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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 09.00'da açılarak üç oturum yaptı. 
1990 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile 

1988 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanun Tasarılarının 
(1/618, 1/619; 1/598, 3/993; 1/599, 3/994) (S. Sayıları: 281, 282, 287, 288); 

Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanarak, maddelere geçilmesi kabul edildi ve tasarıla
rın 1 inci maddeleri okundu. 

13 Aralık 1989 Çarşamba günü saat 10.00'da toplanmak üzere birleşime saat 20.21'de son 
verildi. 

Kâtip Üye 
İstanbul 

Mustafa Sangül 

Başkan 
İsmet Kaya Erdem 

Kâtip Üye 
Edirne 

ismail Üğdül 

Kâtip Üye 
Balıkesir 

Ali Sami Akkaş 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş 
KÂTİP ÜYELER : Kadir Demir (Konya), Mustafa Sangül (İstanbul) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 45 inci Birleşimini açıyorum. 
II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 

DİĞER İŞLER 
1. — 1990 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları 

ile 1988 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları, (1/618, 
1/619; 1/598, 3/993; 1/599, 3/994) (S. Sayıları : 281, 282, 287, 288) (1) 

A) TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 1990 Malî Ydı Bütçesi 
2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 1988 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — 1990 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanunu tasarılarıyla, 1988 Malî Yılı 

Kesinhesap Kanunu tasarıları üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 
Programa göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi ve kesinhesabının görüşmelerine baş

lıyoruz. 
Komisyon ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Temsilcisi Sayın Başkanvekili yerle

rini almışlardır. 
Bütçe üzerinde söz alan milletvekili arkadaşlarımın adlarını sırasıyla okuyorum : Sosyal-

demokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Ayhan Arifağaoğlu; Anavatan Partisi Grubu adına 
Sayın Hilmi Biçer; Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Orhan Şendağ. 

Şahısları adına, lehinde Sayın Mustafa Şahin, aleyhinde Sayın Fuat Atalay. 
Şimdi sırasıyla söz veriyorum. Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Ayhan 

Arifağaoğlu; buyurun. (SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA AYHAN ARİFAĞAOĞLU (Artvin) — Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti Gru
bunun görüşlerini arz etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. Hepinizi en derin saygılarımla 
selamlarım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhuriyetimizin temel müesseselerden birincisidir. Ege
menlik, kayıtsız şartsız milletindir ve millet adına bu hakimiyet hakkını Yüce Meclis kullanır. 

Sayın milletvekilleri, Kurtuluş Savaşını gerçekleştiren Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 
70 yaşına girmesine kısa bir süre kalmıştır. Bu süre içinde, kurum olarak varlığına birkaç kez 
son verilmiştir. Türk halkı, kendi oylarıyla seçtiği Parlamento dışında başka bir kurum ya da 
kurulu benimsemeyeceğini her defasında belirterek, demokrasiyi, tek erdemli rejim olarak ya
şatacağını açıkça kanıtlamıştır. 

(1) 281, 282, 287, 288 S. Sayılı Basmayazılar 12.12.1989 tarihli 44 üncü Birleşim Tutanağına eklidir. 
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Değerli milletvekilleri, bizlerin asıl görevi, ulusal egemenlik ilkesini, sağlam, sarsılmaz te
mellere oturtmak, demokratik parlamenter rejimin saygınlığına hep birlikte sahip çıkmaktır. 
Bunun için Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bir hukuk devleti olduğuna samimi inanarak, çağdaş 
devlet anlayışının gereklerini yerine getirmeliyiz. Hukuk devleti olmanın koşullarında mutlaka 
mutabakata varmamız gerekir. Bunun için, devletin yapısını içeren Anayasanın biçimsel meş
ruluk etiketinin yanı sıra, demokratik niteliğinin de bulunması gerekir. Anayasayı yapan kuru
mu bağlayan birtakım ilkeler, kurallar olması gerekir. Bu kuralları şöyle sıralayabiliriz : 

Kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, insan onur ve haklarına saygılı olmak zorundadır. 
Ulusal egemenlik ilkesine bağlı olmak zorundadır. 
Kuvvetler ayrılığı prensibini benimsemiş olmak zorundadır. 
Yargı bağımsızlığını, hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde uygulamaya koymuş olmalıdır. 
Eşitlik ve adalet, devletin temel prensibi olmalıdır. 
Keyfîlik ve zorbalığa prim verilmemelidir. 
Devlet işleri açık ve net olmalıdır. 

Bu kuralları çiğneyen ne kadar kanun yapılmış olursa olsun, o devlete hukuk devleti diye
meyiz. Ancak o devlet, kanun devleti olarak isimlendirilebilir. Hukuk devleti kurallarını uygu
layan devletin parlamentosu ve parlamenterleri saygınlığını korur ve yaşama geçirir. Aksi tak
dirde, parlamento ve parlamenterlerin saygınlığını koruyamayız. 

Mevcut Anayasada Yüce Meclisin yetkilerini kısıtlayan birçok madde mevcuttur. Bu mad
deler, değiştirilerek düzeltilemez. Yeni bir Anayasa yapılmalı; Meclisin üstünlüğü, temel ilke 
olarak, yerine oturtulmalıdır. Ancak böyle bir yapılanma ile, parlamento ve parlamenterlerin 
yüceliğini, kutsallığını sağlayabiliriz. 

Anayasanın 87 nci maddesi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkilerini saymak
tadır. Bunlardan önemli dört tanesi şunlardır : Yasa yapmak, bütçe yapmak, vergi koymak ve 
denetim görevi. Şimdi bu görevlerin işlevine bakalım. Türkiye Büyük Millet Meclisinin günde
mine bakarsak, genel görüşme ve Meclis araştırması yapılmasına dair önergelerin sayısı 24, 
sözlü soruların gündemdeki sayısı 482, kanun tasarı ve teklifleriyle komisyonlardan gelen di
ğer işlerin gündemdeki sayısı 8. Gündeme bakılınca, sözlü soru yoluyla Hükümeti denetleme 
yolunun kapanmış olduğu görülür. Sorulan sorulara iki yıldır sıra gelmemekte, soru güncelli
ğini kaybetmektedir. Sorulan her soru, Meclis gündeminin sıra numarasını yükseltmektedir. 
Gündem sayfaları biraz daha kabarmaktan başka bir işe yaramaz hal almıştır. Son iki haftada, 
Danışma Kurulu önerisi uyarınca sözlü sorulara cevap verilmeye başlandığı için, iki yıl önce 
sorulan soruların bazıları yanıtlanabilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin, denetim görevini yapabilmesi için, Meclisin çalışma sü
resi yetmiyorsa, Meclis Genel Kurulu pazartesi günleri de çalışsın. Bu önerimiz ANAP oyla
rıyla reddedilmesin. Meclisin denetim görevini yeterince yerine getirmesi için pazartesi günleri 
toplanması uygun görülmezse, saat 15.00'te toplanan Genel Kurul toplantıları saat 14.00'te 
başlarsa, bu bir saat, soru önergelerine ayrılırsa, Yüce Meclisin denetim yapma yolu açılmış 
olur; güncel olarak sorulan sorulara zamanında yanıt alma imkânı doğmuş olur. Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanlığının bu duruma bir çözüm bulması için gerekli titizliği gösterme
sini bekliyoruz. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisinin ikinci önemli görevi yasa yapmaktır. Türkiye, yasalarla 
değil, kanun hükmünde kararnamelerle yönetilen bir ülke haline gelmiştir. En önemli ekono
mik ve sosyal politikalar, kanun hükmünde kararnamelerle yürürlüğe konmakta; devletin ya
pısı, kanun hükmünde kararnamelerle değiştirilmektedir. Acil durumlarda geçici bir süre için 
Anayasamızda öngörülen kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi, ANAP Hükümetle
rince, amacını aşan bir biçimde kullanılmakta; ANAP Hükümetleri, bu alışkanlığından vaz
geçmediği gibi, bu tutumlarını ısrarla devam ettirmektedirler. 

1982 Anayasası bile, kanun hükmünde kararnamelerin sürekli olmasını önlemek istemiş
tir. Bunun için de, kanun hükmünde kararnamelerin yürürlüğe konulabilmesi için, Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunulmasını ve Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan kanun hükmünde ka
rarnamelerin de ivedilikle görüşülmesini öngörmüştür. 

Kanun hükmünde kararnameler, yürürlüğe konması için Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sunulmakta; fakat Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarının gündemine bir türlü alınma
maktadır. Kanun hükmünde kararnamelerin Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmesini 
engellemek, Anayasaya aykırı bir davranıştır. Bu uygulama, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
yasa yapma yetkisinin sınırlandırılması ve bunun uzun süre devam etmesi sonucunu vermekte
dir. Yeni Meclis Başkanımızın, Meclise sunulmuş bulunan kanun hükmünde kararnamelerin, 
komisyonlarda bir an önce görüşülüp, Genel Kurula inmesini sağlaması için gerekli titizliği 
göstermesini bekliyoruz. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin üçüncü önemli görevi, bütçe yap
maktır. 

Sayıları her gün biraz daha artan ve kapsadıkları alanları genişleyen fonlar sayesinde bu 
yetki de kısıtlanmıştır. Bu yıl 20 trilyona yaklaşan fonlar olduğu sürece, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin, Türkiye'nin gelirini ve giderini kontrol etmesi, bunun üzerinde söz sahibi olması 
mümkün değildir. 

Fonların denetimi Türkiye Büyük Millet Meclisine gelse bile, bu, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin, bütçe yapmasına getirilen kısıtlamayı ortadan kaldırmayacaktır. Çünkü, bütçe yapma 
yetkisi sadece denetimi kapsamamaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütçe yapma yet
kisi, kaynakların dağıtımını da kapsamaktadır. Halk, ödediği vergilerin, nasıl, nerelere har
candığını kontrol etmek durumundadır ve bunu da Türkiye Büyük Millet Meclisi kanalıyla 
yapmaktadır. Fonlar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu dağılımdaki görevini ortadan kal
dırmaktadır, Türkiye Büyük Millet Meclisi kanalıyla halkın söz sahibi olması engellenmekte
dir. Fonlar yüzünden, halk, kaynaklar üzerindeki hâkimiyetini kaybetmekte, bu alanda yetki
lerini kullanmamış olmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin önemli görevlerinden biri de, vergi koymaktır. Anayasa
ya göre, bu yetki, devredilmez bir yetkidir. Çıkarılan vergi yasalarıyla, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin, vergi koyma yetkisi de kısıtlanmıştır. ANAP hükümetlerine, vergileri büyük oran
da artırma hakkı tanınmıştır. Hükümet, dilediği zaman, vergileri kat be kat artırmaktadır. 

1983 yılında ANAP hükümetlerinin uygulamalarıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 
denetleme, yasa yapma, bütçe yapma, vergi koyma yetkisi büyük ölçüde sınırlandırılmıştır. Bu 
durum, kuvvetler ayrımı ilkesine aykırı bir uygulamadır. Bu, aynı zamanda, rejim açısından 
talihsiz bir deneyimdir. Böyle bir durumda, iktidar ve muhalefet parlamenterlerinin birlikte 
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reaksiyon göstermesi gerekir. Her milletvekili, böyle kısıtlamalara karşı çıkmayı görev bilmeli
dir. Bu Meclis, devletin yapısının, iktidar partisinin kararları uğruna teker teker değiştirilmesi
ne göz yuman ve kendi görevlerine ve yetkilerine sahip çıkmayan bir Meclis olarak tanınma
malıdır. 

Değerli milletvekilleri, millî egemenliği temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu özel
liğiyle, önce, halkına kesin güven vermek zorundadır. Meclis çalışmalarında, Meclisin, kendi 
kendini yönetmesinde, belli bir tutarlılığı ve etkinliği sağlanmalıdır. Meclisin, kendi kendini 
yönetecek içtüzüğünü altı yıldan beri yapmaması; Meclis içtüzüğünün, 1982 Anayasasına uy
gun ve Meclis çalışmalarının, gelişen koşullarda düzenlenmemesi; yeni koşullara, yeni çalışma 
biçimimize adapte edilerek çıkarılmaması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin en büyük noksan
lıklarından biridir. Bu noksanlığı süratle gidermek zorunluluğumuz, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin 18 nci Dönem milletvekillerinin başlıca ve önde gelen görevlerinden birincisi olmalıdır. 
Çağdaş bir Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün bir an önce hazırlanıp, Genel Kurula 
getirilmesine Meclis Başkanlığının yardımcı olacağını umuyoruz. 

Değerli milletvekilleri, parlamenter düzenin, kamuoyunda etkisiz görünümünün nedenle
rinin başında seçim sistemi gelmektedir. 29 Kasım 1987 tarihinde yapılan milletvekili seçimle
rinde, her 3 seçmenden 2'si, "Ben, ANAP'a oy vermedim" derken, Parlamentoda, Anavatan 
Partisinin, seçim sonunda 292 milletvekili ile temsil edilmesi kamuoyunu rahatsız etmektedir. 

26 Mart 1989 tarihli yerel seçimler, "özal politikasını kabul edenler ve etmeyenler" şekli
ne dönüşmüştür. Seçmenler, özal politikasını onaylamamak için, ANAP'ın oylarını yüzde 21,80'e 
indirdi; yani 5 seçmenden 4 seçmenin, ANAP politikasına, "hayır" demesine rağmen, bugün 
Anavatan Partisinin, 284 milletvekili ile iktidarı sürdürmesine imkân veren seçim sistemi, par
lamenter sistemimizin, Türk kamuoyunda saygınlığını kaybetmesine neden olmaktadır. İkti
dar partisi, iktidarda kalmanın koşullarını.seçim yasalarıyla elde ederse, parlamenter sistemin 
saygınlığı ortadan kalkmaya başlar. 

18 inci Dönem parlamenterleri olarak, Türk toplumuna yabancı gelmeyecek, çağdaş bir 
seçim yasası, iktidar ve muhalefet partilerinin uzlaşmalarıyla gerçekleştirilmelidir görüşündeyiz. 

ANAP İktidarı, sayı hesabına güvenerek, kendi partisinin iktidarda kalması için "Az oy 
alan parti, çok sayıda milletvekili çıkarır" şeklinde yasa arayışına girip, bunu yasalaştırırsa, 
parlamenter rejim büyük yara alır, halkın Parlamentoya saygınlığı yok olur; bu, rejimin de so
nu olur. 

Değerli milletvekilleri, devlet yapımızda kuvvetler ayrılığı ilkesi belirleyici ağırlıktadır. Ay
rıca, erkler arasında üstünlük sıralaması yapılmayacağı; ancak işbölümü ve işbirliğinin söz ko
nusu olabileceği de Anayasamızda vurgulanmıştır. 

Egemenliğin kayıtsız, koşulsuz sahibi olan ulusumuzun iradesinin yansıdığı ve yasama er
kinin kullanıldığı Türkiye Büyük Millet Meclisinin, devlet yapımız ve demokratik düzenimiz 
içinde önem ve önceliği tartışılmaz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu görevini, kendisine ayrılmış olan bina, arazi, tesis, ek
lenti ve mekân üzerinde yerine getirmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu mekânda 
bağımsızlığı, görevin gerektirdiği koşulların başındadır. Esasen bu amaca, göre düzenlenip do
natılmış olan arazi, bina ve tesisler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının sorumluluğu
na tahsis edilmiştir. 
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Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana, gerek Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışma dü
zeninde, gerekse Cumhurbaşkanının çalışma yerinin belirlenmesi konusunda, bu özellikler dik
kate alınmıştır. Cumhuriyetin kuruluşundan beri Cumhurbaşkanları, Çankaya'daki mekânda 
çalışmalarını sürdürmüşlerdir. 

Parlamenter sisteme son veren 12 Eylül ihtilalcileri, kendi dönemlerinde bu geleneği geçici 
olarak terk etmiş, Devlet Başkanı, aynı zamanda Millî Güvenlik Konseyi Başkanı da olduğun
dan ve Millî Güvenlik Konseyi, aynı zamanda yasama görevini de üstlendiğinden, çalışma yeri 
olarak Parlamento binası içinde bir bölüm kullanılmıştır. Bu dönemde, Devlet Başkanlığı gö
revini yürüten kişi, Anayasanın yürürlüğe girmesinden sonra Cumhurbaşkanı seçilmiş kabul 
edildiğinden, aynı bölüm, bu amaçla kullanılmaya devam edilmiştir. 

Millî Güvenlik Konseyinin, Cumhurbaşkanlığı Konseyine dönüşerek göreve devam etmesi 
sonucu, Cumhurbaşkanı, Parlamentodaki bu bölümde çalışmalarını sürdürmüştür. 

Bu dönem kapandı. Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyeliği süresi sona erdi. Anayasa düze
ninden çıkmış oldu. 12 Eylül döneminden gelen bu yanlış uygulamayı Sayın Cumhurbaşkanı
nın devam ettireceğini öğreniyoruz. Dileriz ki, bu fikrinden vazgeçmiş olsun. 12 Eylülden ka
lan bu yanlış uygulamayı demokratik döneme taşımamak gerekir. Demokratik geleneklere ay
kırılığı ortada olan bu içiçelik düzenine son verilmelidir. 

Cumhurbaşkanının Parlamento içinde çalışmalarını sürdürmesi, yasama organının bağım
sızlığını tartışır hale getirir, Parlamentonun saygınlığını ortadan kaldırır, kuvvetler ayrılığı il
kesine son verilmiş görüntüsü ortaya çıkar. Bunun için, Meclis Başkanlığı bu konu üzerinde 
titizlikle durmalıdır. 

Burada bir noktaya değinmek istiyorum; dün Sayın Genel Başkanım aynı konuya değin
mişti. Geçen hafta gündem dışı bir konuşma yapan SHP Grubundan arkadaşıma Hükümet 
adına cevap veren Devlet Bakanı şöyle bir cümle kullandı : "Cumhurbaşkanı nereye giderse, 
onaltı yıldızlı bayrak oraya gider, Cumhurbaşkanlığı orası olur." 

Peki, Sayın Bakana soruyorum : Cumhurbaşkanı Meclise gelince burası Cumhurbaşkan
lığı oluyorsa, Türkiye Büyük Millet Meclisi o zaman nereye gidecektir? (SHP sıralarından al
kışlar) 

Bu düşünce, eski padişahlar döneminde görülmüştür. Padişah nereye çadırını kurarsa, pa
yitaht orası olurdu. O dönem kapanmıştır, o dönem geçmişe, tarihe mal olmuş bir dönemdir. 
Böyle şeylerin demokrasiye taşınmasına biz müsaade etmeyeceğiz. 

Değerli milletvekilleri, Parlamento bahçesine Çankaya ve Dikmen kapılarından otoyla ve
ya yaya olarak giriş ve çıkış yapmaktayız. Parlamento binasının tören alanından tsmet tnönü 
Bulvarına inen merdivenlerden parlamenter inemez veya tsmet tnönü Bulvarından Parlamen
toya bu yoldan yürüyerek yine parlamenter dahi giremez. Bu durum, 12 Eylülden sonra böyle 
olmuştur. Daha önce bu yol parlamenterlere açıktı. 12 Eylülün getirdiği bu yasaklayıcı uygula
maya son vermenin zamanı gelip geçmiştir. Mimarî bakımdan o merdivenler neden yapıldı? 
O kapı niye yapılmıştır? Hiç kimse inmeyip çıkmayacaksa, o merdivenler, o kapı orada niçin 
bekletilmektedir? (ANAP sıralarından, "Doğru" sesleri) 1980'den önce o kapı açıktı; eski par
lamenterler bilirler, buradan inerler, oradan çıkarlardı. Meclis Başkanlığının bu soruna bir çö
züm getirmesini diliyoruz. 
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Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi faaliyetlerinin halka duyurulması ve 
yansıtılması konusuna değinmek istiyorum. Kamuoyunu en iyi aydınlatan vasıta, televizyon
dur. Televizyonun halkın yararına kullanılması çok önemlidir. Türk Halkı, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi faaliyetlerini yakından izlemek istemektedir. Halkımız bu arzularının televizyon yo
luyla canlı olarak gerçekleşmesini talep etmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi haftada üç 
gün çalışmaktadır; haftada toplam oniki saat çalışıyor. Üç kanal yayın yapan televizyonda, 
haftada on-oniki saat Parlamentoya rahatlıkla ayrılabilir. Halkımıza Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde olup bitenler en doğru şekilde ulaşmış olacaktır. Halkımız doğru haber almış olacaktır. 
Halkımız, Türkiye Büyük Millet Meclisinde kendi sorunlarının konuşulduğunu görerek, de
mokrasiye inancı ve güveni artacaktır. Milletvekillerinin, Genel Kurul müzakerelerine ilgisini 
artıracak, (ki, örnek basit; dün burada televizyon canlı yayın yaparken, doluydu, işte bugün 
yayın olmayınca milletvekilleri de bu işi bu kadar götürüyor) konuşmalar daha canlılık kaza
nacak; halkın sorunları hususunda araştırmalar artacak; Türk halkı, parlamentosunun kendi 
yararına çalışmalar yaptığını görerek, inanacak, demokratik parlamenter rejime daha güçlü 
sahip çıkacaktır. Bu konuda, Meclis Başkanlığının birtakım tedbirler almasını diliyoruz. 

Değerli milletvekilleri, Türk Parlamentosunun parlamenterleri olarak, bu ulvî çatı altın
da bulunmanın gururunu birlikte yaşamaktayız. Parlamentoda bu kürsüde yaptığımız yemi
nin kutsallığının idraki içindeyiz. Yalnız, bir süreden beri parlamenterler, sanki kendi maaşla
rını arttırmak için yasa çıkarmaya uğraşan insanlar konumuna düşürülmüştür. Basında man
şet : "Milletvekili maaşı 8 milyon", "Kıyak emeklilik" vesaire... Bu durum, parlamenterlerin 
saygınlığını ortadan kaldırmaktadır. Bütün bunlar neden oluyor? Parlamenterlerimizin özlük 
haklarını düzenleyen bir yasanın olmayışından, öncelikle, Anayasanın 86 ncı maddesi değişti
rilmelidir. Bu madde, "Milletvekili ödeneğinin aylık tutarı, en yüksek devlet memurunun al
makta olduğu miktarı aşamaz" hükmü ile, parlamenterlerin saygınlığına gölge düşürmüştür. 
ödeneğin miktarı hiç önemli değildir. Bir parlamenter, devlet memuruyla kıyaslanamaz; bunu 
kıyaslamaya Anayasanın da hakkı yoktur. Anayasada bu madde kaldığı sürece, parlamenter
ler, devlet memuru ayarında bir statüde kalacaklardır ve saygınlıklarını yitirmiş olacaklardır. 

Bir an önce parlamenterlerin özlük hakları düzenlenmeli (emeklilik, protokol vesaire), herkes 
parlamenterlerin statüsünü bilmelidir. Bugün parlamenterlerin hiçbir saygınlığı yok dersem, 
fazla abartmış olmam. 

Müsteşarlar lüks arabalarıyla tanınırken (özel plaka, vesaire. Bu konuya fazla girmek iste
miyorum), 56 milyon Türk vatandaşının temsilcisi olan 450 kişi, halkın temsilcileri olarak el-
betteki en saygın konumda olmalıdır. Çünkü, parlamenterler buraya tayinle gelmemektedirler. 

Halkın, kendini temsil etmesi için seçtiği parlamenterlerin saygınlığının korunması gere
kir. 18 inci Dönem parlamenterleri olarak bizler bunu yapmalıyız. Bunun için, Başkanlık Di
vanı konuyu ivedilikle ele alıp, kesin bir çözüm için parti grup başkanlarıyla birlikte, parla
menterlerin özlük haklarını düzenleyen yasa tasarısı Meclis Genel Kuruluna getirilmelidir. 

Değerli milletvekilleri, Meclisi sadece parlamenterlerle sınırlandıranlayız. Burada çalışan 
insanlarımız, bulundukları statüye uygun tavır, davranış ve yaşam biçimi içerisinde olmak zo
rundadırlar. 

13 Ekim 1983 tarih ve 2919 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Teşkilat Kanununun, 5 
Nisan 1988 tarih ve 3424 sayılı Kanunla değişik 10 uncu maddesinin son fıkrası, Türkiye Büyük 
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Millet Meclisi tdarî Teşkilatı personeline özel hizmet tazminatı ödenmeyeceğini hükme bağla
mıştır. Kanunun yürürlüğe girdiği 1983 yılında -aynı kanunun 10 uncu maddesine göre- Türki
ye Büyük Millet Meclisi personeline ödenmekte olan fazla çalışma ücreti, o günün şartlarına 
göre, emsali kamu personeline ödenen aylık ve ek gösterge dışındaki ek ödemeleri karşılarken, 
bugün söz konusu denge, Türkiye Büyük Millet Meclisi personeli aleyhine bozulmuş bulun
maktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi tdarî Teşkilatında görevli, 657 sayılı Yasanın 59 uncu mad
desiyle, istisnaî memuriyetler kapsamında olduğu ve 2919 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine 
göre Anayasa ile Türkiye Büyük Millet Meclisine verilen yetki ve görevlerin ifasında Başkanlık 
Divanına, komisyonlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin sayın üyelerine, her türlü idarî 
desteği sağlamakla görevli bulunan idarî teşkilat personelinin, mesai saatleriyle sınırlı olmak
sızın, özel şartlarda, özel nitelikli bir hizmeti yerine getirmekte oldukları açıktır. Oysa, buna 
rağmen, idarî teşkilat personeline 2919 sayılı Kanunun anılan maddesi hükmü nedeniyle özel 
hizmet tazminatı ödenmemektedir. 

Bu nedenlerle, personelin mağduriyetini ortadan kaldırmak için, 2919 sayılı Kanunun 
5 Nisan 1988 tarih ve 3424 sayılı Kanunla değişik 10 uncu maddesinin son fıkrası yürürlükten 
kaldırılmalıdır. Bu düzenleme yeniden yapılmalıdır. 

Diğer bir konu : Meclisimizde sözleşmeli personel çalıştırılmaktadır; sözleşmeli personel 
birkaç türde çalıştırılmaktadır. Bir kısmı kadroya bağlı sözleşmeli çalışan personeldir. Bunla
rın kadroları muhafaza ediliyor, ilave bir ücretle sözleşmeli olarak çalıştırılıyorlar. Eğer kişi, 
sözleşme ücretini beğenmezse, tekrar kadrosuna dönüyor. Bu şekilde çalışanlar emniyet altın
dadırlar. Diğer bir kısmı da, tamamen sözleşmeli Olarak çalıştırılmaktadır. Bu personelin ço
ğu, Halka İlişkiler bölümünde çalışmakta olup, bunların çoğunluğu üniversite veya yükseko
kul mezunudur. Aldıkları ücret, kadrolu memurlar kadardır. Sosyal hiçbir garantileri yoktur. 
Mecliste bu şekilde çalışanları ' 'geçiciV olarak göremeyiz, Meclis var oldukça bunlar çalışa
cak. O halde, bu personeli tedirgin olmaktan bir an önce kurtarmalıyız. Bu personelin kadro
ya geçmesi için gerekli önlemler Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından alınmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, Halkla ilişkiler binasında çalışan personel, sayı bakımından yeter
li değildir. Hastalık, doğum vesaire nedeniyle işine gelemeyen personelin yeri boş kalmaktadır. 
Hizmetler aksıyor. Yetkililerle görüştüğümüzde, bu kısımda en az 20 personele daha ihtiyaç 
olduğunu belirtmektedirler. Bu hizmetlerin aksamaması için, gerekli personelin bir an önce 
Halkla ilişkiler binasına verilmesini bekliyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde çalışan personel sabahlan servisle taşındığı halde, ak
şamları servis verilmemektedir. Bütün kamu kuruluşları, servislerini, sabah ve akşam çalıştır
makta iken, Türkiye Büyük Millet Meclisinin personeli, sabah "işe geç kalmasın" diye servis
le getiriliyor, akşam belirsiz saatlerde dağılan personel, evine hangi saatte giderse gitsin, Mec
lis Başkanlığı ilgilenmiyor. Bir an önce akşamları da aynı güzergâhlara servis verilmesini bek
liyoruz. 

Değerli milletvekilleri, demokratik parlamenter rejimde, rejimin kalbi, parlamentodur. Par
lamentonun üstünlüğü tartışılmaz. Parlamento, bu gücünü, millî iradeyi temsil eden vasfından 
alır. Parlamentonun temsil kabiliyeti ne kadar yüksekse, parlamento ve demokratik rejim o 
ölçüde güçlü olur. 1987 seçimleriyle oluşan bugünkü Parlamento, Türk seçmeninin iradesini, 
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arzusunu Meclise doğru olarak yansıtmamıştır. Bu çarpıklık Seçim Kanunundan ileri gelmiş
tir. Bu çarpıklık, 26 Mart seçimlerinde alınan sonuçlarla daha da çarpık bir hale gelmiştir. Bu
gün Türkiye Büyük Millet Meclisinde, parlamenter aritmetiği ile, halkın eğilimleri arasında 
ortaya çıkan farklılıklar, Parlamentonun saygınlığını tartışılır duruma getirmiştir. 

Bu Parlamentodan çıkan Hükümetin tasarrufları, yasalara şeklen uygundur; fakat, hu
kuka uygun değildir. Bizler, Türkiye Cumhuriyeti Devletini ne zaman çağdaş anlamda hukuk 
devleti yapısına kavuşturursak, bu tartışmalar o zaman son bulacaktır. 

Değerli milletvekilleri, kanunun temelinde hukuk, hukukun temelinde ise, kamu vicdanı 
ve kamuoyu rızası vardır. Kamuoyu vicdanının tasvip etmediği, halkın rızasının alınmadığı hiçbir 
eylem hukukî olamaz. Milletvekilleri olarak bizim görevimiz, hukukun yanında olmaktır, yani 
temsil ettiğimiz halkın rızasının yanında olmaktır. Halkına rağmen, halkın arzusu hilafına ha
rekette bulunanların sonu hüsran olur. Halkımız, parlamentonun seçime gitmesini âdeta hay
kırıyor. Bu sese kulak vermeyenler, er geç bu sese kulaklarının tahammülü kalmadığını anlaya
caklar ve kendilerine emaneti teslim eden halka mutlaka gideceklerdir. Fakat, halkın sesini, 
zamanında duymak istemeyenler, halktan'aldıkları yetkiyi halka karşı kullananlara, halk, ger
çek dersi en kısa zamanda verecektir. Halka rağmen bir müddet daha iktidarlarını sürdürenler, 
halktan temsil yetkisini alıp, bir daha buraya dönemeyeceklerdir. (SHP sıralarından alkışlar) 

Burada dün Sayın Başbakan, konuşmasının bir bölümünde, "Sorunların çözüm yeri bu 
çatı altında olmalıdır" diyerek, muhalefetin, Cumhurbaşkanı seçimine katılmamasını eleştir
di. Evet, bu ulvî çatı altında Türkiye'nin, Türk halkının her sorunu çözümlenmelidir. Demok
rasinin gereği budur, biz buna inanıyoruz. "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" sözüne sa
dık kalarak, halk iradesine rağmen, bugün Türkiye'de özaFın Cumhurbaşkanı olmamasını is
temeyen yüzde 80 halka rağmen, Reisicumhur seçimine biz katılamazdık; çünkü halk bize o 
yetkiyi vermemişti. Onun için, bu Parlamentonun, çatısı altında sorunlar çözülecekse, halkın 
iradesine göre, halkın bize verdiği yetkiyi kullanarak sorunları burada çözeceğiz. 

Hitler, yasalarla, Almanya'ya faşizmi getirdi. Her şey yasalarla olmaz. Yukarıda izah etti
ğim gibi, önce biz hukuka saygılı olmayı öğreneceğiz, Türkiye Cumhuriyeti Devletini hukuka 
saygılı bir devlet olarak göreceğiz. "1987'de, o seçim sistemiyle S yıllık yetki aldık, biz bunu 
S yıl götürürüz" diyerek, yasaya ve Anayasaya uygun bir hükümet olursunuz, ANAP Grubu
na grup başkanı seçer gibi Reisicumhur seçersiniz; fakat kamuoyu kendi arzusu ve isteği doğ
rultusunda seçilmiş bir Hükümetin olmadığını, bir Cumhurbaşkanının olmadığını biliyor. 
1992'de (ki, o zamana kadar bu Parlamentonun gideceğine ben hiç inanmıyorum) yapılacak 
seçim sonucunda ANAP hüsrana uğrayacak ve ihtilâlden sonra kurulan partiler gibi, siyasî 
partiler çöplüğüne atılıp gidecektir. 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ağaoğlu. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Hilmi Biçer. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, 

alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA HÎLMt BİÇER (Sinop) — Sayın Başkan, sayın üyeler; şahsım 
ve grubum adına sizleri saygıyla selamlayarak konuşmama başlıyorum. 

1990 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasın
dan sonra birinci sırada Yüce Meclisimizin bütçesinin görüşülmesine başlıyoruz. Bu bütçenin 
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birinci sırada görüşülmesinin bir anlamı vardır. Görüşülen bütçe, evvela kendi bütçemiz; sani
yen, merhum Sayın Ferit Melen'in dediği gibi, "Demokrasi karargâhının bütçesidir." Bütçe
nin, kendi bütçemiz olması, hepimizi çok yakından ilgilendirir. Bu bakımdan daha dikkatli 
dinlememizi gerektiriyor. 

Rejimin karargâhının bütçesinin, gerek müzakere, gerekse uygulama bakımından, diğer 
bütçelere örnek bütçe olması gerekir. Bu bütçenin müzakere ve uygulanmasında, politika, ke
sinlikle düşünülmemelidir? düşünülmesi de aslında mümkün değildir. İnanıyorum ki, Sayın 
Başkanlık, burada yapılan tenkit ve temennilerin ışığında uygulamasını yapacaktır. 

örnek bütçe olmasını temenni ettiğimiz bu bütçenin sahibi Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin biraz da itibar ve saygınlığından bahsetmek istiyorum. Bu kürsüye çıkan her arkadaşımız, 
hemen hemen bu saygınlıktan, bu itibardan bahsetmektedir. Biraz sonra söyleyeceğim sözler
den hiç kimse alınmasın; hiçbir kastım yoktur. Plan ve Bütçe Komisyonundaki müzakere za
bıtlarını okudum. Dün bütçenin tümü üzerinde söz alanları dikkatle dinledim. Hepsi, direkt 
veya endirekt olarak, bu saygınlıktan bahsettiler. Bu Yüce Kurulun, halkın gözünde ve gönlün
de büyütülmesi gerektiğini belirttiler; fakat, bunun nasıl yapılacağını söylemediler. 

Bu saygınlık, evvela, iktidarı ve muhalefetiyle birbirimize saygılı davranmakla, birbirimi
zin varlığına tahammülle başlar ve karşılıklı diyalog ile devam eder. Parlamento, iktidar ve mu
halefetiyle bir bütündür. Varlığımız, Anayasaya dayanmakta olup, eşit şartlarla girilen seçimle 
buraya gelmemizden kaynaklanır. 

Her parti, seçim beyannamesiyle ve Anayasada belirtilen süreye göre seçilmiş olur. 1987 
seçiminde, beş senelik süre için bu Parlamentoyu oluşturan üyeler, seçilerek buraya geldi. Dört 
ay sonra yapılan mahallî seçimleri nazara alarak âdeta, seçilenleri, "gayrimeşru" gibi göster
meye hiç kimsenin hakkı yoktur. Bu durum, suç işleyen bir kimsenin yerine, masum bir kişinin 
ceza çekmesine benzemiyor mu? Başarısız bir belediye başkanına verilen oyun, bana izafe edil
mesine kimin hakkı var?.. 

Mazide bu Parlamentoda acı tecrübeler yaşandı; karşılıklı ithamlar ve karalamalar çekil
mez hale geldi. Netice, birtakım müdahalelere müncer oldu. Bugün en çok üzülecek tarafımız, 
dün çok çekenlerin, bugün o günleri unutmuş görünmeleridir. Merhum Menderes'in sık sık 
kullandığı sözü, burada bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Merhum derdi ki, "Hafıza-i be
şer nisyan ile malûldür." Yani, biz olayları çabuk unutur gideriz. Acaba öyle mi? On sene ön
cesini bugünün seçmeninin yüzde 90'm biliyor; bizzat yaşadı. Henüz dün geçenleri, bugün biz 
unutmadık. 

Bu memleketi her gün bir seçim havası içinde tutmaya; iktidarı, içte ve dışta devamlı jür-
nallarla yıpratmaya çalışmaya kimin hakkı var? Bunun sonu nereye varacak? Anayasanın ver
diği bir hakkı kullandırmamak, bizatihi Anayasaya aykırı değil mi? 

Cumhurbaşkanı seçimine iştirak etmemek, hangi yasaya dayanıyor? Meclisi terk etmenin 
hangi kanunî mesnedi var? istediğiniz seçime gireceksiniz, istemediğiniz seçime girmeyeceksi
niz!.. Burası çiftlik mi? Buraya her isteyen girer, her istemeyen girmez mi? Gireceksiniz; ama 
isterseniz oyunuzu vermezsiniz. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Burası kışla mı peki?.. 

HÎLMÎ BİÇER (Devamla) — Sayın Cumhurbaşkanının seçimine girseydiniz, oy mu vere
cektiniz? Bugüne kadar hangi Cumhurbaşkanının seçiminde oy kullandınız? 
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HASAN FEHMt GÜNEŞ (istanbul) — Olur mu canım, nereden çıktı bu?.. 

HtLMt BtÇER (Devamla) — Muhalefetin, istediği zaman Meclise girmeme hakkını izah 
etmek mümkün değildir. Bu soruların cevabını hiçbir zaman bulamazsınız. 

Hemen her gün tüm muhalefetin mahallî seçimleri hatırlatarak, uydurma birtakım araş
tırmalarla, iktidarı inkârı kime saygınlık getirecek? Bugüne kadar yapılan 18 belediye seçimin
den 14'ünü iktidarın kazanması, bu uydurma araştırmadan daha mı değersiz? 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Demokrasi anlayışınız bunu almaz zaten. 

HtLMt BtÇER (Devamla) — Daha geçen pazar günü İsparta'nın bir beldesinde yapılan 
bir seçimi alan... (SHP sıralarından "Aydoğmuş" sesleri) Aydoğmuş Beldesinde yapılan seçi
mi alan iktidarın bu durumunu, neden görmezlikten geliyorsunuz?.. 

ALt ŞAHtN (Kahramanmaraş) — Almış olduğunuz bir tek Aydoğmuş'u değil, kaybetti
ğiniz 56 vilayeti söyle; İstanbul, tzmir, Ankara, Adana, Mersin... Bunlardan bahset. 

HtLMt BtÇER (Devamla) — Onların cevabını da vereceğim şimdi, müsaade edin. 

ALt ŞAHİN (Kahramanmaraş) — Bütün Türkiye'den bahset, bir tek Aydoğmuş'tan değil. 

HtLMt BtÇER (Devamla) — Bakın şu saygısızlığa! f̂erinden konuşma meselesini bile gün
dem haline getiriyorsunuz. Geleceksiniz, bu kürsüden konuşacaksınız. Konuşma yeri yalnız 
burası. Oradan laf atmanın mesnedi, hangi kanun? Bu usulü ittihaz etmezsek, burası nereye 
döner? 

ALt ŞAHtN (Kahramanmaraş) — Hak ediyorsunuz... 

HtLMt BtÇER (Devamla) — Herkes oturduğu yerden konuşursa, bizi kim dinleyecek, 
biz kime meramımızı anlatacağız? Yarın kürsüye çıktığınız zaman ben de aynı şeyi yaparsam, 
sizi kim dinleyecek? 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Yapıyorsunuz zaten. Duyan da, sizi, hiç laf atmıyor 
sanır! 

HtLMt BtÇER (Devamla) — Meclis haftada 3 gün toplanıyor, tçtüzük bunu amir. 1 saati 
gündem dışı konuşma ile geçiyor. Oturum saat 16.00'da başlıyor, 19.00'da bitiyor. Haftada 
3 günde 12 saat çalışmış oluyoruz. Tatilleri çıkarırsanız, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir 
senedeki normal mesaisi 100 saat civarında oluyor. Bu 100 saati, biz, olduğu gibi değerlendir-
mezsek, bu Meclis, görevini nasıl yapacak? 

Milletvekillerinin, siyasî partilerin elbette murakabe hakkı var, bunu elbette yapacaklar; 
ama bu hakları suiistimal ederek, Meclis gündemini 400 sualle doldururlarsa, olur olmaz her 
şeyi Meclis araştırması diye buraya getirirlerse, her konuyu bir gensoru konusu yaparlarsa, bı
rakınız bu müesseselerin değerinin küçülmesini, bu Meclis gündemi kilitlenmez mi? 

Evet, biraz önce konuşan Sayın Arif Ağaoğlu'nun Meclisimizle ilgili çoğu görüşlerine ben 
de katılıyorum. Haftada 12 saat çalışmak gerçekten çok azdır. Buna ya bir gün daha ilave ede
ceğiz veya muhalefet partisi mensubu değerli arkadaşlarımız, soru, gensoru ve Meclis araştır
ması gibi, gündem dışı konuşma gibi murakabe yollarını iyi bir şekilde kullanacaklar ve bu 
kilitlemenin önüne geçecekler. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — O sözlü soruların dörtte üçü, cevaplandırılmayan ya
zılı sorulardır. 
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HtLMt BÎÇER (Devamla) — Başka türlü) bu mesaiyi faydalı şekilde tamamlama imkanı 
olamaz. 

İsterseniz, Meclisteki 382 soruyu, 30'a yakın Meclis araştırmasını bütün görüşmelerin önüne 
alarak, bunu bitirmeye çalışalım; ama arkası gelmez, başka hiçbir konuya bu Meclis eğilme 
imkânı bulamaz, tşin doğrusu, mantıklısı herhalde budur. 

Ben şahsen, kendi içimizde tutarlı olmayarak, hemen her gün birbirimizi kırarak bir say
gınlık temin edilemeyeceğine inanıyorum. Rejim buhranlarında en çok çile çeken basınımız da, 
üzülerek ifade edelim ki (Sayın Arifağaoğlu da bu konuya temas ettiler) rejimin rayından çık
ması için âdeta yarışa iştirak etmiş durumda. Biraz önce sayın arkadaşım birtakım gazete baş
lıklarını okudular, ben de aynı şeyi tekrar ediyorum : Hemen hemen her gün, bu Parlamento
nun yıpratılması için bu arkadaşlarımız, bu değerli kardeşlerimiz seferberlik halindeler; ama 
unutuyorlar ki, bir geminin içindeyiz muhalefetiyle, iktidarıyla, banısıyla. Bu gemi battığı za
man, hepimiz birden batacağız. Allah'a şükürler olsun, halkımız artık bu hareketlere fazla destek 
olmuyor. Siz, kürsüden konuşulanlara bakmayın, biraz önce arkadaşımın dediği gibi, "Bütün 
millet feryadı figan halinde seçim istiyor..." Aslı yok bunun. Biz de dolaşıyoruz, hem sizden 
çok dolaşıyoruz. Günde benim ilimden -Şahsım itibariyle söylüyorum- en az 15 köy muhtany-
la telefonla konuşuyorum. 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Hani geziyordun? Telefonla konuşuyormuşsun... 

HtLMt BİÇER (Devamla) — "tezin 430 köyümün -sizi temin ederim, Sinoplular bilir; özel
likle özer Gürbüz Beyefendi içinizdedir- asgarî 250'sini dolaştımn ve sizin huzursuzluğunuz 
köylüde hiç yok. 

ABDULKADÎR ATEŞ (Gaziantep) — Aferin sana, bravo!.. 

HtLMt BİÇER (Devamla) — Bu memlekette iki kişi çok huzursuz : Birisi, Anamuhalefet 
Partisinin Sayın Başkanı, diğeri de Doğru Yol Partisinin Genel Başkanı. Bunların dışında hu
zursuz adam fazla yok. 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Bir de sen varsın! 
HtLMt BİÇER (Devamla) — Bunlar, bir an önce, tahayyül ettikleri bir koltuğun sahibi 

olmaya çalışıyorlar; ama telaşlanmayın, siz de, biz şöyleyiz, dersiniz; fazla önemli değil, ben 
duyduğumu söylüyorum. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sen inanıyor musun buna? 
HtLMt BİÇER (Devamla) — İnanıp inanmadığımızı zaman gösterir. Ben size şunu arz 

edeyim : Ben, birçok kereler seçim kazanan, seçim kaybeden bir arkadaşınızım; kaybettiğim 
zaman da üzülmedim, kazandığım zaman da fazla sevinmedim. Bunlar kader işidir; kazanırsı
nız, kaybedersiniz... Elbette, iktidar-muhalefet kazanacak, kaybedecek, yer değiştirecek. Bun
dan tabiî ne olabilir? Niye korkalım? Korkacak ne var? İktidardan gideriz, Sayın İnönü gelir, 
onu görürüz; bir süre bu millet onu anlar, ondan sonra onu da düşürür, bir başkası gelir. Bun
lar, üzerinde fazla durulacak konular değil ve fazla telaşlanmanızı gerektiren bir durum da or
tada yok. 

Söz buraya gelmişken, başta Sayın tnönü olmak üzere, bütün gruplardan şunu rica ediyo
rum : Karşılıklı, birbirimize tahammül ederek, biribirimizi severek, Anayasa ve İçtüzüğe sıkı 
sıkıya bağlanarak, istediğimiz zaman Meclisi terk etmeyerek, bu saygınlığı yaratalım, o zaman 
Yüce Meclise saygıyı da herkesten beklemeye hak kazanırız. 
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HASAN FEHMİ GÜNEŞ (istanbul) — Bunu özaPa da söyle. 
HİLMİ BtÇER (Devamla) — Söz buraya gelmişken sizlere bir hatıramı arz etmek istiyo

rum. Meclisin içerisinde bir kısım arkadaşlarımız, farkına varmadan, fevkalade bozuk bir dü
zenle, elleri ceplerinde buralarda dolaşıyorlar. Kürsüye çıkan arkadaşımız eli cebinde rahat bir 
şekilde konuşuyor. Ben bir hatıramı anlatacağım. Burada çok sayın merhum İsmet tnönü ile 
beraber milletvekilliği yapma şansına sahip bir arkadaşınızım. Sayın inönü'nün bütün hare
ketlerini -biz parti olarak ona karşıydık ama- dikkatle izlerdik. Şu kapıdan girerdi, Meclis Baş
kanına selam vermeden yerine oturmazdı. Mecliste yerine oturduktan sonra da, ara verilme
dikçe dışarı çıkmazdı. Bu kürsüye gelirken sağdan gelir, devamlı soldan inerdi. Her hareketiyle 
Meclis Başkamnı selamlamaktan geri kalmazdı. Bunu hangimiz yapıyoruz? Var mı içimizde 
bunu yapan? Sayın oğlu da başta olmak üzere, yapıyor muyuz? Bu saygınlığı nasıl yarataca
ğız?.. Evvela kendimiz bu mukaddes kürsüye saygılı olacağız. Burada konuşan insana kıyamet 
koparılıyor. Aşağıda her türlü hakaret, her türlü sataşma... Adam insicamını kaybediyor. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Aşağıda en çokta kendi sataşır Sayın Başkan. 
HİLMİ BtÇER (Devamla) — Kendim fazla sataşmam; ama çileden çıkardığınız zaman... 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Tutanaklarda var... 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (istanbul) — Kendinizi dinleme imkânınız yok. 
HİLMİ BtÇER (Devamla) — O hata bende varsa, o hatayı ben de düzelteyim. 
Milletvekili saygın bir kişi olmalıdır. Burada biraz da kendi iktidarımıza sataşmak istiyorum. 
Bugün, üzülerek ifade edeyim, Parlamentoya fazla itibar etmeyen bir bürokrasi var. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — Bakanlardan söz edin. Kaç bakanınız var şu anda? 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, lütfen... 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — öyle değil mi Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Efendim, Başkanlık teyit makamı değil ki... 
HİLMİ BtÇER (Devamla) — Ben buradaki konuşmamı, inanınız daha ziyade içinizden 

bir milletvekili olarak, grubumun bile dışında yapmak istiyorum; çünkü kendi bütçemiz. Şah
sım itibariyle söylüyorum, ben iktidar partisinin bir milletvekiliyim. Müsteşan arıyorum; alo... 
Karşıdan, "Efendim sayın müsteşarımız toplantıda..." "Sayın Müsteşarımız yurt dışında..." 
"Sayın müsteşarımız şu anda meşguller, biz sizi arayalım efendim..." O, orada kalıyor. 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Çok çalıştırıyorsunuz Sayın Biçer. 
HtLMİ BtÇER (Devamla) — Ben sayın Hükümetimizden grubum adına, bu işe mutlaka 

bir çözüm bulmalarını istiyorum ve diliyorum ki, bizimle ilgili bu yüksek dereceli bürokratla
rın da kendilerine bir çeki düzen vermeleri zamanı gelmiştir. Bunlar ya toplantılarım mesai 
dışında yapsınlar veya bize, Parlamentoya özel bir zaman ayırsınlar. Biz hiçbirimiz iktidarı
mızla muhalefetimizle kendi işimizi yapmıyoruz; vatandaşlarımızın işini takip ediyoruz. Bina
enaleyh, bu ölçüler içerisinde bize gereken değeri vermeleri bizim saygınlığımızı artırır. 

Bu konulara kısaca değindikten sonra, biraz da Yüce Meclisimizin içinde bize hizmet ve
ren çok değerli personelimizden bahsetmek istiyorum. 

