğretim elemanlarıyla 
öğrenciler için kılıf ve kıyafet serbesttir. 
Bu, kapalı bir ifadeydi. Sayın Cumhurbaş
kanı, bu kapalı ifadeye rağmen, esas amacı 
çok iyi ve isabetle teşhis ederek ve şu ge
rekçelerle; kılık kıyafetin Atatürk ilke ve 
inkılapları ile medeniyetçiliğine uygun ol
ması gerektiği, çağdaş giyimin Atatürk 
milliyetçiliği -dikkat buyurun, "Atatürk 
milliyetçiliği" de diyor Sayın 
Cumhurbaşkanı- ilke ve inkılapları ve me
deniyetçiliğinin vaz geçilmez bir gereği ol
duğu; bu prensiplerin Anayasa ile koru
nan inkılap kanunlarının ötesinde ve bun
ların dayanağını teşkil eden bir dünya gö
rüşünü ve yaşam felsefesini oluşturduğu, 
din ve mezhep ayrılığını tahrik ve teşvik 
edeceği mülahazalarıyla Sayın Cumhur
başkanı kanunu iade etti. 

Şimdi ise, Komisyon, kabul ettiği me
tinde açıkça -Anadolu tabiriyle, "kör kör 
parmağım gözüne" der gibi- "dinî inanç 
sebebiyle" diye bir deyim kullanmıştır. 
Endişem odur ki... 

SEYİT AHMET DALKIRAN (Yoz
gat) — Çok güzel bir şey. 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) 
— ...Endişem odur ki, bu konuda bu ka
dar hassas davranan Sayın Cumhurbaş
kanı, bu yasayı, demin arz ettiğim gibi, 

açıkça bir irticaî deyim kullanılmamış ol
masına rağmen iade eden Sayın Cumhur
başkanı, bir kere daha iade etsin ve yük
seköğretim gençliği kendisine tanınan 
hakları kullanmaktan, sizlerin stratejiniz, 
sizlerin uyguladığınız yöntem nedeniyle 
bir süre daha uzak kalsın. Bundan endişe 
duyuyorum arkadaşlarım. 

NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — 
Kopye ver. 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) 
— Onun için halisane tavsiyem -eğer ka
bul ediyorsanız ve aynı şekilde yorumlu-
yorsanız size kopyam- lütfen şu maddeyi 
özel bir kanun halinde tedvin ediniz; yet
kiniz vardır, ekseriyetiniz vardır. Bizim de
mokrasi konusunda, halkın yararına olan 
bütün tedbirlerde Doğru Yol Partisi ile ak
lın yolu birdir neticesi -birdir ilkesi 
neticesi- aynı paralele girmemizi, Sayın 
Başbakana kadar bir ittifak bir koalisyon 
diye nitelendiren Anavatan Grubu, tah
min ediyorum ki bu konuda Doğru Yol 
Partisi ile ayrı bir kanun çıkarmakta da
ha çok ittifak haline girecektir. Onun için, 
tavsiyem odur. Öğrencileri bu haklardan 
yoksun bırakmamanız için, bunu ayrı bir 
madde haline getirmenizi öneririm. 

TALAT ZENGİN (Malatya) — Doğ
ru Yol Partisiyle inaçta ittifak halindeyiz. 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) 
— Bizim laiklik anlayışımız, programın
da, Anayasada yer alan bir ilkenin ötesin
de ve üstünde Atatürk devrimlerinin te
melini teşkil eden, cumhuriyetin, temel il
kesini teşkil eden laikliği, bu amaçla, bu 
felsefeyle kabul eden ve değerlendiren Sos-
yaldemokrat Halkçı Partisinin laiklik ilkesi 
nedir? 

Biz, din ve vicdan özgürlüğünü sa
vunuruz. 

MEHMET KAHRAMAN (Erzu
rum) — Hani din ve vicdan özgürlüğü? 

— 275 — 
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M. TURAN BAYAZIT (Devamla) 
— Biz, din ve vicdan özgürlüğünün, bü
tün özgürlükler gibi, kısıtlanmaması ge
rektiğine inanırız; ama her özgürlüğün bir 
sınırı, her özgürülüğün bir nitelik değiş
tirme noktası vardır. Bugün şu 450 mil
letvekilinin, tümümüzün ailelerine bakı
nız, bizde de başını örten analarımız var, 
bizim de başını örten bacılarımız var, bi
zim de partililerimiz başlarını örterler he
pimiz gibi. 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — O 
halde?.. 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) 
— Ama, demin söylediğim noktaya gelin
diği zaman, laiklik ilkesinin gölgelendiği, 
zedelendiği noktaya gelindiği zaman, işte 
biz, sadece Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
olarak, Atatürk devrimlerinin savunucu
su olarak kalırız ve sonuna kadar da bu
nu bu şekilde savunuruz arkadaşlarım. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

ALİ ER (İçel) — Atatürk devrimle
rini savunamazsınız; sizin kafanız başka. 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) 
— Biz bu maddeye niçin karşıyız? Aynı 
sebeple dün de karşıydık, bugün de 
karşıyız. 

MEHMET KAHRAMAN (Erzu
rum) — Her zaman karşısınız. 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) 
— Aynı sebeple dün de karşıydık, bugün 
de karşıyız. Hiçbir zaman çarpıtmayınız, 
hiçbir zaman saptırmayınız "Siz, kızları
mızın, bacılarımızın başını örtmesine karşı 
mısınız?" diye. Ancak, demin söylediğim 
konuları, lütfen söyleyeceklerimle birleş
tirerek değerlendiriniz. Biz, bu 16 ncı 
maddeye dün de karşıydık, bugün de kar
şıyız. Niçin karşıyız?.. Masumane bir 
inanç tezahürü dışında mezhepçilik ve ta
rikatçılığın bir yansıması niteliği olması 
yüzünden karşıyız. (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

. ABDÜLKADİR AKSU (Diyarba
kır) — Ne ilgisi var?.. 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) 
— Biz, bu maddeye bugün aynı inancın 
yanında, "dinî inanç sebebiyle" kelime
lerinin eklenmesiyle, açıkça bir irticaî gös
teri yapıldığı için karşıyız. (ANAP sırala
rından "yalan" sesleri, SHP sıralarından 
alkışlar) Biz, bu maddeye, Atatürk ilkele
rini, devrimlerini ve medeniyetçiliğini -
burada bir parantez açmak istiyorum- sa
dece Anayasanın 174 üncü maddesinde 
yazılı kanunların isimleriyle smırlayamaz-
sınız. Bunlar, o isimlerle sınırlanamaz. 
Atatürk devrimleri, Atatürk ilkeleri bir fel
sefedir, bir dünya görüşüdür; ileriye açık 
bir dünya görüşüdür. (SHP sıralarından 
alkışlar) Kanunların isimlerine sığınarak, 
Atatürk erkeklere kasket giymeyi emret
ti, kadınlara bir şey emretmedi diyemez
siniz. Siz, o kanunların içindeki felsefeyi 
görmeye ve benimsemeye mecbursunuz. 
(ANAP sıralarından "doğru" sesleri) 

ALİ ER (İçel) — Biz de öyle diyoruz. 
AYHAN UYSAL (Çanakkale) — 

Demagoji yapıyorsun. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Tari
katçılar, konuşmayın!.. 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) 
— İşte biz, dünküne ilaveten bu teklifin, 
Atatürk ilkeleri, devrimleri ve medeniyet-
çiliğiyle, irticaî bir amacın çatışması hali
ni aldığı için karşıyız. (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
ra) — Atatürk sağ olsaydı, seni listeye bi
le yazmazdı. 

BAŞKAN — Hatibin sözünü kesme
yin lütfen... 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) 
— Sayın Başkan, insan hakları başka bir 
şeydir. İnsan hakları, hepimizden çok say
gı duyduğumuz bir anlamdır. 
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ALİ ER (İçel) — O insan hakkına 
girmiyor mu? 

BAŞKAN — karşılıklı konuş
mayalım. 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) 
— Ama, insan hakları terazinin bir kefe
sine, cumhuriyetin laik ilkeleri terazinin 
öbür kefesine koyulamaz. Cumhuriyetin 
laik ilkelerine saldırmaya hiçbir zaman 
müsamaha ve müsaade edemeyiz. 

Sayın Başkan, evet Meclisin üzerin
de bir güç yoktur; ancak Meclisin bağlı ol
duğu, Meclisin gönülden bağlı olması ge
rektiği bir güç vardır; bu güç Atatürk il
keleridir. İşte bizim davranışlarımızı de
ğerlendirirken, bu yaklaşımları göz önün
de bulundurmanız gerekir. 

Sayın Başkan, biz bu teklifte irticaın 
ayak seslerini duyuyoruz. (ANAP sırala
rından "Allah, Allah" sesleri) -İrtica ya 
31 Martlar gibi ya Kubilay olayları gibi 
birdenbire gelir ve kafasına balyozu yer; 
ama bir de şu uygulamada olduğu gibi, 
sinsice gelir; devrimin, Atatürk devrimle
rinin laik temeline bir parazit gibi yerleş
meyi amaçlar; ama bundan Sosyaldemok-
rat Halkçı Partililer olarak irkilmiyoruz. 
Bu irticaın ayak seslerinden irkilmiyoruz, 
korkmuyoruz. Atatürk devrimleri açısın
dan en ufak bir endişe dahi duymuyoruz. 
Çünkü, Atatürk devrimleri ulu bir çınar
dır; sizleri de gölgesi altına alan, sizleri de 
koruyan ulu bir çınardır. (SHP sıraların
dan alkışlar) O çınarın gövdesine yapışan 
birkaç parazit, o çınarın gövdesine yapı
şan bir mantar belki ufacık bir delik aça
bilir; ama o çınan hiçbir zaman sarsamaz. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

Bu Kanuna olumlu oy vereceğimizi; 
çünkü gençlerimizin kendilerine tanınan, 
tanınmak mecburiyetinde kalınan haklar
dan bir müddet daha yoksun bırakılma
sını kabul edemeyeceğimizi, çünkü nasıl 
olsa, bunu sizin oylarınızla kanunlaştıra

cağınızı bildiğimizi arz ediyor ve saygılar 
sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bayazit. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın 
Kemal Karhan. 

ANAP GRUBU ADINA M. KE
MAL KARHAN (İzmir) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 2547 
sayılı Kanunun 44 üncü Maddesinin De
ğiştirilmesi, Ek ve Geçici Maddeler Eklen
mesi Hakkındaki Kanun üzerinde Anava
tan Partisi Grubunun düşüncelerini arz 
etmek üzere huzurunuza çıkmış bulu
nuyorum. 

Değerli arkadaşlar, kanun esas itiba
riyle iki kısımdan teşekkül ediyor; bir ta
nesi 44 üncü maddenin değiştirilmesidir. 
44 üncü maddenin değiştirilmesiyle üni
versitelerimize kendi yönetmeliklerini yap
ma hususunda daha geniş haklar tanın
maktadır. 

Daha önce konulan imtihanların öğ
rencileri derse sevk ettiği, boş zaman bı
rakmadığı hakkındaki iddiaları hayretle 
karşıladığımı huzurunuzda belirtmek 
isterim. 

Değerli arkadaşlarım, 44 üncü mad
denin yeni şekliyle üniversitelerimiz bilim
sel özerkliklerini daha iyi idrak edecekler 
ve öteden beri sürdürülmekte olan iddia
lar da cevabını daha iyi bulacaktır. 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — 
Onlar anlamazlar. 

M. KEMAL KARHAN (Devamla) 
— Esas itibariyle ikinci konuya geleceğim. 

KÂZIM ÖZEV (Tokat) — Hocam 
üniversitelerde özerklik var mı? 

M. KEMAL KARHAN (Devamla) 
— 16 ncı ek madde hususunda bazı arka
daşlarımız, gerek Komisyonda, gerekse 
burada birtakım iddialar ileri sürdüler, 
bunları cevaplandırmaya çalışacağım. 
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Değerli arkadaşlarım, Atatürk ilkele* 
ri, hiç şüphe etmiyoruz ki, Cumhuriyeti
mizin temelidir. Hepimiz bu prensiplerle 
yetijtik, bunları idrak ettik, bunların sa
vunucusuyuz; hepimiz bu göreve başladı
ğımız anda bu konuda yemin ettik. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

ÖNER MİSKİ (Hatay) — Belli 
oluyor. 

M. KEMAL KARHAN (Devamla) 
— Fakat, benim anladığıma göre, Ata
türk inkılapları hakkındaki en güzel sözü 
rahmedi Adnan Menderes söylemiştir. 
Adnan Menderes demişti ki : "Atatürk in
kılapları, yapılış kalıplarına göre değil, bu 
memleketi götürmeye hedef tuttuğu hedef
lere göre mütalaa edilmelidir." (ANAP sı
ralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Zaten, bu nedenledir ki, her reform
cu zaman- geçtikten sonra, o reformların 
yapılış kalıplarına göre mütalaa edilmek 
yüzünden taassuba alet edilmektedir. Şim
di, Atatürk'ün de aynı taassuba alet edil
diğini görmekten üzgünüm. (ANAP'sıra
larından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, Atatürk'ün in
kılaplarını iki kısım altında mütalaa etmek 
kabil. Bunların bir kısmı, Atatürk'ten ön
ce ele alınmış; fakat Atatürk tarafından ke
sin sonuca vardırılmış inkılaplardır. Me
sela, kıyafet inkılabı bunlardan biridir; 
ikinci Mahmut ele almıştır. Hatta, bir fık
ra da anlatırlar. Keçecizade Fuat Paşaya, 
Rusyalı Alexsandre, "Maşallah, modern-
leştiniz, frak giyiyorsunuz" demiş, o da 
ama majeste, gene içimde Acem donu 
var" demiş. Yani, Batılı kıyafet o zaman
dan beri Türkler tarafından benimsenmiş 
olan bir durumdu. Fes, bir batılı serpuş 
olaraktan ele alınmıştı. O zamanın şap
kaları acayip şapkalardı, İkinci Mahmut'
un şapkayı kabul etmesi bir problem de
ğildi. Hatta, harf inkılabının da çok eski

lerden ele alındığını belirtmek isterim. İt
tihatçılar Hüseyin Cahit Yalçın'ı maarif 
nazın yapmamışlardı. Bunun sebebi ola
rak, emrivaki halinde, "Latin harflerini 
getirir" diye iddia etmişlerdir; ama bun
ları tabiî kesin olarak Atatürk çözmüştür. 
Yani, inkılapların bu alandaki şerefi de 
ona aittir. 

Yalnız, kendinden evvelkilerin cesa
ret edemediği, Atatürk'ün ele aldığı bir in
kılap vardır ki, o da, kadın haklarıdır. On
dan evvel hiç kimse kadın haklarını ele 
alamamıştı. Atatürk, Medenî Kanunu ol
duğu gibi getirmekle -bilhassa buna nok
ta koymak, vurgulamak istiyorum- bize 
benzetmeye çalışmamakla, olduğu gibi ge
tirmekle kadın haklarını Türkiye'de ebe
diyen tescil etmiştir. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

İslam ülkelerine gittiğim zaman, İs
lam ülkelerinde kadınların siyasî hakları
nın bize nazaran daha güçlü olduğunu gö
rüyorum. Öyle İslam ülkeleri var ki -isim 
vermeyeyim burada- her seçim bölgesin
den en az bir kadın milletvekili çıkma zo
runluluğu var; ama bu ülkelerde kadın 
hakları tescil edilmiş değil. Bir bakan ha
nım, eve gittiği zaman kocasının kendisi
ne ortak başka bir kadını getirdiğini 
görüyor. 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) - - Ya
kında onu da getirirsiniz. 

M. KEMAL KARHAN (Devamla) 
— Türkiye Cumhuriyeti, bütün İslam ül
kelerinden kadın haklarıyla ayrıdır. Ata
türk ilkelerinde en önemli konu bu 
noktadır. 