Çok muhterem milletvekilleri, burada mangalda kül bırakmıyoruz, -biraz önce arz etti
ğim gibi- her türlü konuşmayı yapıyoruz; ama Büyük Millet Meclisi kendi kuruluş kanununu 
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1983 senesine kadar yapmamış. Şu andaki kanunu da 1983 senesinde toplanan Türkiye Büyük 
Millet Meclisi yapmamış, Danışma Meclisi son olarak dağılırken, "Bunlar bu kanunlarını yi
ne yapamazlar, şunlara bu kanunlarını da yapıp hediye edelim'' diyerek bizim teşkilat kanunu
muzu çıkarıp gitmişler. Her gün yerden yere vurduğumuz bu insanların, bu memlekete, işte 
bu şekilde hizmetleri de var. 

Efendim, Meclisimizde bize hizmet veren bürokrasimizin başında, Meclis Başkanından 
sonra, bürokrasinin en yüksek merciinde oturan Genel Sekreterimiz var. Meclis Başkanına di
rekt bağlı özel Kalem Müdürlüğü, özel müşavirler, Askerî Birlik, Emniyet, Hukuk Müşavirli
ği, Sivil Savunma, Dış İlişkiler, idarî Şube ve Satınalma Komisyonu Başkanlığı birimleri var. 
Genel Sekreter, diğer hizmetleri, yardımcıları vasıtasıyla yapıyor; istediğini yine kendisi yapa
bilmekle beraber, istediği yetkileri yardımcılarına da veriyor. Şimdi üç Genel Sekreter Yardım
cımız var; (birisi münhal, ama onun yerine diğer arkadaşlarımız bakıyor) yasama hizmetleriy
le ilgili Genel Sekreter Yardımcımız, idarî hizmetlerle ilgili Genel Sekreter Yardımcımız ve tek
nik hizmetlerle ilgili Genel Sekreter Yardımcımız var. Bu şemayı, Danışma Meclisinin çıkardığı 
teşkilat kanunundan alıyoruz; ama inanıyorum ki -zaman darlığı nedeniyle bunun detayına 
girmiyorum- şu teşkilat yeniden gözden geçirilmelidir. 

Bunların içerisinde önemli gördüğüm bazı birimleri teker teker ele almak istiyorum : 
Bizim en önemli birimimiz olan, yasama hizmetlerine bağlı "Kütüphane Dokümantas

yon ve Tercüme Müdürlüğü" adıyla bir müdürlüğümüz var. 

Değerli arkadaşlarım, öyle bir kütüphanemiz var ki, dünyanın sayılı kütüphanelerinden 
birisi. Başında liyakatli insan var; ama itiraf edeyim ki, bize istediğimiz hizmeti verememekte
dir. Birçok milletvekili arkadaşımız da, yine üzülerek ifade edeyim ki, bu kütüphanemizden 
gereğince istifade edememektedirler veya istifada etmeyi bilmemektedirler. Gruplarımız, bu ko
nuda milletvekillerimize yardımcı olmamaktadır; İdare Amirlerimiz, bu konuyu gruplarına izah 
etmemektedirler. Her milletvekili arkadaşımızın, yasama çalışmalarında kendilerine yardımcı 
olacak bir müşavir kadrosu vardır ve onlara her türlü dokümanı hazırlamaya amadedirler; ama 
buna rağmen, maalesef biz bundan istifade edemiyoruz. 

Söz buraya gelmişken, buraya bağlı bir birimimiz olan bilgisayar bölümünden bahsetmek 
istiyorum : Çok önemli gördüğüm bu bölüm üzerinde daha önceki senelerde yaptığım bütçe 
tenkitlerinde de durmuştum. Şimdi kısmen faydalı hale gelmiş; ama şunu ifade etmeye mecbu
rum ki, bu bilgisayar sisteminden biz, bordro yapımının dışında, fazla istifade edemiyoruz. 

Sayın Meclis Başkanım için özellikle söylüyorum, çok geniş bir ünitemiz var. Bütün am
barlarımız, ehil olmayan ve bu işlerin mütehassısı olmayan arkadaşlarımızın elinde. Bu bilgi
sayar sistemine en kısa sürede geçilmeliden 

Sayın Kütüphane Müdürümüze -bilgisayarın başında olan bu arkadaşımıza- olayı söyle
diğimde, yüklemeyi yapacak derecede uzman arkadaşlarının bulunmadığından yakındılar. 

Sayın Meclis Başkanım, göreve yeni geldiniz; ama umuyorum ki, siz bu işin üzerine fazla 
eğileceksiniz. Evvela şu bilgisayarın bir merkezini, bilgi işlem merkezini mutlaka kurdurunuz. 

Belki biraz sonra, zaman bulursam bu konuya gene temas edeceğim; ama, Sayın Başka
nım, bizim Meclisimize bağlı, ata yadigârı millî saraylarımız var. Millî saraylarımızda, 1983'ten 
sonra, onlara layık şekilde büyük bir çalışmanın içine girilmiştir. Tasnifler henüz bitirilememiştir. 
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özellikle Dolmabahçe Sarayı'nın tasnifi henüz ikmal edilmemiştir; ama, bilgisayar uzmanı ar
kadaşlarımdan edindiğim bilgiye göre, eğer bir bilgi işlem merkezi kurar ve bir hatla Dolma
bahçe Sarayı'nı veya Millî Sarayları bu bilgi işlem merkezine bağlarsak", kontrolü buradan yap
mak imkân dahilindeymiş. 

Şimdi, bizde bir bilgisayar hovardalığı da var. Her birim kendisine bir bilgisayar alma pe
şinde; her birim, kendisine ayrı bir bilgisayar alıyor. Ben, bilgisayardan hiç anlamıyorum; ama 
anlayanlardan sorup öğrendiğime göre, arkadaşlarımız, bu bilgisayar merkezi marifetiyle bü
tün birimlerin bilgisayara bağlanabileceğini söylediler ve böylece murakabenin çok rahat yapı
labileceğini bildirdiler. Değerli milletvekilleri, bu mevzua biraz sonra gene belki temas ederim. 

Ben, uzun yıllardan beri buraya milletvekili olarak gelip giden bir arkadaşınızım. Meclis 
personelimizin fevkalade saygılı ve dikkatli olduklarını yakından bilirim; ama, geçen sene on
lara da leke süren müessif bir olay olmuştur : Mecliste hırsızlık olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, bu olay, maalesef murakabesizlik ve kontrolün zayıflığından kay
naklanmıştır. Burada, görevli olarak yaptığım araştırmada, personelin bir kusuruna rastlama
dım; ama bir de vakıa var ortada. Onun için, bilgi işlem merkezi ve kontrol mekanizmasına 
çok büyük ağırlık verilmesi gerektiği kanaatini taşıyorum. 

Değerli milletvekilleri, söz buraya gelmişken, bilgi işlem merkezinin dışında bir olayı da
ha değerlendirmek istiyorum. Biraz önce arz ettiğim gibi, 1983'ten itibaren Millî Saraylarımı
za çok büyük ağırlık verildi, büyük yatırımlar yapıldı, istanbul'da, Saray personeline 156 adet 
lojman yapılması işini ihale ettik. Bu lojmanların geçen sene bitmesi gerekiyordu; maalesef 
şu anda da bitmedi. Meclisimizin teknik personeli, bu inşaatları yapma gücüne sahiptir; ama 
birtakım suiistimal endişeleriyle, geçen sene, Sayın Meclis Başkanımız, inşaatları Bayındırlık 
Bakanlığının kontrolüne tevdi etti ve o kadar gayretlere rağmen burada da netice alınamadı. 

Ankara'da 200 adet lojmanımızın inşaatı süratle devam ediyor, ama bir türlü bitirilemi
yor. Tabiî, yapımların yıllara uzanması, sâri olması nedeniyle, fiyat farklarını oldukça ağırlaş
tırarak, bize büyük bir malî külfet getiriyor. 

Biraz önce Sayın Doğancan Akyürek Beyefendinin, bu yatırımlardan kesinti yapmak için 
bir önerge hazırladığını istihbar ettim. Burayı en iyi bilen bir arkadaşınız olarak kendisinden 
rica ediyorum, sakın ola ki, yatırımlarla ilgili kesinti önergesini buraya getirmeyiniz. Eğer geti
rirseniz, bugün S kuruşa mal olan bu inşaatların yarın İS kuruşa çıkacağını lütfen kabul ediniz. 

Bakınız, biraz önce Sayın Ağaoğlu arkadaşımız da dile getirdiler; koskoca Parlamento
nun İstanbul'da veya Türkiye'nin herhangi bir yerinde, kendi adına, barınacağı, misafir edile
ceği bir yeri yok. Ankara'da milletvekili olarak rahat gidebileceğiniz bir lokaliniz yoktur. 

Geçen sene Florya Köşkü, bütün müştemilatıyla, Büyük Millet Meclisine devredildi. 

Arkadaşlar, bu köşkün bahçesinde bir yüzme havuzu var. Bu köşke, istanbul Belediyesine 
ait bir bina da geçici olarak verilmiş idi ve şu andaki kapasitesiyle 50-60 kişiyi barındırabilecek 
seviyede bir kuruluşu var. Ben, evvelki Sayın Meclis Başkanımızdan rica ettim; "çok hafif bir 
revizyonla, Florya Köşkünün müştemilatını bir misafirhane haline getirebilirsiniz, Sayın İstan
bul Anakent Belediye Başkanından, tahsis ettiği binayı bizde bırakmasını isteyebilirsiniz, bunu 
çürümeye terk etmeyiniz" dedim; ama bunun üzerinde hiç durulmadı ve maalesef, şu anda 
Florya Köşkü, kendi halinde beklemektedir. 
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Yıldız Şale Köşkünün yanında, halen inşaatı hızla devam eden ve biraz önce Sayın Başka
nımın bana verdiği izahata göre, mutlaka bu sene bitirilmesi istenen bir misafirhanemiz var. 
Bu misafirhane 25-30 yatak kapasiteli bir misafirhane. 

Arkadaşlar, bu misafirhane bizim hiçbir şekilde ihtiyacımızı karşılayamaz ve sadece is
tanbul'daki milletvekillerine dahi yetmez ye hatta bir huzursuzluk kaynağı bile olur. Onun için 
bu misafirhaneye ek olarak, Florya tesislerinin, köşkün dışında kalan tesislerini -aslında Flor
ya Köşkünün tarihî bir değeri olup olmadığı, Büyük Atatürk'ün ikametinin dışında bir değeri 
olup olmadığı münakaşa konusudur- büyük masraflara rağmen yine muhafaza edelim. Oraya 
dokunmamak kaydıyla, onun müştemilatı olan tesisleri, Sayın Başkanım, en kısa sürede misa
firhane haline, eğitim tesisi haline getiriniz. Biz, Medine fukarası gibi, o bakanlığın kapısında, 
bu bakanlığın kapısında, kendimize bir yer temin etmek meselesinden kurtulalım. 

Meclisimizin iki bine yakın personeli var. Her banka, her resmî daire, eğitim tesisi adı al
tında kendisine dinlenme kampı kurmaktadır. Biz, bunlara kıyasla, acaba daha mı gerideyiz 
de, bunu düşünemiyoruz? 1970'li yıllardan beri bunlar gündeme getirilir; ama, hiçbir başkanı
mız buna cesaret edip, tesise girişmez. 

Büyük ümitlerle yeni seçtiğimiz Sayın Başkanımızı kutlarken ve kendisine başarılar diler
ken, bu konuları yeniden gözden geçirmesini Grubum adına, Meclisimiz adına rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Biçer toparladığınızı zannettim. 
HtLMt BlÇER (Devamla) — Toparlıyorum efendim. 
BAŞKAN — Selam faslına geçtiğinizi zannettim. 
HtLMt BtÇER (Devamla) — Daha çok var vallahi. Efendim çok söyleyeceklerim var. Eğer 

müsamaha ederseniz de, süremi bir 10 dakika geçersem... 
BAŞKAN — Bu mümkün olamayacaktır efendim. 
HtLMt BtÇER (Devamla) — Peki, konuşmam efendim. 
Meclisin bünyesini çok yakından bilen bir milletvekili arkadaşınız olarak, birtakım bil

diklerim vardı, onları söylemeye gayret edecektim; ama, söylemekten vazgeçiyorum. Yalnız söz 
buraya gelmişken, yine bir konudan, yani bir tesisten bahsetmek istiyorum. 

Meclisimizde milletvekilleri, daha önceki senelerde, büyük huzursuzluk içerisinde görev 
yaparlardı, o zaman bizlerin başlıca barınağımız kulislerimizdi. Şimdi, Allaha bin şükürler ol
sun, Halkla İlişkiler Binamız çok güzel faaliyet gösteriyor, bize hizmet veriyor. 2 milletvekiline 
1 sekreter tahsisi suretiyle ihtiyaçlarımızın büyük kısmı karşılanıyor; ancak, yine de burada 
birtakım noksanlıkları müşühade etmekteyim. Buradaki memurlarımızın çoğu hanım memur
dur. Bunların rahatsızlıkları, rapor almaları, izin almaları gibi birtakım şartlar içerisinde gö
rev aksamasına sık sık raslıyoruz. Burada maalesef yedek personel meselesi halledilmemiştir. 
Sayın Başkanımdan, halkla ilişkiler bölümüne, bir yedek personel kadrosu kurmasını özellikle 
istirham ediyorum. 

Ayrıca, bütün milletvekili arkadaşlarımızın odalarına telefon tahsisi yapılmıştır. Telefon
lar gerçekten çok iyi hizmet vermektedir. Ancak, bütün milletvekilleri boş zamanlarında sa
bahtan akşama kadar hep telefonla konuştukları, yahut arandıkları için, tek telefon maalesef 
kâfi gelmemektedir. Dışarıdan her arayan, bizi bulamadığından veya telefonun meşgul oldu
ğundan şikâyet ediyor. Hiç değilse, işi çok yoğun ve şiddetle ihtiyacı olan arkadaşlarımıza ikinci 
bir telefon bağlanmasında çok büyük yarar vardır. 
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Değerli arkadaşlarım, zamanımı doldurmuş bulunuyorum, \alnız önemli bir meselemiz 
daha var : Biraz önce Sayın Arifağaoğlu'nun ifade ettikleri fikirlerine aynen iştirak ediyorum. 
Bu önemli meselemiz, parlamenterlerin sosyal haklan meselesidir. Bizim yolluk ve ödenekleri
mizle ilgili kanun, her devirde başımıza dert. Arttıydı, artmadıydı, 15 milyon alıyorsun, 5 mil
yon alıyorsun... Evimize bile bazen hesap vermekte sıkıntı çekiyoruz. Bizim gazeteler, millet
vekillerinin, hiç de hak etmedikleri, büyük ücretler aldıklarını her fırsatta neşretmek suretiyle, 
hem bize hakaret ediyorlar, hem de yalan yazıyorlar; ama, biz bunun içinden bir türlü çıka
mıyoruz. 

Sayın Başkanımdan şunu rica ediyorum : Her türlü tenkidin dışında kalacak bir özlük 
hakkı meselesini, kesin bir çözüme bağlayarak, bir kanun çıkarmaya yardımcı olunuz ve biz 
bu münakaşanın dışına çıkalım. 

BAŞKAN — Sayın Biçer, lütfen... 
HİLMt BtÇER (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 
Bir de eski milletvekilleri meselemiz var : Değerli arkadaşlarım, eski milletvekilleriyle de 

ilgili, zaman zaman birtakım kanun teklif veya tasarıları geliyor gene bu da, Meclisin saygınlı
ğına gölge düşürecek dereceye getirilebiliyor. 

Biz grup olarak, haksız olarak çıkarılmak istenen bir teklife, her zaman karşı oluruz. Çok 
genç yaşlarda, mebus oldum diye, emeklilik isteminin karşısındayız. Süre yönünden, diğer me
murlara hangi haklar veriliyorsa, elbette ki biz de riayet edelim; ama, gel gör ki, bir milletveki
li milletvekilliğinden düştüğü zaman, sokaktaki vatandaşın arasına girmesin. Bu memleketin 
kaderine iştirak eden, oy kullanan bu insana, hiç değilse emekli basın mensuplarımıza tanıdı
ğımız asgarî hakları tanıyalım; çok istirham ediyorum. 

Sayın basınımızdan da rica ediyorum; aynı çatı altındayız, her gün beraber yemek yiyo
ruz, beraber oturup kalkıyoruz; sizin farkınız, sadece, bizden maaş almıyorsunuz. Bu kadar 
güzel hakları beraber kullanırken, bizim aleyhimize olan şu kampanyanızı lütfen durdurunuz. 
Bu bize değil, rejime zarar veriyor. 

Değerli arkadaşlarım, bir konuyu unuttum, o konuyu tekrar hatırlatıyorum : Bizim bir 
sağlık dairemiz var. Teşkilat Kanunu yapılmadan önce, buranın adı "Sağlık Müdürlüğü" idi. 
Şimdi bunu, Genel Sekreterliğin bir birimine bağlamışlar, adı "Doktorluk." 

Bakın, buraya bağlı diş ünitemiz var, çok güzel hizmet veriyor ve büyük tasarruf elde edi
yoruz. Diş ünitesinin başındaki arkadaşımızla konuştum; diş ünitesi kurulmadan önce, diş için 
yapılan masrafın takribi miktarı 800 milyon, diş ünitesi kurulduktan sonraki masraf 200 mil
yon. Bunun içine ücretler dahil. 

Eczanemiz çok güzel hizmet veriyor. Doktorlarımız var. Ben "Doktorluğun" ya Genel 
Sekreterliğe direkt bağlanmasını veya bir daire haline getirilmesini istirham ediyorum. 

Bizim dışımızdaki teşkilatlardan olup da, Meclis'te bize hizmet veren memurlarımız var. 
Bunlar, PTT, Türk Havayolları, Devlet Demiryolları, polis teşkilatımız ve Ziraat Bankasıdır. 
Kendilerine şükran borçluyuz, fevkalade güzel hizmet vermektedirler. Yalnız, dikkati çeken bir 
olay var : Faraza, Devlet Demiryollarının memuru gelip, burada çalışıyor. Bu bölümde bir ar
kadaşımız var, beş altı seneden beri burada; ama sosyal hakları ve özlük hakları yönünden 
dairesine bağlı. Aynı birimde, Meclis Kadrosundaki bir arkadaşımız yüksek ücret alırken, onun 
düşük ücretle burada çalışması yadırganıyor. Geçici görevle de olsa, buralarda çalışan arka
daşlarımızın, bizim personelimizin özlük haklarından aynen istifade ettirilmesi, gerçekten âdil 
bir davranış olur. 
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Efendim, bize hizmet veren bir de restoran işimiz var... 
BAŞKAN — Sayın Biçer, bunları sayarsanız... 
HÎLMl BİÇER (Devamla) — Saymıyorum efendim. 
BAŞKAN — Lütfen... Bunların bir kısmını, yazılı olarak Başkanlığa intikal ettirin efendim. 
HİLMİ BİÇER (Devamla) — Peki Sayın Başkanım, bağlıyorum. 
Efendim, ayakkabı boyacısından Genel Sekreterimize kadar, bizim kadromuz içinde olan 

veya olmayan ve bize hizmet veren tüm personelimize Grubumuz adına teşekkür ediyor, şük
ranlarımı sunuyorum. 

Sayın Arifağaoğlu'nun ikaz ettiği ve çok önemli gördüğümüz bir konunun ben de hallini 
istiyorum : Burada, "Sözleşmeli personel, kadrolu personel" diye iki şekilde personel istihda
mı söz konusu. Sözleşmeli personel devamlı bir şüphe içinde çalışıyor; "Acaba ben, kalacak 
mıyım, gidecek miyim; bize kadro verilecek mi, verilmeyecek mi?" gibi bir endişenin içindeler. 
Bu endişenin de en kısa sürede giderilmesini ve bu arkadaşlarımızın huzura kavuşturulmasını 
diliyorum. 

Bütçemizin hazırlanmasında, başta, Plan ve Bütçe Komisyonumuz olmak üzere, tekmil 
hizmeti geçen değerli kardeşlerimize, arkadaşlarımıza Grubum adına teşekkür ediyorum. 

Bütçemizin, bizlere, memleketimize ve aziz milletimize hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle 
tekrar saygılar sunarım efendim. (ANAP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Orhan Şendağ, buyurun efendim. (DYP sıraların

dan alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Sayın Başkan, sayın .milletvekille

ri; Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1990 yılı bütçesi üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubunun 
görüşlerini arz etmek üzere huzurunuzdayım; bu vesile ile Yüce Genel Kurulu, şahsım ve Gru
bum adına saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, benden önce konuşan ANAP Sözcüsü Sayın Biçer, "Muhalefetin is
tediği anda Meclise girdiğini, istediği anda girmediğini" beyan ettiler ve "Burası çiftlik mi?" 
dediler. 

Bir kere, muhalefetin Meclise girmemesi, yürütmeyi protestodur; bu da bir oy kullanım 
şeklidir. 

Sayın milletveklleri, aslında, yüzde 21,80'e düşmüş, bugün bir sandık konulsa, yüzde 10'lara 
inmiş, üçüncü parti durumuna gelmiş bir partinin, bu kürsüye çıkıp konuşmaya değil; bu sıra
larda oturmaya bile hakkı yoktur, olmaması gerekir. (ANAP sıralarından "Ayıp ayıp" sesleri, 
gürültüler) 

ABDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — Bu lafları kendiniz uydurup, yine kendiniz ina
nıyorsunuz... Bıktık yani şu laftan. Buna kendiniz inanıyor musunuz? 

ORHAN ŞENDAĞ (Devamla) — Parlamentoyu çalıştırmak, esasında iktidarın görevidir. 
290 milletvekiline sahip bir partinin, bundan Parlamentoyu... 

BAŞKAN — Sayın Şendağ, bir noktayı aydınlatmak isterim. 
ORHAN ŞENDAĞ (Devamla) — Buyurun Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — "Şu kadar oy seviyesine düşmüş partiye mensup bir milletvekilinin burada 

oturmaması gerekir" dediniz. Bunu, Anayasaya ve İçtüzüğe aykırı buluyorum ve milletvekili
nin şahsiyetine tecavüz telakki ediyorum... (ANAP sırlarından "Bravo Başkan" sesleri) 
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MUSTAFA ERTUĞRUL ÜNLÜ (Bursa) — Sözünü geri alsın. 
BAŞKAN —Beş yıl için seçilen milletvekili buradadır; Türkiye Büyük Millet Meclisi bir 

erken seçim kararı verinceye kadar da milletvekili vazifesini şerefle yürütecektir. (ANAP sıra
larından "Bravo" sesleri) 

ORHAN ŞENDAĞ (Devamla) — Sayın Başkan, hatamı düzeltiyorum. 
. A. CENGÎZ DAĞYAR (Antalya) — Sana da bravo. 
ORHAN ŞENDAĞ (Devamla) — 290 milletvekiline sahip bir partinin, bundan, yani Par

lamentonun çalışmamasından şikâyetçi olmaması gerekir. Çünkü, 290 milletvekili Meclis Ge
nel Kurulunu açmak için zamanında gelip gerekli çoğunluğu sağlasa, Meclis daha hızlı çalışa
bilirdi. Bakanlar Kurulu, Meclis gündemindeki sorulara cevap verse, bu Meclis normal çalışa
bilirdi. Demekki hata muhalefette değil, iktidar partisindedir. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi politik hayatımızın odak noktasında 
yer alan yüce bir kuruluştur. Ülkemizde ilk yasama Meclisi 1876 Anayasasına göre kurulmuş
tu. Başlangıçta mevcut olan ve yürütmenin üstünlüğü esasına dayanan bu sisteme nazaran, 
ikinci Meşrutiyet Döneminde Meclis lehine anayasa değişiklikleri yapılmıştır. 1920'de açılan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Meclisin üstünlüğüne dayanan bir kuruluş olmuştur. 1921 Ana
yasası ile de Meclis hükümeti sistemi benimsenerek, Meclis üstünlüğü anlayışına anayasal bir 
temel kazandırılmıştır. 

1924 Anayasası, bu temel anlayışı büyük ölçüde korumuştur. 1961 Anayasası ile ilk kez 
"Meclisin üstünlüğü" anlayışından bir ölçüde uzaklaşıldığı gözlenebilir. 1961 Anayasası, Türkiye 
Büyük Millet Meclisini, egemenliği kullanan tek organ olmaktan çıkarmış, ulusal egemenliği 
kullanan organlardan biri durumuna getirmiştir. 

1961 Anayasası, yürütmeyi bir görev olarak görmüş, yasamanın üstünlüğü ilkesini de bir 
ölçüde korumaya çalışmıştır. 

1982 Anayasası ise, 1961 Anayasasından farklı olarak, yürütmeyi biraz daha güçlendir
miştir. Anayasaya göre, yürütme, yalnız bir görev değil, aynı zamanda bir yetkidir. Uygulama
daki duruma bakıldığında, hem yasama, hem de yürütme, Türkiye Büyük Millet Meclisi ço
ğunluğuna dayanmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, bu bilgileri genel hatları ile şunun için sunmaya çalıştım : Gelişme 
doğrultusu ne olursa olsun, yasamanın üstünlüğü, kalıcı ve belirleyici bir ilkedir. Yürütmenin 
güçlü oluşu, ancak, yasamanın güçlü olmasıyla mümkündür. Yasamanın dışında ve onun üs
tünde bir yürütmeyi, çağımız artık kenislikle kabul etmemektedir. Bu nedenle, yasamanın yet
kilerine gölge düşürebilecek her türlü yürütme tasarruflarını kuşkuyla ve kaygıyla karşılıyoruz 
ve 26 Mart 1989 seçimlerine göre, yüzde 21,80'lere hatta bugün bazı kurumların kamuoyu araş
tırmalarına göre ise yüzde 10'lara düşen, millet içindeki gücünü yitiren bir hükümetin, yürüt
me görevinde ısrar etmesini şiddetle kınıyoruz. Çünkü, Türkiye Büyük Millet Meclisi, milleti
mizin Üstün iradesidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, bir büyük binanın değil, bir büyük inan
cın adıdır. Millî irade inancı, bir milletin kendi kaderini kendisinin tayin etmesi hakkıdır. Bu 
da milletin, iradesini, hür ve serbest olarak ortaya koyabilmesi ile mümkündür. Böylece, mille
tin rıza ve muvafakati ortaya çıkar. Bu rıza ve muvafakatin ortaya çıkması yeterli değildir, aynı 
zamanda sürekliliği de şarttır. Ancak, bugün yönetimi elinde tutan ANAP için, milletin rızası
nın ve muvafakatinin devam ettiğini söylemek ise mümkün değildir. 
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Sayın milletvekilleri, millet iradesi ile Meclisteki temsil arasında bir farklılaşma olduğu, 
reddedilemeyecek bir şekilde ortaya çıkarsa, halkın siyasî otoriteye kaynak teşkil eden rızası 
kalkmış demektir. Bu takdirde, bu rıza ve desteğin yeniden aranması kaçınılmaz hale gelir. Bu
gün ülkemizde, hem milletin eğilimleri ile Meclisteki yapı arasında makul bir oran yoktur, hem 
de milletin eğilimleri ile Meclisteki yapı arasında önemli bir farklılaşma meydana gelmiştir. 
Bu çarpık durumun en kısa zamanda düzeltilmesi, hem Türkiye Büyük Millet Meclisinin göre
vidir; hem de ülkenin, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve siyasî rejimimizin yararına olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, demokrasi rejimi, milletin sağduyusu ve vicdanı üzerine oturur. Azın
lığın çoğunluğa tahakküm ettiği rejimin adı, demokrasi değildir. Bugün Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde, milletin içinde ekalliyete, yani azınlığa düşen; 29 Kasım 1987'deki oy oranı yüzde 
36 iken 26 Mart 1989'da yüzde 21,80'e; bugün bir sandık konulsa yüzde 10'lara düşen ve üçün
cü parti durumuna gelen ANAP adlı bir siyasî kadro var. Bu siyasî kadro, karşısında yüzde 
80'lerden fazla olan halk kitlesine ve onun temsilcilerine tahakküm etmeye çalışmaktadır; Türkiye 
Büyük Millet Meclisini ve çok partili demokratik sistemimizi bir süs aşyası, bir vitrin eşyası 
gibi korumaya çalışmaktadır. 

Bir sistemde eğer çok parti varsa, çok partinin de hakkı var demektir. Şu anda hakkı ol
mamasına rağmen, yürütmeyi elinde bulunduranlara soruyorum : Bugün partiler, millet için
deki güçleri, oyları oranında Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil ediliyor mu? Meclis için
deki ve dışındaki muhalefet partileri, devlet kurumu olan TRT'den adil ölçülerde faydalanabi
liyor mu? Siyasî hayatımızın vazgeçilmez unsurları olan siyasî partiler, Hazineden adil ölçüler
de yardım görebiliyor mu? Halkın oyunun yüzde 20'sine yakınını temsil eden partiler, bugün 
neden Türkiye Büyük Millet Meclisinde yok? 

Sayın milletvekilleri, bugünkü siyasî sistemimizin tıkanıklığı ve gülünçlüğü, bu noktalar
da yatmaktadır. Milletle Parlamento arasında bir uyumsuzluk vardır. Milletle parlamento ara
sında farklılaşma meydana geldiği takdirde, birinden vazgeçmek gerekmektedir. Burada, bir 
tercihle karşı karşıya kalırsınız : Ya milletten vazgeçeceksiniz ya da parlamentodan. Milletten 
vazgeçemezsiniz sayın milletvekilleri; çünkü, parlamento, millet için vardır. Bugün araştırma 
kurumlarına göre, yüzde 10'lara düşmüş ANAP adlı siyasî kadro, parlamentoyu tercih etmiş, 
milletten vazgeçmiştir; ancak, millet, ANAP adlı siyasî kadrodan çoktan vazgeçtiğini gerek 
toplantılarda, gerek kongrelerde her vesileyle açıkça belirtmektedir. 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Pazar günü olduğu gibi!.. 
ORHAN ŞENDAÖ (Devamla) — Hukukun üstünlüğünün ve millet iradesinin üstünlüğü

nün savunulmasıyla savunulmaması arasında, bir yerde, fark kalmıyorsa, o ülkede parlamen
toya dayalı demokratik sistemden bahsetmek zorlaşır. ANAP, Türkiye Büyük Millet Meclisini 
böyle bir oldubitti ile karşı karşıya bırakmıştır. Buna hiçbir kimse sessiz kalamaz, kalmamalıdır. 

Bu arada bir iki önemli noktayı da belirtmek istiyorum : Birincisi, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin ve milletvekillerinin görevi, işlevi nedir? ikincisi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
ve milletvekillerinin yetkileri ve sorumlulukları nedir? 

Üzüntüyle belirtmek gerekir ki, gerek Türkiye Büyük Millet Meclisinin fonksiyonu, işle
vi, gerekse milletvekilliği fonksiyonu, işlevi, normal demokratik sistemlerde, meclislerden ve 
milletvekillerinden beklenen bir düzeyde yerine gelmemektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, halkın meclisidir, halkın sesinin yansıdığı yerdir; halkın so
runlarının, isteklerinin yansıtıldığı, tartışıldığı yerdir; yürütme tarafından uygulanan politika-
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ların eleştirildiği, onlann düzeltilmesine ilişkin muhalefetin katkılarının ortaya konulduğu yerdir; 
ülke sorunlarına yaklaşımlar açısından, siyasî partiler arasındaki farklılıkların millete yansıtıl
dığı, milletin vicdanına, değer yargılarına açık ve kesin biçimde ulaşılması gereken yerdir. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, milletvekillerinin, siyasî partilerin, alınacak kararlara, çıkarılacak ka
nun tasarı ve tekliflerine oylarıyla katılımda bulundukları, bu kararlar alınırken hür düşünce
lerini yansıtabilecekleri, bu yolla etkin olabilecekleri ve yürütmenin bu düşüncelere değer ver
mesi gereken yerdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, ülke yararına alacağı kararlar üzerinde, ik
tidarda veya muhalefette olsunlar, partiler arasında uzlaşma sağlanması gereken yerdir. 

Sayın milletvekilleri, objektif değer yargılan ile bakalım şimdi; bugün Türkiye Büyük Millet 
Meclisi ve bu Meclisin değerli üyeleri olan milletvekilleri arasında, hatta partiler arasında böy
le bir işlev, bir oluşum var mıdır? Bir kere, hiçbir yasa teklifi, hiçbir karar, muhalefetin fikir 
etkisiyle, oy etkisiyle değişmiyor; Meclis açıldığı zaman, hangi sonucun alınması düşünülü
yorsa, daha doğrusu, yürütmeyi elinde tutan ANAP adlı siyasî kadro, peşin hükümle hangi 
kararı vermişse, çalışmalar sonunda o karar alınıyor. Yani, gerek komisyonlarda, gerekse Ge
nel Kurulda yapılan tartışmaların, sonuç itibariyle bir değeri olmamaktadır. Sözcüler konuşu
yor, sonra oylamaya gelindiğinde, iktidar bir yanda, muhalefet bir yanda; oyları belli; iktidar 
muhalefeti etkilemiyor, muhalefet de iktidarı itkilemiyor. Bu durumda, "Meclis, işlevini yeri
ne getiriyor" demek zorlaşıyor. 

Sayın milletvekilleri, bir meclisin açık olması, görevini tam anlamıyla yerine getiriyor de
mek değildir. Meclisin, açık olmasına rağmen görevini tam anlamıyla yerine getirememesi, o 
meclisin kapalı olmasından pek fazla farklı olmaz; çünkü, o meclis işe yaramıyor demektir; 
kararı meclis vermiyor, birileri veriyor demektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkarılan kanunların Cumhurbaşkanı tarafından 
sık sık geri gönderilmesi veya Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi; Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin, daha doğrusu Türkiye Büyük Millet Meclisinde hukuku zorlayarak yürütmeyi elinde 
tutan ANAP adlı siyasî kadronun, hukuka uygun ve muhalefetin haklarına saygılı bir biçimde 
çalışmadığının en canlı örneğidir. 

Sayın milletvekilleri, halk tarafından seçilmiş, halk adına Türkiye Büyük Millet Meclisine 
gelmiş bir milletvekilinin veya bir siyasî partinin, halktan aldığı yetkinin gerektirdiği sorumlu
luk içinde, düşüncelerini Meclis düzeyine getirip getirmediğinin kamuoyunda bilinmesi hakkı
na sahip olması gerekir. Bu hakkın kullanılmasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık 
Divanının, hatta Türkiye Büyük Millat Meclisi Genel Kurulunun hassasiyet göstermesi kadar 
doğal bir şey olamaz, olmamalıdır. Devletin bir kurumu olan TRT'nin, hiçbir milletvekilinin 
konuşmasını, anlaşılamaz duruma getirerek kamuoyuna duyurmasına, gerek Başkanlık Diva
nı, gerekse Genel Kurul ilgisiz ve sessiz kalmamalıdır, kalmaması gerekmektedir. 

Gerek yürütmenin, gerek muhalefetin değerlendirme ve iddialarının gerçek biçimiyle halk 
kitlelerine yansımasının sağlanması için, gerek yürütme, gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlık Divanı, gerekse Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun değerli üyeleri tüm 
olanaklarını kullanmalıdırlar, kullanmaları gerektiği inancı içindeyim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, tekrar pahasına da olsa, bu genel ifadeleri belirtmekte 
fayda görüyoruz. Millet, devleti var eden en üstün unsurdur. Devlet, milletin varlığı ile vardır. 
Millet, devletten üstündür bile denilebilir. Çünkü, devlet, millet için vardır; millet, devlet için 
değildir. En üstün unsur olan millet unsurunun da, doğal olarak, iradesi de, en üstün iradedir. 
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Bildiğiniz gibi, demokrasilerde, millet, iradesini seçimle beyan eder. Seçim sonucu, milletin ira
desine uygun, milletin iradesi eğiliminde, milletin arzularına cevap verebilecek siyasî kadrolara 
görev verilir. Bu görev verme işlemi, iki taraflı sözleşme niteliğinde değildir. Seçimde bir taraf 
vardır, o da millettir. Millet, seçimlerde görev verdiği siyasî kadroyu, her zaman, görevden al
ma hakkına sahiptir. Çünkü, seçimle bir sözleşme, bir akit yapılmış değildir; sadece, bir statü, 
bir şekil belirlenmiştir. Milletin tek yanlı irade beyanı ile, birtakım kimselere, geçici hizmet et
me görevi verilmiştir. Yeni bir seçim yapılıncaya; yani, millet, iradesini tekrar beyan edinceye 
kadar, bu statü, yani birtakım kimselere verilen hizmet etme görevi devam eder. Yeni seçimle; 
yani milletin yeni irade beyanı ile, hizmet görevi verilen birtakım kimselerin görevine sonverme 
eğilimi belirmişse, millet, yeni irade beyanı ile, birtakım kimseleri reddetmişse, vekâletini geri 
almışsa, hizmet görevinde bulunanlar, adları ne olursa olsun, hizmet etme görevini, milletten 
aldıkları vekâleti -bir manada- emaneti asıl sahibine geri vermek durumundadırlar. Çünkü bu 
emanetin asıl sahibi millettir. 

Millî iradenin üstünlüğü kavramı ile adlandırdığımız, milletin hükümranlık hakkına karşı 
konulamaz. Karşı konulduğu takdirde, yeni bir seçimle, milletin irade beyanı ile, hizmet etme 
görevi verilen bir siyasî kadro, İkinci bir seçimle, ikinci bir irade beyanı ile görevden alınmışsa, 
reddedilmişse, "hayır ben bu görevi şu süre için aldım, geri vermiyorum, göreve devam edeceğim" 
diyemez ve böyle bir davranışın içine de giremez. Dediği takdirde, milletin hükümranlık hakkı
na karşı gelmiş, milletin irade beyanına saygısızlık yapmış ve devlet olmanın en üstün unsuru 
olan milletin irade beyanını tanımamış olur. Böylesine davranışlar, demokratik yönetim biçim
lerinde olmaz; olursa, bunun adına da demokratik yönetim biçimi denilemez. 

Sayın milletvekilleri, demokrasilerde, siyasî görevde kalma; yani, milletin hükümranlık hak
kını vekâleten kullanma, meşruiyete dayanır; muşruiyet de hakka dayanır. Hakkın oluşması 
için de bir tek yol vardır, o da, temsildir. Temsil de, eşit koşullarda, serbestçe, hilesiz, entrikasız 
yapılan seçimle, millî irade beyanı ile sağlanır. Bir siyasî kadro, temsilden yoksun kalmışsa, 
halktan da yoksun kalmış demektir. O zaman, muşruiyeti de tartışılır demektir. Meşruiyeti tar
tışılan bir siyasî kadro "Hizmet etme görevini ille de sürdüreceğim" diyemez. Dediği takdirde, 
bu yönetim şekli demokrasi olmaz; olsa olsa, milletin hükümranlık hakkını tanımayan dikta olur. 

Milletin, hükümranlık hakkını serbestçe kullandığı demokratik yönetim biçimi dışında, 
dikta veya herhangi bir yönetim biçimine heveslenen kişi, zümre veya birtakım kimseler, artık 
çağımızda yaşayamamakta, yaşatılamamaktadırlar. Kendi kişisel hırs ve özlemlerinin esiri ola
rak bu gibi heveslere kapılanlar, buna benzer tutum ve davranışların içine girmiş olanlar, çağı
mızda, özür dilemelerine rağmen, milletlerine çok acı hesaplar vermek durumunda kalmışlardır. 

Sayın milletvekilleri, bu genel ifadelerden sonra, son iki yıl içinde Türkiye'de neler olmuş
tur, buna bir bakalım. 29 Kasım 1987 günü, hiç de eşit olmayan, hiç de adil olmayan ve üzerin
deki şaibeleri gideremeyen bir milletvekili genel seçimi yapılmıştır. Bu millî irade beyanında, 
ANAP adlı siyasî kadro yüzde 36,5 oya karşılık Türkiye Büyük Millet Meclisinde yüzde 65 
oranında milletvekilliğine sahip olmuştur. Bu, ülkemizde, nev'i şahsına münhasır bir örnektir; 
yüzde 36,5 oyla yüzde 65 sandalye elde edilmesi örneği. Dünyanın hiçbir ülkesinde ve parla
mentosunda yok. Komşumuz Yunanistan'da yüzde 46,5 oyla bile hükümet kurulamamıştır. 
1983 'te, o günkü ısmarlama rejimin, iltimaslı, imtiyazlı, himayeli partisi olarak yönetimi eline 
geçiren ANAP adlı siyasî teşekkülün arkasındaki halk gücü, 26 Mart 1989 Mahallî tdareler 
Seçimleriyle yüzde 21,80'e düşmüştür. 
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Aslında, 29 Kasım 1987'de, yüzde 36,5 oya karşılık Türkiye Büyük Millet Meclisinde yüz
de 65 oranında sandalyeye sahip olunmakla, Türkiye'nin siyasî rejiminin zembereği kırılmıştır. 
Siyasî rejimimizin düğüm noktası, tıkanıklığı orada başlamıştır. 

Sayın milletvekilleri, 1983'te tesadüfen devlet yönetimini eline geçiren ANAP adlı siyasî 
kadronun arkasında halkın gücünün olmadığı, 26 Mart 1989 günü yapılan mahallî seçimlerle 
ortaya çıkmıştır. Yüzde 36 gibi eğreti bir oranla yönetme vekaletini eline geçiren ANAP adlı 
siyasî kadrodan, millet, serbest iradesiyle, 26 Mart 1989 günü vekâletini geri elmıştır. Millet 
26 Mart 1989 günü hükümranlık hakkını kullanarak, 29 Kasım 1987'de, aldaularak, hileli, eşit 
ve adil olmayan bir seçimle yönetimi ele geçiren ANAP adlı siyasî kadroyu, yönetim görevin
den azletmiştir. 26 Mart 1989 günü yüzde 21,80 oranında oy vermiş olmakla, ANAP adlı siyasî 
kadronun yönetimini yine millet reddetmiştir. Eğer ANAP adlı kadro, "Hayır, ben Mecliste 
çoğunluğum, millet bana 1987'de beş seneliğine (1992 yılına kadar) yetki verdi; ben bu yetkiyi 
sonuna kadar kullanırım" diyorsa, o zaman şunu sormak lazım : Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin en göze çarpacak duvarına yazılı, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" özdeyişi veya 
"Benim gayem, Türkiye'de, yeni Türkiye Cumhuriyetinde, millet hâkimiyetini takviye etmek 
ve ebedileştirmektir" diyen Büyük Atatürk'e ne diyeceksiniz? Bu hâkimiyeti, hükümranlık hak
kını, millete, yalnız beş senede bir mi kullandıracaksınız? Eğer beş senede bir kullandıracaksa-
nız, Büyük Atatürk'ün "kayıtsız ve şartsız" kavramını çuvala mı koyacaksınız? 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Her hafta bir seçim yapalım. 
ORHAN ŞENDAĞ (Devamla) — Evet, gerekiyorsa yapmak lazım. 
A. CENGİZ DAöYAR (Antalya) — Ona siz mi karar vereceksiniz? Muhalefet mi karar 

verecek? 
ORHAN ŞENDAĞ (Devamla) — Dinleyin lütfen, dinleyin; Sabırlı olun. 
Sayın milletvekilleri, millî hâkimiyet prensibi ve ona dayanan... 
BAŞKAN — Sayın Şendağ, karşılıklı konuşmayın. 
ANAP adlı bir parti değil, Anavatan Partisi vardır. Bir partiyi küçültmek anlamına, bu 

tabiri devamlı kullanıyorsunuz. Ben de sabrettim; ama kaç kişilik bir parti olursa olsun, ne 
oranda oy alırsa alsın, Anavatan Partisidir ıstılahı. Onu küçültmek için devamlı konuşulursa, 
biz müdahale ederiz efendim. (ANAP sıralarından "Bravo Başkan" sesleri) 

Maksatlı olarak küçültmek için konuştuğunuz kanaatindeyim. Onun için söylüyorum. 
ORHAN ŞENDAĞ (Devamla) — Sayın Başkan, ANAP kelimesini ben düzenlemedim. 

ANAP'a mensup milletvekili arkadaşlarım da bu kelimeyi kullanıyorlar, ben de kullanıyorum. 

Sayın milletvekilleri, millî hâkimiyet prensibi ve ona dayanan genel seçim, milletin beş 
senede bir defa ortaya çıkıp, iradesini beyan etmesinden ibaret değildir. Millet, yaşayan bir var
lıktır. Son söz ona aitse, yalnız beş senede bir defa ait değildir. Son söz, her gün ona aittir. 
Zaten, vekâlet verenin, her zaman, vekâletten azletme hakkı vardır. Vekâlet müessesesinin özünde, 
vekâlet alanın, kendi isteğiyle vekâlette kalma hakkı yoktur. "1992'ye kadar yetkimiz var" di
yenlere veya düşünenlere soruyorum : Millet, iradesini size rehin mi bıraktı? 

A. CENGÎZ DAĞYAR (Antalya) — Siz, hiç Anayasa okumadınız mı Sayın milletvekili? 
ORHAN ŞENDAĞ (Devamla) — Dinler misiniz Sayın Milletvekili... 
"Hayır, milleti yüzde 21,80'le temsil ediyoruz" diyorsanız, yine soruyorum : Temsil edil

me, hangi orandan itibaren kaybedilmektedir? 
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A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — Sen kimin adına ve hangi reyin adına konuşuyorsun? 
ORHAN ŞENDAĞ (Devamla) — Eğer yüzde 10'lar da bir rakam diye düşünüyorsanız, 

bugünlerde zaten bu orana düştüğünüz, kamuoyu araştırmaları sonucunda anlaşılmıştır. 
Sayın milletvekilleri, bir ülkenin siyasî rejiminde, milleti temsil etmede bir çarpıklık, bir 

bunalım varsa, o ülkede başka bir bunalım aramaya gerek yoktur. Bugün Türk siyasî rejimi 
çarpıtılmıştır. Milleti temsil etmede, kim ne derse desin, bir dengesizlik vardır; yüzde 21,80 ile 
-bazı kuruluşların araştırmalarına göre bugünlerde bu oran yüzde 10'Iara düşmüştür- yöneti
mi ele geçiren ANAP, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir fîillî durum yaratmıştır. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Şu, "ele geçirmek" ne demek; onu söylesene? 
ORHAN ŞENDAĞ (Devamla) — Milletin, vekâletini ANAP'tan geri almasına, ANAP'ı 

görevden azletmesine, ANAP'a "Seni istemiyoruz" demesine rağmen, ANAP adlı siyasî kad
ro, "Hayır, ben göreve devam edeceğim" diyor ve milletin hükümranlık hakkına saygı göster
memekte ısrar ediyor. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün Türkiye Büyük Millet Meclisinde milletin tem
sili, millî irade beyanının hilafına oluşmuştur. Hiçbir milletvekili buna ilgisiz kalamaz, kalma
malıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin, millî irade beyanını yansıtmayan durumunun acilen 
düzeltilmesi gerekmektedir. Bunun da tek çözüm yolu, milletin hükümranlık hakkına saygı gös
termektir, milletin iradesine müracaat etmektir, milletin irade beyanında bulunmasını sağla
maktır. 

Bu nedenle, Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletvekili genel seçimlerinin yenilenmesine 
acilen karar vermelidir. Bu konuda karar yetkisini ve çoğunluğunu elinde bulunduran ANAP, 
birtakım bahanelerin arkasına sığınmaktan vazgeçmelidir; aksi halde ANAP döneminin, siya
sî tarihimizin kara sayfaları olarak anılacağından hiç kimsenin kuşkusu olmasın. (ANAP sıra
larından gürültüler) 

FAHİR SABUNtŞ (Bursa) — Siz, yüzde 36'da mutabık mısınız? 
METİN GÜRDERE (Tokat) — Siz önce, Genel Başkanınızın memleketinde seçim kazanın. 
ORHAN ŞENDAĞ (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye Büyük Mil

let Meclisinin parasal ve personel konuları üzerinde şimdilik durmayacağım. Bu konudaki gö
rüşlerimi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplannı tnceleme Komisyonunun raporu Genel 
Kurula geldiğinde belirteceğim. 

Sayın milletvekilleri, Türk siyasî hayatının kalbi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçe
sinin görüşüldüğü şu anda, Genel Kurulun en azından yarısının burada olmasını temenni ederdik. 
Ancak, iktidar partisi ANAP sıralarına bakıyoruz, onbeş yirmi sayın üye var... Bu, bizim için 
bir üzüntü vesilesidir. 

MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) — DYP sıralarında da üç dört kişi var, baksana! 
ORHAN ŞENDAĞ (Devamla) — Türkiye Büyük Millet Meclisi 1990 yılı bütçesinin, Mec

lisimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyor, 
saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ABDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — Kürsüden inerken bir de kendi sıralarınıza ba

kın! 8 kişi var... 
ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Ben yeterim size. 
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TÜRKÎYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANVEKİLİ YILMAZ HOCAOĞLU (Ada
na) — Konuşmalan cevaplandırmak istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Hocaoğlu. 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Biz de düşüncelerimizi açıkladıktan sonra konuşsalardı, 

daha iyi olurdu diye düşündüm Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Zatı âlinize de daha sonra söz vereceğim efendim. Sayın Başkanvekili öyle 
takdir ettiler ve ben de o takdirlerini kullandım efendim. 