Arkadaşlar, yalnız kadının haklarının 
tescili ve güçlenmesi bakımından son gün
lerde müşahede ettiğim bir olay, beni, 
"Acaba, biz yeteri kadar güçlü bir ortam
da bulunmuyor muyuz?" diye şüpheye 
düşürmektedir. Bugün Pakistan'da şeriat 
düzeni geçerlidir. Ben Pakistan'a gittim; 
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her toplantıda Kuran-ı Kerim'le çalışma
ya başlarlar; fakat bugün Pakistan'da ba
şörtüsüyle bir hanım başbakan olabilmek
tedir. Biz burada başörtüsü münakaşası
nı yapıyoruz. (ANAP sıralarından, 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, Atatürk inkı
laplarına ve laiklik ilkesine aykırı olduğu 
belirtilen Ek 16 ncı maddeyle ilgili bura
da iddialar oldu. Atatürk inkılapları -tabiî 
kendi tefsirimize göre değil- olduğu gibi 
mütalaa edilmesi lazım gelen devletimizin 
temel kavramlarıdır. Bir vakayı burada 
huzurunuzda dile getirmek istiyorum. Bu 
vaka, 45 sene evvel 1943 yılında Manisa'
da geçmiştir. Hikmet Bay ur, rahmetli, 
Manisa Mebusuydu ve şimdi anlatacak
larımı onun ağzından dinledim. Hikmet 
Bayur Atatürk'ün aynı zamanda genel 
sekreteri, Millî Eğitim Bakanı ve Kabil 
Büyükelçisiydi. Kabil Büyükelçisiyken, 
Amanullah Han da inkılap yapmaya öze
nir. Bir akşam toplar bütün saray erkânı
nı -Süreyya Hanım Kraliçe- "Süreyya 
çarşafını çıkar" der, Süreyya Hanım ve 
bütün saray erkânı çarşaflarını çıkarırlar. 
Atatürk bunu duyduğu zaman Hikmet 
Bayur'a haber gönderir, der ki; "Amanul
lah Han'a söyle, her milletin bünyesi in
kılaba müsait değildir, temkinli davran
sın." Hikmet Bayur Amanullah Han'a gi
der ' 'Atatürk'ten haber aldım, böyle böy
le diyor'' der. Amanullah Han Atatürk'e 
"Ağabeyim" dermiş. "Ağabeyim merak 
etmesin millet avucumun içinde" demiş. 
Aradan kısa bir süre geçer Amanullah 
Han Hindistan hududundan kadın çarşa
fıyla kaçmak zorunda kalır. Aradan za
man geçer Hikmet Bayur Millî Eğitim Ba
kanı olur; bir gün Samsun Valisinden bir 
şifre gelir. Samsun Valisi bazı öğretmen 
hanımların derse çarşafla girdiklerini, mil
lî eğitim müdürünün buna bigâne kaldı
ğını, bu nedenle de millî eğitim müdürü
nün görevden alınmasını ileri sürer. Hik

met Bayur'un genel sekreterlikten dolayı 
Atatürkle yakınlığı olduğu için, telgrafı 
alır Atatürk'e gider. Atatürk'ten bekledi
ği "Derhal bu adamı görevden alın" lafı
dır. Atatürk tetkik eder, telgrafı okur "Bı
rakın, yapacak bir şey yok" der. "Fesi çı
kartıp şapkayı koruz, bu bir serpuştur; 
ama çarşaf kadının tesettür duygusuyla 
alakalı bir konudur." (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) "... Bekleyin, za
man gelecek hiçbir muallime hanım -o za
manki tabiriyle- derse çarşafla 
girmeyecek" der. Bunu huzurunuzda, 
Atatürk'ün bu konulardaki anlayışını yan
sıtmak bakımından arz ediyorum Bu söz
leri birinci ağız olan Hikmet Bayur'dan 
duydum ve 45 sene önce duydum. 

ÖNER MİSKİ (Hatay) — Yani, iler
lemeye başlıyor. 

M. KEMAL KARHAN (Devamla) 
— Değerli arkadaşlarım, ikinci konu 
laiklik. 

Laiklik bir Batı müessesesidir. Ger
çi, Osmanlı İmparatorluğu da laikti; pa
dişah Sünnî idi, yeniçeri askerleri alevî idi. 
"Ykni bu ortam devam ediyordu; ama bir 
Batı müessesesi laiklik. Laiklik ibadet hür
riyetinden kaynaklanmış bir şey. Her ne 
kadar dinle devletin ayrılması olarak dü
şünürseniz, devletin bir dine sahip olma
sı dolayısıyla başka dinlere, başka mezhep
lere tahakküm etmemesi duygusundan 
kaynaklanmış bir kavramdır. Bu neden
le, laiklik Batıda gelişmiş bir müessese ve 
bunun ilk tescil edildiği yer de Virginia. 
Amerika Birleşik Devletlerinin kurucula
rından Thomâs Jefferson Virginia Eyale
tinde, ilk kanun olarak, din serbestliği ka
nununu çıkartıyor, ibadet hürriyeti kanu
nunu çıkartıyor ve benim bugün müşahe
demle en laik memleket Amerikadır. 
Türkiye sandığımız gibi laik değil. Biraz 
sonra neden laik olmadığını söyleyeceğim. 
İddia edildiği gibi, hiç olmadığını da söy
leyeceğim. 
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Amerika'da bugün devlet üniversite
lerinde ilahiyat fakültesi yok; fakat bu, 
Amerikan vatandaşının dinî ibadetini en
gelleyen bir kavram değil. Kalifornia Üni
versitesi Rektörü Strong yardı; kendisin
den ilahiyat fakültesi kurulmasını istedi
ler, şiddetle karşı çıktı. Hem de kendisi ila
hiyat fakültesi mezunu olmasına rağmen, 
buna şiddetle karşı çıktı ve içimizde aynı 
merasimde bulunmuş arkadaşlarımız var; 
Strong rektörlük görevine papaz duasıy-
la başlamıştı. Bunlar farklı şeyler. 

Bu arada, Reagan'm son cumhurbaş
kanlığı seçimindeki merasimi inceledim -
Amerika laik memleket, fevkalade büyük 
taassup var laiklik için- adam altı tane pa
pazın duasıyla göreve başladı. Bütün ye
minler Kitabı Mukaddes üzerinde. Benim 
hayretime mucip olmuştu; çocukken ilk 
mahkemeye gittiğimde baktım herkes aya
ğa kalkıyor yemin ederken. Dedem hâkim
di; kendisine neden böyle yapıyorlar diye 
sorduğumda "Yemin Allah'a karşı edilir" 
dedi. Yani, bunlar farklı kavramlar. Bir in
sanın dinf ibadeti ile laiklik, başka başka 
şeylerdir. 

Bu arada, Amerikan Yüksek Mahke
mesinin son kararından da bahsetmek is
terim huzurunuzda. Eyaletlerin birinde, 
bir ilkokulun duvarına Hazreti İsa'nın do
ğuşunu çizmişler. Tabiî, orada da ilerici 
kişiler var; "Bu laikliğe aykırıdır" diye da
va açmışlar. Eyalet mahkemesi laikliğe ay
kırı diye karar vermiş, dava yüksek mah
kemeye gelmiş. Yüksek Mahkeme şu ka
rarı veriyor : Laiklik, devletin, din karşı
sında tarafsız olması demek değildir, va
tandaşına dinî ibadette yardımcı olması 
demektir" diyor. (ANAP ve DYP sırala
rından alkışlar) 

Çok değerli arkadaşlarım, konular 
basit konular değildir. Bu konular, kesti
rip atılacak, rahatlıkla slogan yapılacak ko
nular da değildir; etraflı incelenecek ko

nulardır. Öyle sanıyorum ki, bu konuları 
inceledikçe, Atatürk inkılapları farklı bir 
anlam kazanacaktır ve bunları inceleme
diğimiz takdirde de, taassuba mesnet ola
caktır. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — 
Hocam, amerika'da dinî devlet isteyen var 
mı? 

BAŞKAN — Efendim, lütfen müda
hale etmeyelim. Sayın Gürseler, lütfen... 

M. KEMAL KARHAN (Devamla) 
— Değerli arkadaşlarım, fazla vaktinizi al
mıyorum. Anavatan Partisi Grubu olarak, 
biz, laikliği benimsiyoruz; çünkü, bizim 
grubumuz dinibütün insanların yoğunlaş
tığı gruptur (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) ve laiklikten yararlanan
lar dindar insanlardır. 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Karhan. 

KÂZIM ÖZEV (Tokat) — Hocam, 
biz dinsiz miyiz? 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — 
Diğer gruplar dinsiz mi? 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerin
de gruplar adına yapılan konuşmalar ta
mamlanmıştır. 

Şahıslar adına, Sayın Birgen Keleş... 
HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 

Sayın Başkan, ANAP sözcüsü, kendisine 
yakışmayan bir biçimde, ' 'ANAP Grubu 
dinibütün kimselerden oluşmuştur'' dedi. 
Ne demek istiyor, bir daha söylesin. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, gürültü et
meyin, dinleyelim. 

Buyurun Sayın Çetin. 
HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 

Diğer gruplar öyle değil mi; yalnız ANAP 
Grubu mu dinibütün insanlardan oluş
muştur. Sayın Başkanım, ifadeden, dini
bütün insanların yalnızca ANAP Grubun
da olduğu anlaşılıyor. 



T.B.M.M. B : 38 10 . 12 . 1988 O : 2 

M. KEMAL KARHAN (İzmir) — 
Katiyyen efendim, olmaz öyle şey; tavzih 
ederim. "Dinibütün insanların yoğunlaş
tığı grup" dedim. Bütün parti grupları
mızda dinibütün arkadaşımız var; bizim 
grubumuz da, dinibütün arkadaşlarımızın 
yoğunlaştığı bir gruptur. (Gürültüler) 

İSMAİL KÖSE (Erzurum) — Sayın 
Başkan, zabıtlara geçsin. 

BAŞKAN — Tamam efendim, tavzih 
edildi ve zabıtlara geçti. 

Buyurun Sayın Keleş. 

BİRGEN KELEŞ (İzmir) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; konuşmama 
başlamadan önce, İnsan Hakları Evren
sel Beyannamesinin Birleşmiş Milletlerde 
kabulü nedeniyle tüm insanları kutluyo
rum. Türkiye'nin de, sadece temel hak ve 
özgürlüklerin değil; fakat ekonomik ve sos
yal hak ve özgürlüklerin de eksiksiz uygu
landığı bir ülke durumuna en kısa sürede 
gelmesini ve nüfusumuzun yarısını oluş
turan kadınlarımızın ezilmemesini, hor
lanmamasını, ikinci sınıf vatandaş mua
melesi görmemesini diliyorum. (SHP sı
ralarından alkışlar, ANAP sıralarından 
gürültüler) 

2547 sayılı Yasanın 44 üncü madde
sinin değiştirilmesi ve bu yasaya bir ek ve 
dört geçici madde eklenmesi konusunda, 
şahsım adına söz almış bulunuyorum. Ya
sanın Genel kuruldaki ilk müzakeresi sı
rasında, Plan ve Bütçe Komisyonunda gö
revli olduğum için buradaki müzakerele
re katılmamıştım. Konuşmamı ek madde 
16 üzerinde yoğunlaştırmak istiyorum. 
Çünkü, eğitimini ve bugün burada bulun
masını Atatürk devrimlerine borçlu bir ki
şi olarak, bu konudaki görüşlerimi sizlere 
iletmeyi bir görev bilmekteyim. 

Bu yasa kabul edildikten sonra, genç 
kızlanmız, türban denilen başörtülerle 
üniversitelere rahatlıkla gidebileceklerdir. 
Hemen şunu belirtmeliyim ki, biz SHP'li-

ler olarak, hiçbir zaman normal manto 
üzerine takılan standart eşarplara veya şal
varlar üzerine köyde takılan yeminlere 
karşı olmadık. Ancak, sayın milletvekille
ri, türban denilen ve omuzları büyük öl
çüde kapatan ve yerlere kadar uzanan 
mantolarla birlikte takılan başörtüleri bir 
simgedir. 

ALAATTİN FIRAT (Muş) — Asla! 
BİRGEN KELEŞ (Devamla) — Bir 

üniformadır. Kadın özgürlüğüne ve cum
huriyetimizin temel ilkelerine karşı bir 
dünya görüşünün simgesidir. Bu giysi ile 
üniversitelere gidilmesine izin verilmesi
nin de ne özerklikle, ne de demokrasi ile 
bağlantılı bir yanı yoktur. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
ra) — Zorla mı giydiriyorlar? 

BİRGEN KELEŞ (Devamla) — 
Türban siyasî bir mesajdır. Konuya bu 
açıdan bakılması gerekir. 

Bugün getirilen madde 16 ile, yüksek
öğretim kurumlarında dershane, labora-
tuvar, klinik, poliklinik ve koridorlarda 
çağdaş kıyafet ve görünümde bulunmak 
serbesttir denilmektedir; ama hemen son
ra, dinî inanç sebebiyle boyun ve saçların 
örtü ve türbanla kapatılması serbesttir, di
ye eklenmektedir, diğer bir deyişle, Tür
kiye Büyük Millet Meclisince kabul edi
len ve Sayın Cumhurbaşkanı tarafından 
veto edilen madde, daha da geri çekilmiş 
ve veto edilen metindeki Anayasanın 174 
üncü maddesinde yer alan inkılap kanun
larına aykırı olmamak hükmü ortadan 
kaldırılmıştır. Bu son derece talihsiz bir 
gelişmedir. 

Millî Eğitim Komisyonu, Anayasa ve 
yasalara aykırı da olsa, türbanı serbest bı
rakmak kararındadır. Tabiî söz konusu ifa
denin yasa maddesinden çıkarılması, ek 16 
ncı maddenin Anayasa ve yasalara aykırı 
olmasını ortadan kaldırmamaktadır. Ni
tekim, Danıştay Sekizinci Dairesi, türban 
ve benzeri giyim kuşamı Atatürk devrim 
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ve ilkelerine karşıtlığın bir simgesi ve gös
tergesi olarak, siyasal amaçlarla kullanıl
dığı için, uygar giyim kuşam ölçülerine 
uymadığı ve aykırı olduğu için, kesinlik
le, yasalara, yükseköğrenim mevzuatına 
ve üniversitelerin çoğundaki disiplin yö
netmeliklerinin ilgili hükümlerine aykın 
bulunduğu için çıkan olaylar nedeniyle ya
pılan başvurulan reddetmektedir. Kanım 
odur ki, ek madde 16 yasalara, Anayasa
ya, Atatürk ilke ve devrimlerine aykındır. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Başkan; 
ek madde 16'nın başta 24 Ocak 1924'te 
çıkanlan "Devlet Memurlan Kıyafetleri 
Hakkındaki Kararname" olmak üzere, 
daha sonra çıkanlan birçok yasaya aykın 
olduğu görüşündeyim kişisel olarak. Ay-
nca, Anayasanın 2, 24, ve 174 üncü mad
delerine ve de Atatürk ilke ve devrimleri
ne, de aykırı olduğunu düşünmekteyim. 

Bu görüşte olmakla birlikte, genç kız-
lanmızın bu kıyafeti, gerçekten dinî inanç-
lanndan ötürü mü, yoksa Türkiye'yi çağ
dışı yönetimlere ve yöntemlere çekmek is
teyen akımların baskısıyla mı seçtiklerini 
anlamak istedim ve bunun için de din eği
timi yapan fakültelerde, din bilgisi okuta
cak kadar bu konuyu bilen ve kendi alan
larında en üst derecelere yükselmiş bulu
nan kişilerle konuştum. Konunun, dinî 
yönü olmadığını, tamamen politik bir akı
mın baskısı sonucu olduğunu onlardan 
dinledim. İslamiyette, örtünmenin ilk kez 
dinin kabul edilmesinden 10-15 yıl sonra 
Mekke'den Medine'ye göç eden hür ka-
dmlann, köle kadınlardan ayırdedilmesi 
için ortaya atıldığını da onlardan öğren
dim. (ANAP sıralarından gürültüler) 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — O 
yanlış. 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Bu
rada yanlışlar konuşulmaz, doğrular ko
nuşulur. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka

ra) — Kur'anı Kerim'i oku. 
BİRGEN KELEŞ (Devamla) — Söy

ler misiniz efendim, sussunlar, dinlesinler. 
Dinî eğitim yapan fakültelerde... 

(ANAP sıralanndan gürültüler) 
MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka

ra) — Kur'anı oku. 

BAŞKAN — Devam edin Sayın 
Keleş. 

BİRGEN KELEŞ (Devamla) — Di
nî eğitim yapan fakültelerde yıllardır baş
lan açık olarak görev yapan doçent ve pro
fesörlerin dinî inançlanndan nasıl kuşku-
lanmz? 

Liselerde ve devlet dairelerinde baş
lan açık olan genç kızlarımızın, neden 
üniversitelerde baş örtme isteğini duyduk-
lannı hiç araştırdınız mı? 

Bu yasa maddesi, genç kızlanmız 
arasında ayrılığın tohumlarını atacaktır. 
Bu yasa maddesi, kadınlanmızın, hızla 
çağdışı yönetimlere çekilmesinin başlan
gıcı olacaktır. 

Ben, bugün burada bulunmasını, 
Atatürk ilke ve devrimlerine borçlu bir kişi 
olarak, nüfusun yansını oluşturan kadın
larımızın ezilmemesini, horlanmamasını, 
ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmeme
sini isteyen bir kişi olarak sizlere görüşle
rimi aktarmak istedim. 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Bü
tün kadınlar anadır, onlar bizim haşamı
zın tacıdır. 

BİRGEN KELEŞ (Devamla) — Ya
pılan bir hatadan, yasalara, Anayasaya, 
Atatürk ilke ve devrimlerine aykın davran
maktan geri dönmeniz için sizleri uyar
mak istedim. (ANAP sıralarından Gü
rültüler) 

Çünkü, toplumun yarasının çağdışı
na çekilmesini, tüm toplum için zararlı 
görmekteyim. Çünkü, medenî milletlerin 
müşterek ve umumî kıyafetlerini benim
seyen, bina içinde başların açık olmasını 
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öngören, dinî kıyafetlerin, dinî törenler dı
şında giyilmesini yasaklayan, yabancıların 
bile o kıyafette dolaşmasını izne bağlayan 
çağdaş bir yaklaşımın yarım asır sonra çiğ-
nenmesini, bu açıdan geriye gidilmesini ve 
dinin siyasete alet edilmesini içime sindi
rememekteyim. 

Varlığını, Atatürk ilke ve devrimleri
ne borçlu olan Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin siz sayın üyelerini uyarmayı da 
görev bilmekteyim. 

Oyum ret olacaktır. 
Teşekkür ederim. (ANAP sıraların

dan gürültüler, SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Keleş. 

Şahsı adına, Sayın Topçu; buyurun. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın 

Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
Kanunun tümü üzerinde ve burada siya
sî parti gruplarınca gruplar adına yapılan 
açıklamalardan sonra, kişisel olarak söz 
alıp, bazı hususları aydınlığa kavuşturmak 
ihtiyacını duyduğum için huzurunuza gel
miş bulunuyorum. Bunlardan ilkine şöy
le başlamak istiyorum. 

Arkadaşlar, burada konuşan grup 
sözcüsü değerli arkadaşlarımdan bir tane
si, laikliğin, Türkiye Cumhuriyetinin te
meli olduğunu söyledi. 

Arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyetinin 
temeli 29 Ekim 1923 tarihinde atıldı ise, 
temelde laiklik yoktur. Laiklik Türkiye 
Cumhuriyetine 1928 yılında gelmiştir. 29 
Ekim 1923 tarihinde Türkiye Cumhuriye
tinin Anayasası 1924 Anayasasıdır ve 1924 
Anayasasının 2 nci maddesinde, "Devle
tin dini *. Islâmdır'' yazar. Evvela bu yan
lışlığı düzeltelim ama biz Cumhuriyet ola
rak Türkiye Cumhuriyetinin bir organı 
olarak, Türk vatandaşı olarak birçok ar
kadaşlarımızın -tekrar etmek istemiyo
rum- din ve vicdan hürriyetinin aslında 
koruyucusu olan laikliğe sadece Atatürk 

ilkeleri olduğu için değil, aynı zamanda bu 
ilkeye demin söylediğim sebeple bağlıyız. 

Laiklik, Türkiye Cumhuriyetinde ol
mayabilir, ama Atatürk'ten evvel dünya
da vardı, Atatürk'ten sonra da var olacak
tır. Atatürk'ün, Türkiye Cumhuriyetinin 
bir ilkesi olarak 1928 yılında -
yanılmıyorsam, hatamı bağışlayınız- 1222 
Sayılı Kanunla bunu Türkiye Cumhuru-
yetine ilke olarak sokması bizce doğru ol
muştur. Burasına hiçbir itirazımız yoktur; 
ancak laiklik kavram olarak, Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasına girdiği günden 
bu tarafa tartışılır. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, olaya 
şöyle bakalım diyorum. İnanç sahibi olan 
insan için, aynı zamanda o inançlara uy
mamanın, uhrevi de olsa müeyyideleri 
vardır. Bu müeyyidelere göre, insanlar 
inançlarını kendilerine, kendi inançları 
doğrultusunda ayarlamak ve onları iste
dikleri şekilde yerine getirmek hak ve hür
riyetine sahiptir. Zaten laiklik ilkesinin, la
iklik hakkının bir başka parçası da budur. 

Bir devlet laikse ki, devletin laik ol
ması doğrudur. Şundan doğrudur : Arka
daşlar, bazı basit gerçekleri gözden kaçı
rırız. Devlet hükmî şahsiyettir. Hükmî 
şahsiyetler Allah'ın kulu değildir. (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
Devlet hükmî şahsiyettir. Hükmî şahsiye
tin dinî olmaması kadar tabiî bir şey ola
maz; ama o devletler masalardan, sandal
yelerden ve hükmî şahsiyetlerden de iba
ret değildir. Onları, o yetkileri kullanan in
sanlar vardır. O insanlann inançları 
vardır. 

Bizim Medenî Yasamızda, her aile
nin çocuğuna istediği dinî terbiyeyi ver
me hakkı vardır. Çocuğunuza diyorsunuz 
ki, oğlum, kızım; "Allah, kadınların ba
şını açarak gezmesini doğru bulmuyor?" 
Bu inançla yetiştiriyorsunuz. Çocuğu oku
la gönderiyorsunuz. Okulda diyorlar ki, 
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"Devlet laiktir, başını aç." Çocuk bir iki
lem içinde kalıyor. Çocuk, laik bir devlet
te başını açacak mı, kapatacak mı? İnanç 
sahibi olanlar için söylüyorum. 

Değerli arkadaşlar, ' 'başını aç'' diye 
zorladığınız zaman başını açmasını iste
diğiniz yer Türkiye Cumhuriyetinin bir 
parçası mı? Parçası. O kişi, 55 milyon nü
fusu olan Türkiye Cumhuriyetinin vatan
daşlarından birisi mi? Birisi. Onun üze
rinde hak sahibi mi? Hak sahibi. O hal
de, laiklik ilkesine devletin kendi organ ve 
kurumlarında uyamadığı çizgi, birçok 
inançların farklılık gösterdikleri andır. Mi
sal vereyim. Devletin mesaisi sabah saat 
08.30'da başlar. Saat 08.30'da bir havra 
tiryakisi havraya gidemez. Niye?.. Mesai 
saat 08.30'da başlıyor, mesaiye gidecektir. 
Şimdi devlet, havraya giden için ayrı bir 
mesai saati, camiye giden için ayn bir me
sai saati, kiliseye giden için ayrı bir mesai 
saati koyamayacağına göre, çizgi tektir, 
herkes ona uymak zorundadır; ama dev
letin kişilerin kendi başlarına hareket ede
bilecekleri ve bu hareketlerinin devlete za
rar vermediği anlarda onların ibadet hür
riyetlerine, onların inanç hürriyetlerine 
saygı göstermesi kadar tabiî bir olay ola
maz. (DYP ve ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) Bu bir. 

ikinci bir yanlışı düzeltmek istiyo
rum. Burada yargı kararı okundu. Doğ
rudur, arkadaşımızın okuduğu yargı- ka
rarı doğrudur; ama beni arkadaşımız da, 
o yargı kararını veren yüksek yargıçları
mız da, diğer hukukçu arkadaşlarımız, 
yargıdan gelen, yargının; ama savcılığın
dan; ama hâkimliğinden; ama avukatlı
ğından gelen arkadaşlarımızın bağışlaması 
dileğiyle arz ediyorum; arkadaşlar, hukuk
ta ceza sistemleri değişiktir. Biz, bunlar
dan bir tanesine sübjektif, bir tanesine ob
jektif cezalandırma sistemleri diyoruz. 
Türk hukukunda objektif cezalandırma 
sistemi esastır. Alman hukukunda sübjek

tif cezalandırma sistemi esastır. 

Bunu şöyle açıklayayım : Türk huku
kunda niyet cezalandırılmaz. Bir örnek ve
reyim : Sizin torbanızda kına yakalansa, 
polis sorup "Nedir bu?" dese, "Esrar" 
deseniz. Sizi esrar taşıma niyetiyle, onu 
yanınızda bulundurduğunuz için hiç kim
se cezalandıramaz, çünkü objektiflik esas
tır. Bu adlî tıbba gider, adlî tıp, "Bu 
kınadır" der, hakkınızdaki işlem biter; 
ama yanınızdaki aynı şekilde kına olsa Al
manya'dan içeriye giriyor olsanız, sınırda 
polis dese ki, "Bu nedir?" siz deseniz ki, 
"Esrardır" sonra tahlile gitse, kına çık
sa, size ceza verirler. Niye; niyet cezalan
dırılır. Burada şimdi şu yanlışlığı düzelt
mek istiyorum : Arkadaşımız dedi ki, tam 
kelime kelime aklımda kalmadı; ama "Bu 
hareketin altında başka amaç var." Arka
daşlar, bir insanın başını örtmesindeki 
amacı biz tayin edebilecek kudrette deği
liz. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar) 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Amacı gördüğün zaman gözün açılır. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — O ba
kımdan ben, objektif Türk hukukunun be
nimsediği cezalandırma sistemi açısından 
objektiflik kurallarına bu işi aykırı 
bulurum. 

Burada bir başka husus daha zikret
mek istiyorum... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Bu
nunla ne ilgisi var. Amacı saptırıyorsun. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — De
ğerli arkadaşlar, olayı saptırmıyorum. Sa
dece başını örten... 

H. FECRİ ALPASLAN (ağrı) — Se
nin yüzünden hatibi dinleyemeyecek mi
yiz? Bozguncu. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sen ne 
karışıyorsun. Bozguncu senin sülalen. 

BAŞKAN — Sayın Genç... Sayın 
Genç... Karşılıklı kavga etmeyelim... 
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H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — 
Dinlemek bizim de hakkımız. Hep böyle 
yapıyorsun, Meclis senin tasallutunda mı? 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Benim 
yaptığım senden sorulmaz. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, lütfen 
oturun. Sayın Genç lütfen oturun. Sayın 
Genç, lütfen oturun... 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
ra) — Konuşma sen. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, müzakere
ler bitmek üzere. 

Sayın Topçu, süreniz dolmak üzere, 
hava çok elektrikli, lütfen... 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ben 
çıkarmadım efendim... 

BAŞKAN — Evet; ama işte... 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ben 

sözlerimi tamamlayacağım efendim. 

BAŞKAN — Efendim, süre dolmak 
üzere... 

Sayın Topçu, buyurun efendim. 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — De

ğerli arkadaşlar, ben şunun da yanlış ol
duğu kanaatindeyim : islamda, -Konu öy
le olduğu için söylüyorum- dinî kıyafet di
ye yalnız imamlara has kıyafet vardır. Bu
nun dışındaki giyimler dinî kıyafet değil
dir. Binaenaleyh, başörtüsü dinî kıyafet 
değildir. Başörtüsü, bir inanç eseridir. He
pimizin... (ANAP sıralarından alkışlar) 
Ben arkadaşlarımıza katılıyorum, annele
rimiz, bacılarımız -Yani, bunun aksini söy
leyen arkadaşlarımızın da- birçoklarımı
zın, Türkiye'de yüzde 50'ye yakın kadın
larımızın başlarını örtük olarak gezdikle
rini veya bulunduklarını hepimiz biliyo
ruz. Bu bir dinî kıyafet değil, bir inancın 
gereğidir. Burada bir başka hususu zikret
mek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, arkadaşlarımız, 
tabiî laiklik anlayışı bakımından, değişik 
bir anlayış içerisinde olabilirler. Benim« 

şahsen ona bir itirazım olamaz ya da o ko
nuda ben arkadaşlanmıza herhangi bir şe
kilde tarizde de bulunuyor değilim. Yal
nız benim anlayamadığım nokta şudur : 
Değerli arkadaşlar. nız, burada ve dışarı
da her zaman şunu savunuyorlar : Diyor
lar ki, "141 kalksın, 142 kalksın, 163 kalk
sın.' ' Şimdi, 163 üncü madde kalkınca şe
riatçılık serbest olacak. Bir taraftan 163 
üncü maddenin kalkmasını savunup yani 
şeriatın gelmesini savunup öbür taraftan 
başörtüsü üzerinde laiklik meselesini or
taya koymayı ben şahsen bir çelişki ola
rak görüyorum, arkadaşlarıma bunu ha
tırlatmak istiyorum. (DYP ve ANAP sı
ralarından alkışlar) 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — 
Şeriatın gelmesini kim savunuyor yahu? 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Çe
lişki olarak görüyorum; yani buna, Ana
yasanın 141, 142 ve 163 üncü maddeleri
ne karşı olan birisi çıkıp söylese bir şey de
meyeceğim; ama arkadaşlarımız bunu çok 
savundukları için bir çelişki olarak görü
yorum. Bir hususu da düzelterek sözleri
me son veriyorum. 

Sayın Karhan, "bizim grubumuz di
nî bakımdan yoğun orandadır'' dedi. Ben 
Meclisimizde bunu bir ayırım olarak gö
rürüm; Meclisimizden farklı olduğunu 
sanmıyorum. (DYP ve ANAP sıralarından 
alkışlar) Kimsenin din ve imanı, diğerinin 
kontrolünde olamaz. 

Saygılarımı sunuyorum. (DYP ve 
ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Kanunun tümü üzerindeki görüşme
ler tamamlanmıştır. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kanunun maddelerine geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum 

— 285 — 
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2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 
44 üncü Maddesinin Değiştirilmesi ve 

Bu Kanuna. Bir Ek ve Dört Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun 

MADDE 1. — 4.11.1981 tarihli ve 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 
üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Öğretim süresi 
Madde 44. — Yükseköğretim ku

rumlarında, ön lisans ve lisans düzeyinde 
öğrenim yapan öğrencilere bu öğrenimle
rini tamamlamak için tanınan azamt sü
reler, iki yıllık ön lisans için dört, dört yıl
lık lisans için yedi yıldır. Öğrenciler nor
mal eğitim-öğretim süresi beş yıl olan 
programları sekiz yılda, altı yıl olan prog
ramlan ise dokuz yılda tamamlamak zo
rundadırlar. Bir eğitim-öğretim progra
mında başarısız en çok üç ders kaldığı tak
dirde bu süreler aşılabilir. Açık öğretim 
öğrencileri, öğrencilik haklanndan yarar
lanmamak kaydı ile bu sürelerle kısıtlı de
ğildirler. 

Üniversite senatoları, ön lisans ve li
sans düzeyi öğretimlerde sürdürülecek 
esasları, devam, ara sınav sayısı ve bun
ların başarı notuna katkısı, uygulama, sı
nav ve bütünleme gibi şartlan yönetme
liklerle belirlerler. 

Lisans Öğrenimini tamamlamayanla
rın veya tamamlayamayanların ön lisans 
diploması almaları veya meslek yükseko
kullarına intibak ettirilmeleri Yükseköğ
retim Kurulu tarafından hazırlanacak yö
netmelik esaslanna göre düzenlenir. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde 
söz isteyen??.. Yok. 

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... 1 in
ci madde kabul edilmiştir. 

Arkadaşlar, çalışma süremizin bitme
sine az bir zaman kalmıştır. Kanunun gö
rüşmeleri bitinceye kadar çalışma süremi

zin uzatılmasını öylannıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 4.11.1981 tarihli ve 

2547 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde 
eklenmiştir. 

EK MADDE 16. — Yükseköğretim 
kurumlannda dersane, laboratuvar, klinik, 
poliklinik ve koridorlannda çağdaş kıya
fet ve görünümde bulunmak zorunludur. 
Dinî inanç sebebiyle boyun ve saçlann ör
tü veya türbanla kapatılması serbesttir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz 
isteyen?.. 

SHP Grubu adına, Sayın Türkân 
Akyol; buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA TÜRKÂN 
AKYOL (İzmir) — Sayın Başkan, saygı
değer milletvekilleri, İnsan Hakları Evren
sel Beyannamesinin 40 mcı yıldönümün
de, ben de en içten duygularla ülkemiz ve 
dünya insanlannın, bir gün tüm bu beyan
name kapsamındaki temel hak ve özgür
lükleri gönüllerince kullanabileceği bir 
dünya umuduyla sizleri selamlıyorum. 

Konumuz, 2547 sayılı Yasanın 44 ün
cü maddesinde, öğrencilere ekstra sınav 
hakkı tanınmak için gelişen olayların eriş
tiği noktadır. Huzurlarınızda bir kez da
ha bu konu üzerinde görüşlerimi sunmuş
tum; ama sanıyorum ki, bunların tekrar 
ve tekrar sunulmasında gerek var. 

Sayın Başkanım, sayın milletvekille
ri; bu yasa değişikliğinin geliş biçimini tek
rar hatırlamanızı rica ediyorum. Bu yasa 
değişikliği yedi yıldan beri, 1981 Kasım 
ayından günümüze, Yükseköğretim ka
nunlarıyla, Türkiye yükseköğretim ku
rumları ve üniversitelerin içinde bulundu
ğu koşullarca zarara uğramış yüzlerce ve 
binlerce öğrencinin sıkıntıları karşısında 
üç parti olarak Yüce Meclisin bunlara çare 
bulması için geldi; üyesi bulunduğum 
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Millî Eğitim Komisyonumuzda birkaç 
toplantıda ayrıntılarıyla tartışıldı. Üç par
timiz, öğrenci hakkı konusunda temel il
kelerde birleştiler ve en iyi olduğunu san
dığımız bir geniş kapsamlı öğrencilere yeni 
sınav hakkı getirildi. Bütün bu aşamalar
da komisyonumuzda bu geçici ek madde
ye ilişkin bir öneri olmadı. Yüce Meclisi
niz bu tasarıyı burada da uzunca bir süre 
tartıştı; son anda Doğru Yol Partisinin ver
diği bir öneriye Anavatan Partisine men
sup milletvekillerinin katılımıyla bir tek
lif geldi. O zaman da sunmaya çalıştığım 
olay buydu. 

İSMAİL DAYI (Balıkesir) — Biz de 
60 imzalı önerge verdik. 

TÜRKÂN AKYOL (Devamla) — 
Önce, Türkiye Cumhuriyetinin temel il
kelerini de, şimdi bana söz atan sayın mil-
letvekillerimize bir kere daha hatırlatmak 
istiyorum. 

Türkiye Cumhuriyetinin değiştiril
mez temel niteliklerinden ve gerçekten 
cumhuriyeti ayakta tutan, mevcudiyetini 
borçlu olduğu temel niteliği, laiklik ilke
sidir. Sayın milletvekilleri, laiklik ilkesi, 
bizzat inanç ve din özgürlüğünün de sa
vunucusu olan bir ilkedir ve şu Yüce Ku
rulda bir önceki konuşmacımızın yaptığı, 
bağışlarlarsa, tabirimi kullanacağım Sayın 
Karhan'm saygısızlığı, kimsenin dinî inan
cından şüphe etmeye hakkı yoktur. 
(ANAP sıralarından sıra kapaklarına vur
malar, gürültüler) Beni, dinlemeye mec
bursunuz sayın milletvekilleri (ANAP sı
ralarından sıra kapaklarına vurmalar, gü
rültüler) 

BAŞKAN — Türkân hanım... 
TÜRKÂN AKYOL (Devamla) — 

Çünkü, dinî inanç ve ibadet özgürlüğü 
Müslüman olma hakkı bir partinin inhi
sarında değildir; değildir sayın milletve
killeri. (ANAP sıralarından sıra kapakla
rına vurmalar, gürültüler) 

BAŞKAN — Türkân Hanım. 
(ANAP sıralanndan sıra kapaklarına vur
malar gürültüler) 

Arkadaşlar bir dakika... 
Türkân Hanım, sarf ettiğiniz bir ke

lime, yaralayıcı bulunmuştur, onu lütfen 
tashih ediniz. 