Buyurun Sayın Hocaoğlu. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANVEKİLİ YILMAZ HOCAOĞLU (Ada
na) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yüksek malumları veçhile, Türkiye Cumhuriyeti, 
toplumun huzuru, millî dayanışma, insan haklarına saygı, Atatürk milliyetçiliğine bağlılık ve 
bu niteliklerinin yanında demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olma özelliğiyle; "Devlet-i 
ebedî müddet" dediğimiz, Türkün, bağımsız, büyük cumhuriyeti ve onun demokratik kimliği
nin tek tecelligâhı kabul ettiğimiz, millet iradesinin tecelligâhı kabul ettiğimiz Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin 1990 Malî Yılı Bütçe Tasarısı münasebetiyle yüksek huzurunuzdayız. (ANAP 
sıralarından, "Bravo" sesleri, ANAP ve SHP sıralarından alkışlar) Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sayın Başkanı ve Başkanlık Divanı olarak, seçkin heyetinizi derin saygılarımızla selamlıyoruz. 
(ANAP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, Ulu önder Atatürk, "Benim en büyük eserim, temeli yüksek Türk 
kültürü olan Türkiye Cumhuriyetidir. Millî hakimiyet öyle bir nurdur ki, önünde zincirler erir, 
taçlar, tahtlar mahvolur. Hakimiyet, kayıtsız şartsız milletindir" demiş ve bu düsturlarıyla, bugün 
sahibi ve mensubu olmakla kıvanç duyduğumuz demokratik cumhuriyetimizi, milletimize, mil
letimizin meşru temsilcisi Yüksek Heyetinize emanet etmiştir. 

İşte, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı olarak, bu inançla, bütçe müzakere
leri esnasında değerli arkadaşlarımızın, önce, huzurlarında bütçemizi takdim etmek; bilahara, 
dile getirdikleri ve çalışmalarımıza ışık tutacağına inandığımız uyarılarını, eleştirilerini, öneri
lerini, dikkatle, itina ile tespit etmek ve nihayet, tevcih buyurulan suallere, öz, net, açık cevap
lar arz etmek suretiyle ve "Hayırlı olsun" dileğiyle müzakerelerimizi tamamlamış olacağız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı, konuya, Anayasamızın 87 nci maddesin
de Türkiye Büyük Millet Meclisi için temel görev olarak tanzim ettiği yasama ve yürütmenin 
denetlenmesi, hizmet, görev, yetkileri açısından yaklaşmakta ve bu yaklaşımla da, yasama ça
lışmalarının, olabildiğince kolay, verimli, doyurucu ve demokrasimize, halkımıza, Parlamen
tomuza yaraşır ve yakışır seviyede yürütülebilmesinin, huzur dolu, verim dolu ortamını sağla
manın çabası içinde bulunmaktadır. 

Keza, kanun yapan, kanun değiştiren, kanun kaldıran Yüce meclisin, yasama hizmetleri 
yanında, Bakanlar Kurulunun ve bakanların icraatlarının denetlenmesi cümlesinden olan Meclis 
faaliyetlerinin; sorularla, araştırma önergeleriyle, soruşturma önergeleriyle, genel görüşme öner
geleriyle, gensoru önergeleriyle yürütülen denetim faaliyetlerinin de, eksiksiz, gecikmesiz ve 
demokrasimizin işlerliğini, giderek geliştiren bir oranda yürütülmesi için, üzerine düşen ted
birleri almayı en önde gelen görevi sayar. 

AHMET ERSİN (İzmir) — Onlar yürümüyor ama Sayın Başkan! 
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YILMAZ HOCAOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, sayın üyeler; işte, Başkanlığımızın, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına yaklaşımındaki öncelik, önem ve ağırlık sıralama
sı, arz ettiğim gibidir; yasama ve denetim hizmetlerinin, sayın parlamenterlerimiz açısından 
layıkıyla yürütülebilmesi için gerekli tedbirlerin alınması, gerekli imkân ve vasıtaların sağlan
ması, gerekli ortamın kazandırılmasıdır. 

Sayın Başkan, Meclisimizin bütçe fonksiyonu ise, "100" genel yönetim ve destek hizmet
leri, "111" yasama hizmetleri, "112" millî sarayların idare ve korunması programı ile "900" 
transferler olmak-üzere 4 programdan ibaret bulunmaktadır. 

1990 malî yılı bütçe teklifimiz olan 189 milyar 309 milyon Türk Lirası, 1989 malî yılı baş
langıç ödeneğine göre yüzde 169, yıl sonu ödeneğine göre ise yüzde 144'lük bir artış göster
mektedir. 

1990 malî yılı teklifimizde carî harcama ödeneklerinde, 1989 malî yılı başlangıç ödeneğine 
göre yüzde 158 ve yıl sonu ödeneklerine göre de yüzde 110 oranındaki artış, temmuz ayında 
gerçekleştirilen katsayı miktarındaki yükselme ve ihdas edilen taban ve kıdem aylıklarının ko
nulmasıyla, diğer cari harçamalardaki piyasa artışlarından kaynaklanmaktadır. 

1990 yılı yatırım harcamalarımız şöyledir : Geçmiş yıllardan devam eden ve Bayındırlık 
ve tskân Bakanlığınca yapımı sürdürülen, Ankara Dikmen tlker Mahallesindeki 220 daireli ve 
istanbul Beşiktaş ilçesindeki 156 daireli personel lojmanları ile, konukevi inşaatlarının, anılan 
bakanlıkça bildirilen ödenekleri bütçemize konulmuş bulunmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin ihtiyaç programı içinde yer alan en önemli yatırımlardan 
biri de, takdir edersiniz ki, arşiv düzenlemesidir. Tüm yasama belgeleri, maalesef, arşiv olarak 
nitelenemeyecek ve içinden geçen tesisatlar sebebiyle çeşitli tehlikelere maruz bulunan bodrum 
katlarda muhafaza edilmektedir. Bu nedenle, modern bir arşiv binası yapımı, sosyal tesis, ka
palı spor sahası, çocuk oyun parkı ve alanları için, teklifimize, gerekli, yeteri ödenek konul
muş bulunmaktadır. \ 

Kültür mirasımız olan millî saraylarımızdan, Dolmabahçe Sarayı, Ihlamur Kasrı, Yıldız 
Şale Köşkü, Aynalıkavak Kasrı, Beylerbeyi Sarayı, Atatürk köşkleri ve Küçüksu Kasrı kitle tu
rizmine açılmış olup, bakım, onarım ve restorasyonları, gerekli titizlik içerisinde sürdürül
mektedir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı üyelerine ve
rilmiş olan, halen kullanılmakta bulunan otomobiller, 1984-1985 yıllarında, çeşitli gümrük mü
dürlüklerine terk edilmiş ve devlete mal olmuş vasıtalardan tahsis edilen araçlardır. Bunların 
1 adedi 1970, bir diğeri İ973, bir diğeri 1976, 4 adedi 1977, 8 adedi 1974 model olup, 13 ilâ 
20 yaş arasında bulunmaktadırlar. Bu araçlar yıllarca gümrüklerde bekletilmiş olduklarından, 
bazı bölümleri çürümüş, ve faal durumlarını yitirmiş olarak teslim alınmış, Meclisimiz idarî 
teşkilatınca gerekli bakım ve revizyonları yapıldıktan sonra bugünkü hizmetlere tahsis edilmiş
lerdi. Halihazırda ekonomik ömürlerini yitirmiş bulunan bu araçların, bakım, onarım ve işlet
me masrafları büyük meblağlara ulaşmakta ve sık sık arıza yapmaları sebebiyle de hizmetler 
aksamaktadır. Donanımlarının eski oluşu sebebiyle, parça temini güç olan bu araçlardan bazı
larının kullanımı, kullanan açısından da risk arz etmektedir. Bunların, 1989 Ekim ayına ka
dar, onarım ve akaryakıt masrafı, yaklaşık olarak 100 milyon Türk Lirasına ulaşmış bulun
maktadır. Başkanlık Divanımızca alınması düşünülen 200 model Mersedes otolar, enjektörlü 
oluşları nedeniyle, işletme masrafları açısından ekonomik, standart imalat olup, lüks sınıfı dı
şındaki araçlardır. Gümrüksüz alımlarının fiyatı, yaklaşık 48 milyon lira civarındadır ve aşağı 
yukarı bugünkü bir yerli otomobil maliyetine yakın bulunmaktadır. Gümrüklü girişleri ise, 83 
milyon lira civarındadır. 
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Yani, araçlarımızın alınması ya da alınmaması arasındaki tasarruf yaklaşımını arz etmek 
gerekirse, ekonomik kullanımını yitirmiş, astarı yüzünden pahalı hale gelmiş ve hizmetleri ak
satır duruma düşmüş bu araçlar yerine, yeni araçlar almamak suretiyle hiç harcama yapma
mak, kanaatimizce tasarruf değildir. Nasıl ki, modern ekonomilerde, modern işletmecilikte, 
reklam, artık, bir gider değil, bir yatırım kabul edilmekte ise bu kerre, bu fiyatlarla, bu şartlar
la, bu araçların yemlenmesinin de, gerçekten tasarrufa riayetin ta kendisi olacağı kanaatimizi 
yüksek takdirinize arz etmek isterim. 

Tabiatıyla, yeni araçlarımızın hizmete girmesiyle, elimizdeki mevcut araçlarımızdan iyi du
rumda olanların, gerekli revizyondan geçirildikten sonra, ihtiyaç duyulan diğer hizmetlerimiz
de, mesela parti gruplarımızın hizmetine; mesela milletvekillerimizin hizmetine; mesela, yalnız 
komisyon başkanlarımızın değil, Plan ve Bütçe Komisyonu gibi, Kamu İktisadî Teşebbüsleri 
Komisyonu gibi yoğun, olağan dışı ağır mesai sarf eden komisyonlarımızın değerli üyelerinin 
de hizmetlerine tahsis edilmesi düşünülmektedir. Keza, sayın milletvekillerimizin, Ankara tra
fiği içerisinde, vatandaşların, seçmenlerin işlerinin takibi esnasında; keza, Meclis ve Esenboğa 
arasındaki havaalanı gidiş gelişlerinde, araç ihtiyacı bulunan sayın üyelerimizin bu kabil ihti
yaçlarının karşılanmasında, bu araçların yeniden elden geçirilerek yeniden hizmete sunulması 
düşünülmektedir. 

FAHİR SABUNİŞ (Bursa) — Sayın Başkan, bu izahatınız muvacehesinde, artırma imkâ
nımız olsaydı, artırırdık. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, sayın üyeler, sizlere 18 inci Dönem, 
birinci, ikinci, üçüncü yasama yılları içinde yapılmış Meclis çalışmalarıyla ilgili kısa bilgiler 
sunmak istiyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 14 Aralık 1987 tarihinde başlayan 18 inci Döneminin 
Birinci Yasama Yılında, 78 birleşim; İkinci Yasama Yılında, 107 birleşim; Üçüncü Yasama Yı
lında ise, 44 birleşim olmak üzere, bugüne kadar toplam 229 birleşim yapılmıştır. 6 birleşim 
dışında, Genel Kurul birleşimlerinin tamamında toplantı yetersayısı sağlanmış bulunmaktadır. 
Bugüne kadar, Meclislerimize 241 adet kanun tasarısı, 225 adet kanun hükmünde kararname; 
-ki, bunların 20'si 12 Eylül 1980'den önceki döneme, 64'ü Danışma Meclisi Dönemine ve 41'i 
de 17 nci ve 18 inci dönem bakanlar kurullarına ait bulunmaktadır- ayrıca, 246 adet kanun 
teklifi verilmiştir. 

Bugüne kadar, tasarılardan 133 'ü kanun olmuş, l'i reddedilmiş, 6'sı Hükümete geri veril
miş, 6'sı da gündemde olup, halen komisyonlarda 95 adet kanun tasarısı bulunmaktadır. Ayrı
ca komisyonda, 40 adet kesinhesap kanunu tasarısı mevcuttur; 2 adedi gündemdedir; Kanun 
hükmünde kararnamelerden ise, 17 tane kanun hükmünde kararnamenin 15'i kanunlaşmış, 208 
adedi komisyonlarda beklemektedir. 

Tekliflerin 26'sı kanunlaşmış, 16'sı reddedilmiş, 5'i teklif sahiplerince geri alınmış, 8'i gün
demde bulunmaktadır. Halen komisyonlarımızda 172 adet kanun teklifi vardır. Kanunların dı
şında, verilmiş 23 adet Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı bulunmaktadır. 

Meclisimize, bugüne kadar, ölüm cezalarının yerine getirilmesine dair 170'adet Başbakan
lık Tezkeresi verilmiş, 2 adedi, karar düzeltilmesi veya yargılanmanın yenilenmesi nedeniyle, 
Hükümetçe geri alınmış, halen komisyonlarda 168 adet ölüm tezkeresi bulunmaktadır 

Yine, Meclisimizde yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 153 adet Başbakanlık 
tezkeresi bulunmakta, bunlardan 48'i karara bağlanmış, 105 adedi ise el'an komisyonda bekle
mektedir. 

— 163 — 



T.B.M.M. B : 45 13 . 12 . 1989 0 : 1 

Sayın milletvekilleri, denetim konularına gelince : Bugüne kadar verilen 1 000 adet yazılı 
soru önergesinden 625 adedi cevaplandırılmış, 45 adedinin işlemi devam etmekte olup, 326 adet 
yazılı soru önergesi de, sözlü soruya çevrilmiş, 4 adedi ise geri alınmıştır. 

Verilen 648 adet sözlü soru önergesinden 58'i cevaplandırılmış, 86'sı soru sahiplerince ge
ri alınmış, 13'ü İçtüzük gereği düşmüş, l'i iade edilmiş, 8 adedi ise, soru sahiplerinin istemi 
üzerine yazılı soruya çevrilmiş olup, halen 478 adet soru, gündemimizde bulunmaktadır. 

Yine, verilen 18 adet genel görüşme önergesinin 11 adedi reddedilmiş, 1 adedi geri alın
mış, 6 adedi gündemde olup, ayrıca 11 gensoru önergesi verilmiş ve reddedilmiştir. 

78 adet Meclis araştırması önergesinin ise, 51 adedi reddedilmiş ve 6 adedi için komisyon 
kurulmuş, 3 adedi geri alınmış, 18'i de halen gündemimizde bulunmaktadır. 2 adet Meclis so
ruşturması önergesi de, görüşülerek reddedilmiştir. 

Sayın Başkan, Başkanlık olarak, milletvekillerimizin tavsiyeleri, gereksinimleri, beklenti
leri olarak düşündüğümüz ve bu manada ekonomik ve teknik uygulanabilirliğini araştırmayı 
görev saydığımız bazı yenilikler var; bunlardan bir kısmını kısaca sunmak istiyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi kampusu dahilinde bir telsiz sisteminin kurulması; bu yol
dan, yoklama ve oylama işlemlerinin izlenmesinin, Genel Kuruldaki müzakerelerin dinlenebil-
mesinin, sayın milletvekillerimizin kampus içerisindeki faaliyetlerini kısıtlamadan, hareket ser
bestisi içerisinde, bu hususları kaçırmadan, bu hususlardan yoksun kalmadan yasama çalış
malarını yürütebilmelerint, izleyebilmelerini sağlayacak bir dahilî telsiz sistemi kurmayı düşü
nüyoruz. 

Kulislerin girişinde mevcut, üzerine tebeşirle yazılan, izin verirseniz, kara tahta diyeceği
miz ilan tahtaları yerine, Meclisimize, ülkemize ve günümüze yakışır çağdaş teknolojinin güzel 
bir ürünü olan elektronik pano uygulamasını dijital yazı yoluyla sayın üyelerimizin, komis
yonların ve Genel Kurul gündemlerini, gündemlerde hangi konuların görüşüleceğini, bu konu
larda konuşmacı olarak hangi değerli arkadaşlarımızın bulunduğunu ve bunun yanında, siyasî 
parti gruplarımızın, milletvekillerimize duyurmak istedikleri benzeri hususları, bu pano vası
tasıyla iletmeyi ve sergilemeyi tasarlıyoruz. 

Keza, kurmak için uygulanabilirliği araştırmalarını başlattığımız kapalı devre televizyon 
sistemi ile de, lokanta, garaj, kütüphane ve benzeri yerlerde bulunan sayın üyelerimizin, Genel 
Kuruldaki konuşmaların görüntülerini izleyebilmelerini ve bu sistem sayesinde, dijital yazı mo
nitör avantajlarımızın, milletvekillerimizin istifadesine kazandırılmasını düşünüyoruz. 

Keza, her sayın üyemize bir adet çağrı cihazını verebilmenin imkânlarını araştırıyoruz. 
Bakanlıklarla, Türkiye Büyük Millet Meclisi arasında bir telefaks sistemi kurulmasını, sa

yın milletvekillerimizin sayın bakanlara iletmeyi düşündükleri, bu amaçla oralara kadar git
mek zorunda kaldıkları, telefon trafiği ile, şehir trafiği ile nice zaman kaybettikleri, ziyaretçile
rini üzdükleri, kaybettikleri, personel sıkıntıları karşısında problem haline gelen bu konuları, 
bakanlıklarla Türkiye Büyük Millet Meclisi binası arasında bir faks sistemi çalıştırarak, daha 
kolay yoldan, daha kısa zamanda, yazılı belgeli, kayıtlı, daha ciddî, daha düzenli takip edilme 
imkânını sağlamayı düşünüyoruz. 

Meclis Başkanlığımızın ya da grup yönetimlerinin, sayın milletvekillerimizi izleyebilmesi
ni temin edecek, lüzum hissedildiği bir anda sayın milletvekillerimizin nerede bulunduklarını 
tespite yarayacak bir elektronik kart uygulaması araştırması içerisindeyiz. Meclis kampusuna 
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giriş yerlerinden, elektronik kartın basılması suretiyle aranan bilgilerin kayda geçirileceğini ta
sarladığımız bu uygulamada, sayın üyelerimizin, yoklama için olsun, oylama için olsun, bir 
başka görev ya da zaruret için olsun, aranması halinde, o anda nerede bulunduğunu en kolay 
ve sağlıklı yoldan izleyebilme imkânını veren bu elektronik kart uygulamasının da, çok değerli 
arkadaşlarımı neşelendirecek derecede fantastik ya da uygulanamayacak kadar pahalı olmadı
ğını zannediyoruz. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın Başkanım, sayın üyeler; sayın milletvekillerimizin Halkla İlişkiler Binasında hangi 
moral, fizikî güçlükler ve eksiklikler içerisinde çalıştığının idraki içindeyiz. Zaman içerisinde, 
bilindiği gibi, bazı iyileşmeler, bazı düzeltmeler gerçekleşmiş ve bu konudaki şikâyetler gide
rek azalmıştı. Bununla birlikte, oradaki sıkıntıların çeşitli değişik şekillerde devam ettiğini ve 
bu konuda alınabilecek bazı tedbirler bulunduğunu düşünmekteyiz. Dileğimiz, öncelikle, iki 
sayın milletvekiline bir sekreter uygulamasını, bir milletvekiline bir sekreter tahsis etmek şek
linde, daha verimli çalışma imkânlarını sağlamak üzere, çaba içerisindeyiz. Bu olmadığı tak
dirde, bir sayın milletvekiline bir sekreter verme imkânı bulamadığımız takdirde, iki sayın mil
letvekili ile ilgili sekreteri ortada bir mekânda görevlendirip, sayın milletvekillerinin odalarımn 
arasına sekreteryayı yerleştirerek, hem özellik, gizlilik, sükûnet isteyen bu çalışmalarda, bina
da ses yalıtımı bulunmadığı için hepinizi rahatsız eden, bilinen aksaklıktan önlemek, hem sek
reterlerin, sayın üyelerin hizmetinde daha yakın bir mekânda, daha kontrollü bir biçimde me
sai yapmalarını sağlamak gibi bir mekân düzenlemesi imkânlarını araştırmaktayız. 

Demin değerli arkadaşımın ifade ettiği, Halkla İlişkiler Binasındaki odalarda telefon tra
fiğinin, özellikle dışarıdan aranması suretiyle alabildiğine meşgul edilmesi ve kabul ettiğiniz 
ziyaretçinin işini takip etmek, sonuçlandırmak istediğiniz bir iş için dışarıya çıkmak istediğiniz 
zaman, harici telefonu kullanmaktaki acziniz, sıkıntınız, çaresizliğiniz, Başkanlığımızın da bil
diği, kabul ettiği, katıldığı ve çözüm getirmeyi görev saydığı bir gerçektir. Nitekim, Başkanlık 
Divanımız, inşallah önümüzdeki günlerde ikinci bir direkt telefonu odalarınıza bağlatmanın 
maddî ödeneğini ve teknik icaplarını, yaptığı hazırlık çalışmalarım tamamlayarak, fiilen ger
çekleştirmiştir. Bu kararımızla da önümüzdeki günlerde siz sayın milletvekillerimizin halkla 
ilişkiler binalanndaki adaylarına direkt ikinci bir telefon bağlanacaktır; arz ediyorum. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Keza, sayın üyelerimizin, özellikle yaz tatilinde bir sosyal tesisten mahrum olmasının ıstı
rabını, efradı ailesi ile birlikte, nice üzüntülerle, nice sıkıntılarla yaşadıkları hepimizin malu
mu. Bu eksikliği dikkate alan Başkanlık Divanımız, Ankara Gölbaşı mevkiinde temin edilmiş 
bir arazi üzerine, lokanta, kokteyl ve dinlenme salonları, spor ve kondüsyon alanı, yazlık bah
çe gibi bölümleri, imkânları olan bir kompleksin bir an önce yapımını uygun görmekte; millet-
vekillerimiz ve teşkilat mensuplarımızın yazın dinlenme imkanı bulacakları bir yazlık tesisin 
boşluğunu doldurmak düşüncesiyle de, bu konulara çözüm getirmek için etüt, proje hizmetle
ri ve yapılaşma ihtiyaçlarını karşılamak hususunda gerekli görülen başlangıç ödeneğini 1990 
bütçe teklifimize koymuş bulunmaktadır. 

Sayın milletvekillerimizin haklı olarak dile getirdikleri, vatandaşlarımızla haberleşme so
runlarında, Başkanlık Divanı olarak, imkânlarımızın elverdiği mütevazı bir nispette, iki dinî 
bayram ve bir yılbaşı tebriki için, sayın Üyelerimizin gönderecekleri tebrik kartlanmn Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Postanesinden verilmesi ve yapılan ödeme karşılığında bir makbuz alın
ması suretiyle, müteakiben Meclisimizin ilgili birimine ibrazı halinde, imkânlanmızın elverdiği 
2 500 adet karşılığındaki posta giderleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçesinden karşılana
caktır; arz ederim. 
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PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Yılbaşı dahil; öyle değil mi? 
YILMAZ HOCAOĞLU (Devamla) — Evet efendim, iki dinî bayram, bir yılbaşı. Yani, 

bugün bir sayın üye hazırsa, tebriklerini gönderdiği zaman, alacağı makbuz karşılığında, pos
ta ücretini, Türkiye Büyük Millet Meclisinden kendisine ödeyeceğiz efendim. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOÖLU (Sivas) — Fuzulî şeyler bunlar, yapmayın yahu. 
Bunlara lüzum yok. 

BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (İstanbul) — Yanlış, yanlış... 
YILMAZ HOCAOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ana binamızda 

bulunan üyeler lokantasının, milletvekillerimizce ağırlanan misafir sayısındaki artış ve yoğun 
trafik nedeniyle yetersiz kaldığı ve bu konuda alınan önlemlerin de sorunu çözmediği hepimiz
ce bilinmektedir. Bu durumun kısmen düzeltilebilmesi amacıyla, üyeler lokantası altındaki so
ğuk büfe mekânının, aynen üyeler lokantası esprisi, atmosferi içerisinde dekore edilerek, aynı 
menü, aynı tarife ile, yine sayın milletvekillerimizin ve değerli ziyaretçilerinin istifadesine su
nulması için gerekli hazırlıklar tamamlanmak üzeredir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphane Dokümantasyon ve 
Tercüme Müdürlüğü görevleri arasında, milletvekillerimizin ihtiyaç duydukları konularda araş
tırma yapabilmeleri hizmeti de var. Bu hizmetin, istenilen düzeyde yerine getirilemediği tarafı
mızdan müşahede edilmiştir. Bu hizmetin yeterli düzeye getirilebilmesi hususunda gerekli ted
birler alınmakta ve bu cümleden olarak, üç siyasî parti grup temsilcileriyle varılan bir mutaba
kat sonucu, gerek dokümantasyon ve kütüphane araştırma, inceleme uzmanı açısından, ge
rekse bilgi işlem uzmanları açısından, çağdaş gelişmelere yatkın, yüksek düzeyde uzmanların 
çalıştırılabilmeleri için gerekli cazip şartları sağlayabilecek ve bize bu imkânı verecek kanunî 
düzenlemenin yapılması hususunda mutabakat sağlanmış ve kanun teklifi önümüzdeki gün
lerde huzurunuza getirilecektir. 4 maddelik bir kanun teklifidir; üç parti grup başkanvekilleri 
imzalamışlardır ve böylece, benden önce görüşmüş bulunan sayın milletvekili arkadaşlarımın 
haklı olarak dile getirdikleri bu hususun da böylece çözülmesi yolu bulunmuştur. 

Ayrıca, inceleme ve araştırma birimi, 1974 yılından bu yana Kanunlar ve Kararlar Müdür
lüğü bünyesinde yeteri kadar uzman ve inceleme raportörüyle birlikte, binamızın birinci katı
nın 64 numaralı odasında sayın milletvekillerimizin hizmetlerine amade bulunmaktadır. Ko
misyonlara, siyasî parti gruplarına ve milletvekillerimize, yasama konularında, gerektiğinde, 
danışmanlık yapmak, milletvekillerimizce belirtilecek bir öz çerçevesinde kanun teklifi hazır
lanmasında yardımcı olmak, kanun tasarı ve tekliflerini, Anayasa, kanunlar, İçtüzük ve genel 
hukuk kuralları açısından, dil, terim, kavram, biçim, kanun tekniği ve sistematiği yönünden 
incelemek, görüş ve önerilerini komisyonlara sunmak, ülkemizin ve Parlamentomuzun kayde
deceği çağdaş gelişmelere uyum sağlayabilecek seviyede, yüksek kalitede bu uzmanları daha 
da artırabilmek için gerekli tedbirler alınmış bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, tabiatıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının kanun teklif 
etme yetkisi bulunmadığına nazaran, bu ve benzeri konularda Başkanlığımızca teşvik ve tak
dim edilecek kanun tekliflerinin bir an önce gerçekleşmesi hususunda, siz seçkin milletvekille
rimizin yakın ilgisine ve desteğine olan ihtiyaç da her türlü izahtan vareste bulunmakta ve Baş
kanlık Divanımız bu konuda müzaheretinize intizâr etmektedir. 

Kütüphanemiz, cumartesi ve pazar günleri 10.00-16.00 saatleri arasında açıktır. Genel Ku
rulumuzun çalıştığı günlerde, Genel Kurul kapanıncaya kadar açıktır. Mutad günlerde ise, 
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09-18.00 saatleri arasında kütüphanemiz ve görevlilerimiz hizmetinizdedir. Ancak, değerli ar
kadaşlarımız, bu zaman düzenlemesinin, bu sürelerin yeterli olmadığı hususunda ısrarlı olur
larsa, tabiatıyla bunu bir kere daha gözden geçirmek ve yapılabilecek, yapılması gerekli görü
lecek yeni düzenlemeler varsa, yerine getirmek görevimizdir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu, malumu âlileri olduğu gibi, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin tüm fonksiyonlarıyla, yurt içinde ve yurt dışında, yeterince 
ve gereğince tanıtılması, millî birlik ve beraberliğimizi pekiştirici yayınların, sayı olarak da, 
muhteva olarak da çoğaltılması, yaygınlaştırılması ve bu amaçla kültür ve sanat faaliyetlerinin 
düzenlenmesi; bu yolda bilimsel sempozyum, panel ve konferanslar hazırlanması gibi, kültü
rel ve sanatsal çalışmalar içerisindedir. 

Yine, yüksek malumları olduğu üzere, 1990 yılında, inşallah, Meclisimizin 70 inci Yıldö
nümünü idrak edeceğiz. Bu nedenle, Kültür Sanat Yayın kurulumuz, faaliyetlerini, amaçlan 
doğrultusunda, ama daha kapsamlı ve daha zenginleştirilmiş özel programlarla yürütecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; değerli muhalefet gruplarına mensup sözcü arkadaş
larımın ısrarla üzerinde durdukları bir hususa açıklık getirmek istiyorum. O da, Hükümet ta
rafından sevk edilen kanun hükmünde kararnamelerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
kurulunda görüşülmesindeki zaman kaybı ve bunun -kendi ifadelerince- Türkiye Büyük Millet 
Meclisi yasama faaliyetlerini erozyona uğratması ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının 
ya da Başkanlık Divanının bu konuda lakayt kalmasıdır. 

Değerli arkadaşlarım, bilindiği gibi, 1971 yılında yapılan bir anayasal düzenleme ile, Ana
yasamızın 91 inci maddesi, hükümetlere kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisini ana
yasal bir imkân olarak tanımış ve o tarihten bu yana siyasî parti iktidarları ya da siyasî partiler 
dışı iktidarlar tarafından, değişik hükümetler -demin arz ettiğim gibi- yüzlerce kanun hükmünde 
kararnameyi yürürlüğe koymuş bulunmaktadırlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık di
vanının ya da Sayın Başkanının, hükümetlerin kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisiy
le ilgili herhangi bir kısıtlayıcı tasarrufu yoktur ve olamaz. Bu anayasal tasarruf, doğrudan 
doğruya Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin inisiyatifinde bir keyfiyettir. Ancak, kanun hük
münde kararname, yayınlandığı gün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ve tabiatıyla 
derakap, Başkanlıkça da, ilgili komisyona havale edilmek lazım gelir. Gayet açık ifade ediyo
rum, şu ana kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına intikal edip, Başkanlıkça ko
misyonlara şevki ihmal edilmiş, tehir edilmiş ya da engellenmiş bir tek kanun hükmünde ka
rarname yoktur, gösterilemez. 

VEFA TANIR (Konya) — Ama bekleyen 208 tane!.. 
YILMAZ HOCAOÖLU (Devamla) — Gelelim bekleyenlere. 
Başta arz ettim; Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokratiktir, anayasaldır. Egemenlik, ka

yıtsız şartsız Türk MiIIetinindir. Türk Milleti, bu hakkını, gücünü, yetkisini, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi vasıtasıyla kullanır; yani siz seçkin milletvekilleri vasıtasıyla kullanır. Şimdi, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin, komisyon üyelerini, siz, Sayın Genel Kurulda seçersiniz; Tür
kiye Büyük Millet Meclisi komisyon başkanı ve üyeleri, memur değildirler; Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanı ya da Başkanlık Divanı, komisyon başkanlarına, komisyon gündemini tanzim 
hususunda müdahale edemezler. Komisyon başkanlarına, "Sen, bugün bunu görüş, bunu çı
kar, bugün şunu çıkar, bugün bunu sevk et" talimatını vermek imkânına sahip değildirler. 
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Değerli arkadaşlarım, bu hususu Plan ve Bütçe Komisyonunda da tartıştık; sayın sözcüler, Baş
kanın denetim yetkisi olduğundan söz ettiler. Doğrudur; İçtüzüğümüzde, "Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanı, komisyon başkanlarını denetler" ifadesi vardır; ama, bir komisyon başkanı
nın, bir kararnameyi, tabiî kendince haklı sebeplerle, tabiî bizim bilemediğimiz sebeplerle; bel
ki gündemin dolu olmasından, komisyon gündeminin dolu olmasından, Genel Kurul günde
minin dolu olmasından, belki önemli ve öncelikli.diğer konuların gündemi tıkamış bulunma
sından; o kendince malum sebeplerden, sevk etmediği takdirde, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı, "Seni azlediyorum, seni feshediyorum, komisyonu dağıtıyorum" diyemez. Hal böy
le olunca, "denetim" ifadesi vardır; ama denetimi fiilen mümkün kılacak, tıkanmayı açacak, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına verilmiş, ne İçtüzükte, ne ilgili yasalarda ve ne de Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasında herhangi bir yaptırım gücü, herhangi bir müeyyide bulunma
maktadır. 

BAŞKAN — Sayın Hocaoğlu, sürenizin dolduğunu esefle ifade etmek mecburiyetindeyim. 
YILMAZ HOCAOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, esefe gerek yoktu; zamanında, zatı 

âliniz gibi, lütfettikleri şerefi deruhte ettiğimiz nöbet anlarında değerli arkadaşlarımıza aynı 
.rica anlamlı uyarıyı bendeniz de yapıyordum. Dolayısıyla, itina ile ciddiyet ile riayet etmek 
tabiî ki görevimdi. Bu terbiyenin, bu alışkanlığın, bu disiplinin sözcüsü sıfatıyla sizi üzmez
dim; ama ben de şimdi, diğer arkadaşlarım gibi, izin verirseniz, izninizi istismar etmemek kay
dıyla, cevaplamaya saygım gereği mecbur hissettiğim bir iki hususu da kısaca açıklamak sure
tiyle maruzatımı tamamlayayım. Caiz midir Sayın Başkan?.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hocaoğlu. 
YILMAZ HOCAOĞLU (Devamla) — Efendim, personelimiz konusu gündeme getirildi. 

Gerçekten, teknik personelimiz olsun, usta, cefakâr stenograflarımız olsun, müstahdemleri
miz olsun, sekreterlerimiz olsun, memurlarımız olsun, değerli idarecilerimiz, uzman persone
limiz olsun, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altındaki çalışmalarında, bilgisiyle, çalışkanlı-
.ğıyla, nezaketiyle takdire, taltife layıktır, değerdir. Doğrudur, bir kısmı sözleşmelidir. Neden?.. 
Çünkü, Teşkilat Kanunu çıktıktan sonra gündeme yeni hizmetler gelmiştir; gelişen hizmetler 
karşısında çok sayıda yeni elemanlar almak zarureti ile karşı karşıya kalınmıştır ve bu duruma 
çözüm getirebilmek için de, bilahara kadroya geçirmek üzere, sözleşmeli, hizmet aktiyle çalış
tırılan elemanlar alınmıştır. 

Bu manada bir endişe olmamalıdır. Kanun keyfiyeti olduğu için Başkanlık herhangi bir 
tasarrufta bulunamamıştır; ancak en kısa zamanda gerekli hazırlıklar yapılarak konu huzuru
nuza getirilecek ve sözleşmeli personelimizin de kardoya alınması sağlanacaktır. Tabiatıyla şu
nu arz ediyorum : Kıvançla yâd ettiğimiz personelimiz arasında, zaman zaman bize intikal eden 
şikâyetlere bakarak, ihmal ya da kusur işleyen, dolayısıyla kadroya geçirilişinde, şöyle bir, me
saisinin gözden geçirilmesinde de zaruret hissedeceğimiz elemanlar olabiliyor. Münferit ve is
tisnai de olsa, bu gibi arkadaşlarımızın da hizmet içi eğitimle, bundan böyle, daha uygun bir 
görev anlayışına kavuşturulacağı ve bilahara kanunî düzenleme ile onların da sosyal hakları
nın düzenleneceği hususunu arz ediyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; aydınlatma ışıklandırma ve seslendirme konuları ku
lislerde hemen her gün hepimizin dertleştiğimiz, hepimizin yakındığımız hususlardır. Aydın
latma; ana binada olsun, bağlı ünitelerde olsun, çevre yollarında olsun, kampusun diğer bö
lümlerinde olsun, hem görüntü, hem güvenlik açısından zaruriydi; kırk yıllık bir teknolo-
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jiydi, çürümüştü ve o bakımdan, yenilenmesi gerekiyordu, yenilendi, özellikle Genel Kurul, 
parti grup toplantı salonları, komisyon salonları, tören salonu gibi salonlarımızdaki seslendir
me ve ışıklandırmada, yüksek malumunuz, yeniden bir elden geçirilmeye muhtaçtı. Nitekim, 
uluslararası bir ihaleyle, dünyada otorite kabul edilen Siemens Firmasına verilmiş ve müşahe
de buyurduğunuz yeni düzenleme yapılmış ise de -aramızda dertleşmekteyiz, aramızda 
konuşmaktayız- gerek ışık, gerek ses düzeninin bir tere daha gözden geçirilmesinde zaruret 
bulunmaktadır. Konuyla, üniversitelerimizin bilim adamları yakından ilgilenmektedir ve bina
nın akustik yapısı itibariyle yeni düzenlemelere ihtiyaç olduğu ifade edilmektedir. Kanaatimce, 
bizim buradaki çalışmalarımızın en önemli bölümünü teşkil eden Genel Kurul ve komisyon 
çalışmalarımızın, sayın üyelerin moral ve fizik sağlığı açısından, layıkıyla, yakışır ve yaraşır 
bir teknolojik düzeyde, kalitede yürütülebilmesi için, bu tedbirler de, en kısa zamanda, kaça 
mal olursa olsun,, alınacaktır. Başkanlık Divanımızın karan bu yöndedir; arz ediyorum. 

ALÎ PINARBAŞI (Konya) — Havalandırmayı da unutmayalım. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Devamla) — "Havalandırma" deyince, tabiî, temiz hava açısın
dan düşündüğümüz gibi, aşın sıcak açısından da meselenin üzerindeyiz. Aşırı ısı kaybı nede
niyle ya da lojmanlarda işittiğimiz, pencerelerin, kapıların çalışması sonucu ısı kaybı nedeniy
le yakıt israfı gibi muhtemel durumların şu anda varit bulunmadığını, tasarruf tedbirlerine ri
ayet edildiğini; bununla birlikte, meselenin tarafımızdan dikkatle takip edildiğini bilmenizi is
tiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hocaoğlu, biraz sayfa atlamak mümkün mü acaba? 

YILMAZ HOCAOĞLU (Devamla) —• Sayın Başkanım, son bir iki hususa temasla, maru
zatımı bağlıyorum. 

Meclisimizin cami ve ibadet komplekslerindeki inşaatının yüzde 70'i tamamlanmıştır. Me
selenin sanat bölümüne gelinmiştir ve bu konu da, uzman kuruluş olan Vakıf tnşaat Şirketine 
verilmiştir. Umarım, yıl sonunda bu mekânlarda ibadet imkânı bulunacaktır ve gerek lojman
larda, gerek Meclis kampusundaki cami ve ibadet yerleri meselemiz, yakışır ve yaraşır hüviye
tine kavuşturulmuş olacaktır. 

Sayın Başkanı, gerek Plan ve Bütçe Komisyonunda, gerek kulislerde, gerek ikili görüşme
lerde, değerli arkadaşlarımızın bizlere ilettikleri bazı istekler, ihtiyaçlar, beklentiler konusunda 
da açıklamalar yapmaya giriştiğim takdirde, hem zatı âlinizi, hem bendenizi, bugün olmasa 
bile, bundan sonra sıkıntıya sokacağını bildiğim için, son maruzatımı sunarak yüksek huzuru
nuzdan ayrılmak istiyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Yazılı olarak verin efendim. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi kampusu içindeki bir bölümün Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kullanılması, bu bö
lümün Cumhurbaşkanlığı Genel Sekterekliğinin hizmetinde bulunmakta olması ve muhalefete 
mensup değerli milletvekillerimiz, konuyu, soru önergeleri halinde olsun, basına açıklamalar 
halinde olsun ve bugün müzakere etmekte bulunduğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi Büt
çesi görüşmelerinde olsun, dile getirdikleri için, meseleye ana hatlarıyla açıklık getirmek is
tiyorum. 

1961 Anayasasıyla, 2 meclisten oluşan Türkiye Büyük Millet Meclisinin Cumhuriyet Se
natosu kanadı Başkanlığı ve idarî birimleri (E) Blokta yerleşerek, 1980 yılı Eylül ayına kadar 
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burada faaliyet göstermiştir. 12 Eylül 1980 Harekâtından sonra, burası, Millî Güvenlik Konse
yi Genel sekreterliği Karargâhı olarak kullanılmıştır. 1983 milletvekili genel seçimleri sonunda 
oluşan 17 nci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisinin faaliyete geçmesiyle, E-Blok, 13.10.1983 
tarih ve 2919 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi tdarî Teşkilatı Kanununun geçici 3 üncü mad
desinde yer alan, "Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Cumhurbaşkanlığı dairesi inşaatı bi
tinceye kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, MilB Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğinin 
halen kullandığı bölümden ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin diğer bölüm ve kolaylıkların
dan faydalanır" hükmü gereğince, Cumhurbaşkanı çalışma odasının da yer aldığı bir bölüm 
olarak, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından bugün de kullanılmaktadır. Bu yerin, 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğince kullanılmasının gerektirdiği hususlar ve ortak hizmet
lerin yürütülmesiyle ilgili, mesela demirbaş eşya kullanımı, telefon, santral, sağlık, çevre bakı
mı gibi hizmetler, 17 nci dönem başında, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ile, Cum
hurbaşkanlığı Genel Sekreterliği arasında, 28.12.1983 tarihinde imzalanmış bir protokol ile dü
zenlenmiş bulunmaktadır. 

Görüldüğü gibi, kullanım kanunidir. Bu yeri, eski Cumhurbaşkanımız Sayın Evren de kul
lanmıştır. Sayın cumhurbaşkanlarının kendi yerlerine mutat çalışmaları için gelişlerinde tören 
yapılmadığı cihetle, belki bu husus, şimdi itiraz eden bazı sayın üelerimizin görüşünden ve bil
gilerinden kaçmış bulunabilir; ama, 1980'li yıllardan bu yana devam eden kanunî bir düzenle
meden dolayı, tabiatıyla bu konu bir günde sona erdirilemez. 

Sayın Başkanım, sayın milletvekilleri; arz ettiğim gibi, binanın kullanılması, şahsî, keyfî, 
siyasî bir tasarruf olmayıp, tamamen resmî, kanunî ve 1983'ten bu yana devam edegelen bir 
uygulamadır. Nitekim, bugünlere gelinceye kadar da hiç kimse, hiçbir çevreden hiç kimse, bu 
guylama hakkında, binanın bu şekilde kullanımıyla ilgili hiçbir itirazda bulunmamıştır. 

Sayın Başkanım, sayın cumhurbaşkanlarımız değişmiştir, Cumhurbaşkanlığımız gibi şe
refli bir görevi deruhte eden şahıslar değişmiştir; ama uygulamayı düzenleyen kanun ve ona 
dayalı porotokol değişmemiştir; yürürlükte bulunmaktadır. Binaenaleyh, arz ettiğim hukukî 
icaplar muvacehesinde, uygulama bir süre daha, şartlar tekemmül edinceye kadar devam ede
cektir. 

Arz ederim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye Büyük Millet Meclisi 1990 Malî Yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı münasebetiyle huzurunuzda, özetle, satırbaşları halinde arz etmeye çalıştığım ma
ruzatım arasında, çok değerli arkadaşlarımın, dikkat ve itina ile takip ve tespit etmeme rağ
men, cevap arz etmekte eksik kaldığım, işaret buyuruldukları görüşlüri, eleştirileri, önerileri 
varsa, olmuşsa, hoşgörülerini diler, kendilerine diledikleri mekânda, zeminde daima bilgi arz 
etmeye amade olduğumu arz eder, hepinizi, beni sabırla dinlediğiniz için, bilhassa Sayın Baş
kanımı da, bana anlayış gösterdiği için, şükranlarımla ve saygılarımla selamlarım. (ANAP sı
ralarından alkaşlır) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 

Saat 14.00'te toplanmak üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 12.54 

,— # 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş 
KÂTİP ÜYELER : Kadir Demir (Konya), Mustafa Sangiil (İstanbul) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 45 inci Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

1. — 1990 Malî Ydı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasardan 
ile 1988 Malî Yûı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kurutuşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları (1/618, 
1/619; 1/598, 3/993; 1/599, 3/994) (S. Sayılan : 281, 282, 287, 288) (Devam) 

A) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ (Devam) 

1, — Türkiye Büyük Millet Meclisi 1989 Malî Yalı Yılı Bütçesi 
2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 1988 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçesi üzerindeki müzakerelere devam ediyoruz. 
Komisyon ve Başkanlık Temsilcisi de yerlerini almışlardır. 
Bütçe üzerinde, lehinde, Kayseri Milletvekili Sayın Mustafa Şahin söz almışlardır. 
Buyurun Sayın Şahin. (ANAP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 1990 yılı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi bütçesi üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle Yüce 
Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Sözlerimin başında Türkiye Büyük Millet Meclisinin Birinci Döneminden günümüze ka
dar gelen süre içerisinde teşriî görevini yapmış; sayın milletvekilleri ve destek personel dahil 
olmak üzere, ebediyete intikal edenlere Allah'tan rahmet diliyor, emekli olarak yaşamını sür
dürenlere sağlıklı yaşam diliyor ve halen görevi başında olanlara da başarılar diliyorum. 

Sayın milletvekilleri, sadece bir temenni ve bir de teşekkürde bulunmak istiyorum. Temen
nim şu olacaktır: Altı yılı aşkın bir süreden beri Türkiye Büyük Millet Meclisinde görev yap
mış olmanın getirdiği bir-tecrübeyle, temennimi ifade etmek istiyorum. Malumlarınız olduğu 
üzere, haftada üç gün Meclis, yasama çalışmalarını sürdürmektedir. Bu üç gün süre içerisinde 
pek tabidir ki, seçmen vatandaşlarımızın bizleri de ziyaret ettikleri malumlarınızdır. Bu süre
nin gerçekten tatmin etmidiği kanısı bende hâsıl olmuştur. Araştırmalara göre ve benim de yar
gıma göre, mevcut mesaimizin yüzde 60'ını yasama görevinde yüzde 20'sini araştırma yapmakda, 
yüzde 10'unu gözetlemede bulunmada, yüzde 10'unu ise bürokraside meseleleri düğümlenmiş, 
haklı meselelerini çözemeyen vatandaşlarımızın, bu meselelerine yardımcı olmak için kullan
maktayız; ama, ne yazıktır ki, vatandaşın, seçmenin meselesi, gerçekten, ilave yüzde 60-70 bir 
zaman almaktadır ki, hepiniz, canlı örneklerini yaşamaktasınız; mevcut 8 saatlik mesainize, 
asgarî bir 8 saat daha mesai eklediğimiz, hepinizin malumlarıdır. 
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Bu nedenledir ki, sağlıklı ve istikrarlı bir hafta çalışmasını arzu ettiğim için, diyorum ki, 
ayın dört haftasından birinci ve üçüncü haftalarında, salı, çarşamba ve perşembe günlerine, 
pazartesi ve cuma günlerini de ekleyerek, Meclis çalışmalarını sürdürmek; ikinci ve dördüncü 
haftalarını da milletvekillerimizin sağlıklı araştırma yapmaları, çıkan yasaların kamuoyunda > 
nasıl karşılandığını gözetlemeleri ve diğer çalışmalarını -kütüphane çalışmaları gibi- temin için 
kullanmaları yönünden temennide bulunuyorum. Böyle bir zaman olduğu takdirde, ayın iki 
haftasında, çalışma süremiz içerisinde, seçmen vatandaşlarımızı da kabul eder, diğer iki hafta
sında rahatlıkla araştırmalarımızı sürdürme şansını buluruz. Bu nedenle, Sayın Başkanlıktan, 
eğer mümkün ise, Meclis tçtüzüğü ile, değilse, Danışma Kurulunun vereceği bir kararla, böyle 
bir çalışma düzeninin sağlanması temennisinde bulunuyorum. 

Muhterem milletvekilleri, Meclis personelinde gördüğüm ve hepinizin de yakinen müşa-
hade ettiği bir hususu burada dile getirmek istiyorum. Biraz önce konuşan arkadaşlarımızın, 
devletin bürokratlarından şikâyetçi olduklarını söylediler. Gerçekten, Meclisteki çalışan arka
daşlarımızın çok farklı olduğunu, benim gibi sizlerin de müşahede ettiğinizi tahmin ediyorum. 
Ne meselemiz olmuşsa, anında, gayet kibarca, mütevazı bir tarzda yerine getirildiğini görüyo
rum ve bunu bütün yıl süresi içinde müşahede etmiş olmanın verdiği memnuniyet içerisinde, 
Genel Sekreterden, taa son görevliye kadar, bu hizmetleri aksatmadıkları için, kendilerine hu
zurlarınızda sonsuz teşekkür ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, tabiî ki, aynı çatı altında çalışmanın getirdiği sıcak ve bağlı bir 
mesai sürdürmemizin gereği olarak da, böyle olması lazım gelir. 

Aynı zamanda, bu çatı altında teşriî görevini yapan bütün milletvekillerimize ve grup baş
kanlarının şahsında, her parti mensubu arkadaşlarıma özel olarak saygılar sunuyorum. Çün
kü, gerçekten her biri, kendilerini, gerek özel hayatlarında, gerekse bürokraside, devlet teşkila
tında çalışmalarında ispat ederek buralara gelmişlerdir ve bu arkadaşlarımız, büyük bir anla
yış içnidedir. Ne var ki, ülkeye hizmet etme yarışı içerisinde ve bu kürsünün verdiği heyecanla, 
bazı kırıcı hareketler söz konusu olmaktadır. İnşallah, bundan sonra bu kırıcı hareketlerin de 
olmaması dileğiyle, tamamen bu çerçeve içerisinde hareket edilerek, huzurlu çalışmamızın sür
dürüleceğinden hiç kuşkum yoktur. 

Yedi yıla yakın bir zamandan beri, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bize huzurlu bir ça
lışma ortamı hazırlayan ve çalışmalarımızda çok büyük, yeni katkıları olan Meclis Başkanımı
za ve Divanda görev alan bütün arkadaşlara da ayırca huzurlarınızda teşekkür ediyorum ve 
hemen düşünüyorum, diyorum ki, acaba, bizden önceki arkadaşlarımız, bu görevi nasıl ifa 
etmişler? Ne bir odaları, ne bir telefonları, belki jetonla çalışan telefonlarının dahi olmadığı 
bir dönemde, bu görevleri ifa eden arkadaşları da huzurlarınızda takdirle anmak istiyorum. 

Muhterem milletvekilleri, diğer arkadaşlarım, Mecliste çalışan personelin maruz kaldığı 
sıkıntıları dile getirmişlerdir; ancak, ben, başlıklar halinde, belki bir bölümünü tekrarlamak 
isteyeceğim. 

Gerçekten, bu halkla ilişkiler binası yokken, Meclis kadrosu tahditliydi. Halkla ilişkiler « 
binasının açılmasıyla görevlendirilen, geçici görevle, sözleşmeli görevle çalıştırılan arkadaşla
rımızın, artık geçici olmadıkları malumlarınızdır. Buradaki çalışan arkadaşlarımızın, artık söz
leşmeli olarak değil, kadroya alınarak çalıştırılmaları gerektiği inancı içerisindeyim. Artık, Türki
ye Büyük Millet Meclisi çalıştığı sürece, halkla ilişkiler binası bulunacaktır ve orada da ihtiyaç 
duyulan personel çalıştırılacaktır. O halde, her an için huzursuzluğunu hissettikleri, tedirgin
lik içinde oldukları şartlar içinde çalışan bu kişilerin, bu huzursuzluklarını ortadan kaldırabil
mek için, bunların da kadrolarının verilmesi gereğine inanmaktayım. 
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Ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununun, malum 10 
uncu maddesindeki "özel hizmet tazminatı ödenemez" ibaresinin de kaldırılması temennisin
de bulunuyorum. 

Zira, başka yerlerde aynı şartlar altında çalışan kişiler bundan istifade ederker, burada 
çalışan arkadaşlarımızın bundan istifade edemeyişlerini bir eksiklik olarak mütalaa ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, sözümü fazla, uzatmadan, tekraren, bize bu rahat çalışma orta
mını sağlayan; lojmanından, bürosundan, telefonlarına varıncaya kadar bütün bunları millet
vekillerinin hizmetine sunan Meclis yöneticilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. 

Her ne kadar, zaman zaman, arkadaşlarımız "Devlet dairesinde çalışan bir daire başkanı
nın makam otomobilinin, özel sekreterinin, lojmanının bulunduğunu" ifadeyle "Onlar kadar 
da mı olamayacağız?" diyorlarsa da; milletvekilliği, bir fedakârlık işidir, mevcut şartlar içeri
sinde en iyi hizmeti verme mücadelesidir. Onun için, devletin var olan, imkânlarıyla mevcut 
durumumuzu memnuniyetle karşılıyorum. İnşallah, bütçelerimiz zenginleştikçe, ülkemiz güç
lendikçe bu konuda daha iyi imkânlar sağlanacaktır. 

Bu vesileyle, 1990 yılı bütçesinin, önce Türkiye Büyük Millet Meclisine, ülkemize hayırlı, 
uğurlu olmasını diler, saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
., BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şahin. 

Aleyhinde, Sayın Atalay; buyurun efendim. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, kişisel görüşlerimi 
aktarmak üzere söz almış bulunmaktayım; bu vesileyle, hepinize saygılar sunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, aynı zamanda tarafsızlığın 
sembolüdür. Burada Meclis Başkanlığı adına konuşan Sayın Hocaoğlu, gerek kanun hükmün
deki kararnameler konusundaki yorumlarıyla, gerekse Cumhurbaşkanının Türkiye Büyük Millet 
Meclisini kullanması konusundaki açıklamalarıyla, son derece talihsiz ve yanlı bir durumda 
kalmıştır. Kendisi, âdeta, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Üyeliğinden çok, bu
radaki çoğunluk partisinin bir sözcüsü durumunda olmuştur. Bu konuda üzüntülerimizi ifade 
etmek istiyoruz. 

Bu konudaki yasadan bahsederken -ki, bu yasanın ilgili hükmünde, sadece Cumhurbaş
kanlığı sekreterliğinin kullanımından bahsedilmektedir- Anamuhalefet Partisi Liderinin bu ko
nuda bir yasa teklifi verdiği bu koşullarda yorum yapmak, sanıyorum tarafsızlık ilkesiyle de 
bağdaşmaz. 

Şimdi, biz, yeni seçilen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına ve Başkanlık divanına 
sormak istiyoruz: Türkiye Büyük Millet Meclisinin yasama çalışmaları amacıyla tahsis edilen 
yerlerine sahip çıkacak mıyız, çıkmayacak mıyız?.. 

"Geçici" diyorsunuz. Eğer, geçici olarak birtakım yerler aranıyorsa, kiraya vermemiz is
teniyorsa; kiraya verecek yerimiz yok. 

"1983'te yasa böyle yapıldı" diyorsunuz. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Türkiye Cum
huriyeti 1983'ten itibaren var değil. Darbeci zihniyetin ortaya koyduğu uygulamayı nasıl sür
dürürsünüz? 

1983'lere kadar Cumhurbaşkanları Türkiye Büyük Millet Meclisi binasını mı kullandılar? 
Onun yanında, Parlamentoyu, 1983'ten itibaren kullanan Sayın Kenan Evren ve ondan sonra
ki zat, 1983'ten önceki sayın cumhurbaşkanlarını niçin örnek almıyorlar? 
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Aslında, Sayın özal'ın yapmak istediği ortadadır; fiilî Başbakanlığını sürdürmek isteğin
den başka bir şey değildir... 

BAŞKAN — Sayın Atalay... Sayın Atalay, "Ondan sonraki zat da Cumhurbaşkanıdır; Sayın 
Kenan Evren'den sonra gelen de, Cumhurbaşkanıdır, "zat" değildir. 

FUAT ATALAY (Devamla) — Aynı şekilde, zattır. "Zat", bir nitelemedir Sayın Başkan, 
bu konuda, lütfen yorum yapmayınız. Siz de tarafsızlığınızı, lütfen koruyunuz. Cumhurbaşka
nı da bir zattır, bir kişidir. 

Anavatan Partisi Sözcüsü Sayın Biçer'in de ifadelerini çok anlamsız bulduğumu ifade et
mek istiyorum. Kendileri "Parlamentoyu çalıştırmak için önergelerinizi geri çekin" demektedir. 

Sayın milletvekilleri, mantık bu mu? Bu, nasıl bir demokrasi anlayışı? Parlamenter de
mokrasi bir bütündür. Oy çoğunluğunu, şayet bu şekilde zalimce kullanırsanız, buna 
"demokrasi" diyemeyiz. Bu, çoğunluğun hükümranlığı olur. Bu, demokratik yapılanmaya ta
mamen aykırı bir durum olur. Demokrasi, muhalefetin katkılarıyla, muhalefetin denetimiyle 
yapılan yönetim şeklidir. 

Bunları söyledikten sonra, Parlamentonun bütçesinin çok önemli olduğunu ifade etmek 
istiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi, halkın özgür iradesiyle oluşması gereken kurumdur. 
Bu yüce kurulun saygınlığı, onun temsilî niteliğindedir. "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" 
ilkesi, bunun, yani egemenliğin halk adına kullanılması anlamına gelmektedir. 

Sayın milletvekilleri, acaba bu Parlamentonun bir temsilî niteliği var mıdır? 26 Mart se
çimleriyle üçüncü parti durumuna gelen Anavatan Partisi, Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
sandalyelerin yüzde 65'ini elinde bulundurmaktadır... 

ABDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — Sen, evvela partinin dörde bölünmesini düzelt, 
ondan sonra... 

FUAT ATALAY (Devamla) — Türkiye Büyük Millet Meclisi, demokratik düzenin vazge
çilmez en önemli unsurudur. Sık sık müdahalelerle kapanan, ağır aksak çalışan demokrasiyi 
korumak, geliştirmek ve onun önündeki engelleri kaldırmak, Parlamentonun elindedir. Bu
nun için, bir yandan hiçbir anayasal, evrensel, hukuk ilkeleriyle, yetkisi olmayan, insanlık onu
rumuzu ayaklar altına alan, çağdaş dünyanın gözünde bizleri küçük düşüren, özgürlüğe ve ge
lişmeye karşı olan müdahalelere karşı, her türlü caydırıcılığı, halkın iradesini, demokrasiye sa
hip çıkma kararlılığını bu Parlamento göstermeli ve bu konudaki sorumluluğunu ciddiyetle 
yerine getirmelidir. 

Sayın milletvekilleri, Parlamentonun güçlendirilmesi, demokrasinin kurumlaşması, özgür 
parlamenter sistem, ancak ve ancak Türkiye Büyük Millet Meclisinin, görevlerini, işlevini, ek
siksiz yerine getirmesine bağlıdır. Bunun için, yetkilerini kanun hükmündeki kararnamelerle 
devretmeyecek. Biz, bu konuda Sayın Başbakanlık Divanının açıklamasını da yetersiz görüyo
ruz; çünkü, komisyon başkanlık divanlarının oluşturulmasında, muhalefet partileri -maalesef-
yer almamaktadır. Eğer bunlar çalışmıyorsa, buradaki sorumluluk da yine çoğunluk partisine 
düşmektedir. O halde, Parlamentonun denetim mekanizmasını açabilmesi, denetim konuları
nın ele alınması, yetkilerini devretmemesi, onun saygınlığıyla tam anlamıyla ilgilidir. 

işlevini tam anlamıyla yerine getirmeye dönük, milletvekillerinin verimini artıracak, çalış
ma koşullarını sağlayacak düzenlemeler çok önemlidir diye düşünüyoruz. Bence, sayın millet
vekillerinin, ikinci telefon istekleri, sekreterya odalarının yeniden düzenlenmesi, lojman gibi 
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birtakım konuları bir kenara bırakıp, önce bu Parlamentoyu, gerçekten işlevsel anlamıyla işle
ve oturtacak olanaklara kavuşturulması taleplerinde bulunması gerekmektedir ve Başkanlık 
Divanının da öncelikle bunu ele alması gerekir diye düşünüyorum. 

Değerli üyeler, acaba diğer ülkelerde durum nedir? Bugün Amerika Birleşik Devletlerinde 
-elbette Amerika Birleşik Devletlerinin durumu, Türkiye ile kıstas kabul etmez- bir kongre üyesi 
veya bir senatöre, yıllık çalışmaları için hem seçim bölgesinde ve hem de federal meclisin bu
lunduğu merkezde harcanmak üzere 440 bin dolar civarında tahsisat verilmektedir. Bir Kongre 
üyesi bununla âdeta bir partinin eşdeğerine sahip, araştırmacıya, teknisyene ve bilgisayar do
nanımına sahiptir. Bu şekilde, ülke meselelerine vakıf olabilmekte ve bu sorunları çözme ko
nusunda her türlü olanağı elinde bulundurmaktadır. Sadece Birleşik Devletlerin Kongresinde, 
araştırma hizmetlerinde 6 bin elemanın çalıştığını düşündüğümüzde, Kongrenin ne kadar üret
ken olabileceğini ülke meselelerini, dar, kısır siyasal tartışmaların dışında, bilimsel gerçeklerin 
ortaya çıkabileceği olanaklara sahip olduğunu hepimiz düşünebiliriz. 

Federal Almanya'da, yine her bir milletvekiline yıllık çalışmaları için 9 000 mark veril
mekte, bununla birlikte üç danışman ve bir büro tahsis edilmektedir. İngiltere'de iki mecliste 
de üyeler, hükümetin denetimiyle ilgili olarak, denetim mekanizmalarında kullanabilme konu
sunda her türlü sınırsız yetkiye ve olanağa sahiptirler. Bu yetki ve olanaklarıyla danışman tu
tabilmekte, istedikleri araştırmayı yaptırabilmekte ve bu araştırmaların yapılmasıyla ilgili fi
nansmanı da meclis başkanından almaktadırlar. 

Ya bizde?.. Bizdeki durumu hep beraber görüyoruz. Araştırma elemanlarımız yok; kütüp
hanede çok az sayıdaki değerli memur arkadaşlarımız dar olanaklarla hizmet vermeye çalışı
yorlar. Bu çerçevede Başkanlık Divanına, acilen, gerçekten işlevsel bir araştırma merkezi kur
masını ve yeterli sayıda elemanla bu araştırma merkezini oluşturmasını öneriyorum. Böylece, 
konut, maliye, ulaştırma, çevre, enerji gibi birçok konularda araştırmalar kolaylıkla yapılabi
lecek, milletvekillerinin bu konudaki taleplerine karşılık verilebilecektir. 

Ayrıca, milletvekillerinin seçim bölgelerine gidişlerinde ciddî sıkıntıların olduğu da orta
dadır. Bu konuda, birçok milletvekili arkadaşımızın değişik önerileri bulunmaktadır. Milletve
killerinin, seçim bölgelerinde bulundukları süre içerisinde kullanabilecekleri, telefon ve sekre
ter olanağının bulunduğu bir düzenlemenin, Meclis Başkanlığınca, hükümet binalarında veya 
özel idare binalarında sağlanması önerilmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, toparlayınız efendim. 

FUAT ATALAY (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, bu Parlamento, yıllarca işlevsiz bırakılmıştır. Parla
mentolar, iktidar partileri tarafından zaman zaman oy makineleri olarak kullanılma gafletine 
düşülmüştür. Tartışma, danışma, doğruyu bulma, arayış içinde olma, önyargılardan uzak, üret
ken, genel doğruları tespit edilme olanakları, sürekli bir kenara itilmiştir. Bir bakanlığın, bir 
genel müdürlüğün elindeki uzman müşavirler, bu Parlamentodan, buradaki siyasî parti grup
larından, milletvekillerinden esirgenmiştir. Niçin böyle olmuştur? Geleneksel olarak Parlamen
toya böyle bakıldığı için olmuştur. Bu çerçevede, bunların dikkatle değerlendirilmesi gerek
mektedir. 

Komisyonların daha verimli, etkili ve işleve sahip bir hale getirilmesi, önümüzdeki dönem 
Meclis Başkanlığının ele alması gereken konulardan bir tanesi olmalıdır. 
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Her bakanlığın, Parlamento ve milletvekilleriyle ilişkilerini düzenleyeceği yeni bir düzen
lemenin de gerekli olduğu ortadadır. 

Sayın milletvekilleri, konuşmanın son kısmında, günlerce kamuoyunu meşgul eden ve Par
lamentonun saygınlığını ciddî derecede etkileyen Emeklilik Yasası üzerindeki düşüncelerimi söy
lemek istiyorum. Bana göre, Türkiye'deki emeklilik rejimine tamamen aykırı, Anayasadaki eşitlik 
prensibine aykırı düzenlemelere niçin gidiliyor? Bunun nedenleri gayet açıktır. Parlamenterle
rin özlük haklarıyla, maaşlarıyla ilgili bir sıkıntı olduğundan dolayı.geçtiğimiz yasama döne
minde bir kanun çıkarılmış ve bu kanun çıkarıldıktan sonra Cumhurbaşkanı tarafından veto 
edildiği halde, o dönemde birçok milletvekili arkadaşımız emekli olmuştur. Genel emeklilik 
rejimine alabildiğine aykırı, Anayasanın eşitlik prensibine aykırı bir düzenlemenin nasıl de
vam ettiğini anlayamıyorum. Üstelik Anayasa Mahkemesi, bu konuda iptal kararı almıştır. Emek
li Sandığı ve Maliye Bakanlığı, hangi yetkiye dayanarak, iptal edilen, geçersiz olan bir yasa 
maddesinden hareketle, bu Parlamentoda emekliliği hak etmeyen -o konuda kesin bir bilgim 
yok- yaklaşık 300 parlamenter arkadaşımıza nasıl maaş verebiliyor? Merak ediyorum. Takri
ben 385 kişi emekli maaşı almaktadır. Yine tahmin etmekteyim ki, bunlardan 85'i daha önce 
emeklilik haklarını doldurmuş olabilir; ama, hepiniz de bilmektesiniz ki, kamu kuruluşların
da çalışan kamu görevlileri ek bir maaş alamazlar. Parlamento, kanaatime göre... 

BAŞKAN — Sayın Atalay, bu maaş meselesini başka bir güne bırakalım da bitirelim; çün
kü, 5 dakikanız geçti efendim. Rica ediyorum... 

FUAT ATALAY (Devamla) — Parlamento bu ayıbı düzeltmelidir, kaldırmalıdır. Maliye 
Bakanlığı da yasaya aykırı olan bu uygulamaya son vermelidir. Milletvekillerinin özlük hakları 
için bir yasal düzenleme en kısa sürede getirilmelidir. 

Kütüphane memurlarının, arşiv, dokümantasyon kısmının, stenografların ve Mecliste ça
lışan elemanların aralarındaki çelişkili durumlar ortadan kaldırılmalıdır. En kısa süre içerisin
de sözleşmeli personel uygulamasına son verilmeli, Parlamentoda çalışan kamu görevlilerini, 
genel siyasal ortamın vermiş olduğu stresten koruyabilmek için, sürekli ve nitelikli hizmet vere
bilme olanaklarını değerlendirerek, bu kamu görevlilerine, hak ettikleri ve verimlerini artırabi
lecek uygulamalara en kısa sürede geçilmelidir. 

, BAŞKAN — Sayın Atalay, bir teşekkür edip bitirirseniz memnun kalırım; çünkü üç bütçe 
daha görüşeceğiz; rica ediyorum. 

FUAT ATALAY (Devamla) — Çok kısa iki konu var, bitiriyorum Sayın Başkan. 

Başkanlık Divanının bu konudaki önerileri dikkate almasını önermekteyim. 

özellikle, 24 saat görev yapacak nöbetçi bir sekreterliğin kurulmasını öneriyorum. 

Telefonların dinlenilmesi konusunda çok yoğun şikâyetler vardır. Bu konunun özenle de
ğerlendirilerek, bu konudaki her türlü mahremiyet tedbirinin alınması gerekir. İkinci telefon 
sistemine bir savurganlık örneği olarak bakmaktayım. İkinci telefon tahsis edildiği takdirde, 
milletvekillerinin aynı anda iki telefonla konuşması da mümkün olamadığına göre, bundan 
önce bu parlamentoya işlev kazandıracak olanaklara kavuşturmanın daha doğru olacağına inan
maktayım. 

Bu arada, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği içerisinde yer alan bir kamu 
görevlisi hakkında basında, çok ağır, itham edici sözler ortaya çıkmıştır. Bu Sayın Genel Sek
reter Yardımcısının, Ankara dışına izinsiz çıktığı, makam arabasını gelişigüzel kullandığı, oluş-
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turulan bir kısım kooperatiflere Meclis çalışanlarının alınması konusunda keyfî uygulamalar 
içerisine girdiği, gece saat 24.00'ten sonra ve Meclisin tatil olduğu dönemlerde Mecliste birta
kım toplantılar yaptığı konusunda kamuoyunda ve basında birtakım değerlendirmeler ortaya 
çıkmıştır. Bu konunun da Sayın Meclis Başkanı tarafından dikkatle değerlendirilmesi gerekti
ğine inanmaktayım. 

Bu dönemde yeni seçilen Sayın Meclis Başkanının önemli bir işlevinin olduğuna inanmak
tayım. Gerçekten, uzun dönemlerden sonra, Parlamentoda, muhalefetiyle, iktidarıyla, millet-
vekillerimizin önemli bir çoğunluğu tarafından bu yüce makama seçilen Sayın Başkanın, Par
lamentoyu, etkin ve gerçekten işlevini yapabilecek olanaklara kavuşturması konusunda bu dö
nemin önemli bir şans olduğunu düşünüyorum ve bunları yapması konusunda kendilerine ba
sanlar diliyorum. 

Bu vesileyle Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinin hayırlı olmasını diliyorum ve hepini
ze saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

TBMM BAŞKANVEKİLt YILMAZ HOCAOGLU (Adana) — Sayın Başkan, Sayın Atalay 
konuşması sırasında, ismen, alenen, hiçbir tereddüte mahal bırakmayacak ifadelerle, bu kür
süden Yüce Genel Kurula arz ettiğim görüşlerin tamamen dışında, bizi tarafgirlikle itham eden 
bir beyanda bulundu. Mukabele etmek değil, ama gerçek nedir, onu arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, Başkanlık tarafından bu bir tenkit hüviyeti mahiyetinde görülü
yor. Bunu da oturduğunuz yerden dile getirdiniz. Bu söz fırsatını size vermekle de tatmin oldu
ğunuz umudundayım. 

TBMM BAŞKANVEKİLt YILMAZ HOCAOGLU (Adana) — Sayın Başkan, tabiî zaü 
âliniz benden çok kıdemli olduğunuz için alışkınsınız; demek ki, bunu böyle tenkit sayacağız. 
Tarafgirlikle itham edilmeyi, eleştirinin ötesinde bir şey kabul ediyorum ve ciddiye alıyorum. 
Çünkü, tarafgirlik, bu görevde bir meziyet değildir, bir kusurdur kanaatimce. 

''Bir parti mensubu gibi" lafına gelince... Herhangi bir parti değil; ama Anavatan Partisi 
mensubu olmakla iftihar ederim. Partiliyim, ama Meclis Başkanvekiliyim. (ANAP sıraların
dan, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Böyle bir konuşma usulü yok Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Söz vermeyeceğim efendim. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Ama, böyle olmaz ki. 
TBMM BAŞKANVEKİLt YILMAZ HOCAOGLU (Adana) — O zaman sataşmadan do

layı söz istiyorum. Konu sarih efendim; "Meclis Başkanlık Divanı adına konuşan Başkanvekili" 
diyor. Meclis Başkanlık Divanı, bir partinin değil ki... 

BAŞKAN — Sayın Hocaoğlu, konuşmanızı tarafsız bir hava içerisinde görmemiş; bunu 
söylüyor ve sizi bu konuşmalarınızla da tenkit ediyor. Bunun ötesinde bir hadise yok; ama siz 
de diyorsunuz ki, "Ben, gördüğümü, bildiğimi söyledim." O da diyor ki, "Hayır, sizin konuş
manız taraflıydı." 

Şimdi, taraflıydım, tarafsızdım münakaşasına götürürsek, işi uzatırız. 
TBMM BAŞKANVEKİLt YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — öyle mi?.. Peki efendim. 

(SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölümleri okutuyorum: 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 1990 Malî Yılı Bütçesi 

Prog. 
Kodu 

A — CETVELİ 

Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 101 689 000 000 

BAŞKAN -— önergeler vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1990 yılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçesinin 101 01 1 001 300 
harcama kaleminde yer alan ödenekten milletvekillerinin yılbaşı ve dinî bayramlardaki posta 
giderlerinin karşılanması amacıyla konan 500 000 000 liranın kesilmesini, satın alınacak taşıt
lar cetvelinde, sıra no ll'de yer alan 2 adet otobüs 0302 - 43 kişilik ile sıra 1-A'da yer alan 5 
adet binek otomobilin tasarruf nedeniyle listeden çıkarılmasını ve bunların karşılığı olarak 
101 01 1 001 600 harcama kaleminden 1 050 000 000 liranın düşülmesini, 112 01 2 001 700 har
cama kaleminde lojman inşaatı için yer alan ödenekten 2 000 000 000 lira kesilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Doğancan Akyürek 
tstanbul 

Nabi Sabuncu 
Aydın 

thsan Nuri Topkaya 
Ordu 

Adnan Yıldız 
tstanbul 

Yaşar Eryılmaz 
Ağrı 

Ülkü Güney 
Gümüşhane 

0. Şeref Bozkurt 
Ankara 

M. Hikmet Çelebi 
Gaziantep 

Bahattin Çaloğlu 
Artvin 

A. Necmettin Şeyhoğlu 
Çankırı 

Necmettin Karaduman 
Trabzon 

Talat Sargın 
Tokat 

Alaattin Fırat 
Muş 

Cahit Aral 
Elazığ 

Ramiz Sevinç 
tzmir 

Nevzat Aksu 
Çorum 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçesinin sıra no 1-A'da "15 binek 
otomobili" tasarruf nedeniyle tamamının çıkarılmasını 101 01 1 001 600 harcama kaleminden 
750 000 000 düşülmesini arz ederim. 

Necmettin Karaduman 
Trabzon 

Ülkü Güney 
Gümüşhane 

Onural Şeref Bozkurt 
Ankara 

Bülent Çaparoğlu 
Malatya 
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BAŞKAN — Aykırılık derecesine göre okutup yeniden oylarınıza sunacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçesinin sıra no 1-A'da "İS binek 
otomobili" tasarruf nedeniyle tamamının çıkarılmasını 101 Ol 1 001 600 harcama kaleminden 
750 000 000 düşülmesini arz ederim. 

Necmettin Karaduman 
Trabzon 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon ve Başkanlık Divanı Temsilcileri önergeye katılıyorlar mı efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ HAZIM KUTAY (Ankara) — Ka

tılmıyoruz efendim. 
TBMM BAŞKANVEKİLÎ YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner

ge kabul edilmiştir. 
Diğer önergenin.binek otomobille ilgili olan kısmını, bu önerge kabul edildiği için tekrar 

işleme koymuyorum. 
Sayın Doğancan Akyürek ve arkadaşlarının önergesindeki 101 ile ilgili ikinci kısmı oku

tup oylarınıza sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına -
Görüşülmekte olan 1990 yılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçesinin 101 01 1 001 300 

harcama kaleminde yer alan ödenekten milletvekillerinin yılbaşı ve dinî bayramlardaki posta 
giderlerinin karşılanması amacıyla konan 500 000 000 liranın kesilmesini, Satın Alınacak Ta
şıtlar Cetvelinde sıra no H'de yer alan 2 adet otobüs (0302-43 kişilik) tasarruf nedeniyle liste
den çıkarılmasını ve bunlann karşılığı olarak 101 01 1 001600 harcama kaleminden 300 000 000 
liranın düşülmesini, 112 01 2 001 700 harcama kaleminde... 

BAŞKAN — 101 ile ilgili kısmı oylayacağız. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler?.. (ANAP sıralarından "Neyi oyluyorsun?" sesleri) 
Dinleyin efendim!.. Dinlemediğinize göre nasıl parmak kaldırıyorsunuz? 
A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — Komisyona sormadınız efendim. 
BAŞKAN — Komisyon kabul ediyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ HAZIM KUTAY (Ankara) — Sa
yın Başkan, usul bakımından bir hata yapıyoruz, önergenin tashih edilerek oylanması lazım; 
çünkü, iki önerge birbirinden farklıdır. 

BAŞKAN — Hangi yönden tashih edilecek Sayın Komisyon Başkanı? 101 ile ilgili olan 
kısmını oyluyoruz efendim. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ HAZIM KUTAY (Ankara) — Ol
maz ki... önerge bir küldür. Bu önergenin yeniden tashih edilmesi lazım. Ayrı bir önerge yazı
lıp, o önergenin oylanması lazım. Kanaatimiz budur efendim. (ANAP sıralarından "Bravo 
Başkan" sesleri) 
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BAŞKAN — Tashih edilmiş şekliyle bir daha okutalım o zaman. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1990 yılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçesinin 101 01 1 001 300 
harcama kaleminde yer alan ödenekten milletvekillerinin yılbaşı ve dinî bayramlardaki posta 
giderlerinin karşılanması amacıyla konan 500 000 000 liranın kesilmesini, Satın Alınacak Ta
şıtlar Cetvelinde sıra ll'de yer alan 2 adet otobüs tasarruf nedeniyle Jisteden çıkarılmasını ve 
bunların karşılığı olarak 101 01 1001600 harcama kaleminden 300 000 000 liranın düşülmesini... 

Doğancan Akyürek 
İstanbul 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — önergeye, Komisyon ve Başkanlık Divanı Temsilcisi katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Program kodu 101'i kabul edilen önerge istikametinde okutuyorum: 

Prog. 
Kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 100 139 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Yasama Hizmetleri 54 080 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

112 Millî Sarayların İdare ve Korunması 30 874 000 000 

BAŞKAN — Demin okunan önergenin Program Kodu 112 ile ilgili kısmını okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

112-01-2-001-700 harcama kaleminde lojman inşaatı için yer alan ödenekten 2 milyar lira 
kesilmesini arz ve teklif ederim. 

Bedrettin Doğancan Akyürek 
İstanbul 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye iştirak ediyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt HAZIM KUTAY (Ankara) — Et

miyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Başkanlık Divanı iştirak ediyorlar mı? 
TBMM BAŞKANVEKİLİ YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Hayır. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
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Kabul edilen önerge istikametinde Program Kodu U2'yi okutuyorum: 

Prog. 
Kodu Açıklama Lira 

112 Millî Sarayların İdare ve Korunması 28 874 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 3 315 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 186 408 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 1988 Malt Ydt Kesinhesabı 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi 1988 Malî Yılı Kesinhesabınm Bölümlerine ge
çilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 

A — CETVELÎ 

Prog. Açıklama 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Yasama Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Millî Sarayların tdare ve Korunması 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

990 özel ödeneklere ilişkin Hizmetlerin Yürütülmesi 

TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Genel 
ödenek Toplamı 

Lira 

22 034 396 274 

14 728 000 000 

6 645 075 905 

1 301 000 000 

1 361 787 850 

46 070 260 029 
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BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi kesinhesabımn bölümleri kabul edilmiştir. 
Böylece, Türkiye Büyük Millet Meclisi 1990 Malî Yılı Bütçesiyle 1988 Malî Yılı Kesinhesa-

bı kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olsun. 
B) CUMHURBAŞKANLIĞI 
1. — Cumhurbaşkanlığı 1990 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Cumhurbaşkanlığı 1988 Malî Yüt Kesmhesabı 
BAŞKAN — Programımız gereğince Cumhurbaşkanlığı bütçesine geçiyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerini almıştır. 
Söz sırası, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Ali Talip özdemir'in; buyurun Sayın 

özdemir. 
ANAP GRUBU ADINA ALÎ TALİP ÖZDEMÎR (Konya) — Yüce Meclisin Sayın Başka

nı, değerli üyeler; Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerinde Anavatan Partisi Grubu adına görüşle
rimi açıklamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

1989 yılı, Türkiye'de siyasî, parlamenter demokratik rejimin varlığı ve sürekliliği açısın
dan önemli bir sayfa olarak tarihe geçecektir. 

tzin verirseniz, sizleri, bir müddet, geçmiş yıllara götürmek istiyorum. 
Altı asır boyunca üç kıtada yaşamış Büyük Türk İmparatorluğu, dört yıllık bir savaştan 

sonra yıkılmış ve tüm dünya devletlerinin bitti gözüyle baktıkları bir devrede, Yüce Türk Mil
leti, Kurtuluş Savaşı ile, Türkiye Cumhuriyeti Devletini kurmuştur. Büyük önder Yüce Ata
türk, işte yine bu yüce çatı altında, bundan tam 66 yıl önce, Meclisi Cumhuriyetinde yine siz 
değerli üyelerin katkılarıyla Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Bundan tam 66 yıl sonra ve biz yine 
aynı çatı altında, Türkiye'nin 8 inci Cumhurbaşkanını seçtik. 

Değerli milletvekilleri, aslında, her yıl Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşülürken, malî açı
dan herhangi bir irdelemeye lüzum görülmüyordu. Nitekim, 1988 yılında söz alan Sosyalde-
mokrat Halkçı Parti Sözcüsü değerli milletvekili arkadaşım Sayın özer Gürbüz'ün ifadesini, 
zabıtlardan aynen okuyorum : "Böylesine saygın bir makamın bütçesini matî yönden incele
mek ve irdelemek istemiyoruz. Birçok demokratik ülkede ve bizde, Cumhurbaşkanlığı bütçele
ri fazla tartışılmadan geçen bütçeler olduğu için, yerleşmiş bir gelenek olarak, bu bütçeyi malî 
yönden irdelemiyoruz". 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Onlar, Cumhurbaşkanı için söylenmedi. 
ALI TALlP ÖZDEMlR (Devamla) — Bu yerleşmiş gelenek, maalesef, 8 inci Cumhurbaş

kanı Sayın Turgut özal olunca, öncelikle Bütçe Komisyonunda bozulmuştur. Tabiî ki, biz bu
nu yadırgamıyoruz; ama, bütçe üzerinde yapılan gerçek dışı tenkit ve eleştiriler, o yüce maka
mın yıpratılmasına neden olacak bir görünüme eriştiği takdirde, gönlümüz razı olmuyor. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Niye yıpranmış bir adamı getirdiniz o zaman? 
ALt TALİP ÖZDEMİR (Devamla) — Onların hepsine cevap vereceğim sayın milletvekili. 

Yalnız, müsaade ederseniz şunu arz etmek istiyorum... 
BAŞKAN — Sayın milletvekili, aşağıdan söz atsanız dahi, konuştuğunuz sözün ölçüsünü 

bilmek mevkiindesiniz. Nihayet, Cumhurbaşkanlığı bütçesi konuşuluyor ve Cumhurbaşkanı 
konuşuluyor. Bir makam konuşuluyor. Tekrarlanmamasını özellikle rica ediyorum; ama, ısrar 
ediyorsanız gereğini yaparım. İçtüzükte hüküm vardır; Cumhurbaşkanına hakaret neyi icap 
ettiriyorsa, onu yaparım. 
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Devam edin Sayın Hatip. 
ALÎ TALİP ÖZDEMÎR (Devamla) — Sayın Milletvekilleri, öncelikle malî bütçede mev

cut bir değer yargısını ortadan kaldırmak istiyorum. 1990 yılı bütçesi, toplam 7 milyar 286 mil
yon lira olarak bağlanmıştır. Bunun, 7 milyar 240 milyon lirası cari, 46 milyon lirası da trans
fer harcaması olarak çerçevesi çizilmiştir. 1989 bütçesi, ödeneklerle beraber, 4 milyar 825 mil
yon liradır. Aslında, 1989 yılt bütçesi, ödeneklerle beraber, 2 milyar 927 milyon lira olarak Ge
nel Kuruldan geçmiştir; ama, Yüce Heyetinizin almış olduğu kararla, memurlara yapılan ek 
artırımlarla beraber, yapılan 2 milyar 555 milyon liralık bir ilave ile, bütçe, 4 milyar 825 milyon 
lira olmuştur. 1990 yılı bütçesi de, 7 milyar 286 milyon lira olunca, aradaki artış oranı, muha
lefet üyesi arkadaşlarımızın belirttiği ve bazı basın organlarında çıkan tartışmalarda olduğu 
gibi, yüzde 148,9 değil, gerçek ve net artış oranı yüzde 33'tür; yani, özellikle personel harca
malarını göz önüne alacak olursak, bu yılın bütçesindeki artış yüzde 33'e baliğ olmaktadır. 
Enflasyonu ve memur maaş katsayısındaki artışı göz önüne aldığımız takdirde de, yüzde 33'lük 
artış, çok normal ölçüler içerisinde kalmaktadır. 

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği bünyesinde 413 adet personel çalışmakta olup, bu
nun 26 tanesi sözleşmeli personel olarak görev yapmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, personel giderlerinin toplam bütçeye oranı, 1990 yılı içerisinde yüzde 
83,2 olarak belirlenmişken, 1989 yılı bütçesinde bu oran, yüzde 81,1 olmuştur. Personel öde
meleri dışında kalan teknik hizmetler için, bu oran yüzde 17,9'dur. 

Şimdi, bir de çok fazla gündeme gelen ve sanki kasıtlı olarak çok fazla artış yapıldığı söy
lenen Cumhurbaşkanlığı maaşını rakamlarla ifade etmek istiyorum. Cumhurbaşkanlığı maaşı 
yıllar itibariyle şu gelişmeleri göstermiştir : 1940-1949 yılları arasında bir milletvekili maaşının 
27 katı olarak belirlenmiştir. 1949 yılında Cumhurbaşkanı maaşı, milletvekili maaşının, 11,9 
katıdır ve bu miktar 9 bin lira olarak belirlenmiştir. 1950 yılında Cumhurbaşkanı maaşı millet
vekili maaşının 9,2 katıdır. Rahmetli Celal Bayar zamanında Cumhurbaşkanlığı maaşı 12,500 
lira olarak kanunla belirlenmiştir. 1960-1980 yılları arasında yaklaşık 1,4 ila 2 kat arasında de
ğişen bir artış farkı vardır. Bu uygulama 1960 yılından sonra, "Cumhurbaşkanlığı ödeneğinin 
onikide birini her ay Cumhurbaşkanı alır" ifadesiyle sabitleştirilmiştir. 1984 yılında Cumhur
başkanlığı maaşı milletvekili maaşının, 2,26 katı, 1985 yılında 2,66 katı, 1986 yılında 2,64 katı, 
1987 yılında, 2,64 katıdır ve 1989 yılının ilk yarısında ise milletvekili maaşının 2,21 katı olarak 
gerçekleşmiştir. 

Değerli milletvekilleri, bu rakamları toplayıp, aritmetik ortalamasını aldığımızda, ortaya 
2,5 katı gibi bir rakam çıkmaktadır. Yani, Sayın Cumhurbaşkanımızın maaşı milletvekili maa
şının 2,5 katı olarak, 1940 yılından bu yana yapılan artışlarla birlikte aritmetik ortalama ola
rak dizayn edilmiştir. Lafı edilen ve büyük sansasyonlar yaratılan bu konu, 2,5 katı olarak be
lirlenmiş, bir tasarı ile Heyetinize arz edilmiştir. 

Cumhurbaşkanları emekli olduktan sonra ömür boyu harcırah alma gibi bazı avantajlar 
sağlanmaya çalışılmıştır. Bunu niçin getirdik? Yedi yıl bu memlekete Cumhurbaşkanlığı yap
mış olan bir zat, bu devre içerisinde birçok yabancı devlet adamlarıyla görüşmekte, birçok in
sanla tanışmaktadır. Bu makamda oturan kişiye, biz, eğer bundan sonra da Türkiye Cumhuri
yetinin menfaatleri açısından birtakım diyalogların kurulması ve istişarenin devam etmesini 
sağlayabilirsek, memleket menfaatlerini koruma açısından önemli bir gelişme kaydetmiş olu-
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ruz. Dünya devletlerinde de bu uygulama devam etmektedir. Amerika'da, özellikle Nbcon, Carter, 
Reagan şimdi bu görevleri birer temsilci olarak yurt dışına giderek ve devletin sağladığı imkân
larla yapmaktadırlar. Onun için, biz de Cumhurbaşkanlığı makamında yedi yıl görev yapmış 
olan şahsiyete bu imkânı getirmek istedik. 

Değerli milletvekilleri, şimdi sizlere Cumhurbaşkanlığını, Anayasalarda arz etmeye çalı
şacağım. 1924, 1961 ve 1982 Anayasalarında Cumhurbaşkanlığı seçimleri değişik maddelerde 
ruhen farklılık göstermektedir. 

1961 Anayasası, Cumhurbaşkanının, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri arasından seçi
leceğini öngörmektedir. Ancak, bu, gerçekten 1982'ye kadar, 1961 Anayasasında öngörüldüğü 
gibi mi gelişmiştir? Bunu, izin verirseniz, tutanaklardan ifade etmek istiyorum. 5.10.1989 ta
rihli tutanaklardan, o zamanın Sayın Başbakanı Turgut özal'm ifadeleri ile iletmeye çalışıyorum : 

"Uzlaşma ile anlaşma ile Cumhurbaşkanları seçilmiş. Geliniz bakalım, nasıl seçilmiş? Gürsel 
ve Sunay'ı söylemek istemiyorum; demokrasi bakımından çok rahat söylenebilecek şeyler de
ğildir bunlar. 

Gelelim Rahmetli Korutürk'ün seçimine : Adaylar çıktı; bir taraf rahmetli Faruk Gürler'i, 
bir taraf da Tekin Arıburun'u aday gösterdi. Zannediyorum, bir de Bozbeyli vardı. Bu üç aday 
arasında seçim yapılamadı, yani Anayasanın istediği 226 çoğunluk bulunamadı. O günkü Cum
hurbaşkanlığı seçimi sistemi her an yeni bir aday verme ihtimalini getirmiştir. Nitekim, bu se
çim yapılamayınca, işte o zaman uzlaşma olmuştur, o seçim yapılamayınca, parti liderleri mi 
bir araya geldi, başkaları mı bir araya geldi, detayını ben bilemiyorum; neticede, iki taraf da 
Korutürk üzerinde anlaştı, seçim böyle yapıldı. 

Yine 1980 yıllarına gelelim : Adaylar gösterildi, yanlış hatırlamıyorsam, bir tarafta ilk ön
ce Faik Türün, öbür tarafta Muhsin Batur adaydı. Turlar yapıldı, sonra aday değişti, Sadettin 
Bilgiç aday oldu. Bir türlü seçim yapılamadı ve sonuç : Bütün Üyelerin bildiği gibi, 12 Eylül 
gerçekleşti. 

Değerli milletvekilleri, 1961 Anayasasının da bünyesinde bulundurduğu gibi, Cumhurbaş
kanını seçme imkânını Meclise vermesine rağmen, maalesef, o aritmetik ortalamada Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanını seçememiş ve 12 Eylül'e gelinmiştir. 1982 Anayasa
sında birtakım kesin hatlarla bu konu izale edilmiştir". 

1982 Anayasasındaki ana maddeleri müsaadenizle arz etmek istiyorum. 
Anayasa maddesi 101 : "Cumhurbaşkanı; nitelikleri ve tarafsızlığı". 
102 nci maddede, Cumhurbaşkanının, Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde nasıl se

çileceği aritmetik bir şekilde ifade edilmiştir : "Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Mecli
si üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile ve gizli oyla seçilir..." 

özellikle 1982 Anayasasının 104 üncü maddesi üzerinde durmak istiyorum. "Cumhur
başkanı, devletin başıdır. Bu sıfatla, Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil 
eder. Anayasanın uygulanmasını, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir. 

Bu amaçlarla Anayasanın ilgili maddelerinde gösterilen şartlara uyarak yapacağı görev 
ve kullanacağı yetkiler şunlardır" : 

Cumhurbaşkanının, 1982 Anayasasında 104 üncü maddede açıklıkla ifade ettiği üç ana 
görevi vardır. 

Birinci görevi, "Yasama ile ilgili olanlar : 
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Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisinde açılış 
konuşmasını yapmak, 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin göndermiş olduğu kanunları yayımlamak* 
Kanunları tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine göndermek, 
Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunmak..." 

Sayın Cumhurbaşkanı halkoyuna sunar. 
"Kanunların,-kanun hükmündeki kararnamelerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzü

ğünün, tümünün veya belirli hükümlerinin Anayasaya şekil veya esas bakımından aykırı ol
dukları gerekçesi ile Anayasa Mahkemesine iptal davası açmak, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermek. 
Yürütme alanına ilişkin olanlar : 
Başbakanı atamak... 
Gerekli gördüğü hallerde Bakanlar Kuruluna başkanlık etmek veya Bakanlar Kurulunu, 

başkanlığı altında toplantıya çağırmak, 
Yabancı devletlere, Türk Devletinin temsilcilerini göndermek, Türkiye Cumhuriyetine gön

derilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul etmek, 

Milletlerarası antlaşmaları onaylamak, 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar vermek ve ona Başkomutanlık yapmak, 
Genelkurmay Başkanını atamak, 
Millî Güvenlik Kuruluna Başkanlık etmek, onu toplantıya çağırmak. 
Yargıyla ilgili olan görevler: 
Anayasa Mahkemesi üyelerini, Danıştay üyelerinin dörtte birini, Yargıtay Cumhuriyet Baş

savcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilini, Askerî Yargıtay üyelerini, Askerî Yüksek İda
re Mahkemesi üyelerini, Hâkim ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seçmek. 

Anayasanın 104 üncü maddesinde Sayın Cumhurbaşkanının üstlendiği görevleri kısaca arz 
etmeye çalıştım. 

Şimdi, defalarca gündeme gelen, "Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanını seçe
bilir mi?" konusunda, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Cumhurbaşkanını seçme meşruluğu 
üzerinde birkaç cümle söylemek istiyorum. 

1987 seçimleriyle oluşan bugünkü Meclisin yapısı, Cumhurbaşkanını seçeceğini baştan bi
liyordu. Biz, 18 inci dönem milletvekilleri olarak, zaten buraya gelirken, 31 Ekim 1989'da Cum
hurbaşkanını seçeceğimizi kesinlikle biliyorduk. Şunu ifade etmek istiyorum: Bu, yine 18 inci 
dönem milletvekillerine -bir şeref olarak ifade etmek istiyorum- nasip olmuştur. Anavatan Partisi 
milletvekili arkadaşlarımızla da hiçbir zaman Cumhurbaşkanı seçimi için grup kararı alınma
mıştır. Eğer biz, ifade edildiği gibi, Cumhurbaşkanı seçiminde grup kararı almış olsaydık, aday 
olarak grubumuzdan iki tane isim çıkmazdı. Bunu ısrarla ifade etmek, aksine de şunu söyle
mek istiyorum değerli milletvekilleri: Muhalefet partilerimiz grup kararı almıştır; çünkü, Yüce 
Meclise Cumhurbaşkanı seçiminin oylaması için gelip katılmamışlardır. Bu, ancak alınan grup 
kararıyla mümkün olurdu ve bu şekilde bir dizayn.ile muhalefet milletvekillerimiz Cumhur
başkanı seçimine katılmamışlardır. 

izin verirseniz, Sayın Cumhurbaşkanının yemin töreninde bahsettiği üç temel hürriyetten 
sizlere bahsettikten sonra, konunun temeline.girmek istiyorum: 
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"1 . Düşünce hürriyeti: Düşünce kabiliyeti çeşitli yollarla engellenen, düşündüğünü söyle-
yemeyen, düşünceye saygıyı öğrenemeyen bir toplumun ilerlemesine imkân ve ihtimal yoktur. 

2. Din ve vicdan hürriyeti: Laik ve demokratik olmak iddiasıyla ve bu idarede olan geliş
miş ülkeler, bu hürriyete sımsıkı sarılabilmeyi başarmış ülkelerdir. Çünkü, yalnız, huzurlu in
san, dinî ve vicdanî baskı altında tutulmayan insan, daha çok çalışma ve daha çok kazanma 
imkânına sahiptir. Türkiye'de din ve vicdan hürriyetinin tek güvencesi laikliktir." 

Ayrıca, yine, teşebbüs hürriyeti de bu ana maddeler içerisindedir. 
Değerli milletvekilleri, niçin bu üç ana hürriyeti size ifade ettim? Zaman zaman, Sayın 

Cumhurbaşkanımızla ilgili olarak, basınımızda ve muhalefet organlarında değişik spekülas
yonlar cereyan etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın "Cuma Namazı"na gidiş meselesi, çe
şitli yayın organlarında ve arkadaşlarımız arasında değişik yorumlara sebebiyet vermektedir. 
Sayın Cumhurbaşkanı, eskiden olduğu gibi, dinî vecibelerini yerine getirmek için, devlet im
kânlarını kullanmadan, kendi sivil arabasıyla "Cuma Namazı"na gitmektedir. Bunun, Müs
lüman Türk Milleti içerisinde, Müslüman olan bir ülke içerisinde yadırganacak hiçbir yanı yoktur 
değerli milletvekilleri. 

Ayrıca, bir de Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasî yapısı her zaman tenkit konusu olmakta
dır. Anayasanın amir hükmüne göre "Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa, partisi ile ilişiği kesilir 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer." Yani, Anayasa bile, başlangıçtan bu yana, 
Cumhurbaşkanının siyasî bir platformdan gelebileceğini kabul etmiş ve bu ilgili hükmü getir
miştir. 

Mahallî seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimi: 
Değerli milletvekilleri, yine müteaddit defalar 1987 seçimleri gündeme getirilerek, bu Mec

lisin (biraz önce konuşan sayın milletvekili arkadaşımın, meşruluğunu dahi iddiaya yeltendiği 
bu Meclisin) o günden beri Cumhurbaşkanını seçemeyeceği ifade edilmiştir. 

İzin verirseniz, sosyal demokrat yapıda olan köşe yazarlarımızın pasajlarını okumak isti
yorum sizlere: 

"1988 ve 1989 yıllarında Federal Almanya, İngiltere ve İspanya gibi demokratik ülkelerde 
yapılan bölgesel Avrupa Parlamentosu ve senato seçimlerinde, iktidarda bulunan Alman Hı
ristiyan Demokrat, Britanya Muhafazakâr ve Japonya Liberal Demokrat partileri büyük ka
yıplara uğrayarak, kâğıt üzerinde çoğunluklarını kaybettikleri halde, bu ülkelerden hiçbirinde, 
genel seçimler öne alınmamıştır veya istenmemiştir. Oysa Türkiye'de bazı çevreler ve kişiler, 
siyasî hesap ve çıkarlarına uygun olarak, dünyanın hiçbir demokratik ülkesinden uygulanma
yan ve geçerli olmayan kural ve ilkeleri, ülkede tereddüt ve hattâ bunalım çıkarma pahasına 
ortaya atmak arzusundadırlar." 