TÜRKÂN AKYOL (Devamla) — 
Kelimemi aynen tekrar ediyorum, yara
lama anlamıyla söylemedim. (ANAP sı
ralarından sıra kapaklarına vurmalar, gü
rültüler) Kimsenin dinî inancına veya 
Müslümanlığın kendine ait olduğu iddi
asıyla saygısızlık etmeye hakkı yoktur de
dim, aynı şeyi tekrar ediyorum; Sayın Baş
kanım, burada saygısızlık yok. (ANAP sı
ralarından sıra kapaklarına vurmalar, gü
rültüler) 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
ra) — Saygısızlık ne demek? 

MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞ-
LU (Malatya) — Ordu, öyle bir şey söy
lemedi. 

BAŞKAN — Türkân hanım, bunu, 
yani şahsın saygısızlığını kasdetmediğini-
zi lütfen söyleyiniz. 

TÜRKÂN AKYOL (Devamla) — 
Genelinde bütünümüze saygısızlık olarak 
mütalaa ediyorum. (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — O 
senin fikrin. 

TÜRKÂN AKYOL (Devamla) — 
Sayın Başkanım, getirmeye çalıştığım olay 
laiklikten başlıyor; Türkiye Cumhuriyetini 
Batılı bir toplum yapan, kadını toplum 
içinde yerine yerleştiren temel ilkelerin ba
şında laiklik gelir. Biz, cumhuriyet döne
minin kadınları, toplum içinde yer alma
mızı bu temel ilkeye borçluyuz. Son yıl
larda hepinizin de çok iyi bildiğine inan
dığım gibi, bu ilkeyi yaralayıcı girişimler 
giderek tehlikeli bir boyuta erişmeye baş
ladı. (ANAP sıralarından gürültüler). İzin 
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verir misiniz Saym milletvekilleri, lütfedip 
sözümü dinleyiniz. (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

Geçen konuşmamda da anlattığım 
gibi, Cumhuriyet Türkiyesinde 65 yıl, top
lumun erkek kesiminde bizde laiklik ilke
sine karşı bir kuşku uyandıracak girişim 
oldumu? Neden genç kızlarımızın seçildi
ğini merak etmiyor musunuz? Sayın Ke
leş'in biraz önce bildirdiği gibi, tüm ilk ve 
ortaöğretimde dinî inancı doğrultusunda 
başını örtmek için eğitim sıralarında hiç
bir olay olduğu dikkatinizi çekti mi? Kız
larımız, analarımız, ninelerimiz, Türkiye'
nin yüzde 90'ınm başını örttüğü bir 65 yıl
da olayın bir toplumsal konu olarak orta
ya çıktığı ne zaman gelişti? 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — 
Sizin sayenizde sizin. 

TÜRKÂN AKYOL (Devamla) — 
Ne zaman ki, belli birtakım ilkeler, siya
sete alet edilme eğilimi ile ortaya çıktığı 
zaman, giderek artan bir boyutta olay 
Türkiye'nin gündeminde bir sorun hali
ne geldi ve bu olayın da sahnesi, alanı üni
versiteler oldu. 

MAHMUT ORHON (Yozgat) -
Alet eden sizsiniz, bu millet değil. 

TÜRKÂN AKYOL (Devamla) — 
Yüce Meclisimiz, dilerdim ki, yedi yıldır, 
bir kanunla tepesinden tırnağına değişti
rilen ve evrensel niteliğini kaybeden üni
versitelerimizde, bugün düşünce özgürlü
ğü, bilim üretme özgürlüğü mevcut değil
ken, hep birlikte oturalım, yedi yıldır 
memleketimize getirdiği olumsuz sonuç
ları irdeleyelim ve yine birlikte olumlu bir 
karara bağlayalım. Bu konuda size 3 kez 
Meclis araştırması teklifi geldi, 17 nci dö
nem ve iki defa da 18 inci dönemde; ama 
sayın milletvekilleri buna iltifat gösterme
diler. Ondan sonra bir öğrenci affının, he
men arkasından, bir akşam teklifi ile ko
misyonda irdelenmeden, başka seçenekler 

sunulma şansı bulunmadan, bu teklifle bir 
öğrenci hakkının arasına bir ek madda ek
ledik, arkasından Cumhurbaşkanlığınca 
reddedildi. Bugün, ayrıntılarını gerekçe
de okursanız, pekçok konulardaki endişe
lere katılmamanıza imkân yoktur. O dö
nem, o tartışmalarda söylediğim gibi, üni
versitelerin kıyafet yönetmelikleri kendi iç 
olaylarıdır. Eğer bugün YOK'te bir kıya
fet yönetmeliği yoksa, bunu yapmaması 
için bir sebep yok. Disiplin yönetmeliğin
de belli maddeler, yine her üniversitenin 
kendisinin koyduğu iç kurallarıdır. Nasıl 
ki bu Yüce Meclisin iç kuralı vardır, nasıl 
ki sayın beyefendiler kravatsız bu Mecli
se giremez ve hanım milletvekilleri için 
özel bir kıyafet yasası zorunludur; nasıl ki 
Meclisin kulislerine gazetecilerin belli bir 
kıyafet içinde girmeleri yasaklanmıştır -
örneğin bir hanım gazetecimizin blucinle 
veya bir pantolonla içeri sokulmama ya
sağı vardır- nasıl ki, pijama ile günün or
ta saatinde Kızılay meydanında yürüye
mezsiniz, nasıl ki, plaj lokantalarında bi
le belli bir mayo ile sofraya oturmanız ya
saklanmıştır. Bu da, bütünü ile bir kuru
mun iç düzenini ifade eden bir yönetme
likle halledilecek sorundur. Bunu bu ka
dar problem yapmanın, Yüce Mecliste 
binlerce sorunumuz dururken, -dün sayın 
parti başkanlarının hepsi tarafından sözü 
edildi- binlerce tartışacak, araştıracak, dü
zenleyecek yasalarımız dururken, Yüce 
Meclisin bu kadar sert bir ifade içindeki 
tartışmasını anlamak bana son derece zor 
geliyor sayın milletvekilleri. 

Bu noktada altını çize çize tekrar et
mek istediğim; ama beni sabırla dinleme
nizi istirham ettiğim bir konu var. Bugün, 
masum bir başörtü diye başlayan olayla
rın, çok ciddî boyutlara, ortaokul ve lise
lere ve de kamu kurumlarına inecek bir 
tehlike sezgisi var, kuşkusu var. 

SEYİT AHMET DALKIRAN (Yoz
gat) — Başörtü niye tehlike oluyor? 
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ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — Si
zin mitinglerinizde bağıranlar ne olacak? 

TÜRKÂN AKYOL (Devamla) -
Evet efendim. 

Çünkü, başını örtmenin 60 yıl, okul
larımızda, üniversitelerimizde, Cumhuri
yet Tûrkiyesinde, kamu kurumlanmızda 
hizmetli, görevli hanımlarımızda hiçbir 
sorun olmadığı 60 yıl sonra, bu gelişen 
olaylara bir ödün vermemeniz için diliyo
rum bu maddeyi kanundan çıkarırsınız. 

Biz SHP Grubu olarak, Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Komisyonunda bu öne
riyi sunduk. Bu öneri ile ek 16 ncı mad
denin şu oylanacak olan yasanın kapsa
mından çıkarılmasını teklif ettik. 5 arka
daşımızla birlikte muhalefet şerhimizi de 

. koyduk. Bütün bunların zabıtlara geçme
sini de sağladık sayın milletvekilleri. 

Sabırla beni dinlediğiniz için teşek
kür ediyorum; ama sizden istirham edi
yorum ve son bir fırsat tanıyorum, Cum
huriyet Tûrkiyesinde tehlikeli bir adımın 
atılmasına yol açmayın. 

Saygılarımı sunuyorum. (SHP sıra
larından alkışlar) 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — 
Gocunmayın gocunmayın... 

SEYİT AHMET DALKIRAN (Yoz
gat) — Size o fırsatı kim verdi? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Şahısları adına, Sayın Enis Tütüncü; 

buyurun efendim. 
ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) - Sa

yın Başkan, değerli arkadaşlanm; madde 
üzerinde kişisel görüşlerimi ifade etmek 
için söz almış bulunuyorum. Sözlerime 
başlarken hepinizi en derin saygı ile selam
lıyorum. 

Konuyu belli ölçüde Plan ve Bütçe 
Komisyonunda da tartışma fırsatını bul
duk. Belli ölçüde basına da yansıdı. Plan 
ve Bütçe Komisyonunda bir arkadaşımı
zın, bir gazete kupürü dağıtılmasıyla il

gili olarak bir olay vardı. Burada belirli öl
çüde bir tepki koymak durumundaydık ve 
ben Mili? Eğitim Bakanlığı Bütçesi üze
rindeki hazırladığım konuşmamı bir ya
na bırakarak, bu konu üzerinde konuşma
mı yoğunlaştırdım. Bu konuyla ilgisi ol
ması nedeniyle yinelemekte yarar görüyo
rum, aynen şunu belirttim; hiç kimse kim
senin Müslümanlığına söz söyleme hak
kını kendinde göremez, görmemelidir. 
(ANAP sıralarından "Doğru" sesleri) 
Evet görmemelidir; ama Sayın Başkan, 
özür dilerim, "Doğrudur" diyen arkadaş
larımızın içindeki bir bölümü; hepsi de
ğil, ama bir bölümü bu düşüncede değil
dirler... (ANAP sıralarından "Nereden bi
liyorsun?" sesleri ve gürültüler) 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
ra) — Ne biliyorsun? 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — 
Nereden biliyorsun? 

ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) — Al
lah ile kul arasına girilmez. Burada az ön
ce Sayın Karhan hoca söyledi, burada hep 
birlikte görmedik mi değerli arkadaşla
rım?.. Ne dedi Sayın Karhan, ne dedi?.. 
Dedi ki, "Dini bütün insanların çoğun
lukta olduğu Anavatan Grubu..." Ne de
mek bu, sorarım size?.. (ANAP sıraların
dan "Doğru, doğru" sesleri, gürültüler) 
Nasıl bilebilir, nasıl bilebilir, sorarım 
size?.. 

MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞ-
LU (Malatya) Yalan mı? 

BAŞKAN — Sayın Tütüncü... Sayın 
Tütüncü... 

ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) — 
Kimin dininin bütün olduğunu, kimin di
ninin yarım olduğunu nasıl bilebilir bir fa
ni, sorarım size?.. Ayıptır... Ayıptır... Ayıp
tır... (ANAP sıralarından gürültüler) 

MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) — 
Bağırma!.. 

BAŞKAN — Sayın tütüncü... Sayın 
Tütüncü... 
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MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞ-
LU (Malatya) — Sen de komünistlikle 
övünüyorsun. 

ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) — O 
zaman gelirsiniz buraya... 

BAŞKAN — Sayın Tütüncü... Sayın 
Tütüncü... 

MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞ-
LU (Malatya) — Sizin de grubunuzda ko
münistlikle övünenler var. 

ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) — 
Gelirsiniz buraya, görüşlerinizi... 

BAŞKAN — Saym Tütüncü, Sayın 
Tütüncü... 

ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) — 
Gelirsiniz buraya görüşlerinizi bu kürsü
den ifade edersiniz. 

Buyurun Sayın Başkan. 
MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞ-

LU (Malatya) — Komünistliğinizle 
övünmeyin. 

BAŞKAN — Sayın Tütüncü, konuş
manıza çok güzel bir ifade şekliyle başla
dınız. Sinirlenmeden konuşmanızı bitirin. 
Sayın Karhan da, burada hiçbir arkadaşı 
kastetmediğini hiçbir grubu kastetmediği
ni ifade ettiler. 

ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) — Sa
yın Başkan, ben biraz sinirlendiysem, şah
sınızda beni bağışlamanızı diliyorum; 
ama... 

BAŞKAN — Rica ederim... 
Buyurun. 

ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) — 
Hepimiz etten, kemikten, sinirden yapıl
mış kişileriz. Peki, ben sinirleniyorum; 
evet, belki içtüzük açısından siz de beni 
burada ikaz etmek gereğini duyuyorsu
nuz; ama aynı davranışı niçin beni sinir
lendirmek isteyen arkadaşlarımıza göster-
miyorsunuz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Gösteriyorum canım, 
onları da ikaz ediyorum; söz atmamaları

nı ikaz ediyorum. 
ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) — 

Lütfen, arkadaşlarım benim sözümü kes
mesinler. Siz de, Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Lütfen hatibi dinleye
lim arkadaşlar, müzakerelerimizi uzat
mayalım. 

Buyurun. 
ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) — Sa

yın Başkan, benim sözümü kestiniz, bu si
zin hakkınızdır, içtüzüğün verdiği haktır; 
aynı hakkı lütfen Anavatan Grubu üzerin
de de kullanınız. 

BAŞKAN — Hiç şüpheniz olmasın, 
kullanıyorum. Sayın Tütüncü. 

Buyurun. 
ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) — 

Endişemiz nedir?. Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; endişemiz şudur ^Türkiye'
nin dört bir yanında siyaset yapıyoruz, do
laşıyoruz. Bakınız bir tarikat olayı vardır. 
Bu tarikat olayı üzerinde gerçekten çok 
ciddî bir şekilde durmak mecburiye
tindeyiz. 

MUSTAFA RIFKI YAYLALI (Erzu
rum) — Tarikatla alakası yok bunun. 

ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) ,— 
Türkiye'nin dört bir yanında tarikatlar ci
rit atmaktadır. Bunu, Plan ve Bütçe Ko
misyonundaki zabıtlara da geçirdim. Evet, 
tarikatlar cirit atmaktadır... 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — Si
zin mitinglerinizde hangi sloganlar 
hakim? 

ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) — 
Buradaki... 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — 
Mitinglerinizdeki durumlardan bahset. 

MUSTAFA RIFKI YAYLALI (Erzu
rum) — Türbanla tarikatın ne ilgisi var 
Sayın Tütüncü? 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı ko
nuşursak müzakereleri uzatırız, lütfen su
sunuz. Hatibi dinleyelim efendim. 
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Buyurun Sayın Tütüncü. 
ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) — Ve 

bugün eskiye oranla... (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

Sayın Başkan, arkadaşlarım dinliyor
larsa devam edeyim, eğer dinlemiyorlar
sa hiç konuşmama gerek yok... 

BAŞKAN — Dinliyorlar, dinliyorlar 
efendim; buyurun. 

ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) — Te
şekkür ederim, sağolun. 

Bu olayı burada dile getirmem neden 
birtakım arkadaşlarımı bu kadar huzur
suz ediyor?.. Birtakım arkadaşlarımın ren
gi de değişti... (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — 
Saçmaladığın için. 

MÜMİN KAHRAMAN (Çanakka
le) — Konuştuğunuz, ceviz kabuğunu dol
durmuyor. 

ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım, şunu söylemek is
tiyorum : Gelirsiniz burada, bu kürsüde 
tartışırsınız, görüşlerinizi dile getirirsiniz. 

Değerli arkadaşlarım, bugün Türki
ye'de eskiye oranla çok daha fazla sayıda 
kişi, vatandaş, başkasının niçin oruç tut
madığı; eskiye göre bugün çok daha fazla 
sayıda vatandaş, niçin başkasının namaz 
kılmadığı, Hac'ca gitmediği konusunda 
kelâm kesmek, değer biçmek ve bu soru
yu sormak hakkını kendinde bulmaktadır. 
(ANAP sıralarından "Nerede?" sesleri, 
gürültüler) Evet, eskiye oranla... 

SEYİT AHMET DALKIRAN (Yoz
gat) — Kim soruyor?.. 

ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) — 
Bunu ben yaşıyorum. (ANAP sıralarından 
"Maddeye gel" sesleri, gürültüler) 

Oraya geleceğim efendim. 
İşin ilginç yönü de şudur : 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

bu şekilde düşünenlerin genç kuşak için

de olması, eskiye oranla ağırlıklı olarak 
genç kuşakta olması, işte bizi ciddî endi
şelere sevk etmektedir. (ANAP sıraların
dan "Sen nereden biliyorsun?" 
'' Müslümanlaştırma'' sesleri) 

Siz "Müslümanlaştırma" deyin. Be
nim sizden ne kadar Müslüman olduğu
mu hiçbir zaman bilemezsiniz. (ANAP sı
ralarından gürültüler) 

Bir anımı anlatacağım. Burada Sa
yın Karhan bir anısını anlattı. Bakınız, 
olay çok vahimdir : Tekirdağ'dan Anka
ra'ya dönüyorum. Uçağa bindim. (ANAP 
sıralarından "Tekirdağ'da havaalanı yok" 
sesleri) Ankara'da uçaktan indik, otobüs
le kente gideceğiz. Bindiğim otobüste, Al
manya'da, Ramazan münasebetiyle görev 
yapmış hocalarımız, din adamlarımızla bir 
arada bulundum. 

SEYİT AHMET DALKIRAN (Yoz
gat) — Din adamı yok, din görevlisi var. 
Şunu bilelim... 

GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Bilen 
çıksın, bilen çıksın... 

ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) — 
Din görevlisi... Teşekkür ederim, ne kadar 
güzel söylediniz; din görevlisi... 

Değerli arkadaşlarım, dün burada, 
Sayın Başbakan, enflasyonu transformas
yona bağladı. Ah söz hakkımız olmuş ol
saydı, burada kimin, hangi konuları ne ka
dar bilip bilmediğini gösterirdik. (ANAP 
sıralanndan gürültüler) 

Efendim, bir din görevlisiyle beraber 
kente kadar yolculuk yaptık. Din görevli
si arkadaşımız hangi partiden olduğumu 
sordu, kendimi tanıttım. Muhterem bir 
arkadaş. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
ra) — Onlann hepsi öyledir. 

ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) — 
Laiklik konusunda bir tartışma başladı. 
Ben, laiklik konusunu kadın haklan açı
sından aldım ve laiklik ilkesiyle kadın hak-
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lannın irtibatını kurmaya çalıştım ve şöyle 
bir şey söyledim : Benim bir kızım var. Bu 
kızımın ya da herhangi bir kişinin kızının 
bir başkasının 3 üncü ya da 4 üncü eşi ol
masını ben içime sindiremiyorum. Bunun 
için, laikliğin anlamını çok iyi kavramak 
durumundayız filan derken... (DYP sıra
larından "Ne alakası var?" sesleri, gü
rültüler) 

Değerli arkadaşlanm, birden bire şu
nu söyledi : "Sen Müslüman değilsin..." 
(ANAP sıralarından "Doğru, doğru..." 
sesleri, gürültüler) 

Yani, burada siz eğer bunu savunu
yorsanız, o bir şey değildir; gidip onu da 
şey yaparsınız. 

SEYİT AHMET DALKIRAN (Yoz
gat) — Biz şahit değiliz ki, siz anlatı
yorsunuz. 

ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) -
Değerli arkadaşlarım, konuyu bir yere ge
tireceğim... 

BAŞKAN — Sayın Tütüncü, süreniz 
de doldu. 

ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) — 
Bağlıyorum, bağlıyorum. 

Sayın Başkan, beni konuşturmadılar 
ki... 

Konuyu şuraya bağlıyorum : "Siz 
Müslüman değilsiniz" dedi ve tartıştık, 
tartıştık... Peki hocam, o halde siz bu gö
rüşlerinizle şeriatı savunuyorsunuz dedim. 
Başka şeyler de konuştuk, ayrıntıya girme
yeyim. Sizin bu dedikleriniz gerçekleşir
se, mevcut anayasal sistem yerine değişik 
bir sistemin gelmesi gerekiyor. Bu sizin 
anlattıklarınız şeriattır, dedim. Tabiî, ka
dın haklarının dışında birtakım konulara 
da değindik. 

SEYİT AHMET DALKIRAN (Yoz
gat) — Onun görevi o. 

ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) — 

Gayet tabiî.- "Demokrasiye inanmıyor 
musun?" dedi. Demokrasiye inanıyorum, 
dedim. "Peki, bu toplumda yaşayan in
sanların çoğunluğu şeriat düzenini getir
mek istiyorsa ve demokrasiyle de bu gele
cekse; biz şeriat istiyoruz, şeriat da gelir. 
Sen nasıl demokratsın, o zaman "neyi sa
vunuyorsun?" dedi. 

Şimdi, buradan şunu sormak istiyo
rum : Değerli arkadaşlarım... 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
ra) — Doğru söylemiş, o da doğru. 

ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) — Sa
yın Başkan, ismini de vereyim : Adana 
Müftülüğünde Mümin Bulut Göçe. 

HÜSEYİN AYDIN ARVASİ (Van) 
— "Öyle bir şey söylemedim" diyor. 

ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) — Sa
yın Başkan, ben burada sormak istiyorum. 
Burada öyle bir şey var ki... 

BAŞKAN — Enis Bey, süreniz 5 da
kika idi... 

ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) — 
Hemen geçiyorum efendim. 

Çelişkiye geliyorum Sayın Başkan. 
Demokrasi konusunda, insan temel hak ve 
özgürlükleri konusunda Anavatan Partisi 
Grubunun tutumu belli. (ANAP sıraların
dan "Nereden belli?" sesleri) 

Evet, Anayasanın değiştirilecek mad
deleri konusunda tartışırız... 

Türban konusu gelince herkes de
mokrat kesiliyor, hem öyle bir demokrat 
kesiliyor ki... 

METİN GÜRDERE (Tokat) — Da
ha türbana yeni geldi. 

ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) — O 
zaman ben şu soruyu sormak istiyorum : 
Peki... 

TALAT ZENGİN (Malatya) — Siz 
demokrat mısınız? 141, 142, 163 üncü 
maddelerin kalkmasını istiyor musunuz? 
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Demokratsanız, "Kalkmasını istiyorum" 
deyin. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmaya
lım lütfen. 

ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) — 
Değerli arkadaşlanm... 

BAŞKAN — Sayın Tütüncü, lütfen 
cevap vermeyiniz ve konuşmanıza devam 
ediniz. 

ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) — Bu 
nasıl demokratlıktır?.. Tamam, türbana bu 
şekilde yaklaşıyorsunuz ve insan temel hak 
ve özgürlükleri açısından yaklaşıyorsunuz; 
ama öte yandan, insan temel hak ve öz
gürlükleri konusu tartışıldığında... 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — 
Siz niye gocunuyorsunuz?.. 

ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) -
Değerli arkadaşlarım, Anayasadaki insan 
temel hak ve özgürlüklerini kısıtlayan bir
takım konular gündeme geldiğinde, bu de
mokratik tavrınızdan vazgeçiyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Tütüncü, süreniz 
bitti. 

GALİP DEMİREL (Malatya) - 10 
dakika oldu Sayın Başkan. 

ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) — 
efendim, şunu söylemek istiyorum : Din 
konusunda... 

BAŞKAN — Arkadaşlar, ben de bu
rada bir şey söylemek istiyorum : İnsan 
hak ve hürriyetlerine eğer riayet edilecek
se, evvela zamana riayet edilsin. (ANAP 
ve DYP sıralarından alkışlar) 

ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) — Ta
mam efendim, hemen bitiriyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlanm; 
Türkiye'de din konusunda siyasî yarışma 
olmaz. Çünkü, din konusunda iki parti 
arasında bu siyasî yanşma eğer başlarsa, 
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nerede durulacağı belli olmaz. 
Teşekkür ederim, saygılar sunarım. 

(SHP sıralanndan alkışlar) 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
ra) — Siz hangi dini tutacaksınız o za
man? Biz Müslümanlığı, siz Hıristiyanlı
ğı mı tutacaksınız? 

BAŞKAN — Efendim, bu madde 
üzerinde verilmiş bir önerge vardır, oku
tuyorum : 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 157 sıra sayılı ya
sa tasansınm 2 nci maddesinin tasan met
ninden çıkarılmasını saygılanmızla arz 
ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

Turan Bayazıt 
İzmir 

Öner Miski 
Hatay 

Türkân Akyol 
İzmir 

Mustafa Çakır 
Giresun 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

Fuat Erçetin 
Edirne 

Kâzım Özev 
Tokat 

Cemal Şahin 
Çorum 

Yaşar Yılmaz 
Ankara 

Tayfur Ün 
Bilecik 

Rüştü Kurt 
Giresun 

BAŞKAN — Önergeye, Komisyon 
katılıyor mu? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU 
BAŞKANI AVNİ AKYOL (İstanbul) — 
Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI CEMİL Çİ

ÇEK (Yozgat) — Katılmıyoruz efendim. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayazıt. 

SEYİT AHMET DALKIRAN (Yoz
gat) — Gene geldi Allanın belası!.. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Sayın Yusuf Özal, size bir hitapta bulu
nacağım, lütfen gitmeyiniz. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
konuşmalarım sırasında arz ettim, biz bu 
maddeye SHP Grubu olarak esastan kar
şıyız ve sebeplerini de söylemiştim. Onun 
için, bu Kanun manzumesinin bu mad
desine olumlu oy vermiyoruz. Diğer iki 
madde bizim için bir an önce kanunlaş
ması gereken maddelerdir ve o madde oy
lanırken, 44 üncü maddeyle ilgili değişik
lik oylanırken, Devlet Bakanı Sayın Yu
suf Özal, bizim sıralara ve özellikle bana 
bakarak, olumlu oy verdiğimizi görünce, 
yanındaki bakana bizi işaret etti. O da bu
nu çok güzel anlamış; yani biz bu kanu
nun gençlere getirilen imkânlarının yanın
dayız. Ancak, ek 16 ncı maddeye, arz et
tiğim nedenlerle karşıyız. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
ra) — Onlar yaşlılara gelmiyor ki... 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) 
— Sayın Başkan, bu kürsüde milletvekil
lerinin dinî inanışlarının mihenge vurul
masını büyük bir talihsizlik olarak karşı
lıyorum. 

ABDÜLKADİR AKSU (Diyarba
kır) — Tavzih etti... 

MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞ-
LU (Malatya) — Talihsizlik, memleketi 
idare edenlere karşı çıkmaktır. 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) 
— Ve yine bu kürsüde, medenî görünü

müyle saygı duyduğum bir arkadaşımızın, 
"Dini bütün insanların yoğunlaştığı bir 
grup" deyimini kullanarak, -Tabiî, bu yo
ğunlukta yer almayan arkadaşlar da var 
anlamı çıkıyor burada, o bizim sorunu
muz değil- böyle bir deyimi kullanarak 
yapmış olduğu değerlendirmeyi ne bir ta
lihsizlik olarak değerlendiriyorum, ne bir 
gaf olarak değerlendiriyorum, ne bir siyasî 
saygısızlık olarak değerlendiriyorum; ama, 
eğer o arkadaşımızın dinî inancı en az biz
ler kadar varsa, bunun en büyük günah 
olduğunun idrakine varması gerekir diyo
rum ve kendisinin, bu dini bütün insan
ların yoğunlaştığı o yoğunlaşmış noktada 
yer almadığını söylemek istiyorum. 

Sayın Başkanım, SHP olarak bizim 
sorunumuz değil, ANAP'm veya bu Mec
listeki diğer kişilerin bu durumları. Biz 
SHP'yi ortaya koyuyoruz. Biz, 99 SHP 
milletvekili, buradaki SHP Grubu, çok şü
kür dini bütün insanlanz; ama... Ama... 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar!) Ama... dinleyin bunu. Ama, yine 
çok şükür ki, SHP Grubunun içinde bir 
tek dahi kravatlı yobaz yoktur. Bunu bi
lin... (SHP sıralarından alkışlar) 

SEYİT AHMET DALKIRAN (Yoz
gat) — Nerede var o zaman? 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) 
— Sayın Başkanım, laiklik saptınlmamalı. 
Evet, devlet laik olur tabiî, kişi laik olur 
mu? Ben şahsen Turan Bayazıt olarak la
ik değilim; ama ben, Türkiye Cumhuri
yeti Devletinin bir milletvekili olarak ta
vırlarımda, konuşmalarımda laik olmaya 
mecburum, laikim. Ben; Türkiye Cumhu
riyetinin bir valisi olarak, bir kaymakamı 
olarak daima laik kaldım. (SHP sıraların
dan alkışlar) Onun için bunu saptırmama
nız gerekir. 

Yine Amerika'dan, Fransa'dan, Pa
kistan'dan örnek vermek, Türkiye'deki 
münakaşalar için yeterli değildir, bir nok-



T.B.M.M. B : 38 10 . 12 . 1988 O : 2 

taya götürmez. Arkadaşlar, dünyada sade
ce Türkiye'dir şeriat düzenini yıkıp, laik 
düzeni kuran. Onu ne Amerika ile mu
kayese edebilirsiniz, ne Fransa ile muka
yese edebilirsiniz, ne de bugün Pakistan'
ın başına geçen saygıdeğer bir hanımefen
dinin tavırlarıyla mukayese edebilirsiniz. 
Seyredin o hanımefendiyi; onun kılığına, 
kıyafetine bakın, onun davranışına bakın 
ve bunun değerlendirmesini ve Türkiye'
ye teşmilini ondan sonra düşünün. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — 
Mukayese diye bir şey söz konusu değil 
ki... 

SEYİT AHMET DALKIRAN (Yoz
gat) — Yağcılık yapma. 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) 
— Sayın Başkanım, önergemizin verilme 
amacını arz ettim. Eğer bu önerge kabul 
edilmez, bu madde bu şekilde geçerse, 
gençlere iyilik yapmazsınız; Meclis genç
lere iyilik yapmaz. Bir ihtimalle dahi bu 
Kanun döndüğü takdirde, o zaman bu 
gençleri bu haklardan istifade etme im
kânlarından bir süre daha yoksun bırak
mış olursunuz. Onun için bu önergeyi, 
eğer samimiyetle gençlere hizmet etmek 
istiyorsanız, eğer gençlere hizmet etmek 
fikri yanında bu maddeyi de koz olarak ge
çirmek niyetiniz yoksa, lütfen bunu alın, 
yarın bir teklif verin -zaten Mecliste bir 
anane teessüs etti- iki gün sonra bu bura
da konuşulur ve kanunlaşır; ama, takdir 
sizlerindir. 

Saygılar sunuyorum. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, biraz önce okunan önerge

ye, yeni bir önergeyle Sayın Mustafa Kul 
ve Birgen Keleş de katılmışlardır; bunu 
umumî Heyete arz ederim. 

Önergeye Komisyon katılmamıştır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sa
yın Başkan, Sual sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Etmeyenler... Önerge 
reddedilmiştir. 

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — 
Önemli bir konu Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Ben oylamaya geçtim 
Sayın Şengün, lütfen oturunuz. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — 
Başkanlık Divanına işaret ettim efendim. 

BAŞKAN — Efendim, kabul 
edenler... 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — 
Efendim, haber de verdim size. 

BAŞKAN — Dikkat etmedim 
efendim. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — 
Önemli bir konu Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Zamanında söz isteyin 
efendim. 

3 üncü maddeyi okutuyorum. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, siz milletvekillerine bakmıyorsu
nuz ki, önünüze bakıyorsunuz. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — 
Başkanlık Divanına işaret ettim efendim. 

BAŞKAN — Efendim, sonunda tü
mü üzerinde söz ister, orada konu
şursunuz. •* 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — 
Başkanlık Divanına işaret ettim, size yaz
dırdılar. 

BAŞKAN — Yazdırmadılar. Önerge
yi okuttum, önergeden sonra... 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Ya
nınızdaki arkadaş yazdığını işaret ediyor. 
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BAŞKAN — Efendim, bunun müna
kaşasını yapacak değilim. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 3. — 4.11.1981 tarihli ve 
2547 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici mad
deler eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 30. — Bu kanu
nun yayımı tarihine kadar disiplin suçu dı
şında kalan sebeplerle kurumlarıyla iliş
kisi kesilmiş veya kesilme durumuna gel
miş olanlara bu Kanunun yayımı tarihin
den itibaren üç ay içinde; 1988 - 1989 eği
tim - öğretim yılı sonunda ilişiği kesilecek 
olanlara ilişkilerinin kesildiği tarihten iti
baren üç ay içinde ilgili yükseköğretim ku
rumlarına müracaat etmeleri şartıyla, iliş
kilerinin kesilmesine sebep olan her ders 
için açılacak ilk sınav döneminde bir sı
nav hakkı verilir. Bunlardan başarılı olan
lar, kayıtları yeniden açılmak suretiyle 44 
üncü maddedeki sınırlar içinde öğrenim
lerine devam ederler. Durumları 44 üncü 
maddedeki sınırlara uymayanların öğren
ciliğe intibakları ile ilgili esaslar Yükseköğ
retim Kurulu tarafından tespit edilir. 

Bulundukları Yükseköğretim Kuru
munun bütün derslerini almış olup birin
ci fıkrada verilen sınav hakkını kullandık
tan sonra ara sınıf veya son sınıf dersle
rinden en fazla üç dersten başarısız olan
lara, başarısız oldukları bu dersler için açı
lacak ilk sınav döneminde bir sınav hakkı 
daha verilir. Bunlardan, uygulamalı ders
ler dışındaki derslere devam şartı 
aranmaz. 

ikinci fıkrada verilen hakkı da kullan
mak suretiyle mezun olmak için bir tek 
dersi kalan son sınıf öğrencileri ile halen 
tek dersten son sınıfta bekleyenler, bu der
sin açılacak yarı yıl sınavlarına öğrenim 
harçlarını ödemek kaydıyla, 1992 yılı so
nuna kadar girebilirler. Bu öğrenciler, öğ
rencilik haklarından yararlanamazlar. 

BAŞKAN — Geçici 30 uncu madde 
üzerinde söz isteyen arkadaşımız var mı? 
Yok. 

FAHİR SABUNİŞ (Bursa) — Soru 
sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

FAHİR SABUNİŞ (Bursa) — Sayın 
Başkan, bu geçici 30 uncu maddenin bi
rinci paragrafının sonunda, bu sınavlar
da başarılı olanların 44 üncü maddedeki 
sınırlar içinde öğrenimlerine devam ede
ceği hükmü var. O da, 44 üncü maddede 
şekillenmiş; 5 yıl için 8 sene, 6 yıl için 9 
sene vesaire. Şayet böyle bir talebe varsa, 
bu sınavda başarılı olmasına rağmen, bu 
hadise 6 sene evvel olmuş ve buradaki sı
nırları da aşıyor. Devam ediyorum mad
de hükmüne : "Durumları 44 üncü mad
dedeki sınırlara uymayanların öğrencili
ğe intibakları ile ilgili esaslar Yükseköğ
retim Kurulu tarafından tespit edilir." 

Buna sarahat vermek için, bu du
rumda olan talebelerimiz için, bu sınırla
rı aşmışsa veya bu sınıra yanaşmışsa, öğ
renimine devam imkânı verilecek mi? 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, suali 
anladık mı? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU 
BAŞKANI AVNİ AKYOL (İstanbul) — 
Anladık efendim. 

Bıraktıkları sınıfa devam edecekler, 
süreyi tamamlayacaklar ve bunlar yarar
lanacaklar; normal geçmiş sayılacaklar. 

BAŞKAN — Geçici 30 uncu madde
yi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 31 inci maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 31. — Fakülteler

de ve/veya ilgili enstitülerde lisansüstü eği
time başlamış ancak daha sonra çeşitli se
beplerle yönetmeliklerde öngörülen süre
ler içinde gerekli aşamaları (lisans üstü 
ders, sınavı, yeterlik sınavı ve tez sınavı gi
bi) başarı ile tamamlayamayarak, kayıtla
rı silinenlere bu aşamalarda, bu Kanunun 

— 296 — 
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yayımı tarihinden itibaren 3 ay içinde baş
vurmaları halinde bir hak verilir. 