Yine bir sosyal demokrat köşe yazarımız -izin verirseniz ismini de söyleyebilirim, Mümtaz 
Soysal- "Biçimsel olarak, ANAP'lı çoğunluğun, özal'ı Cumhurbaşkanlığına seçmesinde, meş
ruluğa ters düşen bir durum yoktur" diye köşesinde ifade etmiştir. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — "Biçimsel olarak" diyor sayın konuşmacı. 
ALİ TALİP ÖZDEMİR (Devamla) — Biçim olarak zaten Anayasaya aykırı birşey yok 

sayın milletvekilim; ben de onu iddia ediyorum. Ruhunda ve biçiminde, Cumhurbaşkanlığı se
çiminin Anayasaya aykırı hiçbir yanı yoktur. Eğer olsaydı, mutlaka, âdet olduğu üzere, sizler 
Anayasa Mahkemesine başvurur, bu seçimin iptalini isterdiniz. Demek ki, ortada Anayasaya 
aykırı hiçbir görüntü yoktur. 
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Cumhurbaşkanının, Meclis bünyesinde çalışması konusuna gelince: Efendim, bu konu diğer 
milletvekili arkadaşlarım tarafından da dile getirildi; özellikle Meclis Başkanvekilimiz tarafın
dan çok açıklıkla ifade edildi. Elimde, 1983 yılında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği arasında 2919 sayılı bir protokol var; bu pro
tokolde aynen şöyle denmiş: "Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği mensuplarının, çalışanla
rının, yukarıdaki çalışma yerinde yer bulamadıkları için, yeni inşaat tamamlanana kadar Mec
lis bünyesinde çalışması uygundur." Bundan, sonra, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği yeni 
binası yapılmaya başlanmış, tfade edildiği gibi, buradaki çalışma yerinin tamamı Sayın Cum
hurbaşkanına ait değildir. Sayın Cumhurbaşkanı orada sadece bir odada çalışmaktadır, görev 
yapmaktadır. Bunun dışında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin 70 personeli burada gö
rev yapmaktadır. 

Bütçeye konan 11,5 milyarlık ödenekle, Bayındırlık Bakanlığı, önümüzdeki dönem içeri
sinde bu inşaatı tamamlayacak ve buradaki çalışma kompozisyonu yukarıya aktarılmış ola
caktır. Yalnız şunu ifade etmek istiyorum: Sayın Cumhurbaşkanı bir memur çocuğudur. İçi
mizden gelmiş bir insandır ve devletin çeşitli kademelerinde memurluk, müsteşarlık, Başba
kan Yardımcılığı ve Başbakanlık yapmıştır. Yine, milletin hür iradesiyle Cumhurbaşkanı seçil
miştir. İçimizden çıkan bir kişinin, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir bölümünde veya yakı
nında çalışması, bütün milletvekili arkadaşlarım için bir şeref olsa gerektir. Bundan mutazar
rır olmak, bundan kaygı duymak, ne anlama geliyor, bunu anlamak kesinlikle mümkün değil
dir değerli milletvekilleri. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Memur çocuklarının hepsi oraya gelirse ne olacak? 
ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Ne çocuğu olduğunu tartışmıyoruz, uzun bir tar

tışma o., 
ALt TALİP ÖZDEMÎR (Devamla) — Şunu ifade etmek istiyorum: Bütün siyasî parti üyeleri 

-izin verirseniz- eğer Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaret etmek istiyorlarsa, ben de sizlere yar
dımcı olayım. Bu atmosferden giden bir kişi, tabiî ki, -köşesinde oturup, memleketin değişik 
meselelerine seyirci kalacak durumda değildir. Ekonomi bilgisiyle, değişik yorumlarıyla, ken
disini ziyaret eden vatandaşlarla birlikte istişare edecektir. Bu konuda TRT Kanunu açıktır. 
TRT, Sayın Cumhurbaşkanının işlevi ve istişarî toplantılarını aynen aktarır. Bu, Cumhurbaş
kanının istemiyle olmamaktadır. Bu, TRT Kanunundaki amir hükümlerle gerçekleşmektedir. 

Değerli milletvekilleri, zabıtlardan temin ettiğim, Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili sözleri 
üzülerek sizlere arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın özdemir, konuşma sürenizin bitimine beş dakika kalmıştır, konuşma
nızı bu istikamette ayarlamanızı rica ediyorum. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Sayın Başkan, önümüzde zaman var; çok güzel konu
lar; müsaade edin efendim, biraz tolerans gösterin. 10'ar dakika uzatınız efendim. 

BAŞKAN — İçtüzük müsaade etmiyor efendim; ama kendiniz için bir kapı açmak isti
yorsanız, o ayrı!.. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Çok zekisiniz efendim, derhal anlıyorsunuz! 
Takdir zatı devletlerinin. Lütfen efendim... 
BAŞKAN — Ama imkân verilemeyeceğini de hemen ifade edeyim efendim. 
Buyurun Sayın özdemir. 
ALİ TALİP ÖZDEMİR (Devamla) — Teessürle arz ediyorum: Sayın Cumhurbaşkanının 

zatı için, bizzat Plan ve Bütçe Komisyonunda ve diğer konuşmalarda şunlar söylenmiştir: "Ma-
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kamı ele geçirmek", '.Tek ayaklı sandalyede oturan kişi", "Orayı yöneten zat", "Sorumsuz
luk zırhına kaçmak", "Cuma selamlığındaki kişi", "Yüzde 20'lik tabanın seçtiği Cumhurbaş
kanı", "Partiler arası uzlaşma olmadan yapılan seçim" (DYP sıralarından "Doğru" sesleri) 
Daha buna benzer cümleler var. Buna "Doğru" dediniz!.. 

Değerli milletvekilleri, izin verirseniz, bunu açıklamak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, 
o zamanın Başbakanı, bu kürsüden ifade etmiştir; yaklaşık bundan iki ay önce, Anavatan Par
tisi Merkez Karar Yürütme Organının istanbul'da yapmış olduğu toplantıda, bizatihi canlı şa
hidi olarak, o zamanki Sayın Başbakanın ağzından şunlar ifade edilmiştir: "Biz, siyasî parti
lerle birlikte bir araya gelip, istişare ederek, Cumhurbaşkanını seçmek istiyoruz." Yine bu kür
süden, o zamanın Başbakanı Sayın Turgut özal bunu sayın üyelere ifade etmiştir; hatta Ana-
muhalefet Partisinin Lideri Sayın tnönü, kalkıp burada -onun dışında- "Oturup uzlaşalım" 
anlamında -yine zabıtlarda mevcuttur- bir konuşma yapmıştır; ama o günkü Sayın Başbakan 
ısrarla şunu söylemiştir: "Biz, parti liderleriyle kapalı kapılar ardında üç kişiyle bir araya gelip 
bir isim belirliyeceğiz ve onu gelip burada Yüce Meclise empoze edeceğiz; onlar da kalkıp, gizli 
oyla Cumhurbaşkanını seçecektir! Olmaz böyle şey" Bu zabıtlarda vardır; ama eğer partiler 
istişarî mahiyette bir araya gelecekse, bunu partinin merkez karar yürütme organında ve de 
kamuoyunda açık ve seçik bir şekilde ilan etmiştir. Onun için "Partiler arası uzlaşmaya 
yanaşmadı" cümlesini, arkadaşlarımızdan gelen serzeniş nedeniyle ifade etmeye çalıştım. 

"Sayın özal tek adam yönetimine gitmektedir", "Sayın özal niçin Bush'la telefonda ko
nuşmuştur?" 

Efendim, Sayın Cumhurbaşkanı bu devletin Cumhurbaşkanıdır. Biraz önce ifade ettiğim 
gibi, Anayasanın 104 üncü maddesi Sayın Cumhurbaşkanını, bu devletin başkanı ve her şeyi 
ile sorumlu kişisi olarak ilan etmektedir. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Sorumsuzdur, Anayasa öyle yazar. 
ALİ TALİP ÖZDEMİR (Devamla) — O sorumsuzluk ilkesi farklı, sayın milletvekili. Eğer 

okursanız, orayı gayet iyi anlarsınız efendim. Orada aynen şöyle diyor: "Cumhurbaşkanı, dev
letin başıdır" ve devam ediyor: "Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetleri
nin Başkomutanlığını temsil etmek "tir. Sorumsuz olduğu bölümü, Anayasanın 108 inci mad
desinde ifade edilmiştir. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — İki defa sorumsuzdur. 
BAŞKAN — Tartışmayı bırakalım Sayın Demir. 
İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Daha iyi olur. 
ALİ TALİP ÖZDEMİR (Devamla) — Efendim, bu maddeleri niye okudum? Biz, eğer 

kalkıp, bu yüce makami, gerçekten Türkiye Cumhuriyetinin Başkanlığını ve Türkiye Cumhu
riyetinin şerefli Türk Ordusunun Başkomutanını bu şekilde rencide etmeye kalkarsak, gelecek
teki günler için, şu içinde bulunduğumuz ahengi ve birlikte çalışmayı arar günlere düşme endi
şesi taşıdığım için ifade ediyorum. 

Efendim, gene Ana Muhalefet Partisinin değerli üyesi -bilmiyorum buradalar mı? -Sayın 
Ekin Dikmen'in zabıtlardan aldığım bir pasajını aynen okuyarak konuşmama son vermek is
tiyorum. 

1988 yılında SHP Grubu adına konuşma yapan Sayın Ekin Dikmen, -5.4.1988 tarih, 46 
ncı Birleşim, sayfa 43- aynen şöyle ifade ediyor: "Sayın Başbakanın, Cumhurbaşkanlığı se
çimlerine iki yıl kala ve Cumhurbaşkanlığı seçimi gündemde olmadığı halde, bu konuyu gün
deme getirmesini, Cumhurbaşkanlığına saygısızlık olarak nitelemekteyiz, özal, bu sorunu gün
deme getirmekle, kendi grubuna güvenmediğini göstermek istemiştir" demekte ve devam et
mektedir: "292 milletvekiline sahip bir parti, istediği kimseyi Cumhurbaşkanı seçebilir." Bunu 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına konuşan bir üye söylüyor. 

— 189 — 



T.B.M.M. B : 45 13 . 12 . 1989 O : 2 

Devam ediyor: "292 milletvekiline sahip bir parti, istediği kimseyi Cumhurbaşkanı seçe
bilir. Halk seçsin demekle, acaba dış güçlerin baskısından kurtulmak mı istemektedirler veya 
kamuoyunun ekonomik sorunlarla ilgilenmekten bir süre uzak tutulmasını mı istemektedir
ler? Sayın özal, gerekli desteği bulabilseydi, konuyu kapatmaz, biyografisine Cumhurbaşkan
lığım da yazdırmak isterdi," 

ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — îleri bir görüş. 
ALÎ TALtP ÖZDEMÎR (Devamla) — Sayın Ekin Dikmen'in söyledikleri aynen cereyan 

etmiştir; yani sizler kalkıp, dediniz ki: "Cumhurbaşkanını halk seçsin." Biz bunu bir yıl önce 
bu kürsüden söylemişizdir. Ondan sonra yaptığınız demagoji aynen zabıtlarda mevcut, grup 
adına konuşan bir milletvekili olarak. Sonra kalkıp demişiz ki; "Eğer, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi hakikaten bu çoğunluğu sağlarsa, Cumhurbaşkanını seçmeye muktedirdir ve biyogra
fisine 'Cumhurbaşkanı* yazdırabilir." Nitekim, gerçekleşmiştir... 

EKİN DİKMEN (tçel) — Sayın Başkan, arkadaşım hitap ederken saygılı davranırsa çok 
iyi olur. Benim de çıkıp cevap verme hakkım olmadığı için, benim konuşmamın tam metni 
okunduğu zaman sonuca varılabilir. "Demagoji" gibi lafları lütfen kullanmasın; yakışmıyor 
kendisine. 

ALÎ TALtP OZDEMÎR (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Milletvekili izninizle metni 
aynen okudum, hiçbir cümle ilave etmeden; ama sonuçta kendi... 

BAŞKAN — Şahsınız için demagojik bir ifade kullanmadı zannediyorum, Sayın Dikmen... 
ALt TALtP ÖZDEMtR (Devamla) — Kendi yorumumu yaptım efendim, zatı âlinize, an

ladığınız anlamda bir cümle sarf ettiğimi sanmıyorum» Eğer öyle bir şey varsa geri almaya ha
zırım. 

Sonuç olarak şunu arz etmek istiyorum: Türkiye 55-56 milyon olmuştur. Türkiye'nin ida
resi zordur. Bir daha müdahaleli günlere dönme için bu birlik ve beraberliğin daim olmasını 
gönülden dilerken, Büyük Atatürk'le başlayarak, bugüne kadarki bütün Cumhurbaşkanları
nın, Türk Milletine, bu Yüce Makamdan yaptıkları eşsiz hizmetleri yüksek takdir ve şükran 
hisleri içinde anıyor, 1990 yılı bütçesinin Cumhurbaşkanlığımıza, Yüce Türk Milletine hayırla
ra vesile olmasını diliyorum. 

Saygılarımla. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Orhan Şendağ, buyurun efendim. (DYP sıraların

dan alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Sayın Başkan, sayın milletvekille

ri; Cumurbaşkanlığı 1990 yılı bütçesi üzerinde Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini arz et
mek üzere huzurunuzdayım. Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Cumhurbaşkanının, cumhuriyetle yönetilen bütün de
mokrasilerde olduğu gibi, bizim siyasal yaşamımızda da ayrı ve çok önemli bir yeri vardır. Çünkü, 
Cumhurbaşkanlığı, devletin başı olmanın yanında, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü 
simgeleyen bir yüce makamdır. 

Anayasa gereğince, Cumhurbaşkanı, görevini tam bir bağımsızlıkla yapacağına yemin eder 
ve seçilir seçilmez partisiyle bağı kesilir. Anayasa yapıcı, bu hükümleri keyfe göre yorumlansın 
diye koymamıştır. Güdülen amaç, o yüce makamın saygınlığını korumak, Cumhurbaşkanlığı
nı, olur olmaz söylentilerin dışında bırakmaktır. Cumhurbaşkanlarına düşen temel görev de, 
o makamın yüceliğine gölge düşürmekten, dikkatle sakınmaktır. Yıpratılmaması gereken Cum
hurbaşkanlığının toplumdaki etkinliğinin sürmesi, kuşkusuz, en başta, o koltuğu işgal eden 
kişinin davranışlarına bağlıdır. 
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Anayasamıza göre, Cumhurbaşkanını seçecek olan, millet iradesini temsil eden Türkiye 
Büyük Millet Meclisidir. Bu Mecliste elbette farklı görüşe sahip partiler vardır. Anayasımıza 
göre, Cumhurbaşkanlığı için bir grup karan alınamaz; ancak, seçimde çoğunluk partisinin ege
men olacağı da açık. 

Cumhurbaşkanının konumu ve görevi, bu saygın makama gelecek kişiyi seçerken, ülkenin 
koşullarını dikkate alarak bir uzlaşmayı gerekli kılar. Böyle seçilen bir Cumhurbaşkanı, halkın 
büyük kesiminin kabulünü görür ve Anayasada yer alan tarafsızlık ilkesini pekiştirir. Çoğun
luk partisi, bunu dikkate almaksızın, "Ben seçerim" diyerek Cumhurbaşkanını seçebilir; ama 
böyle seçilen bir Cumhurbaşkanının seçimi hukukî olsa da, siyasî açıdan, durumu her zaman 
tartışmaya açık kalmaya mahkûmdur. Türkiye'nin yaşamaya mecbur edildiği gerçek işte bu
dur. 

Tartışmalı bir Seçim Yasasıyla, halkın ancak yüzde 36'sının oyunu almasına rağmen, Mec
liste yüzde 65 oranında sandalye kazanabilen ANAP, son seçimlerde büyük oy kaybına uğra
mış, halkın yüzde 80'i tarafından reddedilmiştir. Üstelik, İktidar Partisinin başı Sayın özal, 
bu seçimi kendisi ve partisi için bir referanduma dönüştürmüş "Yeterli oranda oy alamazsam 
çeker giderim" demiştir. Ancak, halkımızın Sayın özal'a ve partisine "Seni istemiyoruz, çek 
git" demesine rağmen, Sayın özal çekip gitmemiştir. Sonuçta, muhalefetin katılmadığı, gös
termelik bir seçim yapılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, 1983 seçimlerinde bir kısım partileri seçime sokmayarak, kısıtlı de
mokrasi ile ANAP'a iktidar yollarını açan ve onun bir yerde manevî babası sayılması gereken 
Sayın Evren, Cumhurbaşkanlığından ayrılırken bu konuda bakınız ne diyor: "Ben, yüzde 92'lik 
bir vatandaş desteğiyle Cumhurbaşkanı seçildim. Zamanla, insan aşınmalara uğruyor, vatan
daş ilgi ve desteği azalıyor, insanın bu makamda, vatandaşın maddî ve manevî desteğini her 
an arkasında hissetmesi gerekir." Yani, "ben yüzde 92 destekle Çankaya'ya çıktım, şimdi o 
destek azaldı. Yüzde 21 destekle yerime oturacak insana Allah yardım etsin" demek istiyor. 

Demokrasiye paydos boruları çaldıran 12 Eylül mimarının gördüğü gerçeği, demokrasi 
nutukları atan Sayın özal göremiyor mu?. Anayasanın 102 nci maddesine göre, üçüncü turda, 
285 ANAP milletvekilinin katıldığı oylamada 263 oy alan Sayın özal, acaba hangi destekle 
o makamda oturabilecektir?. Böyle bir seçim, dünya parlamento tarihinde ilk defa olmuş, ANAP, 
bir grup başkanı veya bir grup başkanvekili seçer gibi, Cumhurbaşkanını tensip etmiştir. 

Sayın milletvekilleri, 12 Eylül 1980'den buyana askıya alınan demokratik rejime, 1983'ten 
bu yana da aksak ve çarpık işleyen siyasî rejimimize bir büyük çarpıklık daha eklenmiştir. Tür
kiye, eğer demokratik rejimi işletmede kararlıysa, mutlaka bu çarpıklığı düzeltmelidir. Türk 
demokrasisi böyle bir çarpıklığı uzun süre taşıyamaz, taşımamalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Anayasamızın 101 inci maddesi, Cumhurbaşkanının 
niteliklerini ve tarafsızlığını belirlemiştir. Anayasanın bu maddesine göre, Cumhurbaşkanı se
çilenin, varsa partisiyle ilişkisi kesilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer. Kuşku
suz, Anayasayı yapan irade, Cumhurbaşkanının partisiyle ilişkisinin kesilmesini sadece fiilî bir 
durum olarak görmemiş, aynı zamanda, bunun, her ne şekilde olursa olsun gerçekleşeceğini 
öngörmüştür; yani sadece partiden ayrılmak, tarafsız olmak için yeterli değildir; onun icabını 
da yerine getirmek lazımdır. Ancak, üzülerek belirtmek gerekir ki, Sayın Turgut özal'ın, seçil
diği günden bu yana, tarafsızlık ilkesine sadık kaldığı söylenemez. 

Sayın özal, ANAP'ın kongresine bulaşmıştır, ANAP kurultayı nedeniyle Ankara'ya ge
len delegeleri köşke kabul etmiştir, delegelere telkinlerde bulunmuştur, "Ekonomiyi ben 
yönlendiririm" demiştir. Sayın özal'ın bir ayağı Çankaya'da, bir ayağı da ANAP'ın içinde gö
rünüyor. 
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Sayın milletvekilleri, demokrasiye ve Anayasamıza aykırı olarak bilinçle uygulanmakta 
olan bu gidiş, tek adam yönetimini amaçlıyor. Sayın özal da bunu saklamıyor. "Başkanlık 
sistemine gidecek misiniz? *' sorusuna,' 'Gittiğim yerde icra yetkisi var, buna gerek yok'' diyor, 
"Cumhurbaşkanları şöyle olur şablonuna ben uymam" diyor. Başbakan iken, "Anayasayı bir 
kerecik ihlalden bir şey çıkmaz" diyen Sayın özal, Cumhurbaşkanı olunca elbette böyle söyle
yecek. Bugün kamuoyunun kanaati, Sayın özal'm tarafsız olmadığı eğilimindedir. Böyle bir 
eğilimi, böyle bir gelişmeyi, parlamenter demokratik rejimimizin devamı bakımından fevkala
de sakıncalı bulmaktayız. Böyle bir eğilim devam edecek olursa, rejimi yürütmekte büyük sı
kıntılara girileceği kuşku götürmez. O takdirde, rejimin, parlamenter demokratik rejim oldu
ğu, parlamento üstünlüğünün tartışıldığı bir ortama girilir ki, böyle bir gelişmenin ülkemizi 
nereye sürükleyeceğini bugünden kestirmek mümkün olmaz. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Turgut özal, 2 Kasım 1989 şünü bir gazeteye verdiği beyanat
ta, "Benim gibi Başbakan bulunmaz" demiş. Doğru söylemiş Sayın özal! Başbakanlığı döne
minde milleti pahalılığın pençesine düşürmüş, fukaralaştırmış, yoksullaştırmış, işsizliğe mah
kûm etmiş, sanayii durdurmuş, gelir dağılım dengesini, gerek sektörler arasında, gerek bölge
ler arasında, gerekse fertler arasında bozmuş; Seçim Kanununu 11 defa değiştirerek, iktidarı 
elinde tutmaya çalışmış; tesadüfen ele geçirdiği devlet yönetimini, kendisi, ailesi ve yakınları
nın menfaatına kullandığına ilişkin iddialar ayyuka çıkmış bir Başbakan bulunamazdı. 

Başbakanlığı döneminde, toplumsal dengeyi sağlayan, "ortadirek" denilen köylünün, es
nafın, memurun, işçinin, emeklinin, dulun, yetimin yok olmasına, zenginin daha zengin, faki
rin daha fakir olmasına, kalkınmakta gecikmiş bölgeler ile, diğer bölgelerin arasının daha da 
açılmasına; iç ve dış borçların artmasına, sadece borç faizlerinin gayri safi millî hâsılanın yüz
de 10'una erişmesine; ülkenin parasının pul olmasına, sağlık hizmetlerinin kötüleşmesine, eği
timde 100 çocuklu sınıfların oluşmasına, üniversite kapısını zorlayan gençlerin ancak üçte bi
rinin yükseköğrenim görmesine sebep olmuş bir Başbakan daha bulunamazdı. 

Başbakanlığı döneminde, kalkınma hızının sıfır olmasını sağlamış, yatırımları durdurmuş, 
ülkenin sıkıntılarıyla ilgisini kesmiş, içte istikrarsızlık, dışta itibarsızlık sembolü haline gelmiş, 
siyasî iflası milletin yüzde 80'i trafından tescil edilmiş, ancak, buna rağmen yönetimi elinde 
bulundurmakta ısrar etmiş, "Yeteri oranda oy almazsam çeker giderim" deyip, yeteri oranda 
oy almadığı halde çekip gitmemiş, "Oy sizden, il yapmak bizden" diyerek, seçmenin hür ira
desine baskı yapmış bir Başbakan daha bulunamazdı. 

Böyle başarısız olmuş bir Başbakan -ne garip tecellidir ki- taltif edilerek, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Genel Kurulunda siyasî iktidar olma hakkını, milleti temsil etme yetkisini, hal
kın içindeki gücünü yitirmiş, halk tarafından reddedilmiş, ANAP tarafından "Beni seçmezse
niz, erken seçime giderim ha" korkutmacası altında Çankaya'ya tensip edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, 1982 Anayasasıyla Cumhurbaşkanlığı müessesesi yeniden düzenlen
miş, Cumhurbaşkanının yetkileri daha genişletilerek, belirgin bir hale getirilmiştir. 

Cumhurbaşkanlığının yeni durumunda tartışılabilir bir husus üzerine dikkatlerinizi çek
mek istiyorum. Üzerinde durmak istediğimiz nokta, Cumhurbaşkanının re's en imzaladığı ka
rar ve emirler aleyhine yargı mercilerine başvurulamayacağına dair hükümdür. Bu hükmü, Ana
yasanın temelini oluşturan hukuk devleti anlayışıyla bağdaştırmak zordur. 

Eğer, Cumhurbaşkanının tek başına aldığı karar ve yaptığı işlemler hukuka aykırı ise, bunları 
hukuka uygun hale getirecek yargı yolunu açık tutmak, hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü 
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ilkesinin doğal sonucudur. Bu husus, bugünlerde daha çok önem kazanmış bulunmaktadır. 
Çünkü, Sayın özal'ın, hukukun üstünlüğü ilkesine olan saygınlığı konusunda çok ciddî kuş
kular vardır. 

Sayın milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı bütçesinin parasal konuları üzerinde durmayaca
ğım; çünkü, daha seçilmeden maaşım artıran bir Cumhurbaşkanına söyleyecek sözümüz yok
tur. 

Sayın milletvekilleri, Sayın özal'ın Cumhurbaşkanlığı, kamunun vicdanı, hukukun genel 
prensipleri, Anayasa ve Parlamento geleneğimiz zorlanarak temin edilmiştir. Sayın özal'ın Cum
hurbaşkanlığı, kamu vicdanında her zaman kaşınmaya açık bir yara olarak kalacaktır. 

Sayın özal, milletin yüzde 80'ini karşısına alarak; millet içindeki gücü, bugünlerdeki ka
muoyu araştırmalarına göre yüzde 10'lara düşen ANAP tarafından, muhalefet partilerinin ka-
tılmamasıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda Cumhurbaşkanı olarak tensip 
edilmiştir. 

Sayın özal, Cumhurbaşkanı olduktan hemen sonra, Anayasada belirtilen tarafsızlık ilke
sini ihlal etmiştir. 

Sayın özal, Cumhurbaşkanı olduktan sonra, Anayasada vaz edilen kuvvetler ayırımı ilke
sini de ihlal etmiştir. 

Sayın özal, Cumhurbaşkanı olduktan sonra, Anayasanın uygun görmediği ve izin verme
diği yarı başkanlık sistemini fiilî olarak getirmiştir. 

Sayın özal, Başbakan iken, "Anayasa bir kere ihlal edilmekle bir şey olmaz" demek sure
tiyle, hukukun üstünlüğü ilkesine saygılı olmadığını göstermiştir; bundan sonra da saygılı ol
mayacağı kanaatini kamu vicdanından silememiştir. 

Sayın milletvekilleri, bu nedenlerle, parlamenter demokratik sistemimizin selameti, mille
tin huzuru ve refahı, halkın hür iradesiyle bir Cumhurbaşkanı seçilmesini sağlamak için, Sayın 
özal'ın gerekli karara varmasını temenni ediyorum. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyor, Cumhurbaşkanlığı bütçesinin hayırlı olmasını dili
yor, hepinize saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Turan Bayazıt. (SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunun, Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerindeki görüşleri
ni arz edeceğim. Bu vesileyle, Yüce Kurulunuza, grubumun ve şahsımın saygılarını sunarım. 

Sözlerime bir alıntıyla başlamak istiyorum Sayın Başkan. 
"Partisi yerel seçimlerde utanç verici bir sonuç almış, adayları yüzde 22 oranında oy top

layabilmiş... (ANAP sıralarından, "Ayıp, ayıp, utanç verici ne demek?" sesleri) 
'Alıntı' dedim arkadaşlar, 'Alıntı' dedim. Lütfen sözlerime dikkat ediniz; kendi üslubum, 

kendi kelimem değildir, 'Alıntı' diyorum. 
"Partisi yerel seçimlerde utanç verici bir sonuç almış, adayları yüzde 22 oranında oy top

layabilmiş, kamuoyu yoklamalarının, bugün için ancak yüzde 14 oy alabileceğini gösterdiği 
bir partinin siyasal liderini ne yaparlar? Türkiye'de, Cumhurbaşkanı yapıyorlar" diyor. Clyde 
Haberman isimli bir yorumcu, ünlü New York Times Gazetesinde. 

MUSTAFA NAZlKOĞLU (Rize) — Ne kadar mühim! 
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Bir süre önce yaşadığımız Cumhurbaşkanlığı olayı

nın, kara mizah üslubu içerisinde ve gerçekçi bir yaklaşımla tahlili ve özeti. 
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Halbuki, toplumun beklentisi, halk çoğunluğunun desteğini ve gücünü arkasına almış bir 
kişinin bu makama seçilmesiydi. Siyaseten haklı ve demokrasi kavramının özünün ve mantığı
nın ölçüsüne vurduğunuzda doğru olan çözüm de bu idi. Ancak o zaman Cumhurbaşkanı, 
Türk Milletinin birliğini temsil edebilirdi, devletin başı sayılabilirdi, tarafsızlığı konusunda te
reddüt ve şüphelere değil, peşin olarak açılmış bir güven kredisine sahip olurdu. 

Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinde mevcut partilerden hiçbirinin, özellikle 
Anavatan Partisinin, Cumhurbaşkanını tek başına seçmeye yetecek bir siyasal desteği yoktu. 
Anavatan Partisi, yüzde 36 oranının temsil ettiği siyasal gücü devam ettirmiş bulunsaydı bile, 
tek başına hareket ederek seçeceği Cumhurbaşkanı da tartışmalı olacaktı. 

MUSTAFA NAZİKOĞLU (Rize) — Nerede yazıyor? 
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Kaldı ki, 29 Kasım 1987 genel seçiminden bu yaria, 

köprülerin altından çok sular akmıştı. Türk halkı, yerel yönetim seçimlerinin öne alınmasını 
amaçlayan referandumda "Hayır" oyu kullanarak, ANAP'a ilk uyarısını yapmış, 26 Mart ye
rel yönetim seçiminde, ANAP'ın oyunu yüzde 21,8 düzeyine indirmek ve ANAP'ı üçüncü par
ti yapmakla, desteğini tamamen çekmişti. 

Sayın Başbakan dün burada, Aydoğmuş seçimlerini bir şamar olarak nitelendirdi. Aynı 
üslupla giderseniz, 26 Mart, Anavatan Partisine, Anavatan İktidarına halkın attığı bir meydan 
sopasıydı arkadaşlar. 

ALÎ TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Aydoğmuş seçimi, Aydoğmuş?.. 
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Sayın Başkan, bu iddiaya karşı, Anayasanın, yerel 

seçim ile milletvekili seçimi arasında bir bağlantı kurmadığı, 1987 seçiminde ANAP'a verilen 
vekâletin 1992 yılına kadar devam edeceği görüşü ileri sürülmektedir. 

MUSTAFA NAZİKOĞLU (Rize) — 1993'e kadar. 
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Konuyu, somut bir yerel seçim değerlendirmesi ola

rak ele alırsanız, bu savunma, bir ölçüde makul görülebilir. Ancak, insaf ediniz, 26 Mart bir 
yerel seçim olmaktan önce, ANAP'ın ve Sayın özal'ın güvenoylaması niteliğini taşımadı mı; 
bizzat onlar tarafından bu niteliğe büründürülmedi mi? "Bir güvenoylaması, bir güven refe
randumu olarak değerlendirilmesi mümkün değildir" diyorsanız; ANAP imzalı yerel seçim ilan
larında yer alan "Anavatan iktidarı, 1983'ten beri hizmet veriyor. Ülkemiz, huzur, barış ve 
refah içinde. Dünyanın en büyük yatırımlarını yapıyoruz. Dünyadaki dostu-düşmanı kıskan
dırıyoruz. Birçok konuda, Avrupa ve Amerika'ya bile örnek oluyoruz. Halkımız, bütün bu 
gelişmelere 'Evet' diyor, devamını istiyor..." Doğru mu?.. (ANAP sıralarından "Doğru" ses
leri) Doğru... 

Bu sözlere nasıl bir anlam verebilirsiniz? Doğru olduğunu söylediğiniz bu ifadelerle hal
kın karşısına çıkan, ANAP mıdır, yoksa yerel adaylar mıdır arkadaşlarım? (ANAP sıraların
dan "Yerel aday" sesleri) 

Oy pusulalarına adayların isimleri yazılmayıp, parti amblemleri gösterilen ve partilere oy 
istenilen bir seçim, sadece adı nedeniyle bir yerel seçim olarak değerlendirilebilir mi? 

ANAP Grup Sözcüsünün verdiği misaller, Japonya vesaire vesaire; oradaki mahallî se-
'çimler, acaba bu havada mı yapılmıştır? Lütfen bunu da değerlendiriniz. 

Sayın özal'ın, yerel seçimden önce son basın toplantısında bir soruya verdiği yanıt var, 
"Ben koltuğa yapışık değilim" diyor Sayın özal. "Eğer seçim neticeleri, bu işleri rahat göre
meyeceğim bir noktaya gelirse, o söylediğim olabilir, 'Ne haliniz varsa görün' derim. Yüzde 
1 bile, bu milletin o yanlışlığı yapacağını zannetmiyorum" cevabı, 26 Mart yerel seçimine, biz 
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zat Sayın özal'm güvenoylaması gözüyle baktığının bir ikrarı değil midir? Kaldı ki, Türk hal
kı -kullandıkları deyimle- o yanlışlığı, 26 Martta, yüzde 1 değil, yüzde 15 gibi büyük bir oran
da yapmıştır. 

Ortada Hükümetin icraatından doğan herhangi somut bir olay yokken, Sayın özal, niçin 
26 Mart seçimlerini takiben, hemen Türkiye Büyük Millet Meclisinden güvenoyu istemiştir? 

tşte Sayın Başkan, bunlar ve sayılabilecek daha pek çokları, ANAP'ın siyasal gücünün 
arkasındaki halk desteğinin yüzde 21,8 olduğunun kendilerince de kabullenildiğinin kesin ka
nıtlarıdır. 

Cumhurbaşkanlarından hiçbiri böyle bir destekle Çankaya'ya çıkmamışlardır, tkinci sivil 
Cumhurbaşkanının yüzde 21,8 halk desteğine karşın, acaba Celal Bayar'ın arkasındaki halk 
gücü hangi orandaydı? Bu ikisini karşılaştırmak istiyorum. Çünkü, asker-sivil ayrımcılığını gün
deme getirdiği düşünülmeksizin, "Sivil Cumhurbaşkanı" deyimi sık sık kullanılır oldu." Tür
kiye'nin ikinci sivil Cumhurbaşkanı", hatta aldatıcı bir üslupla, "Celal Bayar'dan sonra ilk 
sivil Cumhurbaşkanı" yaklaşımları sergileniyor. 

Celal Bayar'ın gücü, 1950 seçiminde yüzde 53,3; yani mevcut olanın 2,44 katı, 1954'te yüzde 
56,6; 2,59 katı; 1957 seçiminde yüzde 47,3; yani 2,6 katıdır. 

Bu oranların kıyaslaması, haklı olarak şu suali akla getiriyor Sayın Başkan: Ne biçim bir 
sivil Cumhurbaşkanı?.. 

Sayın Başkan, sözlerimin başındaki yargıya dönüyorum. Bu Meclisin içindeki siyasî parti 
gruplarının hiçbiri, Cumhurbaşkanını tek başına seçecek güçte değildi. O halde, yapılması ge
reken -altını çiziyorum- Anayasanın öngördüğü bir yöntem olarak yapılması gereken, partiler 
arası uzlaşma ile bu sonuca varmaktı. Anayasanın, "Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet 
Meclisince seçilir" hükmünü, "İktidar partisi grubu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı
nın Başkanlığında Genel Kurul salonunda toplanarak Cumhurbaşkanını seçer" şeklinde anla
mak mümkün değildir. Muhalefet milletvekillerinin tamamının, haklı nedenlerle ve bir grup 
kararı olmadan, millî bir görev bilinci ile katılmadıkları seçim, Anayasaya uygun olarak yapıl
mış bir seçim değil, siyaseten iktidar grubunun yaptığı bir oylama olmuştur. Anavatan Partisi 
sayın sözcüsü, "Bu şeref, 18 inci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisine aittir" demiştir... 

MUSTAFA NAZİKOĞLU (Rize) — Doğru, doğru... 
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Biz, bu şereften nasibini almamış şerefli kişiler ola

rak, SHP'liler olarak, bu oylamaya katılmamanın onurunu her zaman taşıyacağız. (SHP sırar 

larından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
Sayın Başkanım, bu oylamanın siyasal meşruiyeti ve siyasal yerindeliği her zaman tartışı

lacaktır. Tarih, bu seçime katılmayanları değil, bu seçime katılarak, onu bir oylama haline ge
tirenleri affetmeyecektir. (SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — Mal gitmiş, arkasından konuşuyorsun. 
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Sayın Başkan, bize göre, Anayasa, Cumhurbaşkanı 

seçiminde ve Anayasanın değiştirilmesinde uzlaşmayı öngörmektedir. Bunu, temel bir şart olarak 
kabullenmiştir. Bu yorumumuzu açıklamak isterim. Cumhurbaşkanı seçilmek için öngörülen 

. oy oranı, kural olarak üçte iki çoğunluktur. Anayasa, ilk iki turda bu oranı aramaktadır, "Bu 
oranı bulun" demektedir, tik iki turu "Beyhude turlar" olarak kabullenmek, Türkiye Büyük 
Millet Meclisini -halk deyimiyle- "avara kasnak" duruma düşürmek mümkün değildir. Ana
yasanın değiştirilebilmesi için 175 inci maddenin ilk şekliyle öngörülen oran da üçte ikidir. Mad-
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denin bugünkü durumuna göre, en az üçte ikiyle yapılan değişiklik, referanduma gidilmeksi
zin kanunlaşacaktır. 102 ve 175 inci maddelerdeki bu tıpkılığın, bu ayniyetin bir sebebi vardır. 
Anayasalar, bir tür toplumsal sözleşmelerdir ve toplumsal uzlaşmanın ürünü olmalıdır. Değiş
tirilmesinde, üçte iki çoğunluk gibi, yüksek bir kabulün aranmasının sebebi budur. Anayasa
mız, Cumhurbaşkanı seçiminde de aynı yüksek oranı kural olarak kabul etmekle, iktidar par
tisinin, toplumsal uzlaşmayı yansıtan bir oy oranına peşinen sahip olmasını veya Mecliste uz-
laşılarak bu desteğin sağlanmasını amaçlamıştır. 

HASAN ÇAKIR (Antalya) — Maddenin devamını da oku... 
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Sabret, sabret; dokuz ay nasıl bekledin?! 
Dördüncü turda adayların iki kişiye indirilmesi ve seçilmek için salt çoğunluk aranması, 

uzlaşma gerekliliğinin kanıtlarıdır. Üçte iki oranının arkasında yüzde 50'nin üzerinde ve salt 
çoğunlukta da en az yüzde 40 oranında bir halk desteği vardır. Seçimlerin yenilenmesi yaptırı
mı da, uzlaşmanın sağlanmasına yöneliktir. Ne yazık ki, bu hükmün ilk uygulanmasında, "Mec
lisi feshedelim" tehdidi ve "gidip de gelmemek var" korkusu altında, pekçok kişinin serbest 
iradelerini siyasî bir diyet haline getirerek, istenilen şahsı seçmeleri sonucunu doğurmuştur. 

ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — O sizin varsayımınız. 
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Sayın Başkan, Sayın ANAP grup sözcüsü, "Anaya

sa Mahkemesine gitmediniz, iptal davası açmadınız" dedi. Anayasaya göre, bu kabil tasarruf
ların Anayasa Mahkemesine götürülmesi mümkün değildir. Eğer mümkün olsaydı, giderdik 
ve yine Sayın Başbakanın tabiriyle, bir şamar daha Türk siyasî tarihinde yerini alırdı. 

Sayın Başkan, Anayasanın, Cumhurbaşkanında aradığı niteliklerden en önemlisi, taraf
sızlığıdır. Tarafsızlık ilkesi, içilen antta yer aldığı gibi, 101 inci maddede de düzenlenmiştir. Ta
rafsızlığın amacı, partilerarasında ve bir parti içindeki gruplar arasında taraf tutulmamasıdır. 
1950-1960 döneminin Demokrat Parti amblemli baston taşıyan Cumhurbaşkanının, memleketi 
hangi noktaya getirdiği göz önünde bulundurularak, 1961 Anayasasına giren bu kural, 1982 
Anayasasında da aynen muhafaza edilmiştir. Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa, partisiyle ilişi
ğinin kesilmesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinin sona ermesi -yine altını çiziyorum-
kişisel irade ve tasarrufuna bağlı kılınmayarak, statü değiştiren bir hüküm olarak Anayasada 
yer almıştır. Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa, partisiyle ilişiğinin kesilmesi, maddî ve manevî 
anlamdadır. Parti üyeliğinin ve varsa, parti görevinin, yani hukukî ilişkinin sona ermesi yanın
da, ondan daha önemli olarak, moral ilişkinin kesilmesidir. Cumhurbaşkanı seçilen kişi, artık 
eski partisinin hamisi olarak nitelendirilemez, kendisini eski partisinin Meclis grubuna emanet 
edemez, atadığı Başbakanı eski partisine genel başkan seçtirmek için gayret gösteremez, parti 
içi yarışta taraf tutamaz ve verilen görevi yerine getiren kurultayın üyelerini, "Cumhurbaşka
nını herkes ziyaret edebilir" sözde mazeretine sığınarak, kabul ederek el öptüremez. 

Sayın Başkan, Sayın özal, Başbakan atamasında uyguladığı yöntemle, eski partisinin iç 
işine karışarak, tarafsızlıktan ayrılmıştır. Cumhurbaşkanına tanınan, Başbakan atama yetkisi 
mutlak değildir; keyfî ve takdirî olarak kullanılamaz. Cumhurbaşkanının bu tasarrufunu sı
nırlayan ve uymaya mecbur olduğu gelenekler vardır. Kural olarak, çoğunluk partisi liderinin 
bu göreve getirilmesi gerekir. ANAP'ın, Genel Başkanını demokratik bir şekilde seçmesi için 
sekiz gün gibi makul ve hatta kısa bir sürenin beklenmesi gerekirken, bu yapılmamış, Sayın 
Akbulut önce Başbakan olarak atanmış ve arkasından ANAP Genel Başkanlığına sektirilin iş
tir. 
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Sayın Başkan, niçin Sayın Akbulut? Bir ay önce Sayın özal tarafından partisindeki karşı 
koymalara rağmen, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına aday gösterilen ve seçtirilen 
Sayın Akbulut, sanki siyasî bir joker gibi o makamdan alınarak niçin öne çıkarılmıştır? 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Sana ne?.. 
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Kriz dönemlerinde... (ANAP sıralarından gürültüler) 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — Saygılı ol, joker diyemezsin Başbakana. 
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Hiçbir saygısız kelime kullanmam. 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — Joker senden başkası olamaz, Meclisin jokeri sensin. 
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — 'Siyasî joker* dedim, 'joker* demedim; anlamını lütfen 

idrak edin. 
Kriz dönemlerinde ağırlıklı politikacıların göreve davet edilmesi, demokrasilerde başvu

rulan bir yöntemdir. Ancak, bu yöntem, krizin atlatılmasına yöneliktir ve belli sürelidir. Aca
ba Türkiye'de demokrasi bir kriz içinde miydi? Sayın Akbulut bu krizi aşabilecek karizması, 
misyonu olan bir isim midir? Her iki soruya da olumlu cevap vermek olanaksızdır. Bu neden
ledir ki, kamuoyunda "Uzaktan kumandalı hükümet" veya "Uysal Başbakan*' kanaati yer
leşmiştir. Ben buna "Kalatizör Başbakanlık" diyorum Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, Sayın özal'ın, Hükümetle ilişkilerinde, Anayasanın ölçüleri içinde kalma
sını temenni ediyoruz. Sergilediği tutum endişe vericidir. Türkiye'de başkanlık veya yan baş
kanlık sistemi yoktur. Hükümetin politikasından, Başbakan ve Bakanlar Kurulu sorumludur. -
Hükümet politikası da, hükümet programıyla belirlenir. Hükümet programı ise, hükümet ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisi arasında bir olaydır. Bunda, Cumhurbaşkanının anayasal her
hangi bir etkenliği yoktur. 

Bugün, Sayın özal Cumhurbaşkanı olmuş, istediği bir kimseyi Başbakanlık ve parti genel 
başkanlığına getirmiş, örtülü koalisyonun ortaklarının belli isimleri bakan olmuşlardır. Artık, 
bütün taraflar (Sayın özal, Sayın Akbulut, Bakanlar Kurulu ve ANAP Grubu) karşılıklı ola
rak minnet borçları konusunda birbiriyle hdalleşmeli ve herkes, siyasal kişiliğinin gereğini, vicdan 
huzuru içinde yerine getirmelidir. 

Sayın Başkan, kuvvetler ayrılığı prensibine dayalı olarak millî egemenliği kullanan organ
lar arasındaki ilişkilerin, bir üstünlük sıralaması anlamına gelmeyip, devlet yetkilerinin kulla
nılmasından ibaret ve bununla sınırlı, medenî bir işbölümü ve işbirliği olduğunu açıklayan Ana
yasamız karşısında, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Cumhurbaşkanı ilişkilerinin de hassasi
yetle değerlendirilmesi ve sınırlarının kesinlikle korunması gerekir. 

Sayın özal, Türkiye Büyük Millet Meclisinin üstünde bir organ olduğu görünümünden 
kaçınmalı, protokol ve fonksiyon bakımından, Anayasanın müsaade ettiği ölçüde ve zaman
larda Meclisin içinde olmalıdır. 

Sayın Evren, Millî Güvenlik Konseyi Başkanı, Devlet Başkanı ve Cumhurbaşkanı olarak, 
çalışmalarını Türkiye Büyük Millet Meclisi binasında sürdürmüştür. Bu işgal, ihtilalin verdiği 
gücün bir sonucudur. 

Cumhurbaşkanının Mecliste çalışmasına, heyetleri Mecliste kabul etmesine olanak veren 
yasal bir düzenleme yoktur. 13.10.1983 tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği 
Teşkilat Kanununun geçici 3 üncü maddesi, sadece Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine, 
Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğinin kullandığı bölümden faydalanma imkânını sağ
lamaktadır. Bu hüküm -ki, ne ANAP sözcüsü değindi, ne iktidar buna değiniyor, çok önemli 
bir nokta- daha önce çıkarılmış, 17.8.1983 tarihli Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Teşki-
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latı Kanununun geçici 1 inci maddesiyle birlikte değerlendirilmelidir. Bu kanuna göre, Cum
hurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Cumhuriyet Konseyi Sekreterliğini de üstlendiğinden, bu hiz
metin, Konsey Üyelerinin bulunduğu yerde, yani Meclis binasında yapılmasının zorunlu oldu
ğu ve bu nedenle böyle bir yasal düzenlemeye gidildiği anlaşılmaktadır, birlikte değerlendiril
diğinde. hasadaki "faydalanma" sözcüğü de bunu göstermektedir. Cumhuriyet Konseyi 6 Aralık 
tarihinde son bulduğuna göre, bu görevle ilgili herhangi bir hizmet de kalmamıştır. Kaldıki, 
Cumhurbaşkanlığı Sayın Genel Sekreterinin, Bütçe Komisyonunda, "Yeni binanın bir an önce 
bitmesi, hem inşaat maliyetini, hem de hizmetleri etkilemesi yönünden önem arz etmektedir" 
şeklindeki açıklamalarıyla, Mecliste çalışmanın, hizmeti aksattığı, hiç değilse zorlaştırdığı sap
tandığı halde, Sayın özal'ın aynı işgali devam ettirmesinin amacı nedir? 

Anayasaya sadakat yemini etmiş bulunan Sayın özaPı, üstünlük ve hâkimiyet görüntüsü 
vererek, kuvvetler ayrılığı prensibine gölge düşüren bu duruma son vermeye davet ediyoruz. 
Bu sorumluluğun, her şeyden önce Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanına ait oldu
ğunu da vurgulamak isteriz. SHP milletvekillerinin verdiği yasa değişikliği teklifinin gündeme 
gelmesine ve arzu etmediğimiz girişimlerin doğmasına hacet kalmadan bu sorunun çözümlen
mesini diliyoruz. 

Sayın Başkan, Sayın özal'ın, Cumhurbaşkanlığı oylamasından ve yeminden sonra Genel 
Kurulda yaptığı sözde teşekkür konuşmaları da Anayasaya aykırıdır. Anayasamıza göre, Cum
hurbaşkanı, Meclisin kürsüsüne iki nedenle çıkabilir: Birincisi, yemin etmek için; ikincisi, ya
sama yılının ilk günü -kendi isterse tabiî- açılış konuşmasını yapmak maksadıyla. Cumhurbaş
kanı seçilmesi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona eren bir şahsın, Meclisin kararı 
olmaksızın kürsüden konuşması, Anayasa ve İçtüzüğe ne kadar aykırı ise, yemin etmek için 
çıktığı Başkanlık kürsüsünde kısa bir teşekkür konuşması dahi yapmaya yetkili değil iken, te
şekkür konuşması adı altında bir açılış söylevi vermesi de, Anayasaya o derece aykırıdır. Kaldı
ki, böyle bir uygulama, yani yeminden sonra konuşma yapılması, teamülden de değildir. Ken
dilerine ait deyimle, yine sivil Cumhurbaşkanından örnek vereceğim. 1950, 1954 ve 1957 yılla
rında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi tutanaklarını incelediğimizde görüyoruz ki, sonuçlar 
alınınca, Başkan, Cumhurbaşkanını çağırmak için birleşime ara veriyor. 'Yâni Cumhurbaşkanı 
adayı Genel Kurulda değil; ne olur, ne olmaz diye grubunu etki altında tutmuyor. Genel Kuru
lun dışında. İkinci oturum açıldığında, Bayar, Başkanlık Kürsüsüne gelerek and içiyor ve kür
süyü terk ediyor. Herhangi bir konuşma yok, üç seçimde de böyle. Çünkü, Sayın Başkan, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi kürsüsü, velevki Cumhurbaşkanı da olsa, herhangi bir kişinin, canı iste
diği vakit çıkıp konuşma yapacağı bir platform değildir. Sayın özal'ın başlattığı uygulamanın, 
bir gelenek halini almamasını diliyoruz. 

Sayın Başkan, Cumhurbaşkanının, Genel Kurula hangi kürsüden hitap edeceği de tartışı
lan bir konudur, 1924 Anayasasına göre, Cumhurbaşkanının, törenli oturumlarda, Türkiye Büyük 
Millet Meclisine Başkanlık yapma yetkisi olduğundan, 1960 yılına kadar olan uygulamanın, 
yani Başkanlık Kürsüsünden konuşmasının hukukî bir dayanağı vardır. 1982 Anayasası, 1961 
Anayasası gibi Cumhurbaşkanına böyle bir yetki vermemiştir. İçtüzüğün 56 ncı maddesi, "Otu
rumun devamınca Başkanlık makamı boş kalamaz" hükmünü taşıdığına ve bir makamda da 
iki kişinin aynı zamanda bulunması fiziken mümkün olmadığına göre, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanının, o makamı, and içmesi veya konuşması için Cumhurbaşkanına bırakması; 
yani İçtüzüğün deyimiyle, boşaltması mümkün ve doğru değildir. 

Hele bizdeki tablo, Sayın Başkan, hatırlayalım o günü!.. Başkanlık kürsüsünde büst gibi 
duran fraklı üç kişi... Ortada; yani İçtüzüğün deyimiyle Başkanlık makamında, Cumhurbaş
kanı; sağında, Başkanlık makamından dışlanmış bir vaziyette, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
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Başkanı; solunda, refakatçi Başkanvekili... Sanırım ki, bu, hiçbir demokratik ülkede rastlanıl
mayan bir görüntüdür, içtüzükte düzenleme yapılarak, Cumhurbaşkanının konuşacağı yer, o 
makamın saygınlığı da göz önünde tutularak belirlenmeli; ancak, bu yer, Başkanlık kürsüsü 
olmamalıdır. . -

KAMER GENÇ (Tunceli) — Refakatçi kimdi o gün? 
BAŞKAN — O şeref bana ait efendim. 
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Sayın Başkan, Anayasamız, Cumhurbaşkanına ge

niş yetkiler vermiştir. Bunların pek çoğu 1961 Anayasasında yoktur. Yedi yıllık bir geçiş süreci 
için zorunlu görülen bu yetkiler, sivil olması ile iftihar edilen bir Cumhurbaşkanının zamanın
da, içine sindirerek sürdüreceği bir devamlılık kazanmamahdır. Ayrıntılara girmiyorum; an
cak, bir konuya girmek istiyorum: Sayın özal'ın bir dergide yayınlanan sohbeti var: Devlet 
Denetleme Kurulu için, bu kurul üzerinde istifhamlar yaratabilecek anlam taşıyan bir beyan. 
Burada deniyor ki "Belki rapor hakikati göstermiyor. Nitekim, bizim zamanımızda da bazı 
devlet denetleme raporlarının o söylenen şeyler doğrultusunda olmadığı, bizim başvuruları
mız, yani Başbakanlık müfettişlik teşkilatının raporlarıyla sabit oldu." 

Siz, Devlet Denetleme Kurulunu münakaşa edebilirsiniz, hepimiz münakaşa ederiz: Ol
malı, olmamalı; fonksiyonu şu sınırda kalmalı... Ama, bugün mevcut ve Cumhurbaşkanına 
bağlı... 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, maalesef ihtar zarureti hasıl oldu. 
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Hangi konuda efendim? 
BAŞKAN — Zamanınız dolduğu için efendim. 
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Sayın Başkan, önceden hatırlatın "10 dakikanız var" 

diye. Arada sözler kesildi biliyorsunuz. 

Ancak, bugün Sayın Cumhurbaşkanına bağlı bir kurulu töhmet altında bırakacak şekilde 
bir izlenim yaratacak beyanatı vermekte çok dikkatli olmak gerekir kanısındayım. 

Sayın Başkan, Anayasanın .71 inci maddesi -kısa kısa arz ediyorum efendim; teşekkür 
ederim- kamu hizmetine girenlerin mal beyanında bulunmalarım öngörmüştür ve yasama ve 
yürütme organlarında görev alanların bundan istisna edilemeyeceği hükmünü taşımaktadır. Cum
hurbaşkanı, yürütme içinde yer almaktadır ve yürütme organının bir parçasıdır. Bu nedenle, 
mal bildirimi konusunda, sorumsuzluk halinde olduğu gibi bir istisna mevcut olmadığından, 
Cumhurbaşkanının, mal bildiriminde bulunacağı tabiîdir. Sayın özal'ın, mal bildirimini dü
zenleyip, Cumhurbaşkanı oylamasını yapan organın başkanına, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanına vermiş olduğunu ümit ederiz. 

Cumhurbaşkanının tavırları konusunda tabuları yıkacaklarını belirttiklerine göre, mal be
yanlarım kamuoyuna açıklamalarını da değerlendirmelerine sunarız. 

Sayın Başkan, laiklik ilkesi, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve Atatürk devrimlerinin çağdaş 
ve ana temellerinden biridir, hatta birincisidir. Toplumu, teokratik devlet yapısından, çağdaş 
uygarlığın üstüne çıkaracak bir düzeye geçişin en önemli noktasıdır. Ne var ki, bu nokta, çok 
partili yaşama geçişimizden bu yana, din ve vicdan hürriyetini ve insanımızın masum inançla
rını sömürmeyi, iktidar olabilmenin ve iktidarda kalabilmenin ucuz ve geçerli yöntemi olarak 
benimseyen partilerce devamlı olarak göz ardı edilmiştir. 

ANAP programı ve ondan kaynaklanan Birinci ve ikinci özal Hükümetleri programla
rında yer alan "laikliği, manevî değerlerin korunmasında, dinî inanç ve ibadet hürriyetinin 
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uygulanmasında, dinî kültürün geliştirilmesinde kısıtlayıcı bir unsur olarak anlamıyoruz" şek
lindeki yaklaşım, laikliği, amacından saptıran bir üslup ve mana taşımaktadır. Sayın özal da, 
and içtikten sonra yaptığı konuşmada aynı mantığı tekrarlamıştır. Laikliği, sadece din ve vic
dan hürriyetiyle ilgilendirir ve ona indirgerseniz ve bu toplumun tarihî gerçeklerini görmezlik
ten gelerek, laikliği, din ve vicdan hürriyetinin tek güvencesi olarak kabul ederseniz, bilerek 
ve isteyerek, onun anlamını daraltmış ve maksadınıza uygun bir şekilde yorumlamış olursu
nuz. 

1980'den bu yana, laiklik karşıtı irtica hareketlerinin, toplumun her kesiminde, örgütsel 
bir yapı içinde yayıldığı görülmektedir. Bu nedenle, Sayın özal'ın dinî inanışının gereğini yeri
ne getirmesinin bir gösteri haline dönüştürülmesini ve bu konuda potansiyel bir nitelik kazan
masını endişe ile karşılıyoruz. Kişisel tavırların, gerektiği ölçüde kalmasını, laikliğe karşı hare
ketlerin cesaret ve güç kaynağı halini almamasını diliyoruz. 

Sayın Başkan, bütçenin rakamlarına geçecektim; arkadaşım teamülden bahsetti; ama, ne 
var ki, rakamlara geçmekle teamülü kendi bozdu. Onun için, müsaade ederseniz ben bu tea
mülü devam ettireyim; bunun analizini yapmayayım. Sadece, bir istifham, bir soru var kafa
mızda: "Milletvekili maaşının şu kadar katı, bu kadar katı..." O edebiyatı bir tarafa bırakalım 
da... Acaba, Cumhurbaşkanının maaşını yüzde 300'e yakın bir oranda artırmak ihtiyacı neden 
hissedilmiştir? Memura, emekliye, esnafa, çiftçiye ve bütün toplum kesimlerine veremediğimiz 
yüzde 300 gibi büyük bir artırma, acaba niçin gündeme gelmiştir? 

Sayın Başkan, sözlerimi bitiriyorum efendim. 
Bugün, Çankaya, Türk halkının güvenine dayanmayan bir konumdadır. Çankaya'da millî 

iradenin kendisi değil, zahirî yansıması, zahirî görüntüsü vardır. Zamanın herşeyi unutturaca
ğı beklentisine karşın, 31 ekim harekâtının sancısı artarak devam etmekte ve Türkiye, "istik
rar, istikrar" diyerek kaderine hâkim olanların ellerinde, siyasî istikrarsızlık ve belirsizlik için
de hızla yol almaktadır. 

12 EylüPün ve uzantısının ürünü olan yapay ve çarpık siyasal tablo, bir erken seçimle do
ğal yapısına kavuşturulmadıkça, bu bunalım artarak sürecektir. Bir erken seçim kadar, yeni 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin, halkın desteğine sahip olan Cumhurbaşkanını seçmesi de 
zorunludur. Geçirilen her gün, demokrasimiz ve toplumumuzun geleceği açısından, karşılana
mayacak kayıplara neden olabilecektir. 

Beklenen gün yakındır Sayın Başkan. Askerî ihtilallerin sonunda er geç demokrasi oldu
ğu gibi, sivil darbelerin sonunda da demokrasi vardır. Türk halkının, çok yakın bir gelecekte, 
Kars'tan Edirne'ye, Hakkâri'den tzmir'e bütün vatan sathında, millî birlik ve beraberlik için
de, gerçek demokrasiyi yaşayacağına, üzerine çöktürülen sislerden, karabasanlardan kurtulup, 
aydınlığa çıkacağına inancımız tamdır. 

Herkesi, istisnasız herkesi, o günün bir an önce gelmesi için, üzerine düşen bu demokra
tik görevi yapmaya çağırıyor, bu düşüncelerle Yüce Kurula tekrar saygılarımızı sunuyorum. 
(SHP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Aleyhinde konuşmak üzere Sayın özer Gürbüz söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Gürbüz. 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı büt
çesi üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum. Bu nedenle Yüce Kurula saygılar sunuyo
rum. 
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Son bir yıldır, özellikle Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra, Cumhurbaşkanlığı konusu, 
gündemin çok önemli bir yerini kapsamaktadır. Bunun nedenleri üzerinde durmak istiyorum. 

1982 Anayasası, 1980 olaylarına tepki olarak, Cumhurbaşkanına çok önemli yetkiler ver
miştir, daha önceki 1961 Anayasasında bulunmayan birçok yetkiler, 1980 olaylarının bir daha 
tekerrür etmemesi ya da bazı hususlarda dikkatli bulunulması gibi düşüncelerle, Cumhurbaş
kanına, özel yetkiler olarak verilmiştir. Bu konuda örnekler vermek gerekirse, yüksek yargı or
ganlarının birçok üyelerini, Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulunun üyelerini, Yüksek öğretim 
Kurulunun üyelerini, belli ölçülerle, doğrudan seçme yetkisi verilmiştir Cumhurbaşkanına. Bun
dan da anlaşılıyor ki, 1982 Anayasasının yapıcıları, hiçbir zaman, partili ya da doğrudan par
tiye bağlı bir Cumhurbaşkanı değil, daha çok, tarafsız bir Cumhurbaşkanı seçilmesini düşün
müşler ve Cumhurbaşkanını, bütün ölçüleriyle tarafsız bir Cumhurbaşkanı biçiminde yetki
lendirmişlerdir. Yüksek Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Yargıtay ya da Danıştay, daha önce ken
di üyeleri arasında kurullarını seçtikleri halde, 1982 Anayasası, bunları Cumhurbaşkanının seç
mesini istemiştir. Neden? Tarafsız bir Cumhurbaşkanı imajının yaratılması istenmiştir. 

Yine 1961 Anayasasında olmadığı halde, 1982 Anayasası, Cumhurbaşkanı seçiminde, Cum
hurbaşkanı adayının Meclis dışından da gösterilebileceğini kabul etmiştir. Bundan da anlaşılı
yor ki, Meclis içerisinden, tüm kamuoyunun ya da büyük bir çoğunluğunun, üzerinde belli 
saygınlığa varamayacağı bir aday bulunmazsa ve dışarıda böyle bir aday varsa, Meclise, belli 
ölçülerle, dışarıdan bir aday gösterme imkânını da tanımıştır. 

Yine görülüyor ki, 1982 Anayasasının Cumhurbaşkanına yetki vermekteki ana amacı, Cum
hurbaşkanının tarafsızlık ilkesinin ön plana alındığının bir sonucudur. 

Daha sonra yüzde 36 küsur oyla iktidara gelen bir partinin, en son yerel seçimlerde oy 
oranının yüzde 21*e düşmesi ve yine kamuoyu yoklamalarında oy oranının yüzde 15'lere düş
mesi üzerine, ısrarla, kendi partisi içerisinde bir Cumhurbaşkanı çıkaracağını Anayasa yapıcı
ları o zamanlarda düşünmemişlerdir. Çünkü, daha önce arkadaşlarımın da belirttikleri gibi, 
denebilir ki, yerel seçim kendi içinde yapılan seçimdir, Cumhurbaşkanı seçimini etkilemez ve 
önlemez. 

Hepimizin hatırladığı gibi, "Yerel seçimler, bir anlamda hükümetin bir güvenoyu almasıdır" 
ve yine vatandaşlarla yapılan konuşmalarda açık açık "Eğer Anavatan Partisine büyük oran
da oy verdiğiniz takdirde, Anavatan Partisinin Genel Başkanı Sayın ûzal'ı Cumhurbaşkanı se
çeceksiniz. Yaptığınız seçim, bir yerel seçim özelliğinde değil, bir Cumhurbaşkanı seçimi 
özelliğindedir" denmişti. Böyle denmesine rağmen, Anavatan Partisi, ısrarla, "Cumhurbaş
kanını ben kendi içimden seçeceğim" diye tutturmamalıydı. 

Geçen seneki Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerindeki grup adına yaptığım konuşmada, bu 
konu üzerinde yine durmuştum ve o zaman da belirtmiştim: İktidar partilerinin ya da parti 
gruplarının, kendi çoğunluklarına dayanarak seçebilecekleri makamlar, mevkiler vardır; Grup 
Başkanvekillikleri, grup yöneticileri, hükümetler kendi içerisinden seçilebilecek yetkililerdir. 
Oysa, Cumhurbaşkanlığı, tüm kamuoyunun saygınlığını alacak, tüm kamuoyu tarafından ka
bul edilebilecek bir kişiyi seçebilme imkânını vermek için, uzlaşma gerektiren bir seçim ara
maktadır. Nitekim, Anayasamızın, Cumhurbaşkanlığı seçiminde yine belli süreler koyması, belli 
oranlar araması, bu uzlaşmaya yaklaşmasını istemesinden, bu uzlaşmayı sağlamayı istemesin-
dendir. Demin de belirtiğim gibi, 1982 Anayasa yapıcılarının akıllarına, sonradan böylesine 
küçük bir orana düşmüş parti, ilk seçimlerde seçimi kaybetme ihtimali büyük bir olasılık olan 
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parti, Cumhurbaşkanını kendi oyuna güvenerek seçecek diye düşünselerdi, mutlaka, üçte iki 
oranla seçilmeyi yalnız iki turda değil, bütün turlarda ararlardı. Bu uygulama da göstermiştir 
ki, eğer, Anayasa bu şekilde anlıyorsa Cumhurbaşkanlığının tarafsızlığını, iktidar partisinin 
yarıdan bir fazla oyu değil, üçte ikilik bir oy aranması daha doğru olacakmış. Çünkü, üçte 
ikilik bir oran olsaydı, iktidar partisi, "Ben kimi istersem seçerim" düşüncesiyle değil, uzlaş
ma arama düşüncesiyle hareket edebilecek, gerçekten bütün partilere uzanan, bütün kamuo
yuna uzanan bir Cumhurbaşkanı seçme imkânı olabilecekti. Bu nedenlerle, Cumhurbaşkanlı
ğı gündemde durmakta ve bundan böyle de gündemde duracağı anlaşılmaktadır. Çünkü, Ana
vatan Partisi, "Ben kimi istersem, seçerim" düşüncesiyle, partisiyle bütünleşmiş, partisinin bütün 
kuruluşunda, her türlü çalışmalarında parti içerisinde bulunabilmiş, artık, partisinden kopar
manın çok kolay olamadığı anlaşılan Genel Başkanını, Cumhurbaşkanı seçmiş durumdadır. 
Eğer, hal böyle olmayıp da, uzlaşma yoluyla bir Cumhurbaşkanı seçme imkânı bulunabilsey
di, Cumhurbaşkanlığı, gündemi bu kadar meşgul etmeyecekti. 

Bu, Sayın özaPın şahsından doğan bir sonuç değil; seçim biçiminden doğan bir sonuçtur. 
Hep hatırlarız ve hatırlarsınız, seçimlerde şöyle bir mantık hâkim oldu; "Ya seçersiniz, ya er
ken seçime gidersiniz." Çünkü, Anayasa, belli turda Cumhurbaşkanı seçilemezse, Meclisin, ken
disini yenilemesini öngörmekteydi. Böyle olunca, ısrarla "Ben, Cumhurbaşkanı olacağım" de
mek ya da grup olarak ısrarla, "Ben, kimi istersem onu Cumhurbaşkanı seçerim" demek, Cum
hurbaşkanlığı konusunu kendiliğinden gündeme getirmiş olmaktadır. 

Yine, geçen konuşmamda da belirtmiştim; eğer, Cumhurbaşkanı için parti grubunda, "il
le benim istediğim olacak" biçiminde bir seçim yapılırsa, seçilecek Cumhurbaşkanı, sürekli 
eleştiriyi üzerinde tutan bir konumdan kendini kurtaramayacaktır ve özellikle yıpranacaktır; 
yıpranması yalnız kendisine ait olsa, çok büyük sorun olduğu düşünülmeyebilir; ama, bu ara
da Cumhurbaşkanlığı makamı yıpranacaktır; daha da önemlisi, giderek rejim de yıpranacak
tır. Şimdi bu durumları yer yer yaşamaktayız. 

Şimdi, kalıyor, acaba Sayın özal, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra, tarafsızlık ilkesi üze
rinde belli konulara dikkat etmekte ya da belli özeni göstermekte midir? Basınımıza baktığı
mızda, bu konudaki haberleri incelediğimizde, tarafsızlık konusunda da çok iyimser olama
maktayız. Her gün gazetelerde çıkan haberlere baktığımızda, Sayın özal'ın, "Ekonomi politi
kamızı uygulayacağız", "Enflasyon düşecek", "Suriye'ye dersini vereceğiz", "Altyapı yatırım
larında büyük mesafeler aldık". "Ben, ANAP'tan şeklen ayrıldım; ama, kalben beraberim", 
"Ekonomiyi, ben yönlendiririm; benim tavsiyelerimi dinlerler" türünden beyanları ve her gün 
kendisini gündemde tutma alışkanlığının sonucu, olur olmaz vesilelerle, televizyona çıkması 
ciddî bir huzursuzluk kaynağı olmaktadır. 

Hükümetin kurulmasında, Sayın Başbakanın, Bakanlar Kuruluyla birlikte atanması, ANAP 
kongresine müdahaleler de, kaygılarla izlenen görüntüler olmaktadır. 

Bu uygulamalara bakıldığında, Sayın özal'ın, Cumhurbaşkanlığı makamı için Anayasa
nın öngördüğü, devletin ve milletin bütünlüğünü temsil ve tarafsız davranma yükümlülüğünü 
göz ardı ettiğini görmekteyiz. Bu özeni Sayın özal gösterebilseydi "Beni partim seçti; ancak, 
ben, Cumhurbaşkanlığında, bu yeni konumuma uygun olarak tarafsız hareket edebiliyorum" 
biçiminde, davranışlarını buna göre ayarlayabilseydi, gerçekten, bu konu, yer yer, gündemdeki 
yerinden belki uzaklaşabilirdi. Ancak, bu tip davranışlar (açık açık partiyi yönlendirme ya da 
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parti ve Hükümetle beraber hareket etme biçimindeki açık davranışlar) bu kaygıları ve bu en
dişeleri daha büyük boyutlara getirmektedir. Bunu önlemenin, bu konuyu en aza indirmenin 
sorumluluğu ve görevi hepimizin üzerindedir, öncelikle Yüce Meclisin üzerindedir. Yüce Mec
lis bu konu üzerinde büyük bir hassasiyetle durmalıdır. Anamuhalefet ya da muhalefet liderle
rinin konu üzerinde uzun uzun durmaları; basının, köşe yazarlarının konuya büyük önem ver
meleri, hep bu, demokrasiyi ve rejimi koruyabilme endişesinden gelmektedir. Bu sorumluluk 
hepimizdedir. Ben de bu sorumluluk duygusu içerisinde, bir parlamenter olarak, bu konuda 
söz alma gereğini duydum. Gerçekten, bu uzar ve böylesine sürerse, rejimimiz sonuçta zarar 
görür hale gelecektir. 

Sayın özal, eski Başbakanlık alışkanlıkları dışında davranışa doğru girememektedir. Yeri
ne göre sanki bir Başbakanmış gibi hareket edebilmekte, Yüce Meclisin, Hükümetin ya da Cum
hurbaşkanlığı konumunun dışındaki konulara her an girmekte, her an o konular üzerinde ha-
reket etmektedir. Bu, endişelerimizi artırmaktadır. 

Yine, kamuoyunu rahatsız eden, geçenlerde bir gezide ortaya çıkan bir konuyu açıklamak 
istiyorum. Cumhurbaşkanı eşlerinin yaverle gezdikleri, uygulamalarda pek görülmemişti, he
men hemen hiç görülmemişti; bu konudaki usulde de olduğunu zannetmiyorum. Ancak, son 
yurt dışı gezisine, Sayın Semra özal, Cumhurbaşkanlığı yaveriyle beraber gitmişti. Bu, uygula
maya uygun mudur ve sayın yaverin yaptığı masraflar hangi fasıldan ödenmiştir? Bu konuda 
bir açıklama yapılabilirse, bundan sonraki uygulamalar için de kamuoyuna bir rahatlık getirir 
kanaatindeyim. 

Şimdi de, Cumhurbaşkanlığına doğrudan doğruya bağlı bir Anayasa kuruluşu olan Dev
let Denetleme Kurulundan söz etmek istiyorum. 

Devlet Denetleme Kurulu, bilindiği gibi, idarenin, hukuka uygunluğunun, düzenli ve ve
rimli şekilde yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması amacıyla kurulmuş, Cumhurbaş
kanına bağlı bir müessesedir. Bu kurulda görev almış kişilere saygımız sonsuzdur; ciddî işler 
yapıldığını biliyoruz. Ancak, bu kurulun çalışmalarının yıllık raporlar biçiminde yayınlanma
sı geleneği bir türlü yerleştirilememiştir. Yasa, bu konuda Cumhurbaşkanına takdir yetkisi ver
miştir; ancak, bu yetkinin, hiçbir gerekçe gösterilmeksizin kullanılmasını anlamak mümkün 
değildir. Geçen yılkı konuşmamda da, yıllık raporların yayınlanmasını istemiştim; ne yazık ki, 
bu isteğimiz dikkate alınmadı. Bu konudan neden çekiniliyor? idarenin verimli ve düzenli ça
lışması için nelerin önerildiğini, hukuka aykırı davranışların ve işlemlerin neler olduğunu bil
mek, halkın ve halkın temsilcileri bizlerin hakkı olmalıdır. Bu organ, bir devlet organı değil 
midir? Yoksa, inceleme, araştırma ve denetleme sonucunda elde edilen bulgular, kamuoyuna 
açıklanmayacak ölçüde vahim inidir? Yıllık raporların açıklanmaması uygulaması sürdüğü tak
dirde, bir anayasal kurul olan Devlet Denetleme Kurulunun, nedeni ve yarlığı tartışma konusu 
haline gelecektir. 

BAŞKAN — Sayın Gürbüz, toparlayınız efendim. 
ÖZER GÜRBÜZ (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkanım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, rejimimizin geleceği yönünden çok önemli gördüğüm, 
Anayasamızın "Cumhurbaşkanlığı" bölümünün başlığı olan, "Cumhurbaşkanının Nitelikle
ri ve Tarafsızlığı" üzerinde tekrar durmak istiyorum. Anayasamıza göre, Cumhurbaşkanı, dev
letin başıdır ve bu sıfatla, Türkiye Cumhuriyetini ve Türk milletini temsil eder. Bu nitelik, bu 
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makam yüceltir. Makamın yüceliğini korumak ve ona saygı duymak, vatandaşımızın erdemi
dir. Ne var ki, bu makamın yüceliği ve onuru söz konusu olduğunda, asıl sorumluluk, o ma
kamda bulunan kişiye düşer. Burada bulunan kişi, tüm davranışlarıyla, bu makamın gerektir
diği saygınlıkla özdeşleşmelidir. Aksi takdirde, vatandaşımız, kişi ile makam arasında bir me
safe olduğu sanısına varır. Böyle bir izlenimin yaratılması, yüceliğin sonu olur. Biz, bu saygın
lığın korunması için, kişi olarak, politikacı olarak ve kuruluş olarak, özel bir özen göstermek
teyiz. Aynı özeni, bu makamda bulunan kişiden de bekleriz ve isteriz. Bunun teminatı ise, her 
şeyden önce, Cumhurbaşkanının tarafsız davranabilmesidir. 

Bu nedenle, Sayın özal'ın, yeni koşullara uyum sağlaması ve tarafsızlığı konusundaki kuş
kuları geciktirmeksizin gidermesi gerekmektedir. Aksi takdirde, Cumhurbaşkanlığı konusu, de
min de belirttiğim gibi, gündemde kalmaya devam edecek ve Cumhurbaşkanlığı makamı, reji
mimize, giderek zarar vermeye başlayacaktır. 

Rejimimize zarar vermeye, hiç kimsenin, hiç birimizin hakkı yoktur. Bundan özenle ka
çınmaktayız ve Sayın özal'ın da, bundan böyle, rejimimize ve Cumhurbaşkanlığı makamına 
zarar verecek davranışlardan kaçınacağını ummak istiyorum. 

Yüce Kurula saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerindeki konuşmalar tamamlanmıştır. 
Sorular kısmına geçiyoruz. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, Hükümet bu eleştirilere cevap vermeyecek mi? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Talay. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Ben de soru sormak istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Tespit ettim efendim. 
Soru soracakları tespit işlemi tamamlanmıştır. 
Buyurun Sayın Talay. 
M. tSTEMÎHAN TALAY (tçel) — Efendim, benim, Sayın Gürbüz'ün de belirttikleri ko

nuda bir sualim olacak. Ben, Devlet Denetleme Kurulu raporlarının açıklanmasının mümkün 
olup olmadığını ve bu konuda Cumhurbaşkanlığı makamının nasıl bir uygulama içinde olaca
ğını merak ediyor ve ayrıca, bu raporların açıklanmasını talep ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Hükümet. 
DEVLET BAKANI RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (İstanbul) — Kendilerine yazı

lı olarak açıklama yapacağız efendim. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Efendim, Sayın özal zamanında, Çankaya Köşkünde ne gi

bi tadilatlar yapılmaktadır? Yapılan bu inşaat tadilatlarının, Çankaya Köşkünün, tarihî ve kül
türel değeri olan biçimini değiştirip değiştirmediğini; bunun bir mimarî projeye dayanıp da
yanmadığını; bu tadilatların kaç liraya ve hangi müteahhit firma tarafından yapıldığını soru
yor, bu müteahhit firmanın ANAP'lı olup olmadığını öğrenmek istiyorum. 
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İkinci sorum: Sayın Özal zamanında; yani halihazırda, Çankaya Köşküne tefrişat olarak 
ne kadar yeni masraf yapılmaktadır? Bunun maliyeti nedir? Malzemeler kimlerden alınmakta
dır? Ayrıca, bu işin ihale yoluyla verilip verilmediğini de öğrenmek istiyorum. 

Üçüncü sorum : Başbakanın emrindeki fonlardan, Sayın özal'ın Başbakanlıktan ayrıldı
ğı tarihe kadar, ne kadar para harcanmıştır? Fonlarda biriken bu paralardan artan paralar, şimdi 
nerededir, hangi bankalardadır? Sadece Başbakanın emrinde, onun idare ettiği fonlar vardır. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Cumhurbaşkanlığı bütçesini görüşüyoruz. 

BAŞKAN — Sorabilir efendim, sorabilir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Efendim, Başbakanlık makamını terk eden kişi, fonlarda 
ne kadar para bırakmıştır? Geçmiş fonların hesabını ne zaman verecek? 

BAŞKAN — Anladım efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Bir dakika efendim, anladınız da, daha tam anlamadınız. 
(Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Efendim, zatıalinizin anlatma konusunda kifayetsizliğiniz varken, ben de geç 
anlarsam, suç mu olur?! Yarım saatten beri izah ediyorsunuz ve boyuna da tekrarlıyorsunuz. 
İsterseniz sizin söylediklerinizi kelime kelime motamot tekrarlayayım. 

YILMAZ HOCAOGLU (Adana) — Sayın Başkan, Sayın Genç, tefrişat konusunda, tefri-
şatla, mefruşatla, meşrubatla konuları karıştırmaktadır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Efendim, o benim sözcüm değil, o Başkanvekili, biraz daha 
tarafsız olması gerekir. 

BAŞKAN — Aşağıda tarafsız değil, oy kullanıyor. 

KAMER GENÇ (Tünedi) — Başkanlık sıfatı kalktıysa, hay hay. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, siz öyle olaylar duyuyorsunuz ki, karşınızda
ki insanların kafasından neler geçiyor, onları hissediyorsunuz! 

BAŞKAN — O hassayı biraz vermiş bana Allah. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Vermiş ama, o kadar yetkiniz yok. Bilakis, söylenenleri yan
lış anlıyorsunuz; yani kendinizi böyle çok ileri hissetmenize gerek yok. 

Şimdi, "bir kişi bir yeri terk ettiği zaman, oranın hesabını verecektir" deniyor, ama, bir 
kişi Başbakanlıktan ayrıldığı zaman bu hesabı, hiç kimse sormadan vermesi lazım. 

BAŞKAN — Efendim, suali nasıl soracaksınız, onu bileceksiniz Sayın Genç. Ben anla
dım; "Sayın Başbakan, Cumhurbaşkanı olmadan önce bu fonları nasıl kullandı, Cumhurbaş
kanı olduğu zaman fonlarda ne kadar para kaldı?" Sorduğunuz sual bu. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Hesabını ne zaman verecek diyorum, Cumhurbaşkanlığına 
gidince... 

BAŞKAN — Onu da söyleyelim, bu yarım saatte konuşulacak bir konu değil ki. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Anlatmaya çalışıyorum. 
BAŞKAN — Ben anladım efendim. 
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Cumhurbaşkanı olmadan önceki hesabı diyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim, soru tamamlanmıştır. 
Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (İstanbul) — Yazılı cevap vere

ceğiz efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Yılmaz. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, devlet görevine yeni başlayan memurlar göre

ve başladıkları sırada mal beyanında bulunurlar. Bizler de milletvekili seçildiğimiz günlerin hemen 
akabinde mal beyanında bulunmuştuk. Sayın Cumhurbaşkanı, seçildikten sonra şu ana kadar 
mal beyanında bulunmuş mudur, bulunmamışsa ne zaman mal beyanında bulunacaktır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyursunlar Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (istanbul) — Buna da yazılı 

cevap vereceğiz efendim. 
BAŞKAN - Görüşmeler tamamlanmıştır. 
Cumhurbaşkanlığı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Bölümlere geçilmesi kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum. 
1. — Cumhurbaşkanlığı 1990 Malî YtU Bütçesi. 

Cumhurbaşkanlığı Bütçesi 

A — CETVELİ 
Program 

Kodu 

101 

900 

Açıklama 

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

TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bölüm 
(Program) 

7 240 000 000 

46 000 000 

7 286 000 000 

1990 Malî Yılı Cumhurbaşkanlığı Bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
2. — Cumhurbaşkanlığı 1988 Malî Yûı Kesinhesabt 
BAŞKAN — 1988 Malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölümleri okutuyorum : 

1988 Yılı Cumhurbaşkanlığı 

A — CETVELİ 

Kî 
O 

Program 

101 

900 

Açıklama 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

TOPLAM 

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

Genel ödenek 
Toplam 

2 158 000 000 

130 000 000 

2 288 000 000 
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Cumhurbaşkanlığı 1988 Malî Yılı Kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
C) SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 
1. — Sayıştay Başkanlığı 1990 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Sayıştay Başkanlığı 1989 Mali Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Program gereğince, Sayıştay Başkanlığı bütçesinin görüşmelerine geçiyoruz. 
Hükümet ve Komisyon yerlerini aldılar. 
Efendim, bu bütçede görüşme süresi 20 dakikadır. 
Söz sırası, Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Mahmut öztürk'te; buyurun Sayın öz-

türk. (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Sayın Başkan, sayın üyeler; 1990 

Malî Yriı Sayıştay Başkanlığı Bütçesi hakkında DYP Grubu adına söz almış bulunuyorum. Yüce 
Meclisi saygıyla selamlarım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; devleti bir şirketten, bir holdingten veya herhangi bir 
ticarî işyerinden ayıran en önemli özellik, bütün gelir ve giderlerinin yasalar çerçevesinde dene
tim altında olmasıdır. Devlet, yasalar çerçevesinde, son kuruşuna kadar gelirlerini denetler, devlet 
için sağlıklı ve sürekli gelir kaynakları oluşturur. Devlet, "Aman, alayım da, nasıl alayım" fel
sefesini gütmez. 

Yine, devleti diğer kuruluşlardan ayıran önemli özellik, harcamalarını bir hesap kitap çer
çevesinde yapması ve bunu da denetim altına alması ve tutmasıdır. Devlet, bunun için yasalar 
kor ve kendi koyduğu mevcut yasaları uygular; yani, devlet ve onun yöneticileri, harcadığı her 
kuruşun yerini bilmesini, bulmasını vazife kılar. Gelirlerinde tüyü bitmedik yetimin hakkı olan 
devletin, harcamalarını da ona göre yapması gerekir. Bu bilinçle denetleme yapması, kendisi
nin aslî fonksiyonudur. 

Sayın Başkan, Türk toplumunda, devletin gelir ve giderleri önceleri katı örf ve adetlere 
göre olmuştur, tslâmiyetin kabulünden sonra, devletin gelir ve giderleri tslâmiyetin seri kural
larına göre olmuştur. Nitekim, Türk tarihinde hiçbir hakanın veya padişahın, devlet malını keyfî 
kullandığı görülmemiş ve hatta, vatana ihanetle suçlanan Vahdettin'in bile devlet hazinesine 
el sürmeden vatanı terk ettiği hepimizin malûmudur. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; özellikle 19 uncu yüzyılın sonu ve 20 nci yüzyılda, dünyadaki 
çeşitli buluşlar sonucu, devletin ekonomik ve sosyal faaliyetleri çeşitlenmiş, gelir ve giderleri 
büyümüş, devlet daha çok işlere girmek zorunda kalmış ve bütün bu olayların harcama boyu
tu yanında, gelir boyutları da büyümüştür. 

Sayın üyeler, 19 uncu yüzyılda şeriatla yönetilen Osmanlı imparatorluğu, seri hükümlerin 
yanında, devletin bir yasa çerçevesi içinde yönetilmesi ilkesini de kabul etmişti. Çünkü, dünya
daki gelişmeler Osmanlı imparatorluğunu da etkilemiş, yazılı hukuka ve bunun esası olan Teş
kilatı Esasiye, yani Anayasa çerçevesinde idareyi de kabullenmişti. Sayın üyeler, işte, bir Ana
yasa müessesesi olan Sayıştay veya Divanı Muhasebat 1872 yılında kurulmuş, bugüne dek, sa
vaş yılları dahil, devletin gelir ve giderlerini kontrol altında tutmak için faaliyet göstermiştir. 

Sayın Başkan, cumhuriyet döneminde ise, cumhuriyetin ilk yıllarından 1983 yılı sonuna ka
dar, bütün cumhuriyet hükümetleri, devletin gelir ve giderlerini, yasalar çerçevesi içerisinde, 
sıkı bir şekilde kontrol etmiş, bütün bu devlet yönetimleri zamanında, devlette yasa dışı ciddî 
bir gelir ve gider kaybı olduğu görülmemiştir. Nitekim, ANAP iktidarına kadar bu kural, ek
siksiz olarak, bütün cumhuriyet hükümetleri tarafından uygulanmıştır. 
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Sayın Başkan, sayın üyeler, 1983 yılı sonunda iktidara gelen ANAP, ilk önce, devletin ge
lir ve giderlerini ikiye ayırmış, daha sonra da bunların büyük bir kısmını kontrolden uzak şe
kilde tutmuştur. 

Sayın Başkan, son beş yılın ciddî tartışma konusu olan fonlarla, devletin gelirlerinin bü
yük bir kısmının kontrol dışında tutulduğu hepimizin malumudur. Bugün, Türkiye'de, devle
tin önemli bi* gelir kaynağı olan fonlar ve kamu bankaları, devletin denetimi dışında tutul
maktadır. Nitekim, dün Sayın Başbakan da izah ettiler; bugün 14 trilyon liralık fon ve kamu 
bankalarındaki faaliyetlerin denetim dışında tutulması, ciddî bir kaygıya sebep olmaktadır. Bu
nun, hiçbir zaman, ne mantıkî, ne de hukukî izahı yapılmamıştır. Bir ANAP milletvekili, bir 
fon kaynağına ödediği paranın nereye gittiğini, nasıl ve kime harcandığını dahi soramamakta 
ve bilmemektedir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; ciddî bir denetim kuruluşu olan Sayıştayın, millî iradeye da
yalı rejimimizin teminatı olan kurumlarımızın başında geldiğini ve 128 yıl önce kurulduğunu 
söylemiştik. Diğer demokratik ülkelerde olduğu gibi, Sayıştayımızın da çok önemli fonksiyon
ları bulunmaktadır. Hükümetlerin, bütçelerle verilen ödenekler üzerindeki tasarrufları, kanun
larına istinaden tahsil edilecek vergilerin tahsilatının denetimi, bugün Sayıştayca yapılmakta
dır. Bu nedenle, icranın, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına, Sayıştayca denetlenmesi iki açı
dan büyük önem arz etmektedir: Bunlardan ilki, iktidarın tasarruflarının keyfî olmamasını, 
kanun ve ilgili mevzuata göre hareket etmesini ve icranın, faaliyetlerinde daha tedbirli olması
nı sağlamaktır, ikincisi, Türkiye Büyük Millet Meclisine vereceği raporlarla, iktidarın yapmış 
olduğu icraat hakkında muhalefeti bilgilendirmesi ve ülke menfaatine uymayan usulsüz işlem
ler hakkında, Yüce Meclis çatısı altında, muhalefetin bunları açıklaması ve kamuoyuna ses
lenmesi imkânını sağlamasıdır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; yukarıda arz ettiğim gibi, bu iki fonksiyon, demokratik hu
kuk nizamında çok önemli bir yer işgal etmektedir. Görevleri, Anayasamızın 160 inci madde
sinde belirtilen Sayıştayımızın, gerek bina ve gerekse personel problemleri nedeniyle, anılan 
maddedeki görevlerini bugün tam olarak yaptığı söylenemez. Sayıştay, denetimlerini belge üze
rinde yapmaktadır. Bugün 11 bini aşkın saymanlığın gelir-gider belgelerini teker teker incele
meye, ne makine, ne de insan gücü kâfi gelebilmektedir. Bu nedenle, hesapların bir bölümü 
bugün "Hükmen" şeklinde onanmaktadır. 

Yine, mevcut denetim organizasyonu, diğer demokratik ülke sayıştaylarındaki uygulama
lar da dikkate alınarak, bilgisayar destekli olarak yeniden düzenlenmelidir. Bu tür yeni organi
zasyonlar için gerekli yasal ve idarî tedbirlerin bir an önce alınması gerektiği görüşündeyiz. 

Ayrıca, beş yıllık planların hazırlanmasına ve hükümetlerin sosyal ve malî alanlarda çıka
racağı kanun ve diğer mevzuatın hazırlanmasına yardımcı olmak üzere, saymanlıklar, makro 
düzeyde denetlenmeli ve sonuçları Türkiye Büyük Millet Meclisine, üç aylık raporlar halinde 
sunulmalı ve basına da açıklanarak, kamuoyu aydınlatılmalıdır. Ayrıca, sosyal ve mali konu
larda hazırlanacak kanun, kanun hükmünde kararname ve diğer mevzuatın hazırlık safhasın
da, Hazineyi zarara uğratıp uğratmayacağı konusunda Sayıştay görüşünün alınarak, uygula
mada, telafisi mümkün olmayan aksaklıkların önlenmesinin uygun olacağı görüşündeyiz. 

Diğer bir husus da, devlete ait ikraz, istikraz ve taahhütlerle, Hazine bonolarını, kredi 
ve Hazine avanslarını kaydedip, denetlemekle görevli Sayıştay, bu konuda detaylı raporlar ha
zırlayarak, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunmalı ve devletin iç ve dış borçları konusunda 
Parlamentoyu bilgilendirmelidir. 
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Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri, bilindiği üzere, başta Avrupa Topluluğu Sa
yıştayı olmak üzere, kıta Avrupası ülkeleri Sayıştayları, belirli aralıklarla, denetimlerinin so
nuçlarını içeren raporlarını yasama organlarına vermek zorundadırlar. Kıta Avrupası sayıştay-
larının kanunlarında olduğu gibi, yıllık ve özel raporların belirli bir tarihe kadar yasama orga
nına verilmesi ve Resmî Gazetede yayınlanmasına ilişkin yasal değişikliklerin bir an önce ya
pılması gerekmektedir. Düzenlenecek raporların, zenginliği ve doğrulu oranında, Sayıştayımı-
za etkinlik kazandıracağı da muhakkaktır. 

Sayın milletvekilleri, diğer bir konu da, Sayıştayın vergi denetimidir. Anayasamızın 160 
inci maddesiyle, genel ve katma bütçeli kuruluşların bütün gelir ve giderlerinin denetimi ve 
sorumluların hesap ve işlemlerinin kesin hükme bağlanması görevi Sayıştaya verilmiştir. Gö
rüldüğü üzere, sadece gider denetimi değil, devlete ait gelirlerin denetiminin de Sayıştayca ya
pılması gerekmektedir. Sayıştayca gider belgelerinin incelenmesi sırasında, kaynakta kesilmesi 
gereken vergilerin denetiminin yapılması yanında, devlete ait diğer gelirlerin tahakkukundan 
tahsilatına kadar olan safhalardaki mevzuata uygunluk, belge doğruluğu, miktar doğruluğu, 
Hazine kaybının olup olmadığı, tahsilatta gecikme olup olmadığı hususlarının da incelenmesi 
icap etmektedir. 

DYP Grubu olarak dileğimiz, Sayıştayın, devlet gelirlerine ait denetimine ağırlık vermek 
suretiyle ve gelir kaybı olup olmadığı, vergi mevzuatındaki aksaklıklar, tahsilatlardaki aksak
lıklar gibi konular da, 832 sayılı Sayıştay Kanununun 87 nci maddesi uyarınca Parlamentoya 
raporla sunulmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; Sayıştay meslek mensuplarının malî hakları konusunda da bir
çok problemler bulunmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim yapan bu kurum 
personeli, kanun hükmünde kararnamelerle yapılan düzenlemelerle hep mağdur edilmiştir. 
30.6.1989 tarih, 20211 mükerrer sayılı resmî Gazetede yayımlanan 37S sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile, Sayıştay Birinci Başkanı, Daire Başkanı ve üyelerinin bugüne kadar ki devlet 
hiyerarşisindeki yerleri, ortada açıklanabilir bir gerekçe olmadan, daha aşağılara indirme yo
luna gidilmiştir. Hukukî fonksiyonu ve kuruluşu itibariyle bir yargı organı olan Sayıştayımızın 
meslek mensuplarının özlük hakları da, son yıllara kadar hâkimlik statüsü içinde iken, bugün, 
yapılan düzenlemelerle, hâkimlerle eşitlik ve denklik ilkesi korunmamıştır. 

tik defa 1984 yılında çıkarılan 241 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile, Sayıştay de
netçilerine, hâkimlere verilen çeşitli ek göstergelerden daha düşük gösterge tespiti; daha sonra, 
hâkimlere verilen yüksek hâkimlik tazminatının denetçilere verilmemesi gibi düzenlemelerle, 
Sayıştay denetçilerine, kısmen de olsa, aynı statüde mütalaa edildikleri hâkimler grubundan 
ayrı bir statü tanınması ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile, Sayıştay Başkanının, 
yüksek yargı organlarının başkanları arasından çıkarılarak, daha alt bir gruba alınması; daire 
başkan ve üyelerinin ise, müsteşar yardımcılarından bile aşağıda tutulması, unvanların belirtil
diği tabloda yer verilmeyişi ve ayrıca görevin önem ve değerinin bir göstergesi olarak kabul 
edilen ek göstergelerin de daha düşük tutulması, bu önemli kuruluşumuzdaki statü erozyonu
nun bariz örneklerindendir. 

Bilindiği üzere, adlî yargı, idarî yargı ve Anayasa yargısı yanında, bir de hesap yargısı mev
cuttur. Bu dört yargı nevini birbirinden ayıramayacagımız gibi, statü itibariyle, Sayıştayı da 
Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştaydan ayırmamız mümkün değildir. 
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Söz konusu ek gösterge ve tazminatlar, görevin, devlet içindeki önemi, değeri ve hiyerar-
şik yerini de göstermesi nedeniyle, gerek Sayıştay Başkanı, Daire başkanı ve üyelerinin, gerek
se denetçilerinin aylık ve yan ödemelerinin, görevlerinin, nitelik, önem ve değeri göz önünde 
tutularak, devlet hiyerarşisindeki yerine de uygun olarak, acilen, yeniden düzenlenmesi gerek
tiği kanaatindeyiz. 

Mevcut malî hakların yetersizliği nedeniyle, denetçilerin bir bölümü başka kurumlara geç
mekte ve açılan denetçi yardımcılığı sınavlarına olan ilgi de her geçen gün azalmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; dileğimiz, bu güzide kuruluşumuzun mensuplarına ait malî 
hakların bir an önce verilerek, onlann daha verimli çalışmalannın sağlanmasıdır. 

Sayıştayımızın bina ve özlük haklan konularındaki sorunları yanında, araç, gereç ve diğer 
ihtiyaçlarının da en kısa zamanda giderilmesi ve bu hususlar için ayrılan ödeneklerden kesinti 
yapılmaması gerektiği kanaatindeyiz. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 1990 yılında, fonlar dahil, kamu bankaları dahil, devletin, 
bütçede gösterilen gelir ve giderleri dahil, tümünün bir denetim altına alınması dileğiyle, Sa
yıştayımızın 1990 Malî Yılı Bütçesinin hayırlı ve uğurlu olmasını diler, Meclise, Sayıştay men
suplarına ve milletimize saygılanmı sunanm Sayın Başkan. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Rüştü Kurt, buyurun efendim. 
SHP GRUBU ADINA AHMET RÜŞTÜ KURT (Giresun) — Sayın Başkan, sayın millet

vekilleri; Sayıştay Başkanlığının 1990 malî yılı bütçesi hakkında SHP Grubunun görüşlerini 
sunmak için huzurunuzdayım. Sözlerime başlamadan önce Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 

Sayıştay Başkanlığı bütçesi üzerinde yapacağım eleştiriler, bundan önceki bütçe görüşme
lerinde, SHP sözcülerinin eleştirilerinin bir tekran mahiyetinde olduğu ileri sürülebilir. Bunda 
haklılık payı da vardır; ancak, bu bizim kusurumuz ve eksikliğimiz değildir. Çünkü, Anavatan 
İktidarı işbaşına geldiği 1983 yılından bu yana, başta Anayasa olmak üzere, birçok yasaları 
hiçe sayan tutum ve davranışlarını aynı hızıyla sürdürmektedir. Bu tutum ve davranışlarından, 
dün olduğu gibi, bugün de vazgeçmiş değildir. Hal böyle olunca, biz de aynı eleştirilerimizi 
bıkmadan, usanmadan tekrarlamaya devam ediyoruz ve edeceğiz. 

Anayasamızın 160 inci maddesi "Sayıştay, genel ve katma bütçeli dairelerin gelir ve gider
leri ile, mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hesap ve iş
lemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama 
işlerini yapmakla görevlidir" der. 