BAŞKAN — Geçici 31 inci madde 
üzerinde söz isteyen arkadaşımız var mı? 
Yok. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sa
yın Başkan, soru sormak istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — 

Efendim, bu maddede ve bundan önceki 
maddelerde yükseköğretim kurumların
dan bahsediliyor. "Yükseköğretim 
kurumları" denilirken, ek 16 net madde
de de belirtildiği gibi, dershane, labora-
tuvar, klinik, poliklinik ve koridorlardan 
bahsediliyor. Ancak, yükseköğretim ku
rumları sadece bu mekânlardan ibaret de
ğildir. Yükseköğretim kurumlarında, ola 
ki, yurtlar vardır... 

CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Yüz
me havuzları da vardır... 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — 
Kantin vardır, konferans salonları vardır, 
bahçeler, parklar vardır. Acaba, Sayın Ko
misyon bu konuda bir açıklama getirebi
lir mi; ''Yükseköğretimkurumları" deni
lirken, bütün bu mekân mı kastedil
mektedir? 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyon?.. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU 

BAŞKANI AVNİ AKYOL (İstanbul) — 
Sayın Başkan, Sayın Şengün'ün belirttik
leri dahil, belirtmedikleri de dahil; kampus 
içinde bulunan her mekânda, her alanda 
geçerlidir. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

Sayın Başkan, bir tapaj hatası var, bu 
vesileyle onu da arz edeyim. Sayın Şengün 
bana ifade etmişti; ek 16 ncı maddedeki 
"Yükseköğretim kurumlarında" ibaresin

den sonra noktalı virgül konursa, bu te
reddüt giderilir, tadat edilmeyenler de içi
ne girer; kampusun tümünü kapsıyor. 

BAŞKAN — Geçici 31 inci maddeyi 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Geçici 31 inci madde kabul 
edilmiştir. 

Geçici 32 nci maddeyi okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE 32. — Gülhane 
Askerî Tıp Akademisinde okurken bu Ka
nunun yayımı tarihine kadar disiplin su
çu dışında kalan sebeplerle ilişkisi kesilmiş 
olanlara da, bu Kanunun yayımı tarihin
den itibaren 3 ay içinde üniversitelerdeki 
tıp fakültelerine başvurmaları halinde ge
çici 30 uncu madde hükümleri uygulanır. 

f BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Sual?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Geçici 33 üncü maddeyi okutuyo
rum : 

GEÇİCİ MADDE 33. — Üniversi
te senatoları 44 üncü maddede öngörülen 
yönetmeliği, bu Kanunun yürürlüğe gir
mesinden itibaren bir ay içinde düzenle
yerek yayımlarlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Sual?.. Yok. 
Geçici 33 üncü maddeyi oylarınıza 

sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi 3 üncü maddeyi, kabul edilmiş 
olan geçici maddelerle beraber oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... 3 üncü madde kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Bu Kanun yayımı ta

rihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 
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Sual?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
M A D D E 5. — Bu Kanun hükümle

rini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok; 

Sual?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Efendim, son olarak, oyunun rengi
ni belli etmek isteyen Sayın İsmail Dayı'-
ya lehte söz veriyorum. 

Buyurun efendim. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

İSMAİL DAYI (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyele
ri; görüşülmekte olan yasa hakkında şah
sım adına söz almış bulunuyorum. Bu ve
sileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, görüştüğümüz 
yasanın ilk maddesiyle; yani 44 üncü mad
denin değişikliğiyle alakalı birkaç hususa 
dikkatinizi çekmek istiyorum. Burada, bir 
değerli milletvekili arkadaşımızın da bah
settiği gibi, geçmiş dönem de dahil olmak 
üzere, bu 44 üncü maddeyi üçüncü defa
dır değiştiriyoruz. Birincisi, 1984 yılında 
idi ve 1974 yılından itibaren, disiplin suç
ları dışındaki öğrenciler için bir af yasası 
getirmiştik. İkincisi de, 1985 yılında, o za
man okula devam etmekte olan öğrenci
ler için ihtiyaç duyulması nedeniyle geniş 
kapsamlı bir af yasası getirmiştik. Geçen 
defa da bu yasanın tümü üzerinde yaptı
ğım konuşmada, bundan yaklaşık 40 bin 
öğrencinin yararlandığını bildirmiştim. 

Şimdi bu maddede, yönetmelikleri 
hazırlama tarzında, genel manada YOK'e 
ve ilgili kuruluşlara atıfta bulunuluyor. 
Ben burada şunu söyleyeceğim : Bu ha

zırlanacak olan yönetmeliklerin, öğrenci
lerin lehinde düşünülmesini ve hazırlan
masını özellikle rica ediyorum. Çünkü, ge
çen defaki yasalarda YÖK mensuplan öğ
renciler konusunda değil, daha ziyade ka
lıplaşmış maddeler arasında kalmışlardı. 
Bunun özellikle öğrenciler lehine tefsir 
edilmesini rica edeceğim. 

2 nci madde ile de geçici 16 ncı mad
deyi huzurlarınıza getirdik. Burada, bir
birinden güzel konuşmalar yapıldı; fakat 
üzülerek söyleyelim ki, arada talihsiz ko
nuşmalar da oldu. İlim zihniyeti Türkiye'
de maalesef şekle öylesine bağlı kalmış ki, 
şekilden içeriye girmediğini de üzüntüyle 
insan görüyor. 

Bugün, 10 Aralık 1988. 1948'in 10 
Aralığında kabul edilen İnsan Hakları Be
yannamesinin 40 met yıldönümü dolayı
sıyla kutlamalar oldu. Biz de Anavatan 
Partililer olarak aynı duygulara katıldık. 
Ancak, insan haklarına saygı bizim için 40 
yıllık bir mazi değildir. Fethettiği toprak
lar üzerindeki insanların dinine, diline, 
malına, ırzına, canına hiçbir şekilde do
kunulmayacağını söyleyen, İstanbul'u fet
heden Fatih'in; Türk ve Müslüman olma
yan unsurların kendi ibadetlerine, kıyafet
lerine hürriyet getiren Türk Milleti için ve 
yine ondan asırlarca önce -bir değerli ar
kadaşımızın da bahsettiği gibi- İslâmın ge
tirdiği kurallar ve Türk Milleti ve insanı
nın yüzyıllar öncesi, binlerce yıl öncesi, 
başkalarının hürriyetlerine saygı getirmesi 
bizim için 40 yıllık bir olay değildir. 

H İ K M E T Ç E T İ N (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, oyunun rengiyle ne ilgisi 
var şimdi bunun? 

İSMAİL DAYI (Devamla) — Tabiî-
ki bütün milletlerin geniş kapsamlı bu ka
bul edişleri de sevinilecek bir hadisedir. 

3 üncü madde, bir değerli arkadaşı
mın da dikkatini çekmiş, biraz evvel 
sordular... 
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BAŞKAN — Sayın Dayı, biliyorsu
nuz konuşmanız çok kısa olacak. 

İSMAİL DAYI (Devamla) — Sayın 
Başkan, herhalde 5 dakika hakkım var. Ya
ni önemli bir konu... 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Oyunun rengiyle ilgili değil konuşması. 
Sataşma yapıyor, söz hakkım doğuyor Sa
yın Başkan... 

İSMAİL DAYI (Devamla) — Hayır 
efendim, sataşma söz konusu değil. Saygı 
duyduğum... 

BAŞKAN — Sayın Dayı, bütün mil
letvekilleri ayakta, sizin konuşmanızın bit
mesini bekliyorlar... 

İSMAİL DAYI (Devamla) — Ama 
efendim, müsaadenizle, önemli bir 
konudur... 

BAŞKAN — Buyurun, devam edin 
efendim. 

İSMAİL DAYI (Devamla) — Biraz 
evvel bir arkadaşımın da bahsettiği gibi, 
bu 3 üncü maddeyle getirdiğimiz bir müp
hem iyet vardı. Bu, burada ancak bir su
alle açıklandı. 1985'te getirmiş olduğumuz 
yasada; mesela, dört senelik bir fakülte
nin altı sene, tıp fakültesinin de dokuz se
ne sonrasında ders sayısını üçe indirmiş-
se, onu da yine bir sene içerisinde tek der
se indirmişse, kendisine üç yıl daha hak 
getirileceği beyan edilmişti. Buradaki, 
"1992'ye kadar tamamlar" sözü ile bir 
müphemiyet getirilmemeli. Kanunlar ka
lıcıdır. Bundan sonra tahsilini yapacak 
olanlar için de aynı sürelerin tanınmış ol
masını ben de özellikle söylemek is
tiyorum. 

Dinî inançları sebebiyle başörtüsü ve 
türban konusunda çok söz söylendi. Üzü
lerek söyleyeyim; kendilerinden nedense 
farklı bir beyan beklemediğimiz bazı ar
kadaşlarımız bu maddeye karşı geldiler; 
ama bu da Yüce Meclisin oylarıyla kabul 
edildi. 

Ben, bir yanlışlığı da tashih etmek is
tiyorum. SHP'li değerli milletvekili arka
daşımız Sayın Profesör Akyol, geçen de-
faki konuşmasında da, bu defa da, "Doğ
ru Yol Partisinin verdiği bir önergeye, 
Anavatan Partisi de katıldı" dediler. Bu 
bir yanlışlıktır. Anavatan Partisinin 60 
imzalı... 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, konuşmalara yanıt veriyor. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) 
— Sayın Başkan, hatip konuşmalara ce
vap veriyor efendim... 

BAŞKAN — Sayın Dayı, konuşma: 
nızın kısa olması lazım, cevap hakkı do
ğurmaması lazım. Şimdi oradan söz iste
yecekler ve, arkadaşlarınızın da ayakta ol
duğunu ikaz ettim. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Konuşmalara cevap veriyor. Ne biçim 
oyunun rengini belli etmek bu? 

İSMAİL DAYI (Devamla) — Efen
dim, ben saygı duyarak hocamın görüşü
nün yanlış olduğunu söylüyorum. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) 
— Allah Allah!.. Hâlâ ısrar ediyor. 

İSMAİL DAYI (Devamla) — Geçen 
defa Anavatan Partisinin verdiği altmış 
imzalı önerge kabul edilmişti; yasa o yol
da kanunlaşmıştı. Bunu tashih etmek is
tiyorum. 

Komisyondan bir hususu sormak is
tiyorum : Bu yasa kabul edildiğine göre, 
bu güne kadar başını örttüğünden dolayı 
disiplin cezasıyla okuldan uzaklaştırılmış, 
ceza almış öğrenciler de yararlanacaklar 
mıdır? Bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sual safhası değildir Sa
yın Dayı; sual safhası geçmiştir. 

İSMAİL DAYI (Devamla) — Bu su
alimin cevaplandırılmasını istiyorum 
efendim. 
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BAŞKAN — Sualinizi daha önce sor-
saydınız, bu safhada sual sorulmaz. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) 
— Oyunuzun rengini unuttunuz. 

İSMAİL DAYI (Devamla) — Ben 
zabıtlara sualimi geçirdim Sayın Başkan, 
ilgililerin cevabını rica ediyorum. 

MEHMET KAHRAMAN (Erzu
rum) — Bunun açıklığa kavuşması lazım 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hayır efendim, tümü 
üzerinde son konuşma yapılıyor, sual so
rulmaz. 

İSMAİL DAYI (Devamla) — Sayın 
Başkan, gecenin 24.00'üne kadar, sabah
lara kadar bu Mecliste konuşuluyor. Bazı 
arkadaşlarımızın, beş dakikalık zamanı 
yirmi dakika konuştuğu oluyor. Sabrımı
zı taşıranları dahi saygıyla karşılıyoruz. 
Ayakta olan üç beş arkadaşım dolayısıyla 
beş altı dakikadır beni sık sık ikaz ettiniz. 
Size saygı duyan bir insanım, arkadaşla
rıma da saygılı ifadelerle hitap ettim; ama, 
lütfen sık sık sözümü kesmeyin. Milletve
kili olarak beş altı dakika konuştum. 

Ben tekrar ediyorum. Komisyona 
sorduğum sualin cevabını rica ediyorum. 

MEHMET KAHRAMAN (Erzu
rum) — Tabiî, tabiî... 

İSMAİL DAYI (Devamla) — Saygı
lar sunuyorum. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, 
sual safhası geçmiştir. Son defa... 

MEHMET KAHRAMAN (Erzu
rum) — Aydınlığa kavuşması lazım 
efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Hayır 
efendim, cevap verilirse yeniden müzake
re açılması lazım; cevap veremez. 

BAŞKAN — Efendim yok öyle bir 
şey, "Aydınlığa kavuşması lazım" diye. 
(ANAP sıralanndan gürültüler) Vermiyo
rum efendim, lütfen... Lütfen, vermiyo
rum, lütfen... (ANAP sıralanndan gü
rültüler) 

* 
Efendim bakınız, son konuşmayı 

yapmıştır; oylamadan evvelki son konuş
mayı yapmıştır. Lehte aleyhte birer kişi
ye kısa, açık, gerekçeli olmak üzere söz ve
riliyor. 

Muhterem arkadaşlar, içtüzüğün 86 
ncı maddesi muvacehesinde ek madde 
16'daki, biraz önce komisyonun bahsetti
ği virgül de dahil olmak üzere, komisyon 
metninin tümünü oylarınıza sunuyorum 
: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. Komisyon metni kabul edil
miş ve kanunlaşmıştır. (ANAP sıraların
dan "Sayın Bakan açıklasın" sesleri) 

Bugünkü program tamamlanmıştır. 

Yarınki programda yer alan kurulu ş-
lann bütçelerini ve kesinhesaplannı görüş
mek üzere, 11 Aralık 1988 Pazar günü sa
at 10.00'da toplanmak üzere birleşimi ka
patıyorum. 

Kapanma Saati : 20.36 
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GÜNDEMİ 

38 İNCİ BİRLEŞİM 

10 . 12 . 1988 Cumartesi 

Saat: 10.00 
1! 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 

İŞLER 
X 1. — 1989 Malî Yılı Bütçe Kanu

nu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/496) (S. Sayısı: 111) (Dağıt
ma tarihi: 5.12.1988) 

X 2, — 1987 Malî Yılı Genel Büt
çeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına 
Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunul
duğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezke
resi ile 1987 Malî Yılı Kesinhesap Kanu
nu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu '(1/476, 3/666, 3/582) {S. Sayısı: 
134) (Dağıtma tarihi : 5.12.1988) 

X 3. — Katma Bütçeli idareler 1989 
Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/497) (S. 
Sayısı: 112) (Dağıtma tarihi : 5.12.1988) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gös
terir. 

X 4. —.1987 Malî Yılı Katma Büt
çeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Ge
nel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1987 Malî Yık Katma Bütçeli idareler 
Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/475, 3/667) 
(S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 
5.12.1988) 

3. 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7j 

KANUN TASARI VE 
TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 
İŞLER 





Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 

T. B M . M. (S. Sayısı : 157) 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Bir Ek 
ve Üç Geçici Madde Eklenmesine Dair 16.11.1988 
Tarih ve 3503 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu 
Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve 

Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/519, 3 /709) 

Türkiye 
Cumhurbaşkanlığı 30 . 11 . 1988 

Ankara 
KAN. KAR. : 39-18'/AS'-88-624 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

ligi : 18 Kasım 1988 tarih ve 1662-8088 sayılı yazınız. 
1. İlgideki yazınıza ekli olarak gönderilen 16 Kasım 1988 tarih ve 3503 sayılı 

«2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması ve Bu 
Kanuna Bir Ek ve Üç Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun» incelendi. Kabul edi
len Kanunla; 

a) Öğrencilerin sınava girebilmeleri için aranan koşullarda yeni bir düzenlemeye 
gidilmiş; 

b) Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanları ile öğrenciler için inkılap 
kanunlarına aykın olmamak üzere kılık ve kıyafet serbest bırakılmış ve bu konuyla 
ilgili olarak kişi veya kurumlarca sınırlayıcı işlem yapılamayacağı, karar verilemeye
ceği belirlenmiş; 

c) Disiplin suçu dışında, Yükseköğrenim Kurumları ile ilişiği kesilmiş olan öğ
rencilere, lisansüstü öğrenim yapanlar da dahil olmak üzere, öğrenimlerine devam 
edebilmelerini sağlamak için af getirilmiştir. 

2. Kılık ve kıyafeti düzenleyen Ek 16 ncı Madde, 2547 sayılı Kanunla ilgili de
ğişiklik tasarı ve tekliflerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşül
düğü sırada verilen bir önerge ile aşağıdaki gerekçeye dayandırılarak eklenmiş bulun
maktadır. 
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GEREKÇE : «Üniversiteler özerk kuruluşlardır, düşünce, inanç ve fikir hürriye
tinin en üst düzeyde temsil edildiği yerlerdir. Buralarda kılık, kıyafet gibi şekli ye 
gösterişe dayanan, aynı zamanda büyük ölçüde kişinin zevk, kültür ev inancına hitap 
eden şeylerle uğraşmak, yanlış anlamalara meydan vermektedir. 

Kaldı ki; Anayasamızın kişi haklan ile ilgili maddelerine de aykırı bulunmak
tadır. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle ek madde teklif edilmiştir.» 
Gerekçeden de anlaşılacağı üzere; Anayasamızın tüm vatandaşlara tanıdığı dü

şünce, inanç ye fikir hürriyetleri, sadece üniversiteler yönünden özleştirilmekte ve 
gerek öğretim elemanları, gerekse öğrenciler bakımından hiçbir yasal veya idari bir 
sınırlamaya tabi olmayan imtiyaz niteliğine dönüştürülmektedir. 

3. Hemen belirtmek gerekir ki; tüm hak, hürriyet, görev ve yetküer mutlaka 
bir sınırla çerçevelenmiş ve böylece kişilerin bulundukları statüler içindeki hareket 
kabiliyetleri ortaya konulmuştur. Bu sınırlamalar Anayasada olabileceği gibi yasa, 
tüzük ve yönetmelik türü belgelerde de yer almaktadır. Hukuk devleti içinde, sınırsız 
hak, hürriyet, görev ve yetkiden söz etmek mümkün değildir. 

Müteaküp maddelerde açıklandığı üzere, mevzuatımızda kılık ve kıyafetlerle ilgili 
hususların düzenlenmesinde dört esas göz önüne alınmıştır. 

a) Kılık ve kıyafetin Atatürk ilke ve inkılapları ile medeniyetçiliğine uygun ol
ması, 

b) Yalnız belli kamu görevlileri tarafından giyilen giysilerin başkalarınca giyil-
memesi, 

c) Giyim ve kuşamın kamu düzenini bozucu bir yönünün bulunmaması, 
d) Hizmetin gereklerine uygun olması. 
Bu esaslara uygun olarak kılık ve kıyafeti düzenleyen ve bunları bir yaptırıma 

bağlayan kurallar da, Türk Ceza Kanunu ile çeşitli yasa, tüzük, yönetmelik, kararna
me gibi metinlerde yer almaktadır. 

4. Türkiye Cumhuriyetinin temellerinin atıldığı ilk yıllarda Atatürk, Türk Dev
letinin ve toplumunun muasır medeniyetler seviyesine çıkarılması doğrultusunda or
taya koyduğu inkılap ve ilkeler yanında, kılık ve kıyafete de büyük önem vermiş ve 
daha sonra bu konudaki görüş ve düşüncelerini bir ilke şeklinde, ilk kez 24 Ocak 
1924 tarihli «Bilumum Devlet Memurlarının Kıyafetleri Hakkında Kararname» ile or
taya koymuştur. 

Atatürk'ün Bakanlar Kuruluna başkanlık etmek suretiyle kabul edilen bu karar
name özelliği medeniyle aşağıya aynen alınmıştır. 

«1. Ordu ve donanma mensupları ile ilmiye sınıfına mensup (olanlardan ve hok
kam gibi kıyafetleri devletçe sureti ımahsu&ada tayin edilmiiş bukaıanlardam maada 
biluiEium devlet memurlarının kıyafetleri; Dünya yüzündeki medenî milletlerin müş
terek ve umumî kıyafetlerin aynıdır. Yani gündüz 've gecenfc muhtelif vaziyetlerine 
ve resmî merasime göre giyiımcik üzere, muhtelif elbiseler ve şapkalardır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 157) 
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2. Binalar dahilinde başı açık bulunmak kaidedir. Selâm (teatisi baş işaretiyle 
olur. 

3. Binalar halicinde selâm teatisi şapka ile olur. 

4. AMMIMUIÎE halk, ordu ve donanma ve ilmiye sınıfına mahsus veya Sıükkâm 
için olduğu gibi kanunu mahsus ile tayin edilmiş elbiseleri giyemezler. Fakat devlet 
memurlarının kıyafetleri Ibllumum sunufu halk tarafından aynen veya hali mesailerine 
mutabık surette kabul olunabilir.» 

Türkiye Reisi Cumhura 
Gazi Mustafa Kemal 

Başvekil 
İsmet 

Müdafaai Milliye Vekili 
Recep 

Dahiliye Vekili 
M. Cemal 

Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 

Nafia Vekil 
Süleyman Sırrı 

Ticaret Vekili 
Ali Cenani 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Bahriye Vekili 
İhsan 

Hariciye Vekili Vek. 
Mahmut Esat 

Maarif Vekili 
Abdullah Suphi 

Ziraat Vekili Vek. 
Ali Cenani 

Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekili 
Dr. Refik 

Bu kararname ile Atatürk, tüm Devlet memurlarının kıyafetlerinin Dünya yü
zündeki medenî milletlerin müşterek ive umumî ıluyafettaHiin aynı olduğunu vurgap 
layarak, kılık ve 'kıyafet konusunun, Atatürk ilke ve inkılâplarından bari okluğunu 
kesin bir şekilde belirlemiştir. 

5. Yukarıda arz e#len hususlara ek olarak, [bugün toplumumuzun değişik sta
tülerinde bulunan kişilere kılık ve kıyafet yönünden uygulanışın mevzuata da değin
mekte yarar vardır. 

a) 3 Şubat 1935 tarih ve 2/1958 sayılı Bakanlar Kumîıs kararı île yürürlüğe ko
nulan 18 Şubat 1935 (tarihli «Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanunun Tatbiki 
Suretim Gösterir Nizamname»; 

b) 7 Aralık |1981 tarih ve 17537 sayılı Bakanlar Kum!» Kararı He yürürlüğe 
konıı'an 7 Aralık 1981 tarihli «Millî Eğitim Bakanlığı üe Diğer (Bakanlıklara Bağlı 
Okullardaki Görevliler i'e öğrencilerin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik», 

c) 21 Ocak 1982 tarih (ve 8/4219 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Ee «Kamu Ku
rum ve Kuruhsşlaruııda {Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik», 
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Bumdan ayrı olarak 12 Mayıs 1982 taırih ve 2670 sayın Kanunla Devlet Memurları 
Kanununa ilave edilen Ek 19 uncu Madde ile {(Kıyafet Mecburiyeti) başlığı altında 
aşağıdaki madde getirilmiştir : 

Kıyafet Mecburiyeti 

«EK MADDE 19. — Devlet memurları» kanun, tüzük ve yönetmeliklerin ön
gördüğü |kJhk ve kıyafet kurallarına uymak mecburiyetindedirler.» 

Görülüyor ki, başta Devlet memurları olmak üzere Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanlığına bağlı okuîferdalki görevliler ve öğrencilerin İkilik ve kıyafetleri kanun ve 
yönetmeliklerle düzenlenmiştir. 

Yükseköğretim Ikurumlarındıaki uygulamaya gelince; 
Yükseköğretim kurumlarında bulunan tüm görevli ve öğrencilerin kıbk ve kıya

fetleri ile ilgili son düzenleme, Yükseköğretim Kurumunun 30 Arabk 1982 tarihli genel-
gesidir. Bu genelge, yukarıda değinilen üç kararname göz önünde tutularak hazırlan
mıştır. Buna göre; 

«Yükseköğretim kurumlarında bulunan bilumum görevli ve öğrencilerin Atatürk 
inkılap ve ilkelerine uygun, uygar, aşırıcılığa kaçmayacak şekilde sade bir kılık kıya
fette olmaları esastır.» 

Bu genelgeye ek olarak, 13 Ocak 1985 tarihlî «Yükseköğretim Kurumlan öğrenci 
Disiplin Yönetmeliğinde 8 Ocak 1987 tarihinde yapılan değişiklik sonunda 7 inci mad
deye ilave edilen (h) fıkrası ile; 

«Yükseköğretim kurumlarının dersane, laboratuvar, klinik, poliklinik ve koridorla
rında çağdaş kıyafet ve görünüm dışındaki bir kıyafet ve görünümde bulunmak...» 

Yasaklanmış ve buna ayları davranış disiplin suçu sayılmıştır. 
Kılık ve kıyafet kurallarına uymayan öğrencilere disiplin cezası uygulanarak ba

zılarının üniversite ile ilişiği kesilmiştir. Bu cezalara karşı, ilgili öğrencilerce idari yar
gıya başvurularak, üniversitelerce alınan kararların iptali dava edilmiş ise de, idare 
mahkemeleri ve Danıştay, kıbk ve kıyafeti düzenleyen kuralların yasalara aykırı olma
dığına karar vermiştir. Yukarıda değinilen örnekler de göstermektedir ki, kural ola
rak kılık ve kıyafet serbest olmakla birlikte, birtakım düzenlemelere ve sınırlamala
ra gidildiği görülmektedir. 

6. Anayasanın 174 üncü maddesinde yer alan İnkılâp kanunlarına gelince: Ek 
16 ncı maddeye göre, Anayasanın 174 üncü maddesinde yer alan İnkılâp kanunlarına 
aykın olmamak kaydıyla Yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanlan ile öğren
cilerin kılık ve kıyafetleri serbest bırakılmıştır. Hükümleri saklı tutulan, kılık ve kıya
fetle ilgili İnkılâp kanunları, ise, 25 Teşrinisani 1341 tarihli ve 671 sayılı «Şapka İkti-
sası Hakkında Kanun» ile 3 Kanunuevvel 1334 tarihli ve 2596 sayılı «Bazı Kisvelerin 
Giyilemeyeceğine Dair Kanun»dur. 

Bu kanunlardan birisi, şapka giyme zorunluluğunu getirmiştir. Türk halkının şap
ka dışında bir başka başlık taşıyamayacaktan ifade edilmiştir.; 
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Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun ise, herhangi din ve mezhebe men
sup olursa olsunlar ruhanilerin mabet ve ayinler haricinde ruhani kisve taşımaları ya» 
saklanmış ve ayrıca kanuna tevfikan) teşekkül etmiş ve edecek olan izcilik ve sporculuk 
gibi topluluklar ve cemiyet ve kulüp gibi heyetler ve mekteplere mahsus kıyafet, alâmet 
ve kvazım taşımak istedikleri zaman yalnız nizamname veya talimatname ile muay
yen tiplere uygun kıyafet, alâmet ve levazım taşıyabileceklerini; Türkiye'de bulunan 
Türklerin ve yabancıların, yabancı memleketlerin siyaset, askerlik ve milis teşekkül
leri ile münasebetli kıyafet ve alâmetleri ve levazımı taşıyamayacaklarını öngörmüş
tür. 

7. Kılık ve kıyafet ile ilgili bazı düzenlemeleri ortaya koyduktan ve Atatürk'ün 
bu konudaki uygarca görüş ve düşüncelerini yansıtan ilkelerini belirledikten sonra, 
Yükseköğretim kurumlarına getirilen sınırsız kılık, kıyafet yönünden Anayasa hüküm
lerinin incelenmesi gerekmektedir. 

1982 Anayasasının 2 nci maddesinde; 

«MADDE 2. — Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, millî dayanışma ve adar 
let anlayışı içinde, insan haklarına saygılı Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta 
belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir.» 

Hükmü yer almaktadır. 
Anayasanın 2 nci maddesi Atatürk milliyetçiliğine bağlılığı belirledikten sonra, 

başlangıç bölümünde bulunan bu temel ilkelere de atıfta bulunmuştur. 
Anayasanın dayandığı temel görüş ve ilkeleri belirten başlangıç kısmı, Anayasa

nın metnine dahil olup, uygulanması gerekli hukuk kuralları niteliğindedir. Bu husus 
Anayasa Mahkemesinin; 

a) 3 Aralık 1975 tarih ve 15431 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2-14 ve 
25 Şubat 1975 tarih ve Esas No. : 1973/37, Karar No. : 1975/22 sayılı; 

b) 31 Ocak 1987 tarih ve 19358 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 9 Ekim 1986 
tarih ve Esas No. : 1986/18, Karar No. : 1986/24 sayılı; Kararlarında açıklanmıştır. 

Anayasanın Başlangıç bölümünde yeralan ilkelerden biri de, üç ve yedinci parag
raflarda belirtilen «Atatürk İnkılâp ve İlkelerine Bağlılık» ilkesidir. 

Özellikle konumuz açısından önemli olan bu ilkeleri aşağıda belirtmekte yarar gö
rülmektedir. 

«... Atatürk'ün belirlediği milliyetçilik anlayışı O'nun inkılâp ve ilkeleri doğrul
tusunda;» 

«— Hiçbir düşünce ve mülâhazanın Türk millî menfaatlarının, Türk varlığının 
Devleti ve ülkesiyle bölünmezliği esasının, Türklüğün tarihî ve manevî değerinin Ata
türk milliyetçiliği, ilke ve inkılâpları ve medeniyetçiliğinin karşısında koruma göreme
yeceği ve lâiklik ilkesinin gereği kutsal din duygularının Devlet işlerine ve politikaya 
kanştırılamayacağı;» 

Bu ilkelerin Anayasanın gerek metnine ve gerekse ruh ve esprisine aykırı düşe
cek bir biçimde yorumlanması mümkün değildir. 

Çağdaş giyim, Atatürk milliyetçiliği ,üke ve inkılâpları ve medeniyetçiliğinin vaz
geçilmez bir gereğidir. 
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Şu hususu da belirtmek gerekir ki, Atatürk medeniyetçiliği, ilke ve inkılâpları ge
rek 671 sayılı «Şapka tktisası Hakkında Kanun» ve gerekse 2596 sayılı «Bazı Kisve
lerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun»un gerekçelerinde yeralan; 

«Medenî ve asrî milletlerin kâffesinin müşterek serpuşu olan şapkanın ikamesi 
lüzumu taayyün etmiş ve muhterem milletimiz bu asrî ve medenî serpuşu iktiza eyle
mek suretiyle cümleye numune-i imtisal teşkil eylemiş olduğundan..» 

«... lâiklik esasını inkılâbın ve rejimin ana umdesi tanımış olan Cumhuriyet hü
kümeti bu yolda attığı adımların tabiî bir netice ve icabı olarak ruhanilerin dinî kıya
fetlerini ancak ayinler esnasında taşıyıp ayinler haricinde herhangi bir ferdin taşıya
bileceği kıyafetlerde bulunması hususunu lüzumlu görmüş ve bu gayenin temini için 
bağh kanun lâyihasını Büyük Meclise sunmuştur...» 

Şeklindeki sözler, Atatürk milliyetçiliği ilke ve inkılâpları ve medeniyetçiliği ile 
Ek 16 ncı Maddede mahfuz tutulan İnkılâp Kanunlarının da ötesinde yeralan, bir 
dünya görüşü, bir yaşam felsefesini ortaya koymaktadır. İnkılâp Kanunları, bu dünya 
görüşü ve yaşam felsefesinin temel ve dayanaklarını oluşturmaktadır. 

Bu nedenle İnkılâp Kanunları, Anayasanın 174 üncü maddesi ile saklı tutulmak
la beraber, Anayasanın Başlangıç kısmı, üstün bir hukuk kuralı olarak değerlendiril
miş ve hiçbir düşünce ve mülâhazanın Atatürk milliyetçiliği ilke ve inkılâpları ve me
deniyetçiliğinin karşısında koruma göremeyeceği kesinlikle belirtilmiştir. 

8. Gerek öğretim elemanlarına ve gerekse öğrencilere tanınan sınırsız kılık ve 
kıyafet serbestisi Atatürk ilke ve inkılâpları ve medeniyetçiliği ile bağdaşmayacağı gi
bi, öğretim elemanları ve öğrencilerin çarşaf, peçe, parka, şalvar, şort, potur ve gece 
elbisesi gibi görüş ve inanışlarını simgeleyen kıyafetlerle veya büyük çoğunluğun hiç
bir zaman kabul edemeyeceği saç ve sakal biçimleriyle Yükseköğretim Kurumlarına 
gelmelerini, gençler arasmda sosyal görüş ve inanış, din ve mezhep ayrılığını tahrik ve 
teşvik edecek üniversiteler ve üniversite öğretim elemanlarıyla öğrencileri arasında 
farklılaşmalara, değişik şekilde cephelere ve kamplara bölünmelere ve bunun sonucu 
çatışmalara neden olacak ve bu durumda sınırsız hak olan kılık kıyafet özgürlüğü, 
Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, millî egemenliğin, millî güven
liğin, kamu düzeninin ciddî şekilde bozulmasına neden olabilecektir. 

Kaldı ki, İkilik ve kıyafetin Yükseköğretim Kurumlarında bu şekilde hiçbir sınır
lamaya tabi olmaksızın serbest bırakılması, bundan sonra da bu uygulamaların başta 
kamu görevlileri olmak üzere tüm öğretim - eğitim kuruluşlarına yansımasına önayak 
olacak, kılık ve kıyafetle ilgili diğer yasal düzenlemeler kalkacak ve Anayasal kurum
lar da dahil toplumun her kesiminde bir kargaşa meydana gelecektir. 

9. Toplumun değişik (statülerinde bulunan bireyleri bir kenara bırakarak ve üni
versitelerin özerklik ilkesine (dayanılarak, «Yükseköğretim elemanlarıyla öğrencilerin kı
lık ve kıyafetleri serbesttir, bunlar kısıtlanamaz.» şeklinde bir düzenlemeye gütmek, hu
kuk tekniği ile bağdaştırılması güç bir düzenlemedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 157) 
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Kaldı ki, Anayasanın 130 uncu maddesinde sözü edilen özerklik, sadece bilimsel 
özerklik olup, Yükseköğretim Kurumlarında kılık ve kıyafetin bazı düzenlemelerle (sınır
landırılması, bu özerkliği ortadan kaldıran veya zedeleyen nitelikte değildir. 

Atatürk düşünce ve görüşleri doğrultusunda; aydın, uygar, Cumhuriyetçi gençler 
yetiştirmekle, bazı kuralları öğretmek ve benimsetmekle görevli çağdaş eğitim ve öğretim 
esaslarına dayanan Yükseköğretim Kurumlarının, bu düşünce ve çağdaş uygarlıktan 
ödün vermesi düşünülemez. 