Türkiye Cumhuriyetinin temel ve vazgeçilmez sistemi parlamenter demokrasidir. Parla
menter demokrasiyi benimseyen ülkelerde, ekonomi bir bütündür. Bu sistemlerde, kalkınma
nın yükünün kimlerin omuzunda kalacağının saptanması, halktan toplanan paraların nasıl ve 
nereye harcandığı, sadece siyasal iktidarların tercihine bırakılamaz. Kamu gelir, gider ve mal
larının üretimi, dağıtım ve kullanımının, nasıl ve nerelere yapıldığı, kamuoyunun bilgisi ve ka
tılımı dahilinde olmalıdır. Kamuoyu, kendinden toplanan paralann, nasıl ve ne şekilde, nerele
re harcandığını bilmek zorundadır. Bunun da yolu denetimden geçer. Bu nedenle, denetim, 
sadece yasal bir zorunluluk değil, demokrasinin bir parçasıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bazı hususları kabul etmek zorundayız. Biz, planlı kal
kınmaya inanıyoruz. Bu nedenle, geçtiğimiz nisan ayında Hükümet bir plan hazırladı ve Tür-
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kiye Büyük Millet Meclisinin onayına sundu. Bunun dışında, parlamenter sistemi ve demokra
siyi de benimsiyoruz. Bu konularda, iktidar ve muhalefet ile ortak kabul ve anlayış içindeyiz, 
bunda da bir tereddüdümüz yoktur. O halde, planlı kalkınmayı ve parlamenter demokrasiyi 
benimseyen ülkelerde, ekonominin bir bütün olarak görülmesi ve ele alınması şarttır. Bu du
rum, ekonominin bir bütün olarak denetlenmesini de zorunlu kılar, tşte Sayıştayın görevi bu
rada kendisini gösterir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin aslî görevlerinden birisi de denetimdir; bu görevin, malî 
sahalara ait olan bölümünü Meclis adına yapan kuruluş ise, Sayıştaydın Hükümetlerin en has
sas oldukları, üzerinde en çok eleştiri aldıktan ve en korktukları şey, malî konulardır. Bu ne
denle, Hükümetin, özellikle malî konularda topluma güven vermesi için, harcadığı her kuru
şun hesabını vermesi gerekir, ki, bunun da yolu denetimden geçer. 

Kendine güvenen ve toplumdan korkmayan bir hükümetin, denetlenmeden de korkma
ması gerekir, özetlersek, denetim, iktidann malî ve ekonomik açıdan topluma hesap vermesi, 
aklanması ve yargılânmasıdır. Bu özellikleri nedeniyle, malî denetim de zorunludur. 

Ekonominin denetiminin bir başka amacı da, ülkenin bağımsızlığını ve egemenliğini ko
rumasıdır. Günümüzde, uluslararası ekonomik ve malî ilişkiler gittikçe yoğunlaşmış; taraflara, 
önemli hak ve yükümlülükler getiren nitelikler almıştır. Aşırı borç yükü altına giren ülkeler, 
kaynaklarını akılcı bir biçimde kullanmadıkları takdirde, borç veren ülkelerin ekonomik dene
timleri altına girme tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu da giderek, ülkenin bağımsız
lığının gittikçe zayıflamasına ve hatta ortadan kalkmasına neden olur. 

özellikle, Anavatan tktidarı döneminde, dış borçlar son derece tehlikeli boyutlara ulaş
mış ve 50 milyar dolara yükselmiştir. Ancak, halkımız, alınan bu paraların nerelere kullanıldı
ğını bilmemektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu alınan borçların nerelere kullanıldığı ko
nusunda bilgi sahibi (alınmamaktadır. Bu borçlar yine halkımız tarafından ödenecektir. O halde, 
bunların hesabı verilmeli, bu konuda kamuoyu bilgilendirilmelidir. Ancak, hükümet bu konu
ya bir türlü yanaşmamakta, kendi bildiği yolda devam etmektedir. 

Bu ve bunun gibi keyfîlikleri önlemenin tek yolu, etkin ve demokratik bir denetim siste
mini kurmaktır. Bu denetimi Türkiye Büyük Millet Meclisi adına yapması gereken kuruluş ise, 
Sayıştay olmalıdır. 

Bu konu üzerinde biraz daha durmak istiyorum. Anavatan Partisinin iktidara geldiği 1983 
yılında Türkiye Cumhuriyetinin borç miktarı 13 milyar dolar civarındaydı. Bugün bu borç miktarı 
50 milyar dolara yükselmiştir. Sayın Başbakan, dünkü konuşmasında, toplam borç miktarının 
35 milyar dolar olduğunu söylemiştir. Şimdi, ortada bir anlaşmazlık var. Hangisi doğru? Tür
kiye'nin toplam dış borçları ne kadardır? Ben, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir üyesi ola
rak bunu bilmek istiyorum. Türkiye'nin toplam borçlarının miktarının ne olduğunu, niçin Tür
kiye Büyük Millet Meclisinden saklıyorsunuz? Bu konuda, neden, bizleri ve kamuoyunu ay
dınlatmıyorsunuz? Birtakım muhasebe oyunlarıyla borç miktarını saklamak veya olduğundan 
az göstermek, sizlere ne kazandıracak? Gün gelecek, bunlar gün ışığına çıkacak. O zaman hiç 
mi mahcup olmayacaksınız? 

Sonra, alınan bu borçlar nerelere harcandı? Faiz miktarları nedir? ödeme planı nasıldır? 
Bir milletvekili olarak bunları bilmek, bizim temel hak ve görevimizdir. Ancak, hükümet, bu 
konularda Türkiye Büyük Millet Meclisine bilgi vermekten özellikle kaçınmaktadır. 
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Sayın milletvekilleri, devlet sırrı anlayışına sarılarak, gerçekleri Türkiye Büyük Millet Mec
lisinden ve halkımızdan saklamakla hiçbir yere varılamaz. Geçmişte bu davranışlar kimselere 
bir yarar sağlamadı, ANAP Hükümetlerine de bir yarar sağlamayacaktır. 

Şimdi, şu komik duruma bir bakın: Türkiye'nin dış borç miktarını, IMF, Dünya Bankası 
veya uluslararası borç veren yabancı kuruluşlar biliyor; ancak, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyeleri bilmiyor. Hatta, öyle zannediyorum ki, Hükümetin birçok üyesi de bilmiyor. Bu borç
ları ödeyecek Türk halkı, bunların miktarını bilmiyor. Bu nasıl hükümet etme anlayışıdır? Bu 
nasıl devlet yönetme anlayışıdır? 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; üzerinde durulması gereken bir konu da, fonlar soru
nudur. Devletin bütün gelir ve giderlerini içine almayan bir bütçe, bütçe değildir. Hiçbir dö
nemde, Anavatan döneminde olduğu kadar, sık ve büyük kapsamda fon kurulmamıştır. Yine 
hiçbir dönemde, bütçe disiplini dışına kaçırılan, Sayıştayın ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
'denetiminin dışına atılan fonlar bu denli ağırlık kazanmamıştır. 

Sayılan her gün biraz daha artan ve' kapsadıktan alan genişleyen fonlar, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin ikinci önemli görevini, yani bütçe yapma görevini de kısıtlamaktadır. Bu yıl 
tahmini olarak 20 trilyona yaklaşan fonlar nedeniyle, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Türki
ye'nin gelirini ve giderini kontrol etmesi, bunun üzerinde söz sahibi olması mümkün değildir. 
Anavatan İktidarının, fonlarla ilgili toplu bilgiler ve ayrıntılı açıklamalar istendiğinde ciddî 
bir rahatsızlık ve sıkıntı içine girdiği de bir gerçektir. ANAP İktidarı, bu durumlarda, akla 
ve hayale gelmeyecek tutum ve davranışlar içine girmekte, kendilerinin dahi bu konuda toplu 
bilgi sahibi olamadıklannı söyleyebilmektedirler. Bu konuda verilen Meclis araştırması öner
gelerini, sayısal çoğunluğa dayanarak reddetmektedirler. 

Şimdi, bu kürsüden Hükümete açık olarak soruyorum : Ülkemizdeki toplam fon miktarı 
ne kadardır? Bu fonlarda toplanan paralar nerelere harcanılmıştır veya harcanılacaktır? Bu 
fonlarda toplanan paraları, kim, hangi bakanlık, hangi kuruluş veya hangi organ, nerelere, 
ne kadar harcamıştır veya harcamak üzeredir? Bu konuları halkımız bilmeyecek, halkımızın 
temsilcisi olan bizler, Türkiye Büyük Millet Meclisinin üyeleri bilmeyecek de, kimler bilecek? 

Bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisine önemli görevler düşmektedir. Gerek fonlar 
yoluyla, gerek mevzuata konan çeşitli hükümlerle, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve Sayış
tayın Denetiminden kaçışın önü alınmalıdır. Bu sorunun ekonomik boyutları mutlaka araştır
ma konusu yapılmalıdır. 

Bir önemli konu da şudur : Sayıştay, kendi denetiminden kaçrrılan fonlar konusunda bu
güne kadar hiçbir tepki göstermemiştir. Sayıştayın yetkili organlarından bir kişi çıkıp da, "Ne
ler oluyor?.. Bu fonları, bu kaynaklan, yasalara rağmen, Anayasaya rağmen nasıl denetimden 
kaçırıyorsunuz?.." dememiştir. Kamuoyunu aydınlatma görevi de olduğuna inandığımız Sa
yıştayın bu derece suskun kalması, bizleri hayrete düşürmektedir. Sayıştaydan, haklarının ve 
görevlerinin takipçisi olmasını diliyoruz ve bekliyoruz. Sayıştayın, fonlar konusunda duyarlı 
olmasını, yasanın verdiği yetkileri kullanmasını, Türkiye Büyük Millet Meclisine bu konuda 
gerekli raporları sunmasını bekliyoruz. Sayıştayın, Hükümetin, fonları Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin denetiminden kaçırmak suretiyle Anayasayı ihlal etmesine alet olmamasını ve "dur" 
demesini bekliyoruz. 
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Belki şu anda çoğunluk Anavatan Partisinde olduğu için, bu açık Anayasa ihlalleri konu
sunda bir şey yapamıyoruz; ancak, şurası kesinlikle bilinsin ki, Anavatan Partisi iktidardan 
düştüğünde ilk ortaya gelecek ve Anavatan Partisinin başını en fazla ağrıtacak konulardan bi
risi ve belki de en önemlisi, bu fonlar konusu olacaktır. 

Bu fonları kullananlar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetiminden kaçıranlar, hangi 
durumlarda olurlarsa olsunlar, hangi yüce ve dokunulmaz makamın koruyucu zırhına bürü-
nürlerse bürünsünler, bir gün mutlaka, ama mutlaka halkımıza bunların hesabını verecekleri
ni unutmasınlar. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bir konuya daha değinmek istiyorum. Anavatan Par
tisi için iktidarda kalmak, her ne pahasına olursa olsun iktidarını sürdürmek, bir tutku haline 
gelmiştir, tktidar tutkusu sizleri bu derece sardığına göre, Türkiye Cumhuriyetinin sisteminin 
parlamenter demokrasi Olduğunu bilmenizi, başta Anayasa Mahkemesi olmak üzere, Danış
tay, Yargıtay ve Sayıştay gibi yüksek yargı organlarının varlığını kabul etmenizi, bu yüksek yar
gı organlarına tahammül ederek, bu kuruluşlarla birlikte yaşamaya alışmanızı, bu kuruluşla
rın Anayasaya bir süs olarak konmadıklarını, demokrasinin birer parçası olduklarını ve bu ku
ruluşlar olmadan demokrasinin yaşamasının mümkün olmadığını da bilmek zorundasınız. 

Hepinizin bildiği gibi, 1980'den sonraki koşullarda yapılan 1983 seçimlerinde Anavatan 
Partisi iktidara geldi. Bu tarihten sonra yapılan her kısmî, ara, yerel ve genel seçimlerde, seçim 
kanunlarında kendi lehine olan değişikliklerle iktidarda kalabilmeyi sürdürdü; hatta bu konu
da o kadar maharet gösterdi ki, 1987 genel seçimlerinde, yüzde 36 oyla yüzde 65 sandalye ka
zanmayı dahi becerebildi; ancak, 26 Mart 1989 seçimlerinde yüzde 21,8 oy alarak üçüncü parti 
durumuna düştü, önümüzde yapılacak ilk genel seçimlerde de Anavatan Partisinin üçüncü 
parti durumunu devam ettireceği kesindir. 

Şimdi, gerçekten merak ediyorum: Dünyada hiçbir parti ve iktidara, gerçekleştirmesi na
sip olmamış, en az oy alan bir partinin, üçüncü duruma düşmüş bir partinin iktidara gelmesi
ni veya iktidarda kalmasını sağlayacak bir seçim yasası ve sistemini bulacak ve icat edebilecek 
misiniz? tşin şakası bir yana, böyle bir şeyin gerçekleşmesi... 

BAŞKAN — Sayın Kurt, Sayıştay bütçesi nerede, şu söyledikleriniz nerede? Süreniz dahi
linde konuşacaksınız, sürenizi dolduracaksınız; ama her konuyu da sayın milletvekillerine din
letmek mecburiyetinde değilsiniz. 

AHMET RÜŞTÜ KURT (Devamla) — Ona bağlıyorum Sayın Başkanım. 

tşin şakası bir yana, böyle bir şeyin gerçekleşmesi mümkün olmadığına ve ilk yapılacak 
seçimlerde muhalefete düşmeniz de kesin olduğuna göre, demokrasinin vazgeçilmez öğeleri olan 
bu anayasal yüksek yargı organlarına bundan böyle saygı gösterin ve bu kuruluşları koruyun. 
Çünkü, bu kuruluşlara, yarın, en fazla sizlerin ihtiyaa olacaktır. Bunu yaparsanız, gelecekte 
hiç değilse, söz söylemek hakkını kendinizde bulursunuz. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Sezai Pekuslu, buyurun efendim. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 
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ANAP GRUBU ADINA MEHMET SEZAÎ PEKUSLU (Ankara) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin değerli milletvekilleri; Sayıştay bütçesi üzerinde grubumun görüşlerini açıklamak üzen 
huzurlarınızdayım. Sözlerime Anavatan Partisinin bütün anayasal kuruluşlara saygılı olduğu 
gerçeği ile başlamak istiyorum. 

Anavatan Partisi, bütün anayasal kuruluşlara saygılı olduğu gibi, Sayıştaya da son derece 
saygılıdır. Yalnız, arkadaşımız konuşmasını bağlarken, Sayıştayı âdeta tehdit etmiştir. Burada, 
Sayıştaya, Anayasa ve kanunlarca verilen yetkileri kullanması konusunda, bazı noktalara dik
kat çekerek, bir tehdit unsuru, bir baskı unsuru gibi görüş bildirmeye yeltenmiştir. 

AHMET RÜŞTÜ KURT (Giresun) — Yanlış yorumlamışsınız veya yanlış anlamışsınız. 

MEHMET SEZAÎ PEKUSLU (Devamla) — Yanlış yo ru m la di y sam, o zaman özür dile
rim. Yani, bu... 

AHMET RÜŞTÜ KURT (Giresun) — Bizde öyle bir şey olmaz. Kimseyi tehdit etmeyiz. 

MEHMET SEZAİ PEKUSLU (Devamla) — O zaman tehditten çıkar. Oturduğum yer
den, görevini yapmaya davet etmek gibi bir şey anladım; yanılmış da olabilirim. 

Değerli milletvekilleri, bilindiği gibi Sayıştay, ilk olarak 1862 tarihinde Divanı Ali Muha
sebat adıyla kurulmuştur, tik kuruluş statüsü bir tüzükle tespit edilmiş olan Sayıştay, 1876 Ana
yasasının, 105,106,107 nci maddelerinde yer alarak, aynı zamanda anayasal bir organ niteliği
ni kazanmıştır. 1876 Anayasasına göre, Sayıştay üyeleri, ömür boyu görev yapmak üzere seçil
mekte ve görevden uzaklaştırılmaları, Meclis kararıyla olabilmekteydi' Sayıştay, anayasal ku
rum haline geldikten bir süre sonra, kuruluş, görev ve çalışmalarını düzenleyen Divan-ı Muha
sebatın Sureti Teşkil ve Vazifesine Dair Tüzük yürürlüğe girmiştir. 1876 tarihli bu tüzüğe, Fransız 
Genel Muhasebe Kararnamesinin, Sayıştayla ilgili hükümleri hemen hemen aynen alınmıştır. 
Sözü geçen tüzüğe göre, Sayıştay, bir yargı görevi yaparak, devlet gelirlerini toplayan, devlet 
giderlerini yapan ve kamu mallarını idare edenleri sorumlu tutabilmekteydi. Bu sorumluluk 
hakkında verdiği kararlar kesindi. 

Cumhuriyet döneminde, 24 Kasım 1923 tarihli 374 sayılı Kanun ile Sayıştay yeniden ku
rulmuştur. Bu kanun ile, Sayıştayın, sadece, kuruluşuyla, başkan ve üyelerinin seçimi, atan
ması hakkında hüküm getirilmiş; işleyişi ve denetleme görevlerine dair eski tüzük hükümleri 
yürürlükte bırakılmıştır. 

1924 Anayasamızda, Sayıştay, bir anayasal kuruluş olarak yeniden yerini almış, 1924 Ana
yasasının 100 üncü maddesinde Sayıştayın Büyük Millet Meclisine bağlı olduğunun ve devlet 
gelir ve giderlerini, özel kanunla denetlemekle görevli olduğunun belirtilmesiyle yetinilmiştir. 

1961 Anayasasının 127 nci maddesinde de, sorumluların, hesap ve işlemlerini kesin hük
me bağlaması göreviyle Sayıştaya yer verilmiştir. 

Sayıştayla ilgili anayasal düzenleme 1961 yılında yapıldığı halde, bu Anayasa doğrultu
sunda görev ve işleyişini düzenleyen 832 sayılı Kuruluş Kanunu 27 Şubat 1967 tarihinde yürür
lüğe girmiş, bu tarihe kadar 1934 tarih ve 2514 sayılı Kanun yürürlükte kalmıştır. 

1982 Anayasasının Sayıştayla ilgili hükümleri 160 inci maddede ifade edilmektedir. Dola
yısıyla, Sayıştayımız, en eski anayasal kurumlardan birisidir. 

— 215 — 



T.B.M.M. B : 45 13 . 12'. 1989 O : 2 

Bütçeler, hükümetlerin temel siyasî tercihleri ve yüce milletimize, hükümet programlan 
vasıtasıyla beyan ve ilan edilen çalışma esasları doğrultusunda hazırlamr ve Yüce Meclisimizin 
izin ve tasvibiyle kanun haline gelir. Devletimizin bir yıllık bütün gelir ve giderlerini ihtiva eden 
bütçe, büyüklüğü, gelir kaynaklarının kompozisyonu, giderlerinin program önceliklerine ve ve
rimlilik ilkesi gözetilerek dağıtılması itibariyle, eh etkili maliye politikası vasıtası olmaktadır. 

Bütçe ile hedeflenen iktisadî ve sosyal refah hedeflerine ulaşılması, bütçenin gerçekçi ve 
isabetli bir maliye politikası çerçevesinde hazırlanması kadar, -ve belki de daha fazla- bütçe 
işlemlerinin doğru ve mevzuata uygun şekilde yapılmasına, kısaca, bütçenin tatbikatına bağlı 
olmaktadır. 

Yüce Meclisimizce kabul edilerek yürürlüğe giren bütçenin, iktisadî ve sosyal hedeflerine 
ve mevzuata uygun olarak uygulanmasında, idarelerin basiretli ve isabetli icraatı yanında, Yü
ce Meclisimiz adına denetim yapan Sayıştayın çok büyük fonksiyonu bulunmaktadır. 

Sayıştay, yıllık denetimlerinde, gelir ve gider belgelerini doğruluk ve hukuka uygunluk yön
lerinden denetlemek suretiyle, bütçe uygulamasının, yüce Meclisin iradesi doğrultusunda ya
pılmasını temin ettiği gibi, Anayasamızla kendisine verilmiş bulunan yargı yetkisini kullana
rak, Hazine zararına yol açan işlemlerden doğan kayıpların telafisini sağlamaktadır. Bu dene
tim, aynı zamanda, idare kademelerinin malî mevzuat konusunda daha fazla bilgilendirilmesi
ne ve bu konuda görevli personelin meslekî eğitimine hizmet etmekte; idarenin, hukuka uygun 
ve verimli icraatta bulunmasına yardımcı olmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, devlet bütçesinin uygulama sonuçları üzerinde Yüce Meclisimizce ya
pılan yasama denetimi, bilindiği gibi, kesinhesap kanunlarıyla gerçekleşmektedir. Demokrasi
nin icabı olan kuvvetler ayrılığı ilkesi doğrultusunda bütçe üzerinde yapılan yasama denetimi, 
yasama organına, bütçenin uygulama sonuçları hakkında bağımsız ve yasama organı adına 
işlem yapan bir kuruluş tarafından doğru bilgilerin ulaştırılmasıyla anlam kazanmaktadır. Ke
sinhesap kanun tasarılarının görüşülmesinde esas alınan genel uygunluk bildirimleri Sayıştay-
ca hazırlanmakta ve Yüce Meclisimizin bütçe sonuçları üzerinde anlamlı bir denetim gerçek
leştirmesine imkân vermektedir. . 

Sayıştayın malî yargı ve denetim fonksiyonları yanında, yürütmenin malî işlemleri ve malî 
mevzuatın aksayan yönleri ile ilgili olarak periyodik rapor hazırlanmasında ve Yüce Meclisi
mize sunmasında yarar bulunmaktadır. Bu hususta mevcut mevzuatın işler hale gelmesini ve 
gerekli diğer kanunî.düzenlemelerin yapılmasını arzu etmektedir. 

Sayıştayın, Anayasamız ve kanunlarla verilen bu görevleri yerine getirmesinin, kadro, 
malî imkânlar ve fizikî ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanmasıyla ilgili olduğunun idrakiyle, 
sayın milletvekillerine, bu husustaki tespitleri, ihtiyaçları ve görüşlerimizi arz etmek istiyoruz. 

Sayıştayın halihazır iş yükü, Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planına esas Adalet Hizmetleri 
özel İhtisas Komisyonu raporunda da ifade edildiği üzere, 750 adet denetçi istihdamını gerek
tirmektedir. Ancak, 818 adet denetçi kadrosu mevcut olmasına rağmen, uygun nitelikte ele
man bulunamaması ve Sayıştay denetçilerinin özlük haklarının yeter sayıda denetçi temini bu
güne kadar mümkün olamamıştır. 

Yüce Parlamento adına denetim yapan Sayıştayımız meslek mensuplarının nitelikleri, atama 
ve yetiştirilmeleri, aylık, ek gösterge ve yargı ödeneği gibi tüm malî hakları, öteden beri, hâ
kimler ve savcıların statüleri ile aynı olmasına rağmen, bu eşitlik bozulmuş, böylece 1984 yılı
na kadar aylık ve ödenekleri hâkim ve savcılarla aynı olan Sayıştay meslek mensuplarının, bu 
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tarihten sonra statülerinde herhangi bir değişiklik olmadığı halde, aylık, ödenek ve tazminat
ları, emsali hâkim ve savaların aylık, ödenek ve tazminatlarının gerisinde kalmış bulunmakta
dır. Bu farklılık, ek gösterge ve yüksek hâkimlik tazminatı ödemelerinde meydana gelmekte
dir. Bunun düzeltilmesi yolundaki çalışmaların en kısa zamanda başlatılmasını arzu etmekteyiz. 

Sayıştay denetimine tabi 335 fon saymanlığı bulunmaktadır. Bu, en çok tenkit edilen ko
nu ve her sene Sayıştay bütçesi görüşülürken söylenen mevzu; ŞHP sözcüsü arkadaşım da, ıs
rarla bunu söylediklerini ifade etti. 

Bizim her zaman verdiğimiz cevap : Sayıştay denetimine tabi 335 fon saymanlığı bulun
maktadır. Mevcut gelirleriyle oluşan bu fonlar, Sayıştayın ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
denetimindedir. Yani, bu fonlann büyük bir kısmı, esasen Sayıştayın, dolayısıyla da Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin denetimindedir. Söylendiği gibi, fonlar denetimden kacırılmamaktadır. 

Muhalefetin öteden beri savunduğu gibi, fonlar denetimsiz kalmaktadır. Fonlann, kuru
luş kanununa göre bir kısmı Sayıştayca, bir kısmı ise kendi kuruluş mevzuatına göre yine Sa-
yıştaydan alınan bir uzmanın da katıldığı denetleme heyetince incelenmektedir. Bunlar dışında 
kalan fonlar için ise, özel denetim şekilleri getirilmiş bulunmaktadır. 

Söz buraya gelmişken bir hususu daha açıklamak istiyorum. Türkiye'nin dış borçlarının 
gizli kapaklı bir yanı da yoktur; dış borçlan toplamı ve ne kadarının ödendiği açıkça ortada
dır. Bu konuda müracaat edildiği takdirde, zannedersem, Maliye ve Gümrük Bakanlığı tara
fından ve ilgili bakanlıklar tarafından arkadaşlarımıza gerekli bilgiler verilir. Zaten bunlar da 
açıklandı. 

Hukuk alanında bilgisayarı ilk uygulayan kuruluş olan. Sayıştayın ifa ettiği denetim göre
vinin bir bölümünü de, harcamaya ilişkin sözleşmeler ile, kadro ve ödenek denetimini ihtiva 
eden ön denetim faaliyetleri teşkil etmektedir. 

1989 yılı içerisinde Sayıştaya 26 bin adet harcamaya ilişkin sözleşme intikal etmiş, bunlar
dan 4 bin adedi tescil, 22 bin adedi de kayıt işlemine tabi tutulmuştur. Mevzuata aykırı görülen 
617 adet sözleşme dosyası idarelerine iade edilmiştir. 

ödeme emri, tenkis, mevkufat ve aktarma belgesi olarak 1989 yılında yaklaşık 300 bin 
adet belge, vize işlemine tabi tutulmuş; bunlardan yaklaşık 14 bin adedi, ilişikli görülerek iade 
edilmiştir. Kadro dağıtımı ve tenkis işlemleri ile ilgili olarak da, yaklaşık 250 bin belge vizelen-
miş, bunlardan 15 bin kadan ilişikli görülerek iade edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Sayıştayca yapılan sözleşme tescil işlemleri, ortalama üç gün; kadro 
ve ödenek işlemleri ise, bilgisayar ortamında 24 saat zarfında sonuçlandırılmış; böylece, idarî 
işlemlerin süratle gerçekleştirilmesine imkân veren bir ön denetim ifa edilmiştir. 

Sayın Başkan, Yüce meclisin değerli üyeleri, ülkemizin Avrupa Topluluğuna katılma ça
lışmaları çerçevesinde, Sayıştayımızın da Topluluk Sayıştayları na uygun çalışmaları sürdürül
mektedir. Gelişmiş demokratik ülkelerin sayıştaylârında yaygın olarak kullanılan, verimlilik, 
etkinlik ve tutumluluk denetiminin ve diğer çağdaş denetim tekniklerinin Sayıştayımızca uy
gulanabilmesi için, her türlü imkânın sağlanmasına ve gerekli hukukî dayanakların ihdasına 
çalışılmaktadır ve çalışılacaktır. 

Yüce meclisimiz adtna denetim yapan Sayıştayın en önemli problemlerinden olan hizmet 
binası inşaatı, 1990 yılı bütçesine konan ödeneklerle başlatılacak ve en kısa zamanda bu konu 
çözüme kavuşturulacaktır. 
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Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay ile birlikte Sayıştay için inşa edilen eğitim ve 
dinlenme tesislerinin, önümüzdeki yıl mefruşat alımı ve çevre düzenlemesinin tamamlanması 
ile hizmete girmesi planlanmış bulunmaktadır. 

Yüce Meclisimizce, kendi adına denetim yapan bu anayasal kuruluşumuzun ihtiyacı bulu
nan araç, gereç, tesis ve hizmetleri sağlayabilmesi için her türlü anlayışın gösterileceği inancıy
la, 1990 yılı bütçesinin ülkemize ve Sayıştayımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diler, Yüce Heyeti
nizi saygıyla selamlarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayıştay bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Gerekli ka
rar yetersayısı bulunmadığı için birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 17.31 

_ _ — . _ — # 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 17.45 

BAŞKAN : Başkanvekül Abdulhalim Araş 
KÂTİP ÜYELER : Kadir Demir (Konya), Mustafa Sangül (İstanbul) 

BAŞKAN — 45 inci Birleşimin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

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

v 1. — 1990 Mali Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları 
ile 1988 Malî Yûı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesmhesap Kanunu Tasarüan (1/618, 
1/619; 1/598, 3/993; 1/599, 3/994) (S. Sayılan : 281, 282, 287, 288) (Devam) 

C) SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI (Devam) 
1. — Sayıştay Başkanlığı 1990 Malî Yûı Bütçesi 
2. — Sayıştay Başkanlığı 1989 Malî Yûı Kesmhesabı 

BAŞKAN — Görüşmelere, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 

Sayıştay Başkanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmış, bölümlerinin oylaması
na geçilmişti. 

Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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Bölümleri okutuyorum : 

1. — Sayıştay Başkanlığı 1990 Malî Ytlt Bütçesi 

A — CETVELt 

Program 
Kodu Açıklama Lira 

19 162 000 000 101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 

BAŞKAN — önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1990 yılı Sayıştay Başkanlığı bütçesinin 101-02-2-003-700 harcama ka
leminde "Gölbaşı Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Projesi" için yer alan 100 000 000 liranın kesil
mesini, satın alınacak taşıtlar cetvelinde Sıra No. H'de yer alan 2 adet otobüsün (en az 36 kişi
lik) tasarruf nedeniyle listeden çıkarılmasını ve bunun karşılığı olarak 101-02-2-001-600 harca
ma kaleminden 720 000 000 lira düşülmesini arz ve teklif ederiz. 

Ülkü Güney 
Gümüşhane 

Veysel Atasoy 
Zonguldak 

Burhan Kara 
Giresun 

Alpaslan Pehlivanlı 
Ankara 

Yavuz Köymen 
Giresun 

tlker Genlik 
Çanakkale 

Orhan Ergüder 
İstanbul 

Bedrettin Doğancan Akyürek 
İstanbul 

Alaattin Fırat 
Muş 

Adnan Yıldız 
İstanbul 

Talat tçöz 
İstanbul 

Adnan Kahveci 
İstanbul 

Abdülbaki Albayrak 
İstanbul 

Ömer Ferruh llter 
İstanbul 

Hilmi özen 
İstanbul 

İbrahim Cebi 
Trabzon 

Hüseyin Cahit Aral 
Elazığ 

Eyüp Aşık 
Trabzon 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ HAZIM KUTAY (Ankara) — Ko
misyonumuz toplantı halinde olmadığı için, Meclisin takdirlerine sunuyoruz. 

BAŞKAN — Bütçe müzakereleri sırasında bu konular komisyonda müzakere konusu ol
muş muydu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ HAZIM KUTAY (Devamla) — Ta
biî efendim, olmuştu ve raporumuz müspet istikamettedir. Ancak, şu anda komisyon sırala
rında toplantı ekseriyetimiz olmadığı için Meclisin takdirlerinize sunuyoruz. 
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BAŞKAN — Evet. önergeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bölümü değişik şekliyle okutuyorum : (ANAP sıralarından "Hükümete sormadınız" 
sesleri) 

Hükümet de el kaldırdığına göre, Hükümet de aynı şeyi söylüyor demektir efendim. 

Program 
Kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 18 342 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 İnceleme, Yargı ve Karar Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

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

TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sayıştay Başkanlığı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
2. — Sayıştay Başkanlığı 1988 Malî Yılı Kesinhesabt 

BAŞKAN — Sayıştay Başkanlığı 1988 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

18 298 000 000 

300 000 000 

36 940 000 000 

— 220 — 



Sayıştay Başkanlığı 

A — CETVELİ 

Genel ödenek 
Program Açıklama Toplamı 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-

• mistir. 
M 111 İnceleme Yargı ve Karar Hizmetleri 
£ BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.... Kabul edil-
| mistir. 

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

TOPLAM 12 482 400 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Sayıştay Başkanlığı 1988 Malî Yılı Kesinhesabının bölüm-
leri kabul edilmiştir. 

6 425 400 000 

5 625 000 000 

432 000 000 
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D) ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI 

1. — Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 1990 Malî Yût Bütçesi 
2. — Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 1988 Mali Yılı Kesinhesabt 

BAŞKAN —- Anayasa Mahkemesi Başkanlığı bütçesine geçiyoruz. 
Hükümet ve Komisyon yerlerini almışlardır. 

Söz sırasına göre, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Kenan Süzer, buyu
run. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA KENAN SÜZER (Tokat) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
devlet yaşamı ve demokrasimiz için büyük değeri olan, yararlı katkılarını her zaman saptadığı
mız ve cumhuriyetimizin de güvencesi saydığımız Anayasa Mahkemesi bütçesi üzerinde görüş
lerimizi sunmayı mutluluk nedeni sayıyor, partim ve şahsım adına Yüce Meclise saygılar su
nuyorum. 

Sözlerimin hemen başında, Anayasa Mahkemesi gibi yüce bir kuruluşun hukuk yaşantı
mıza girmesinde çaba gösterenlere, hukukun üstünlüğüne inanarak, Anayasa yargısının geliş
mesinde unutulmaz katkılarda bulunan, yaşamlarını mesleklerine adamış çok değerli hukuk
çularımıza şükranlarımızı sunmayı onurlu bir görev sayıyorum. 

Sayın milletvekilleri, Anayasa Mahkemesi, Anayasayla kendine verilen görevleri bağımsız 
ve yansız olarak yerine getirirken, Atatürk ilkelerini,' hukukun üstünlüğünü, demokrasimizi 
ve cumhuriyetimizi hukukça korumakla da görevlidir. Her yıl yapılan konuşmalarda, iyi dilek
ler, görüşler, eleştiriler sunuluyor; ancak nedense, bu özlemler bir türlü gerçekleşmiyor. Ertesi 
yıl, aynı sorunlar üzerinde, hiçbir şey olmamış gibi duruluyor, yeniden başa dönülüyor. Sonra, 
herkesin aklına, "Niye ileri gitmiyoruz?" sorusu takılıyor. Bunun tüm kusuru bizim dışımız-
dakilerin midir? Yoksa, Meclis olarak bizim hiç mi kusurumuz yoktur? Bu bütçeyi görüşür
ken, bağlı olmaktan kıvanç duyduğum Yüce Meclisin tüm üyelerinin kendilerini özeleştiriye 
tâbi tutarak değerlendirme yapmalarını umuyorum ve diliyorum. 

Yargı gücü, yasama ve yürütme gibi, devleti oluşturan güçlerden birisidir. Hiçbirinin diğe
rine veya birbirine üstünlüğü ya da karşıtlığı yoktur. Bu durum, Anayasanın başlangıç bölü
münde değinildiği gibi, uygar ve çağdaş bir işbölümü ve işbirliğini gösteren hukuksal bir ayrım 
olarak görülmelidir. 

Egemenlik, kayıtsız ve şartsız ulusundur, "Yasama organı olan Türkiye Büyük Millet Mec
lisi, nasıl yasama konusunu, yürütme organı da egemenlik hakkını ulus adına kullanıyorsa; 
yargı organı da, yine ulus adına yargılama yetkisini kullanmaktadır. Bu bakımdan, egemenlik 
hakkını ulus adına kullanan, yalnız Türkiye Büyük Millet Meclisi değildir. Yargı alanında da, 
yargı organı yetkili kılınmıştır. Yargı organını, yargı gücünü bu çerçevede benimsemezsek, hu
kuk devleti olamayız; demokrasi sözde kalır. Eğer bencillik edersek, bindiğimiz dalı da kesmiş 
oluruz. Sonuçta da başka güçler, "demokrasiyi koruma ve kurtarma" adı altında, tam tersine, 
demokrasinin tüm kurumlarını yok etme cesaretini, cüretini kendilerinde görme durumuna ge
lebilirler. 

Sayın milletvekilleri, hep birlikte yargı gücüne saygılı olmak zorundayız. \argı gücüne saygılı 
olmak, yasamanın saygınlığını azaltmaz, aksine artırır. Bu anlayışı taşıdığımız sürece, hukuk-
salhk yönünden hiçbir endişemiz olamaz. Bu anlamda Anayasa Mahkemesini, kararlarından 
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dolayı, yük olarak görmek, suçlamak, karalamak, çalışmalarına güçlük çıkarmak, devlete ve 
demokrasiye yapılacak en büyük kötülüktür. Böyle davranmakla hiçbir yere varamayacağımızı 
bilmemiz gerekir. Bunun için de, önce, içtenlikti davranmak gerekir, tktidar, mahkeme karar
lan ret çıkınca sevinir, iptal karan çıkınca yerinirse, içtenlikti davranmış olmaz. Karar ret de 
olsa, iptal da olsa saygı ile karşılanmalıdır. Uygar toplumlar, hukuka bağlılıklarını, hukuka 
saygılarını ve çağdaşlıklarını, gösterecekleri saygıyla kanıtlamaktadırlar. Bu da yargı kararları
na saygı ile, onları öncelikle ve özellikle yerine getirmekle, yargı denetimine katlanmakla olur. 
Yargı denetiminden kaçınan yönetimlerin tümünün sonu hüsran olmuştur. Baskı rejimlerin
den kurtulan tüm ülkeler, eski durumlarına dönmemek için, Anayasa Mahkemelerini övgü ile 
kurarken, biz 27 yıl sonra Anayasa Mahkemesinin işlevini içimize sindirememekle geriye git
mekteyiz. 

1924 Anayasası önerilerinin, "Kısa Anayasa" 'Amerikan Anayasası" önerilerinin altın
da hazımsızlık yatmaktadır. Yargı denetiminden kaçmak, dikta eğilimlerinin, özlemlerinin ilk 
ve tehlikeli belirtileridir ve alarm verici gelişmelerdir. Gerçi Amerikan Anayasasında federal 
mahkeme, yasaların anayasaya uygunluğunu denetlemekle yetkili küınmamakta; ama, 30 yıl
dan beri, içtihatlarıyla bu yolu açmış, yasalan uygunluk denetimine tabi tutmakta, hatta dev
let başkanını bile düşürebilmektedir. Anayasa mahkemesinin varlığı, her ülkede rejim buna
lımlarını, siyasal buhranları, kargaşaları engellemekte ve meşruiyet tartışmalarını keserek, top
lumsal huzuru ye toplumsal barışı sağlamaktadır. 

Değerli arkadaşlanm, örnek vermek gerekirse; Anayasa Mahkemesinin görevlerinden bi
risi de, siyasî partilerin kapatılması hakkındaki davalara bakmaktır. 1954 yılında; yani Anaya
sa Mahkemesi, hukukumuzda yok iken, Millet Partisi, Cumhuriyet Savcısının istemi üzerine 
Ankara Sulh Ceza Mahkemesince kapatılmıştır. 27 Mayıstan hemen sonra 20.6.1960 tarihinde, 
yine Anayasa Mahkemesi yok iken, Demokrat Parti, bir parti üyesinin açtığı dava ile Ankara 
Dördüncü Asliye Hukuk Mahkemesince kapatılmıştır. 

Bir partinin kapatılması zor ve ciddî bir olay olmalıdır. Bunun için, şimdi partilerin kapa
tılması hakkındaki davalara Anayasa Mahkemesi bakmaktadır. Bu konuda en son dava da 1984 
yılında Doğru Yol Partisinin kapatılması için açıldı, iddia ise, konuşmacıların, çeşitli konuş
malarında, Demokrat Partinin, Adalet Partisinin ve Büyük Türkiye Partisinin devamı olduk
larını beyan etmeleri idi. Ancak, Anayasa Mahkemesi verdiği kararla, davayı oybirliğiyle red
detmiştir. Bugün, bu parti Mecliste görev yapmaktadır. Bu karar büyük bir güvencedir. De
mokrasimizin, partilerimizin böyle güvencelere ihtiyacı vardır. Bir gün Anavatan Partisinin de 
başvuracağı bir yol ve bir yer olabilir. Ancak, iktidar partisi, bu mahkemenin yararını bir türlü 
kavrayamamakta, varlığına bir türlü katlanamamaktadır. Kaldı ki, Anayasa Mahkemesi, "Ya
sama organının üzerindeyim, onun karşısındayım" da dememektedir; kendisini yasa koyucu 
yerine koyacak kararlar da vermemektedir. Kuruluşundan beri, yetkililerin, bundan özenle ve 
dikkatle kaçındıklarını; kararlarında, gerekli süreleri verdiklerini, uygun bir dil kullandıkları
nı sevinerek gözlemekteyiz. Kısacası, Anayasa Mahkemesi, devlet düzeni içerisinde, kendi ye
rini, görevini ve yetkisini biliyor ve bunu da asla aşmıyor. 

Peki değerli arkadaşlarım, bu durum karşısında biz ne yapıyoruz?.. Protokolde gerilere 
itilmelerine; 10 Kasımda görüldüğü gibi, Başkanının önüne ANAP Genel Başkam Yardımcısı
nın konulmasına ses bile çıkarmıyoruz. Hukuk devleti böyle mi düzenleme yapmalı? Bunun, 
şimdiye kadar hiç kimseye yararı olmamıştır; zira bu yollar, daha önce başkaları tarafından 
da denenmiştir. 
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Yasama organı olarak bizim başka ve önemli bir görevimiz de, mahkeme kararlarını titiz
likle yerine getirmektir. Mahkeme, 1963 yılında Kira Yasasını iptal etmiştir. Aradan 26 yıl geç
mesine karşın, Meclis, iptal edilen iki maddeyi karara uygun olarak çıkaramamıştır. Bu da mı 
yapılamazdı? Kıyı Yasası iptal ediliyor, süre veriliyor; ama yenisi çıkarılmıyor... Sağlık Hiz
metleri Temel Yasası iptal ediliyor, aynı nitelikte bir yasa tasarısı Meclise sunuluyor... KİT'le
rin Denetim \asasi iptal ediliyor, iptal edilenden daha sakıncalısı çıkarılmak isteniyor... tptal 
kararlarındaki gerekçeler hiç mi hiç dikkate alınmıyor!.. Belediye Organlarıyla ilgili Kanun Hük
münde Kararname iptal ediliyor; karar çıkmadan, eskisi gibi, bir kanun hükmünde kararname 
daha çıkarılıyor. KİT'lere Genel Müdür Atanmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname, yet
kisizlik nedeniyle iptal ediliyor; ama aynı yetki yasasına dayanılarak, yeniden kanun hükmün
de kararname çıkarılıyor... Hukuk devletinde böyle işler yapılır mı değerli arkadaşlarım? Ya
bancılara Mülk Satımı ile İlgili Yasa da iptal edildi, aykırılık daha da belirginleştirilerek yeni 
yasa çıkarıldı; bu da iptal edildi. İktidar çevrelerinin sözünü ettiği, hukuka bağlılık, yargıya 
saygı, hukukun üstünlüğüne inanmak, böyle mi olur? 

Üniversitelerde Türban Takılmasına İzin Veren Yasa, bilindiği gibi iptal edildi. Sanki, Ana
yasanın 153 üncü maddesinin son fıkrası yokmuş gibi, demeçler ve tavizler verilmeye devam 
ediliyor. Bu maddeye göre, Anayasa Mahkemesi kararları, yasama, yürütme ve yargı organla
rını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlamakta. Bunu bile bile, Anayasaya da sa
dakat andı içe içe, kararlarından dolayı bu yüksek mahkemeyi kim, nasıl suçlar? Savunmasız 
mahkemeye gelişigüzel nasıl çatılır ve nasıl yaralanır; kararlarını etkisiz kılacak biçimde ko
nuşmalar nasıl yapılır? Daha da ileri gidilerek, nasıl, aynı biçimde anlamsız inatlaşmayla, yeni 
yasa veya kanun hükmünde kararname çıkarırsınız? Böyle olunca da, muhalefetin uyarılarına 
kulak vermeden çıkardığınız elli kadar yasa ve kanun hükmünde kararname, Anayasa Mahke
mesince iptal edildi. Bu, gurur duyulacak bir olay değildir; ama bunun başka bir yolu vardır :. 
Böyle yapılacağına, Anayasa değiştirilir. Nitekim, yerel seçimlerin öne alınması için Anayasayı 
değiştirdiniz; ama referandumdan geçmedi. Anayasa Mahkemesi hatır için, "İktidar veya mu
halefet istedi" diye karar verecek değildir. Verdiği karara, yasama da, yürütme de saygı göster
mek zorundadır. Bu saygı gösterilmez ise, sade vatandaşın güvenini sağlayamayız. Ancak, yar
gısına güvenen, inanan devletler ayakta kalmıştır; yoksa, kimse rahat ve huzur içerisinde uyu
yamaz değerli arkadaşlarım. 

Mahkeme, iptal kararlarında çoğu kez yeni yasa için süre vermektedir. Yapılacak iş, bunu 
dikkate alıp, yeni ve Anayasaya uygun kural getirmek iken, iptal edilen kural, yangından mal 
kaçırır gibi, daha hızlı uygulanmaktadır. 

Sözleşmeli personele ilişkin 233 ve 308 sayılı kanun hükmünde kararnameler, hiç çekinil-
meden hâlâ uygulanmaktadır. Oysa Hükümet, bu yasaya uygun olmayan uygulamaları derhal 
durdurmalı ve uygulayanları da sorumlu tutmalıdır. Bunları yapmadığı zaman da kendisinin 
sorumlu olduğunu hatırlamalı, yarın bunların hesabının sorulacağını ve hesabın yine yargı önün
de verileceğini unutmamalıdır. 

Kararlar, bize göre yanlış da olabilir, hoşumuza gitmeyebilir, işimize gelmeyebilir de; ama 
bunlara uymak ve bunları uygulamak zorundayız. Hukuku, ancak böyle üstün kılabiliriz; hu
kuk devletini ancak böyle gerçekleştirebiliriz. Kınamakla, kararı etkisiz kılmakla, olumlu hiç
bir sonuç alındığı görülmemiştir. Kaldı ki, yasaya karşı direnmenin ve güçlük çıkarmanın hiç
bir anlamı da yoktur. 

— 224 — 

file:///asasi


T.BJVIJV1. B : 45 13 . 12 . 1989 O : 3 

Değerli arkadaşlarım, bilindiği gibi, Anayasa Mahkemesi kısa bir süre önce bize, partimiz 
tüzüğünün görevden alınan örgütlere ilişkin maddesinin Siyasî Partiler Kanununa aykırı oldu
ğunu bildirdi. Hemen Genel Başkanımız ve Genel Merkezimiz, bu uyarıya göre tüzüğü değiş
tirmek için Tüzük Kurultayını toplamaya karar verdi. Anayasa Mahkemesinin uyarısını bir an 
önce değerlendirmek ve yerine getirmek için büyük bir çabaya girdik. Böylece, Yüce Mahke
meye saygımızf da göstermiş olmaktayız. Çünkü, yargı bizim onurumuzdur. "Vargı ne kadar 
güçlü olursa, devletimiz de o kadar güçlenir ve yücelir. 

Sayın milletvekilleri, Anayasa Mahkemesine açılan davaların çoğunluğu, siyasî partilerce 
açılmaktadır ve yasalar, sonuçları itibariyle siyasî tercihleri içermektedir. Karar iptal edildiğin
de, sanki Anayasa Mahkemesi de siyasî bir terem yapmış gibi haksız suçlamalara ve yorumlara 
muhatap olmaktadır. 

, Kararlarda, genellikle ve elbette siyasî gerekçeler bulunmaktadır. Burada, yine mahkeme
yi savunmak biz siyasîlere düşmektedir. Nereden gelirse gelsin, bu eleştirileri yasama organı 
olarak önce bizim göğüslememiz gerekmektedir, önemli olan, yargı denetiminin sonuçlarına 
katlanmaktır. Bunu içimize sindirdiğimiz sürece yargıya güç veririz. Böyle olunca da, Anayasa 
Mahkemesi, demokratik parlamenter sistemimizin hukuksal bekçisi olarak onurlu ve saygın 
yerine korur. 

Bu yüce kuruluş herkese lazımdır; yalnız Anamuhalefet partisinin değil, Cumhurbaşka
nın da, iktidar partisinin de, milletvekillerinin de başvurma yeridir. Böylece, rejim tartışmaları 
sona ermekte, buhranlar önlenmektedir. Sorunlarımızı hukuk içinde çözme geleneğini yerleş
tirince, askerî darbelerin önünü de keseriz ve bu, hepimizin ortak arzusu olmalıdır. Bunun için 
de, kararlarında siyaset yaptığı duygu ve düşüncesinden kendinizi arındırmaksınız, önündeki 
engelleri de kaldırarak, evrensel adalet düşüncesi ve Atatürk ilkeleri doğrultusunda kararlar 
vermesine birlikte yardımcı olmalıyız. 

O halde neler yapmalıyız ki, Anayasa Mahkemesi, hukuk düzenimiz içindeki müstesna 
yerini korusun ve gerçek işlevini yerine getirebilsin? Şimdi hep birlikte bunu düşünmeliyiz. 

önce, Anayasanın 153 üncü maddesinin son fıkrasına uygun davranmalıyız. Buna göre, 
iptal edilen yasa, yeniden çıkarılmaz, aynı nitelikte yeni bir kural getirilemez, Anayasa değişti
rilmedikçe, mahkemenin gerekçesine aykırı düzenlemelere gidilemez. Aksine, çıkarılan yasalar 
ve kurallar, tümüyle geçersizdir ve boşluktadır. 

Kararların yerine getirilmemesinin yaptırımları belirlenmelidir. Masasındaki bu eksiklik der
hal giderilmeli ve bunlara göre değişiklikler gerçekleştirilmelidir. 

Her konuda ayrı ayrı düşünebiliriz; ancak, Anayasanın üstünlüğü ve bağlayıcılığı konu
sunda, hukukun üstünlüğü konusunda ayrı düşünemeyiz. Hukuk devleti isek, sonuçlarına da 
katlanacağız, buna kesinlikle razı olacağız. 