İC. Kanunun Ek 16 ncı Maddesine yöneltilen görüşler dışında; 
a) 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesine ilave edilen; «Yu

karıdaki hükümler açıköğretim görmekte (olan öğrencilere de uygulanır, öğrencilik hak
kından yararlanmayan öğrenciler, gerekli harçları ödemek kaydı ile ve sınava girmek 
için öngörülen şartları sağlamak suretiyle 1992 yılı sonuna kadar (müteakip dönemlerin 
sınavlarına girebilirler.» 

Şeklindeki hükmü üzerinde de durmak gerekmektedir. 
Bu hüküm, Açıköğretim öğrencilerine tüm sınıflarda 1992 yılına kadar belli ko

şullarda aftan yararlanma hakkım getirmesine ve bu haliyle geçici bir statüyü belirle
mesine rağmen, geçici madde yerine asıl ve devamlı (madde olan |44 üncü madde içeri
sinde düzenlenmiş bulunmaktadır. Bu ise, 2547 saydı Kasunun (sistematiğine uymadığı 
gibi, belli biı süre sonra uygulamadan kalkacağı için kanun yapma (tekniği ile de çeliş
mektedir. Kaldı ki, diğer Yükseköğretim Kurumlarında bulunan öğrençüer için afla il
gili getirilen hususlar, geçici maddelerde düzenlenmiştir. 

b) Diğer taraftan Geçici 30 uncu Maddeyle bu Kanunun yayımı tarihine kadar 
disiplin suçu dışında kalan sebeplerle kurumlarıyla ilişkisi kesilmiş veya 1988 - 1989 
Eğitim ı- Öğretim yılı sonuna kadar ilişiği kesilecek olanlara, bu Kanunun yayımı tarihi 
itibariyle üç ay içinde ilgili Yükseköğretim Kurumlarına müracaat etmeleri şartıyla laftan 
yararlanma imkânı tanınmaktadır. 

1988 - 1989 Eğitim - Öğretim yılı yeni başladığına ve bir ölçüde bu süre Ekim/1989 
tarihine kadar devam edeceğine göre, Kanunun yayımı tarihinden itibaren (üç ay içinde 
bu tür öğrencilerin ilgili Yükseköğretim Kurumlarına müracaat etmeleri düşünülemez. 
Bu sebeple bu öğrenciler için yeni bir müracaat süresinin kanunla belirlenmesi (gerekir
ken, bu yolda da herhangi bir düzenleme yapılmadığı görülmektedir. 

11. Bütün bu durumlar göz önüne (alınarak; 16 Kasım 1988 tarih ve 3503 sayılı 
«2547 saydı Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapüırmsı ve Bu 
Kanuna Bir Ek ve Üç Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun» Anayasanın 89 uncu 
maddesi gereğince bir defa daha görüşülmek üzere iade edilmiştir. 

Arz olunur. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

.Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 157) 
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Millî Eğitim Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 8.12.1988 
Esas No. : 1/519, 3/709 

Karar No. : 10 

TÜRKİYE BÜYÜK MİMJIJHr MEJCUM BAŞKANLIĞINA 

Anayasanın 89 unou madldesl gereğtinee feıir defa klalha görüşülmek üzere iade edilen 
16.11.1981 tarih ve 3503 sayılı «2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesin
de Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Bir Ek ve Dört Geçici Madde Bkleınımesine Dair 
Kanun» Kcmisyonıımuzun 8.12.1988 tarihli itoplantısınlda Millî Eğitim ve Yükseköğre
tim Kurulu temsilcilerinin ide katılması ile görüşüldü. 

Cumhurbaşkanınca iade edilen Kanunun gerekçesi üzerinde yapılan görüşmelerden 
sonra maddelere geçilmiş ve; 

44 üncü maddenin ayrıntılı olarak düzenlenmiş olmasının, yükseköğretim kurumla
rında eğitim ve öğretim yapılan programlarda çeşitli iaçılardan uyumsuzluk yarattığı daima 
ileri 'sürülmektedir. ÎBu sorunlara çözüm yolu bulmak ve üniversitelerin bilimsel özerk
liğinin önemli bir unsuru olan eğitim ve öğretim düzeninin üniversitelerce oluşturulma
sına imkân 'sağlamak üzere madlde genel anlamda Idüzenlenrniş ve ayrıntıların şekillen
dirilmesi üniversite senatolarına bırakılmıştır. 

Ayrıca Ibu maddede Açık Öğretim öğrencilerinin süre kısıtlamaları İçinde öğrenci
lik haklarından yararlanması tabiî sayıldığından bu haklardan yararlanmamak kaydı ile 
eğitim ve öğretimini süre (sınırları Idişjmda ıda sürdürebilmesi öngörülmüştür. 

Kanunun geri ıgörideriilme gerdkçelerinıden 'biri de 2 nci maddeye eklenen Ek Madde 
16 dır. Bu mddede «öğretim elemanları ile öğrencilere kılık ve kıyafet serbestisi» getirme
ye ilişkindir. 

Kanunun bu ek maddesiyle, Guniıuribaşkanlığının anılan yazılarında ıbeJürftilen ge
rekçelerin hiçbirine imkân ve fırsat verilmesi Komisyonumuzca düşünülmediğinden ve 
esasen, 'Mi'ltelfivek'ilerinin, Anayasamızın '81 indi maddesi gereğince «Bülyük Türk Mil
leti önünde namus ve şerefleri üzerine andiçme»lerinin millî ve manevî sorumluluğu da 
buna imkân vermeyeceğinden, Ibu hürriyetin veya hakkın, «devletin ülkesi ve milletiyle 
bölünmez bütünlüğünün, millî egemenliğin, millî güvenliğin, kamu düzeninin ciddî şekil
de 'bozulacağına selbep olabileceği» endişesine Komisyonumuz katılamamıştır. 

Bu gerçeğe rağmen, Gumhuribaşkanlığının Ibelifltftiği, lOİalbilecek sapmalara, saptır
malara veya aüistimalilere (vesile veya vasıfta lölunma endişesini de yok ötmek için, Yük
seköğretim KururMarınfdakİ kargaşayı, farlfclı tultuim ve davranış'lan, isltikrarsız uygula
maları önlemek için yeni Ibİr 'düzenleme yapılmıştır. 

Geçici 30 uncu maddede yapılan değişiklikle 1988 - 1989 eğitim öğretim yık sonun
da il'işdği kesilecek (olanlara ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren 3 ay içlinde iligili Yük
seköğretim Kurumlarına müracaat etmeleri hükmü getirilerek madde bu değişiklikle ka
bul edilmiştir. 
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Kanunun Geçici 31 ve 32 indi maddeleri aynen kalbul edilmiştir. 
Kanuna eklenen yeni bir geçici maiddte ile 44 üncü maiddede öngörülen yönetmeli

ğin bir an önce düzenlenerek yayımlanması sağlanımıştır. 
Kanunun 44 üncü 'maddesi yeniden diizenlendÜği ve yeni ibir geçici madde eklen

diği için Kanun başlığı da 'bu 'doğrultuda yeniden düzenlenm!işltir. 

Yürürlük ve yürütme ile ilgili olan1 4 ve 5 inci maldldeler aynen kalbul edilmiştir. 
Komisyonumuz, raporumuzun ibir an önce gtöriiştüierelk KanuMaşmaisını temünen 

içtüzüğün 53 üncü maddesi uyarınca Genel Kurulda öncelikle görüşülmesini kabul et
miştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına arz edilmek üzere yüksek Baışlkanlığa saygı ile 
sunulur, 

Başkan 
Avnl Akyol 

İstanbul 

Sözcü 
A. Servet Hacıpaşaoğlu 

Kayseri 

Üye 
Baki Durmaz 

Afyon 

Üye 
Kenan Süzer 

Tokat 
Ek 16'ya karşıyım. 

Üye 
M., Ali Doğuştu 

Bingöl 

Üye 
M. Fuat Erçetin 

Edirne 
Ek 16. md. muhalifim. 

Üye 
'Ahmet Günebakan 

Gaziantep 

Üye 
Temel Gündoğdu 

İstanbul 

s Başkanvekili 
Kemal Karhan 

İzmir 

Kâtip 
Mehmet Şimşek 

Konya 

üye 
Mustafa Kızıloğlu 

Afyon 

Üye 
Rıza Yılmaz 

Ankara 
Ek 1,6, md. muhalifim. 

Üye 
Cemal Şahin 

Çorum 
Ek 16. maddeye muhalifim. 

Üye 
M. T ahir Şaşmaz 

Elazığ 

Üye 
Nuri Gökalp 

İstanbul 

Üye 
Türkân Akyol 

İzmir 
Ek 16'ya muhalifim. 
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Üye 
A. Erdem Bayazıt 
Kahramanmaraş 

Üye 
Mehmet Korkmaz 

(Kütahya 

Üye 
Mustafa Nazikoğlu 

Rize 

üye 
Adil Küçük 

Konya 

Üye 
M. Bülent Çaparoğlu 

Malatya 

Üye 
H. Aydın Ar vasi 

Van 
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ANAYASANIN 89 UNCU MADDESİ GEREĞİNCE CUMHURBAŞKANINCA 
BİR DAHA GÖRÜŞÜLMEK ÜZERE GERİ GÖNDERİLEN KANUN 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması ve Bu 
Kanuna Bir Ek ve Üç Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 

Kanun No. : 3503 Kabul Tarihi : 16.11.1988 

MADDE 1. — 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü 
maddesinin 25.12.1985 tarihli ve 3248 sayılı Kanunla değişik (a) fıkrasının birinci 
paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirüımiş ve aynı fıkranın beşinci paragrafından sonra 
gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir. 

a) Öğrenciler bir dersin sınavıma girebitoek için o derse devam etmek, yarı yıl 
içinde açılacak en az bir ara sınavına katılmak ve o dersin uygulamalarını başarılı ola
rak tamamlamak zorundadırlar. Sınava katılabilmek için en az ara sınav notu orta
laması ile iara sınav notlarının sınav başarı notuna katkısı', ara sınav düzenleme esas
ları Yükseköğretim Kurulunca yapılacak bir yönetmelikle belirlenir. 

Yukarıdaki hükümler açık öğretim görmekte olan öğrencilere de uygulanır. Öğ
rencilik haklarından yararlanmayan öğrenciler, gerekli harçları ödemek kaydı ile ve sı
nava girmek için öngörülen şartları sağlamak suretiyile 1992 yılı sonuna kadar mütea
kip dönemlerin sınavlarına girebilirler. 

MADDE 2. — 4.11.1981 tarihti ve 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde ek
lenmiştir. 

EK MADDE 16. — Anayasanın 174 üncü maddesinde yer alan İnkılâp Kanun
larına aykırı olmamak kaydı üe yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanları ile 
öğrenciler için kılık ve kıyafet serbesttir. Bu konu üe ilgili olarak kişi veya kurumlarca 
sınırlayıcı işlem yapılamaz, karar, alınamaz. 

MADDE 3. — 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler 
eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 30. — Bu Kanunun yayımı tarihine kadar disiplin suçu dışında 
kalan sebeplerle kurumlarıyla ilişkisi kesilmiş veya 1988 -1989 Eğitim - Öğretim yılı so
nuna kadar ilişiği kesilecek olanlara, bu Kanunun yayımı tarihi itibariyle üç ay içinde 
ilgülıi Yükseköğretim Kurumlarına müracaat etmeleri şartıyla, ilişkilerıinin kesilmesine 
sebep olan her ders için açılacak ilk sınav döneminde bir sınav hakkı verilir. Bunlar
dan başarılı olanlar, kayıtları yeniden açılmak suretiyle 44 üncü maddedeki sınırlar 
içinde öğrenimlerine devam ederler. Durumları 44 üncü maddedeki sınırlara uymayan
ların öğrenciliğe iıntibakllan ile ilgili esasları Yükseköğretim Kuruttu tarafından tespit 
edilir. 
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MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Bir Ek ve Dört Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 

MADDE 1. — 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 
üncü maddesi: aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Öğretim süresi 
Madde 44. — Yükseköğretim kurumlarında, ön lisans ve lisans düzeyinde öğre

nim yapan öğrencilere bu öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azamî süreler, iki 
yıllık ön lisans için dört, dört yıllık lisans için yedi yıldır. Öğrenciler normal eğitim-
öğrefcim süresi beş yıl olan programları sekiz yılda, altı yıl! olan programları ise dokuz 
yılda tamamlamak zorundadırlar. Bir eğitim-öğretim programında başarısız en çok 
üç ders ıkailldığı takdirde ıbu süreler aşılabilir. Açık öğretim öğrencileri, öğrendik 
haklarından yararlanmamak kaydı ile bu sürelerle kısıtlı değildirler. 

Üniversite senatoları, ön lisans ve lisans düzeyi öğretimlerde sürdürülecek esas
ları, devam, ara sınav sayısı ve bunların 'başarı notuna katkısı, uygulama, sınav ve 
'bütünleme gi'bİ şartları yönetmeliklerle belirlerler. 

Lisans öğrenimini tamamlamayanların veya tamamlayamayanların ön lisans dip
loması almaları veya meslek yüksekokullarına intibak ettirilmeleri Yükseköğretim 
Kurulu 'tarafından 'hazıırianacak yönetmelik esaslarına göre düzenlenir. 

MADDE 2. — 4.11.1981 tarihli Ve 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde ek
lenmiştir. 

EK MADDE 16. — Yükseköğretim kurumlarında dersane, laboratuvar, klinik, po
liklinik ve koridorlarında çağdaş kıyafet ve görünümde bulunmak zorunludur. Dinî 
inanç sebebiyle boyun ve saçların örtü veya türbanla kapatılması serbesttir. 

MADDE 3. — 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler 
eklenmiştir. 

GEÇtCt MADDE 30. — Bu Kanunun yayımı tarihine kadar disiplin suçu dışın
da kalan sebeplerce kurumlarıyla ilişkisi kesilmiş veya kesilme durumuna gelmiş olan
lara bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde; 1988 - 1989 eğitim - öğretim 
yılı sonunda ilişiği kesilecek olanlara ilişiklerinin (kesildiği tarihten itibaren üç ay için
de ilgili Yükseköğretim kurumlarına müracaat etmeleri şartıyla, ilişkilerinin kesilme
sine sebep oilan her ders için açılacak ilk sınav döneminde bir sınav hakkı verilir. Bun
lardan başarılı olanlar, kayıtları yeniden açılmak suretiyle 44 üncü maddedeki sınıriar 
içinde öğrenimlerine devam ederler. Durumları 44 üncü maddedeki sınırlara uyma
yanların öğrenciliğe intibakları ile ilgili esaslar Yükseköğretim Kurulu tarafından tes
pit edilir. 
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(Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşiilmıek) 
Üzere Geri Gönderilen (Kanun) 

Bulundukları Yükseköğretim Kurumunun bütün derslerini almış olup birinci fık
rada verilen sınav hakkını kullandıktan sonına ara -sınıf veya son -sınıf dersJerindien en 
fazla üç dersten başarısız olanlara, başarısız oldukları bu dersler için açılacak ilk sınav 
döneminde bir sınav hakkı daha verilir. Bunlardan, uygulamalı dersler dışındaki ders
lere devam şartı aranmaz. 

İkinci fıkrada verilen hakkı da kullanmak suretiyle mezun olmak için bir tek dersi 
kalan son sınıf öğrencileri ile halen tek dersten son sınıfta bekleyenler, bu dersin açı
lacak yarı yıil sınavilarına öğrenim harçlarını ödemek kaydıyla, 1992 yılı sonuna kadar 
girebilirler. Bu öğrenciler, öğrencilik hakliarından yararlanamazlar. 

GEÇİCİ MADDE 31. — Fakültelerde ve/veya ilgili enstitülerde iisanüstü eğitime 
başlamış ancak daha sonra çeşitli sebeplerle yönetmeliklerde öngörülen süreler içinde ge
rekli aşamaları (lisans üstü ders sınavı, yeterlik sınavı ve tez sınavı gibi) başarı ile ta-
mamliayamayarak kayıtları silinenlere bu aşamalarda, bu Kanunun yayımı tarihin
den itibaren 3 ay içinde başvurmaları halinde bir hak verilir. 

GEÇİCİ MADDE 32. — Gülhane Askerî Tıp Akademisinde okurken bu Kanunun 
yayımı tarihine kadar disiplin suçu dışında kalan sebeplarüe illi skisi kesilmiş olanlara 
da, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 3 ay .içinde üniversitelerdeki tıp fakülte
lerine başvurmaları halinde geçici 3:0 uncu madde hükümleri uygulanır. 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Bulundukları Yükseköğretim Kurumunun bütün derslerini almış olup birinci fık
rada verilen sınav hakkını kullandıktan sonra ara sınıf veya son sınıf derslerinden en 
fazla üç dersten başarısız olanlara, başarısız oldukları bu ders'ler için açılacak ilik sı
nav döneminde bir sınav hakkı daha verilir. Bunlardan, uygulamalı dersler dışındaki 
derslere devam şartı aranmaz. 

İkinci fıkrada verilen hakkı da kullanmak suretiyle mezun olmak için bir tek der
si kafan son sınıf öğrencileri ile hailen tek dersten son sınıfta bekleyenler,, bu dersin 
açılacak yarı yıl sınavlarına öğrenim harçlarını ödemek kaydıyla, 1992 yılı sonuna ka
dar girebilirler. Bu öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar. 

GEÇİCİ MADDE 31. — Kanunun Geçici 31 inci maddesi aynen (kabul edil
miştir. 

GEÇICÎ MADDE 32. — Kanunun Geçici 32 nei maddesi aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 33. — Üniversite senatoları 44 üncü maddede öngörülen yö-
ınetmdiği, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren bir ay içinde düzenleyerek ya
yımlarlar. 

MADDE 4. — Kanunun 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Kanunun 5 inci maddesi aynen kabul edilm'iştir. 
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