Anayasa Mahkemesine dava açacak kuruluşların sayısı artırılmalıdır. Eskiden olduğu gi
bi, hiç değilse, kendileriyle ilgili konularda Türkiye Barolar Birliğine, Noterler Birliğine, Yargı
tay, Danıştay, Sayıştay gibi yüksek mahkemelere, üniversitelere de dava açma hakkı tanınmalı
dır. Böylece, bu yüce kuruluşumuzun da görüşleri hukukumuza yansıyacak ve hukuk alanında 
yeni bir zenginlik kaynağına kavuşmuş olacağız. v 

Değerli arkadaşlarım, bilindiği gibi, Anayasanın 153 üncü maddesinin birinci fıkrasına 
göre, iptal kararları, gerekçeleri yazılmadan açıklanamamaktadır. Bundan çıkan sonuca göre, 
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ret kararlarının açıklanması ise, gerekçeli kararın yayımına bağlı tutulmamıştır. Böyle olunca, 
davanın sonucunda reddedildiği açıklanmayınca, "iptal edilmiştir" düşüncesi kendiliğinden 
kesinlik kazanmaktadır. Hatta, Anayasaya uymak zorunda bulunan herkes gibi, TRT de "ip
tal edildi" diye haberlerine almaktadır. İptal kararlarının açıklanmasından da, mahkeme üye
leri zor duruma düşmektedir, bu yüzden haksiz eleştirilere uğramaktadır; hatta, bazı kararlar
da, hem ret, hem iptal hükmü yer almaktadır. Ret kararları açıklanınca, iptal edilen maddeler 
de, doğal olarak belli olmaktadır. Bu anlamsız hükmün Anayasadan çıkarılması ve kararla bir
likte açıklamanın yapılmasını sağlamak yerinde olacaktır. Bununla, Anayasaya aykırı bir hük
mün bilinerek uygulanmasına da son verilmiş olunur ki, uygulamada rahatlık sağlanır, kanu
na karşı hile yolları da tıkanır. Anayasaya aykırı olduğu bilinen; ancak, Resmî Gazetede yayın
lanmadığı için yürürlükte bulunan bir kuralı uygulamak, kime yakışır ki, bundan dolayı mah
kemeye büyük tepki gösterilmektedir? 

Değerli milletvekilleri, Anayasa Hukukumuzun önünde duran asıl büyük sorun ve asıl 
yapmamız gereken, Anayasanın denetim kısıtlamalarını ve sınırlamaları kaldırmak olmalıdır. 
1982 Anayasasıyla, özgürlükler ve haklar, aşırı sınırlamalara tabi tutulmuştur. Kolay yönetime 
özlem duyularak, yasama, yürütme ve yargı ayağından, yürütme ayağı aşırı güçlendirilmiş, yargı 
ayağı ise cılız bırakılmıştır. Kanun hükmünde kararnamelerle, fonlarla da, yasama ayağı işle
tilmek istenmemektedir. Bu durumda, zaten nazik olan denge büsbütün bozulmuş, yürütme, 
Anayasamızda o denli güçlendirilmiştir ki, rejimin görüntüsü, şekli değiştirilmiştir; hatta, öyle 
ki, Anayasadan çok, ceza yasasını andırmaktadır. Anayasanın ağırlığını otorite oluşturmakta
dır. Çağdaş anayasalar özgürlük kokarken, bizim Anayasamız postal kokmaktadır. Bunu içi
mize sindiremeyiz; sindirmemeliyiz. Her politikacı, sorunu, çözülebilir görmelidir. Onun için, 
yapılacak ilk iş, Anayasayı yeniden yapmaktır. Halkın iradesinin Meclise yansıdığı ilk genel 
seçim sonrasındaki, yani, SHP'nin kuracağı iktidarda yapacağımız ilk işin, Anayasayı özgür
lüklerle donatmak ve böyle bir Anayasayı toplumsal gelişmenin ritmine göre, tümüyle yeniden 
yapmanın, savsaklanamaz görevimiz olduğunu bilmenizi isteriz. Kaldı ki, bu görev, hiçbir za
man üstesinden gelemeyeceğimiz kadar ağır da değildir. Gücümüzü, inancımız oluşturacaktır. 

Anayasa Mahkemesinin önünde duran bir başka engel de, geçici İS inci madde hükmü
dür. Bu hükme göre, Millî Güvenlik Konseyi döneminde çıkarılan kanunlar, kanun hükmünde 
kararnameler, Anayasa düzeni hakkında kanun uyarınca alınan karar ve tasarrufların Anaya
saya aykırılığı ileri sürülememektedir. "Bu yasalar nedir?" diye baktığımızda, topluma şeklini 
veren, topluma hayat veren temel yasalar olduğunu görüyoruz, fşin acı yanı da buradan kay
naklanmaktadır. Bu dönemde, YÖK Yasası, TRT Yasası, Siyasî Partiler Yasası, Sendikalar, Top
lusözleşme, Olağanüstü Hal, Dernekler, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri, Basın yasaları gibi 
ağırlıklı ve toplumun hangi rejimle yönetildiğini gösterecek nitelikteki yasalar çıkmış bulun
maktadır. Bütün bu yasalar çıkarılmış, sonradan Anayasa yapılmış ve "Bu yasaların bu Ana
yasaya aykırı olduğunu iddia edemezsiniz" denmiş. Bununla da kalınmamış, halk depolitize 
edilmiş, siyasî partiler kapatılmış, Anayasa aleyhine propaganda yapmak yasaklanmış; kısaca
sı, halkın eli kolu bağlanmış, dili tutulmuştur; sonra da, "Bu Anayasa yüzde 92 oyla kabul 
edildi" diye övünülmüştür. 

Bu Anayasayla kimse övünmemelidir değerli arkadaşlarım. Anayasanın yüzde 92 oyla ka
bul edilmesi, sağlıklı bir ortamda kabul edildiğini göstermez; aksine, bunun altındaki gerçek 
nedenleri araştırmak gerekir. 
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Siyasî partilerin etkin olarak katılacağı; baskı gruplarının düşüncesini cesaretle savunaca
ğı; halkın seçtiği temsilcilerinin özgür düşüncesiyle yapılacak bir Anayasaya özlem duymamak 
mümkün değildir. Ancak böylece toplumsal barış sağlanabilir; toplumsal uzlaşma metni olan 
Anayasa, gerçek amacına kavuşmuş olur ve siyasî gerginlikler azalır. 

BAŞKAN — Sayın Süzer, lütfen toparlayınız. 
KENAN SÜZER (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkanım, farkındayım. 
BAŞKAN — Ama, okuyacağınız yazılara bakıyorum, o yazılar bir 20 dakikada tamam

lanmaz; onun için hatırlatıyorum. 
KENAN SÜZER (Devamla) — Kısa satırbaşlarıyla toparlamaya çalışacağım Sayın 

Başkanım. 
Değerli arkadaşlarım, yargı denetiminden kaçmak, daima dikta özlemlerini ortaya çıkar-, 

mıştır. Bu konularda da yargı yolu kesinlikle açılmalı; Anayasa Mahkemesinin, yalnız şekil yö
nünden değil, öz yönünden de denetim yapması sağlanmalıdır. Böylece, hukukun katı ve don
muş kalıpları kırılır ve Anayasaya da dinamizm kazandırmış oluruz. 

Anayasa Mahkemesinin olanakları, yıllardır Yüce Mecliste tartışılmıştır; ancak, konuşu
lanlar yine burada kalmıştır. Anayasa Mahkemesine, diğer uygar ülkelerde olduğu gibi, ola
naklar verilmelidir. Kıt olanaklarıyla özveriyle çalışan ve şerefle görevlerini yerine getiren de
ğerli üyeleri kutlamamak elde değildir. Bu sıkıntıların başında, bütçesini, Maliye Bakanlığının 
oluruyla kullanması gelmektedir; sıkıntı buradan kaynaklanmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, çok yakın bir gelecekte (6-10 Mayıs 1990 tarihinde) Ankara'da Se
kizinci Avrupa Anayasa Mahkemeleri Konferansı yapılacaktır. Bu, sevindirici bir olaydır ve 
AET hukukuyla ilgili çalışmalara da çoktan geçmesi lazım gelen Anayasa Mahkemesinin önün
deki bu fırsatı, bakanlık olarak, Hükümet olarak iyi değerlendirmek ve tüm olanaklarımızı, 
bu konferansın iyi geçmesi için sarf etmek zorunda olduğumuzu söylemek istiyorum. 

Anayasa Mahkemesi üyelerinin durumları düzeltilmelidir. Bir banka şube müdürü kadar 
bile maaş alamayan Anayasa Mahkemesi Başkanı ve üyelerini görünce üzüntü duymalıyız. 

Kısacası, sayın milletvekilleri, kadrosundan, psikolojik ortamına kadar araç gerecinden 
taşıtına, lojmanına kadar, Anayasa Mahkemesinin tüm ihtiyaçlarını karşılamalıyız. Devletimi
zin gücü buna yetecektir. Böylece, hukuka ve adalete verdiğimiz önemi de yansıtmış olacağız. 
Diktaya, hukuk dışılığa, Anayasaya aykırılığa karşı olan en yüksek bir yargı kuruluşu, ancak 
saygıyla anılır. 

Bu düşüncelerle, şahsım ve grubum adına, Anayasa Mahkemesi bütçesinin, üyelerine ve 
tüm çalışanlarına, ülkemize ve ulusumuza hayırlı olmasını diliyor, Yüce Mahkemeyi ve Yüce 
Meclisi saygıyla selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Süzer. 
DYP Grubu adına konuşmak üzere, buyurun Sayın Topçu. 
DYP GRUBU ADINA YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

benden önce grubu adına konuşan arkadaşımın konuşmalarını, birçok noktalarda olan muta
bakatımız sebebiyle, mümkün mertebe tekrar etmeden, tekrara kaçmadan, aynı şeyleri söyle
memeye çalışarak, Plan ve Bütçe Komisyonunda da bu Yüksek Mahkememiz hakkındaki te
mel görüşlerimizi ifade ettiğimizi dikkate alarak, daha doğrusu, zamandan tasarruf ederek, 
Yüksek Mahkeme hakkındaki grubumuz görüşlerini arz etmek istiyorum. 

— 227 — 



T.B.M.M. B : 45 13 . 12 . 1989 0 : 3 

Değerli arkadaşlar, bir ülkede demokratik geleneklerin teessüs etmemesi, demokratik ge
leneklerin oluşmaması, insanların kafası ve zihniyetinin demokrasi ve demokratik gelenekler 
yolunda yeterince güçlenmemesi söz konusu ise; başka bir ifade ile, bir ülkede, 20 yıl içerisinde 
iki defa, Anayasa temelinden değiştirilip, onun üzerinde de çok esaslı değişiklikler yapılmışsa, 
elbette ki, bu tür ülkelerde Anayasa Mahkemelerinin, Anayasa yargısının yükü fazla olur; ev
vela, ihtiyacı çok olur. 

Anayasa yargısı, esasen, Anayasa sistemimize, devlet sistemimize 1961 Anayasası ile böyle 
girmiştir. Çıkarılan yasaların, yasama organının tasarruflarının anayasalara uygunluğu ve Ana
yasaların temel işlevi olan insan hak ve özgürlüklerini koruması; başka bir ifadeyle, devletin 
vazgeçilmez iki niteliğinin mutlak surette sağlanması; yani, demokratiktik niteliği ile, huku
kun üstünlüğü niteliğinin mutlak olarak sağlanması; bunların gereği olarak da, yasama orga
nının, yasama yetkisinin, yasama erkinin, yaptığı tasarrufların -şimdiki Anayasamızın 11 inci 
maddesinde zikredildiği şekilde- Anayasaya uygun olmasının, bilimsel deyimiyle, intra-legal 
(kural içi) olmasının en sağlıklı yolu Anayasa Mahkemesidir. 

Tabiî, çeyrek asrı aşan zamana rağmen, kabul edelim ki, biz politikacılar, Anayasa Mah
kemesine bir türlü intibak edemedik. Zaman zaman, Anayasa Mahkemesinin tasarrufları, ka
rarları, karşısında tepki koymaktan kendimizi alıkoyamadık; koyamıyoruz. Bu hastalık, bu
gün de devam ediyor. Bir mahkemenin kararı, elbette ki bir tarafı memnun edecek, bir tarafı 
rahatsız edecektir. Bunun başka bir şekli yoktur; ama, uygar insanlar, mahkeme kararlarına 
saygılı olmak zorundadır. Mahkemelerin işleyişi açısından, uygar insan ölçüsünün bundan başka 
bir kriteri yoktur ve bize düşen görev de budur. Yasama organı olarak, Anayasa Mahkemesi
nin tasarruflarının, hiçbir zaman, yargı organının, üzerimizde bir denetime, üzerimizde bir yetkiye 
sahip olduğu kompleksine kapılmadan, sadece ve sadece, yaptığımız tasarrufların -beğensek 
de, beğenmesek de, ortada mevcut bulunan- Anayasaya uygunluğunun, yani intra-legal (kural 
içi) olduğunun tespitinden öteye bir işlevi olmadığını kabul etmemiz gerekmektedir. 

Teferruata girmeyeceğim. Anayasa Mahkememizin yükü bir hayli fazladır. Kabul etmek 
lazım ki, bizim de dahil bulunduğumuz yasama organının, birçok konularda, demin söyledi
ğim sebeplerle; yani, henüz, ülkemizin demokratik geleneklerinin, demokratik düşünce tarzı
nın yeterince gelişmemişliği sebebiyle, çok miktarda Anayasaya aykırı hükümler ihtiva eden 
yasalar çıkardığı bir gerçektir. 

Müteaddit defalar burada ifade ettim ki, Anayasa yargısı, fevkalade bilgi isteyen, kültür 
isteyen, geniş bir dünya görüşü isteyen, Anayasalar ve Anayasaların kendilerine örnek aldıkla
rı, temel saydıkları, hukukun belli başlı dalları üzerinde geniş bilgiler isteyen bir yargı sistemi
dir. Normal mahkemelerde; adlî mahkemelerde, idarî mahkemelerde, olaylara yasa hükümleri
nin uygulanması gibi, Anayasa yargısına göre daha basit sayılacak işlemlerin ötesinde birta
kım kural uygulamalarının gerektirdiği bir işleyiş tarzı. Defaatle söyledik, dedik ki, Anayasa 
Mahkemesinin her türlü şikâyetten masun ve daha sağlıklı karar vermesinden yana mıyız? Ya
na isek, Anayasa Mahkemesine, belirli yaşı aşmış olan değerli hukukçuların gelmesinin önüne 
geçmemiz lazım. Geçen dönemde Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen bir değerli üye, 1990 
yılında emekli olacaktır, yerine tekrar üye seçilecektir. Yani, "tam Anayasa yargısını öğrendi, 
öğreniyor" derken, yerine bir yenisi gelecektir ve o başlayacaktır bu yargıyı öğrenmeye. Zaten 
bizim devlet hayatımızda da böyledir, yetişmişleri biçeriz, yeniden acemiler gelir, öğrenmeye 
çalışır, onlar biçilir, yerine yenileri gelir; bizim yanlışlığımız da burada. Bir türlü oturtamıyo-
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ruz, oturtamadığımızın aslî sebeplerinden birisi de bü. Bunu Anayasa Mahkemesine de uygu
larsanız, Anayasa Mahkemesinde böyle oluyor. Diyoruz ki; bir kayıt koyalım, mademki Ana
yasayı değiştirmek için müteaddit teşebbüslerimiz oluyor, bunlar içerisinde bir de bunu koya
lım, Anayasa Mahkemesine seçilmek için bir tavan yaşını da koyalım. Kabul edelim ki, Anaya
sa Mahkemesinde üçbeş sene çalışıp öğrenecektir veya orada raportör olarak çalışan arkadaş
larımızın -ki bu konuda en çok yetişmiş olanlarıdır- Anayasa Mahkemesine üye seçilmelerini 
sağlayıcı tedbirleri alalım. Bunun, başka türlü sağlıklı bir sonuca vardırüması mümkün değildir. 

Burada bir hususu daha belirtmeyi görev sayıyorum. Anayasa Mahkemesinin işi çoktur; 
yani Avrupadaki Anayasa Mahkemelerine göre, özellikle Meclisimizden gelen işlerin Anayasa
ya aykırılığının bir hayli yoğun olması sebebiyle, Anayasa Mahkemesinin işleri çoktur. 

Burada bir şeyi daha söyleyeyim ki; Çankaya'nın tutumu, şu kısa geçmişte gördüğümüz 
tutumu, böyle devam ederse, Anayasa Mahkemesinin işi daha da artacaktır. Bunu da buradan 
belirtmeyi görev sayıyorum. 

Bir şeyi daha belirtmeyi görev sayıyorum : Anayasa Mahkemesinin 2 milyar 49 milyon 
liralık bütçesi vardır, tktidar partisine mensup birçok değerli arkadaşımızın, bütçe üzerinde 
tasarruf yapılmak üzere, birçok bütçelerde önerge vererek kısıntıya gitmesini de takdirle karşı
lıyorum; ama şunu belirteyim ki, Anayasa Mahkemesi üzerinde bu iş yapılırsa, fevkalade yan
lış olacaktır. 

Değerli arkadaşlar, beni bağışlayınız, 2 milyar lira, Türkiye'deki üst kademede, yani var
lıklı bir ailenin bir yıllık geçim parasıdır. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Türkiye'deki bazı ünlü zengin ailelerimizin Bir yılda ne harcadığım sanıyorsunuz? 

HASAN ÇAKIR (Antalya) — Merih'te mi? 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ne Merih'tesi... Türkiye'de... Bunu hepimiz biliyoruz. Bir
birimizi kandırmayalım. Sinop'da yok; ama Boğaziçi medeniyetinde çok... Onu siz de biliyor
sunuz, ben de biliyorum. Neyse, böyleleri var. Bir ailenin bir yıllık geçim parası olan parayı, 
bir mahkemenin 1 milyar lirası da personel gideri olan bütçesinden kısıntıya kalkılırsa, bunu 
tasvip etmek mümkün olmayacaktır, öbür bütçedekilere bir şey demiyoruz, tamamen katılı
yoruz; ama bu bütçede kısıntıya gidilmesi fevkalade yanlış olacakUr. Böyle bir kısıntıya gerek 
kalmadan, bu Yüksek Mahkememizin, görevini bihakkın ve sağlıklı bir biçimde yapabilmesi 
ve bütçesinin de kendisine hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle, hepinize saygı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Anavatan Partisi sözcüsüyle Doğru Yol Partisi sözcüsü, grup başkanlarının arzuları isti
kametinde söz sırasında yer değiştirmiş olması sebebiyle, Sayın Yaşar Topçu'ya daha önce söz 
takdim etmiştik. 

Şimdi, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Ahmet Ava, buyurun. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA AHMET AVCI (Uşak) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıde
ğer üyeleri; Anayasa Mahkemesi Başkanlığının 1990 malî yılı bütçesi hakkınd Anavatan Parti
si Grubu adına söz almış bulunuyorum. Konuşmama başlamadan evvel, gerek grubum, gerek
se şahsım adına Yüce Meclisin saygıdeğer üyelerine saygılarımı sunarım. 
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Sayın milletvekilleri, hepinizin bildiği gibi, toplum hayatim düzenleyen üç ana kural var
dır. Bunlar; 

1. — örf ve âdet 
2. — Din 
3. — \asa. 

Yasayı, din, örf ve âdetten ayıran hususlar, devletin cebrî kudretinin oluşudur. Din, örf 
ve âdet kaidesi ihlal edildiğinde, ihlal edilen kaideyi yerine getirmek, ihlal edeni cezalandırmak 
için bir kuvvet yoktur. Halbuki, yasaların ihlalinde, ihlal edeni cezalandıracak devletin kuvveti 
arkasındadır. 

Sayın milletvekilleri, Anayasamızın 2 nci maddesi, cumhuriyetimizin bir hukuk devleti ol
duğunu belirtir. Bunun anlamı ise, bütün yapılan muamelelerin, kararların, uygulamaların, 
hukuk kurallarına uygun olacağıdır. Bu uygulamadaki uygunluğu sağlamak görevi de, yargı 
organlarına verilmiştir. Adlî yargıtay (Yargıtay) İdarî yargıtay (Danıştay) çalışmaları ile başarılı 
olmaya uğraşırken, adlî, idarî askerî ve yargı mercilerinin kararları arasında oluşan görev ve 
hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözümleyen uyuşmazlık mahkemesindeki dosyaları za
manında karara bağlayarak, adaletin çabuk tecellisine yardımcı olmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, adalet konusunda sürdürülen çalışmaları vatandaş özel bir ilgi ile 
izlemektedir. Devletin temeli olan adaletin hakkıyla gerçekleşmesinde yapılan fedakârlıkları 
yerinde görmekteyiz. Milletimizin adalete olan saygısı, güven ve bağlılığı, mahkemelerimizin 
adil kararlan ile artacak; toplum huzuru, millî dayanışma, kamu düzeni yolu ile güçlenecektir. 
Tarihi şan ve şerefle dolu olan Türk milletinin adalete inancı, dünya milletlerine örnek olacak 
seviyededir. 

Sayın milletvekilleri, devletin hukuka verdiği önem, küçümsenemez. Bugüne kadar tarih
te yer almış olan bütün Türk devletleri, adil devlet olarak herkesin takdirini kazanmıştır. Ada-
•let, devletimizin temelidir. Kimsenin kimseye haksızlık etmemesi, kötülüklerin, yolsuzlukla
rın, haksızlıkların, karşılığını bulması; hakkı olanın, hakkını alması; herkesin, evinde, işyerin
de güven içinde yaşaması, sorumluluğunu bilmesi, kanun önünde eşitliğin tam uygulanması, 
adaletin gerekleri içindedir. 

Vatandaşlarımız arasında anlaşmazlık ve uyuşmazlığın önlenmesi, uygun şekilde çözüm
lenmesi, adaletten beklenen görevidir. Bu mukaddes görevin şuuruna sahip hâkimlerimizle, git
gide daha doyurucu, daha hızlı kararlarla, milletimizin layık olduğu adalet hizmetinin verile
ceğine inancımız tamdır. 

Sayın milletvekilleri, yasama organının bazı kararlarını uygun bulmayabildiğimiz gibi, karşı 
olduğumuz, bazı kararları da gerçekten yanlış olabilir. Bize göre yanlış sayılan bu kararlar, ka
rar verenlere göre doğrudur. Yanlış, hatalı, geçersiz bir karar olsa bile, yargı organını güçsüz 
kılacak, yargıya inancı ve güvenci sarsacak biçimde eleştirmek yerine, onu yanlışlıklardan alı
koyacak biçimde çalışır duruma getirecek, güçlü kılacağız ki, daha etkili, daha yapıcı olsun 
ve şikâyet duyulmasın. 

\argimn güçlü olması, devletin güçlü, milletin huzurlu olması demektir. Millet ve devlet 
hayatında, özellikle demokraside, yasama organının yeri ne kadar önemliyse, yargı organları
nın yeri de o kadar önemlidir. Bu öneme uygun durumda biçimde bulunmalarını sağlamak 
da, devletin görevidir. Devlet, bu görevini Anayasaya uygun kanunlarla yapar. 
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Sayın milletvekilleri, toplum hayatını düzenleyen kaideler ve hukukun devlet hayatına öne
mine kısaca değindikten sonra, Anayasa ve Anayasa Mahkemesi hususuna da değinmek is
tiyorum. 

Sayın milletvekilleri, adından da anlaşılacağı gibi, Anayasa ana kanundur. Anayasa ile, 
devletin temel kuruluşu, fertlerin hak ve hürriyetleri düzenlenmiştir. Tatbikatta anayasalar iki
ye ayrılmaktadır: 

1. — Teamütî anayasalar 
2. — 'Vazıh anayasalar. 
Misal vermek gerekirse; birincisi ingiltere'de yazılı olmayan anayasa, ikincisi ise bizdeki 

ve 1791 senesinde. Fransa'da kabul edilen Anayasadır. 
Sayın milletvekilleri, tatbikatta, kanunların Anayasaya uygunluğu iki yolla yapılmakta

dır. Birincisi, siyasî kontrol sistemidir ki, 1876 Kanunî Esasisinden; 1961 Anayasasına kadar, 
kanunların Anayasaya uygunluğu bu sistemle olmuştur. Siyasî kontrolde kanunların anayasa
ya uygunluğu, bir siyasî organ tarafından yapılmaktadır. Genel olarak yasama organının millî 
iradeyi temsile yetkili yegâne organ olduğu, bu sebepli yasama işlerinin yargı mercilerince de
netlenmesine imkân olmadığı görüşünü benimseyenler, bu denetim şeklini savunurlar. 

Sayın milletvekilleri, kanunların Anayasaya uygunluğunu kontrol eden ikinci sistem ise, 
adlî kontrol sistemidir. Adlî denetimde, kanunların anayasaya uygunluklarının denetlenmesi 
bir mahkemeye bırakılmıştır. Bu denetim iki yolla gerçekleşmektedir : Birincisi, defi yoluyla 
denetimdir ki, bu sistemin kökü Amerika Birleşik Devletleri'dir. İkincisi ise, dava'yolu ile de
netimdir ki, bizim 1961 Anayasamız bunu kabul etmiştir. Anayasaya aykın olduğu ileri sürü
len kanun hakkında iptal davası açılarak, aykırı hükümlerin iptali istenir. 1961 Anayasamızın 
öngördüğü 24.4.1961 gün ve 44 sayılı Kuruluş Kanunu ile kurulmuş olan ve 1982 Anayasası 
ve 2949 sayılı kanunla bazı maddeleri değiştirilen Anayasa Mahkememiz, kanunların, kanun 
hükmündeki kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi îçtüzüğü'nün, Anayasaya, şekil 
ve esas bakımdan uygunluğunu, Anayasa değişikliklerini ise, şekil bakımından inceler. Ayrıca 
yüce divan olarak çalışır. Siyasî partilerin kapatılma davalarına, hesaplarına bakar. Yasama 
dokunulmazlığının kaldırılması ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinin düşmesine ilişkin 
kararlara yapılan itirazlara bakar. Uyuşmazlık mahkemesinin başkanını seçer. Böylece, çok bü
yük, önemli görevleri olan mahkemenin özel yapısı, yüksek mahkemeler içindeki özelliği ken
diliğinden meydana çıkar. 

Sayın milletvekilleri, Anayasa Mahkemesi, yukarıda belirtmeye çalıştığım görevleri yerine 
getirirken, yetkilerini kullanırken, kendisini kanun koyucu yerine koyamaz. Ayrıca, yeni bir 
uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemez. Bunlar, Anayasanın 153 üncü Madde
sinde açıkça yazılıdır. 

\asama Meclisinin bazı tasarruflarının incelenmesi, Anayasaya uygunluğunun araştırıl
ması, Meclisimiz için de bir huzur imkânıdır. Hukuk yönünden isabetsizlik, yanlış ihtimalleri 
ortadan kalkınca, kararımız, kanunumuz daha çok benimsenir, daha etkili olur. Anayasa Mah
kemesinin uygunluk incelenmesi yapması, Meclisin üstünde olduğu anlamına gelmez. Mahke
me, böyle bir görüntüden titizlikle kaçınmaktadır. 

Anayasa Mahkemesi, demokrasinin teminatı sayılmalıdır. Bazı büyük fırtınalar, bu mah
kemenin kararları ile dinmiştir. Gelecekte rejime aydınlık getirecek kararlar, yine bu mahke
menin kararları olacaktır. Anayasa Mahkemesinin kararlarını, daha doyurucu, daha etkili, daha 
gerçekçi bulmak istiyorsak, onları, böyle karar almaya yeterli imkânlara sahip kılmalıyız. 
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Sayın milletvekilleri, Anayasa Mahkemesi 11 asil, 4 yedek üyeden kurulur. Anayasa Mah
kemesi üyelerinin yaş haddi 65'tir. 65 yaşını dolduran üye emekliye ayrılır. Anayasa Mahkeme
si, Başkan ve 10 üye ile toplanır. Anayasa Mahkemesinin kararları kesin olup, iptal kararları, 
gerekçesi yazılmadan açıklanamaz, tptal kararları geriye yürümez. Anayasa Mahkemesinin ka
rarları hemen Resmî Gazetede yayımlanır. 

Sayın milletvekilleri, 2949 sayılı yasanın 16 ncı maddesinde "Anayasa Mahkemesine, ça
lışmalarında yardımcı olamak üzere, yeteri kadar raportör verilir" denmektedir. Bunlar 17 adedi 
hâkim ve savcı sınıfından, 3 adedi denetçi, 1 adedi doçent, 1 adedi yardımcı doçent, 1 adedi 
ise araştırma görevlisi olarak toplam 23 adettir. Ancak, bugünkü miktar 11 raportör hâkim 
ve savcı tarafından yürütülmeye çalışılmaktadır. Raportör kadrosunun görev çekici olmama
sından ötürü, mesleğinde seçkin kişilerin gelmediği bilinmektedir. 

Bu durumun giderilmesi için Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay üye seçimlerinde Anayasa Mah
kemesi raportörlerine kontenjan ayrılması yönünden yasal düzenlemeye gidilmesi önerilmek
tedir. Ayrıca, raportör görevinin maddî yönden de, çekici duruma getirilmesi lâzımdır. 

Sayın milletvekilleri, Anayasa Mahkemesi destek ve yönetim hizmetlerinde kadro cetveli
ne göre 125 kadro ile görev yapılması gerekirken bu işler 92 kişi tarafından yürütülmeye çalışıl
maktadır. Böyle yüce bir organın yönetim hizmetlerini gören kadrolarının da, bir an önce ta
mamlanması temennimizdir. 

Sayın milletvekilleri, 2949 Sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri 
Hakkındaki Kanun 13.11.1983 tarihide yürürlüğe konulmuştur. Anayasa Mahkememiz 1989 yı
lında, itiraz yolu ile 18, iptal yolu ile 8, şahıs başvurusu ile 4 dava gelmiş, böylece 1988 yılından 
devreden 23 dava ile, eldeki dava sayısı 53'e ulaşmıştır. Bunlardan 40 tanesi 1989 yılında karara 
bağlanmıştır. 1988 yılından devreden 1 adet, parti kapatma davası, ret olarak sonuca bağlanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyetimizin ve demokratik parlamenter 
sistemin hukuk alanındaki en güçlü kuruluşudur. Böyle yüce bir kuruluşta çalışanların daha 
rahat bir çalışma ortamına kavuşturulması, üyelerinin ve diğer çalışanlarının rahat ve huzurla
rının sağlanması, maddî sorunlarının halledilmesi için, gerekenin yapılmasını, yapılacak bü
tün çalışmaları Anavatan Grubu olarak destekleyeceğiz; 

Sayın milletvekilleri, 27 yıllık mazisi olan Anayasa Mahkemesi, bu müddet zarfında, ör
nek çalışmaları ile, Cumhuriyetimizin ve demokratik parlamenter sisteminin en güçlü kurulu
şu olduğunu kabul ettirmiştir. Her sene bütçelere, bu kuruluşta çalışanlar için konulan tahsi
satlarla, kuruluşta çalışanların huzur ortamı sağlanmakta, lojman ve araba sorunları gideril
meye çalışılmaktadır. Şu anda bütün ihtiyaçları giderilmemekle beraber, geçmiş senelere göre 
durumlarının daha iyi olduğunun kabulü gerekir. Birkaç sene zarfında, bu yüce kuruluşumuz
da çalışanların her türlü ihtiyaçlarının giderileceğine, bütçelerden yeterli tahsisatların ayrılaca
ğına olan inancımız tamdır. ' 

Sayın milletvekilleri, konuşmama son verirken, bütçenin hazırlanmasında tüm emeği ge
çenlere, bu arada Plan ve Bütçe Komisyonu Başkan ve üyelerine şükranlarımı arz eder, bütçe
nin, milletimize ve memleketimize hayırlı olmasını diler, hepinize grubum ve şahsım adına say
gılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Avcı. 
Sayın Adalate Bakanı, buyurun. 
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ADALAT BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin değerli üyeleri; Anayasa Mahkemesi bütçesi üzerinde konuşan siyasî parti gru
bu mensuplarına teşekkür ediyorum. Her üçü de, bu yüce kuruluşumuzun değeri, fonksiyon
ları hakkında müştereken olumlu kanaatlerini izhar etmişlerdir. 

Hukukun üstünlüğünü kabul etmeden, demokratik nizam içerisinde gelişmenin mümkün 
olması söz-konusu değildir. Hukukun üstünlüğünü, bugün için bütün medenî ülkelerin kabul 
ettiği ve en büyük değer olarak kabul ettikleri bir prensip olduğunda ittifak etmemiz gerekir 
ve bu da, konuşmalarımızda ittifak ettiğimiz bir gerçektir. Ancak, hukukun üstünlüğü prensi
binin tatbikatta ne şekilde yerine getirildiği meselesinde her zaman ihtilaflar, şüpheler varit 
olmuştur. Biz, Anavatan tktidarı olarak, hukukun üstünlüğüne inanıyoruz; bunun tabiî sonu
cu olarak da, Anayasamıza saygı duyuyoruz; Anayasa Mahkemesinin kararlarına da saygı du
yuyor ve yerine getirmek için azamî gayreti sarf ediyor ve yerine getiriyoruz. 

Şimdi, "Bu Anayasa dünyanın en iyi anayasasıdır veya Türkiye'nin şartlarına en uygun 
Anayasadır" diye bir iddiamız yoktur; ama bu Anayasanın hazırlanmasında emeği geçenlere 
teşekkür ediyoruz ve biz, bu Anayasaya saygı duyuyoruz. Buna rağmen, gelişen toplumlarda 
elbette ki, hukukun da gelişeceği esasına istinat ederek, sivilleşen toplumumuzda yeni bir Anayasa 
ihtiyacını da duyuyoruz ve bu sebeple de yeni Anayasa üzerinde, daha önceki Genel Başkanı
mızın açık beyanları olan bir Anayasa sistemini, özlü bir Anayasa sistemini benimsiyoruz. Ni
tekim, bizim bu düşüncemizi tenkit eden siyasî partiler de, bizzat şuradaki kısa konuşmaların
da aynı neticeye gelmişlerdir. Anavatan tktidarı talep ettiği zaman haksız gördükleri bu talebi, 
bilahara, bu Anayasanın bir ceza Anayasası olduğunu, birçok hükümler bulunduğunu söyle
mek suretiyle tenkit etmişler ve Anayasanın değişmesi umdesi üzerinde birleşmişlerdir. 

Muhterem milletvekilleri, cumhuriyet tarihinde birçok defa Anayasa değişiklikleri yapıl
mışsa da, bunlar şeklî Anayasa değişiklikleridir. Anayasalar, daha ziyade kurucu meclislerce 
değiştirilmiştir, tik defa Anavatan Partisi, Anayasanın bazı maddelerini sivil metotlarla değiş
tirme şansına sahip olmuş bir iktidardır. Nitekim, Anayasamıza, referandum gibi bir müesse
seyi getirmiştir ve mahallî seçimlerin öne alınması ve seçime gidebilmek için de bir referandum 
yapmıştır. O zaman mahallî seçimleri şiddetle arzu eden muhalefet partileri, mesele referandu
ma ve seçim sandığı başına gelince, Anayasa değişikliğinin referandumunu, iktidar partisine 
karşı bir cephe haline birleşerek, bir seçim müsabakası haline getirmişlerdir. Gerçi, neticede, 
tek başına aldığı oylarla Anavatan Partisi galip geldi ama halkımızın oylarıyla Anayasamızı 
değiştirme şansına sahip olmak imkânından mahrum kaldık. Bu suretle de, Anayasayı refe
randumla değiştirme şansımız son derece cesaret kırıcı bir hale gelmiştir. Yalnız o mu cesaret 
kırıcı hale gelmiştir?.. Muhalefetin seçim isteyip de, seçime gitmeme âdetini de görmek sure
tiyle, o noktada da muhalefetin arzularına uyma hususundaki cesaretimiz kırılmıştır. Nitekim, 
bugünlerde de sayın muhalefet sık sık erken seçimden bahsediyor; ama inansınlar ki, biz buna 
karar verirsek, onlar talep ettiği için, bir güven duygusu içinde olmayacağız. Çünkü, sandık 
göründüğünde, bu Anayasa değişikliğinde kaçtıkları gibi, yine kaçmayacaklarını garanti et
mek şansına sahip değiliz. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (tstânbul) — Gelin karar verelim, seçim yapalım Sayın Bakan. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Protokol yapalım. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Protokole lüzum var 

mı? Kanun tekliflerinizi bu Yüce Meclisten geri çekmişsiniz! Hiçbir surette, Anayasaya olan 
yemininizin dışında bir başka yeminle kimseyi bağlamak şansına sahip değiliz. Milletin huzu
runda seçim için verdiğiniz taahhütlerden o zaman caydınız. 
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Anavatan Partisi olarak bir seçimi mutlak arzu ederiz; yalnız, bu seçim sandığından kaç
ma meselesini bir başka türlü görüyoruz şimdi. Mahallî seçimlerde gördük, sonra yapılan 
18 seçimde gördük; bu seçimlerde Anavatan Partisi seçime giriyor, karşısındaki siyasî partiler 
birleşiyorlar -kaç taneyse- çoğu seçimden kaçıyor; bir tanesinin bayrağı altında seçime giriyor
lar, "Niye seçimden kaçıyorsunuz?" diye sorduğmuzda da, "Erkekliğin şartı, teke tek kavga 
ediyoruz" diyorlar; altısı bir tarafta, Anavatan bir tarafta... Buna rağmen, biliyorsunuz ki, 
bu seçimleri de Anavatan Partisi kazandı. 

Benim Anayasa mevzuunda asıl söylemek istediğim; 141, 142 ve 163 üncü maddeler de 
gündeme geldiği zaman, Anayasa değişikliklerinin söz konusu olabileceği görüldü. Bizim ikti
dar olarak, bu noktada muhalefet partilerinden bu Anayasa değişikliği hususunda -asgarî, 141, 
142 ve 163'ün değişmesi halindeki- müspet görüşlerini kendilerini bağlayıcı bir metin olarak, 
siyasî olarak kullanmak maksadıyla değil, tamamen teknik mahiyette talep ediyoruz. Çünkü, 
163 üncü madde değiştiği zaman Anayasanın değişmesi lazımsa, nasıl değişmesi lazım; görüş
leri nedir?.. Yok; 141,142 ve 163'te, tam kaldırma değil de, değişiklik söz konusu ise, o takdir
de olayı Anayasa bakımından nasıl mütalaa ederler; bilmemiz lazım. Bu çalışmaları da kısa 
zamanda takdim ederlerse memnun oluruz. 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 

Anayasa Mahkemesi bütçesi üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 

Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

7. — Anayasa Mahkemesi Başkanlığt 1990 Malî Yûı Bütçesi 

Prog. Bölüm 
Kodu Açıklama Programı 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 2 313 000 000 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 İnceleme ve Yargı Hizmetleri 1 533 000 000 

BAŞKAN — önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1990 yılı Anayasa Mahkemesi Başkanlığı bütçesinin "Satın Alınacak 
Taşıtlar Cetveli"nde sıra no 10'da yer alan 1 adet otobüsün tasarruf nedeniyle listeden çıkarıl
masını ve bunun karşılığı olarak 111 01 2 001 600 harcama kaleminden 40 milyon lira düşülme
sini arz ve teklif ederiz. 

— 234 — 



JfaAv>AA» 

Ülkü Güney 
Gümüşhane 

Ömer Macun 
Zonguldak 

Burhan Kara 
Giresun 

Adnan Yıldız 
istanbul 
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Onural Şeref Bozkurt 
Ankara 

Doğancan Akyürek 
istanbul 

BakiAlbayrak 
istanbul 

Adnan Kahveci 
istanbul 

Talat tçöz 
istanbul 
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Alaattin Fırat 
Muş 

Mahmut Karabulut 
Sivas 

Ali Rıfkı Atasever 
Tekirdağ 

Nihat Kitapçı 
Erzurum 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt HAZIM KUTAY (Ankara) — Ko
misyonumuzun yeterli çoğunluğu olmadığı için Meclisin takdirine sunuyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi oylanmza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge ka
bul edilmiştir. 

Kabul edilen önerge ile birlikte son rakamı okutuyorum : 

Prog. 
Kodu 

111 

900 

Açıklama 

İnceleme ve Yargı Hizmetleri 
BAŞKAN — Oylanmza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
TOPLAM 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm 
Programı 

1 493 000 000 

79 000 000 

3 885 000 000 

Anayasa Mahkemesi Bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Anajiflsa Mahkemesi Başkanlığı 1988 Malî Yüı Kesinhesabı 

Anayasa Mahkemesinin 1988 yılı Kesinhesabı Kanununun bölümlerine geçilmesini oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölümleri okutuyorum : 

1988 Yılı Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 

A —CETVELİ 

Genel 
Açıklama ödenek Toplamı 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 225 880 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

inceleme ve Yargı Hizmetleri 361 920 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 57 860 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 645 660 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Anayasa Mahkemesinin kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Bugünkü program tamamlanmıştır. 
Yarınki programda yer alan kuruluşların bütçelerini ve kesinhesaplarını görüşmek için, 

14 Aralık 1989 Perşembe günü saat 10.00'da toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 
Kapanma Saati: 18.55 

III. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, gemilerin kirli ve pis sularını almak için ülkemizde 

yapılmış olan tesislere ve bu tesislerin neden olduğu çevre sorunlarım ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı 
Cengiz Tuncer'in yazdı cevabı (7/949) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun "yazılı" olarak Sayın Ulaştırma Bakanı tarafından yanıtlanmasının 
sağlanmasına emirlerinizi saygılarımla dilerim. 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

1. Ülkemizde gemilerin kirli ve pis sularını alabilecek kamuya ve özel sektöre ait kaç adet 
alım tesisi vardır? Bulunduktan yerler nereleridir? 

2. Her bir tesise kuruluşundan bugüne kadar basılan petrollü su miktarı nedir? 

3. Bu alım tesislerinin yarattığı çevre sorunları nasıl giderilmektedir? Bu tesislere bası
lanlar nasıl yok edilmektedir. 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği 13.12.1989 

HÜKMÜ: 325-74/1242-29872 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 7.11.1989 tarih ve 7/949-3589/16844 sayılı yazınız. 

Tekirdağ Milletvekili Sayın Güneş Gürseler'in, gemilerin kirli ve pis sularını almak için 
ülkemizde yapılmış olan tesislere ve bu tesislerin neden olduğu çevre sorunlarına ilişkin ilgi 
yazınız eki yazılı soru önergesi incelenmiş ve cevaplarımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Cengiz Tuncer 
Ulaştırma Bakanı 

Soru 1. Ülkemizde gemilerin kirli ve pis sularını alabilecek kamuya ve özel sektöre ait 
kaç adet alım tesisi vardır? Bulundukları yerler nereleridir? 
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Cevap 1. Ülkemizde gemilerin kirli ve pis sularını alabilecek kamuya ve özel sektöre ait 
İstanbul, Antalya,.Giresun, Trabzon, Hopa, Haydarpaşa, Mersin, Derince, İskenderun, Sam
sun, Bandırma, tzmir, Botaş, Dörtyol Botaş, Toros Gübre, Kemer Yat Limanı, Antalya Kaleiçi 
Yit Limanı ve Tüpraş olmak üzere toplam 18 adet alım tesisi bulunmaktadır. 

Soru 2. Her bir tesise kuruluşundan bugüne kadar basılan petrollü su miktarı nedir? 
Cevap 2. Her bir tesise kuruluşundan bugüne kadar basılan petrollü su miktarı, İstan

bul Limanında 10 567 ton, Haydarpaşa Limanında 1 606 ton, Mersin Limanında 1 360 ton, 
Derince Limanında 400 ton, İskenderun Limanında 360 ton, Samsun Limanında 3 000 ton, 
Bandırma Limanında 10 ton, tzmir Limanında 4 180 ton olarak tesbit edilmiştir. 

Soru 3. Bu alım tesislerinin yarattığı çevre sorunları nasıl giderilmektedir? 3\ı tesislere 
basılanlar nasıl yok edilmektedir? 

Cevap 3. Sintine atıkları toplama ve arıtma tesislerine alınan kirli sular, tesislerde IMO 
kurallarına uygun olarak 15 ppm. mertebesinde arıtılıp elde edilen temiz su kanalizasyona ve
rilmektedir. Yağ-yakıt karışımı ise ayrı bir tankta toplanarak, bir kısmı yakımhk olarak kulla
nılmakta, bir kısmı ise satılmaktadır. 

2. — Ankara Milletvekili Eşref Erdem'in, Karakaya, Atatürk ve Mursal Köyü Barajları nedeniy
le gerçekleştirilen kamulaştırmalara ve henüz ödenmemiş olan kamulaştırma bedellerine ilişkin sorusu ve 
Bayındırlık ve İskân Bakanı Cengiz Altmkaya'tn yazdı cevabı (7/956) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Karakaya Barajı, Atatürk Barajı ve Sivas İli, Divriği İlçesi, Mursal Köyü'nde kurulması 

planlanan barajla birlikte adı geçen 3 adet barajın yapımı nedeniyle toprakları kamulaştırılan 
vatandaşlarımızın alacakları ile ilgili aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın 
Cengiz Altınkaya tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Eşref Erdem 
Ankara 

1. Karakaya Barajı, Atatürk Barajı ve Mursal Köyü barajlarında kaç köyün ve ne kadar 
vatandaşımızın topraklan kamulaştırılmıştır? 

2. Karakaya Barajı ve Atatürk Barajı kamulaştırmaları hangi yılda yapılmıştır? Bu ara
ziler hangi bedel üzerinden kamulaştırılmıştır? Kaç kişiye ödeme yapılmıştır? ödeme yapılma
yan kişi ve para miktarı ne kadardır? 

3. Barajzede paralarının ödemeleri yapılmadan, kamulaştırılan arazilerin Baraj Gelir Or
taklığı senetleriyle tam 4 kez satılığa çıkartıldığı ve 260 milyar lira kâr edildiği doğru mudur? 

4. Yıllar önce değer takdiri yapılan gayrimenkullerin, mahkeme kararlarının gecikmesi 
ve DSİ Bölge Müdürlüklerinin ödemeleri geciktirmelerinden dolayı, enflâsyonun çok yüksek
lerde gezdiği günümüzde, barajzedelerin alacaklarına bir fark ödemeyi düşünüyor musunuz? 

5. Söz konusu baraj ve gölet projeleriyle, proje alanı içinde kalan yörelerdeki vatandaş
larımızın öncelikle bulundukları yörelerde yerleştirilmeleri ve toplu konut imkânlarından ya
rarlandırılmaları düşünülmekte midir? 

6. Söz konusu projelerden dolayı uzak yörelere yerleştirilenlerin, istedikleri takdirde, kendi 
yöre ve bölgelerinde yerleştirilinceye kadar (kira, işsizlik primi, yiyecek, kredi vb.) bu ailelere 
her türlü yardımın devletçe yapılması düşünülmekte midir? 
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T.C. 
Bayındırlık ve tskftn Bakanlığı 

Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği 12.12.1989 
SAYI,: A-13A230/62-63-01/4298 

KONU : Ankara Milletvekili Eşref Erdem'in 
Yazûı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi: T.B.M.M. Başkanlığının 7 Kasım 1989 gün ve 7/956-3618/16945 sayılı yazısı. 
tlgi yazı ekinde alınan Ankara Milletvekili Eşref Erdem'in yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Soru 1. Karakaya Barajı, Atatürk Barajı ve Mursal Köyü barajlarında kaç köyün ve ne 

kadar vatandaşımızın topraklan kamulaştırılmıştır? ' 
Cevap 1. a) Karakaya Barajı: Baraj inşaatından yaklaşık 105 adet köyün tamamı etki

lenmiştir. Şahıslardan 190 000 da, köy tüzelkişiliklerinden de 3 654 da arazi kamulaştırılmıştır. 
Ayrıca, Hazine'den 54 000 da arazinin de tahsisi sağlanmıştır. 

Kamulaştırılan sahanın toplamı 17 756 adet parselden müteşekkil olup, bütün parsellerin 
kamulaştırma bedelleri hak sahiplerine ödenmiş ve baraj işletmeye açılmıştır. 

b) Atatürk Barajı: inşaatı devam eden bu barajdan 3 adet ilçe, 4 adet bucak 
ve 135 adet köy etkilenmektedir. Baraj rezervuarı 81 700 ha olup, kamulaştırmaya-tabi saha 
ise; 43 053 ha'İık bir alanı kaplamaktadır. Bugüne kadar 480 m. kotunda (talveg kotu 383 m.) 
72 adet köye ait 13 152 adet parselin kıymet takdiri yapılmış ve bu parsellerden 9 402 adedinin 

• kamulaştırma bedeli olan 57 763 milyar TL. hak sahipleri adına bankaya yatırılmıştır. 
c) Mursal Barajı: Sivas tli, Divriği Ilçesi'nde inşa edilen bu barajdan sadece 

Mursal köyü etkilenmiştir. Kamulaştırma işlemlerine 1985 yılında başlanan köyün, o yıldaki 
nüfus oranı esas alınarak 264 adet parselin kıymet takdiri yapılmıştır, tnşaat ve kamulaştırma 
çalışmaları sürdürülen söz konusu baraj için, bugüne kadar 134 ha arazi kamulaştırılmış ve 
kamulaştırma bedelleri karşılığı olarak da 251 000 000 TL. malikler adına bankaya bloke edil
miştir. Ancak, 104 adet parselin bedeli olan 123 000 000 TL. nakit yetersizliğinden ödeneme
miştir. Bu meblağın ödenmesi ile geri kalan 58 ha arazinin kamulaştırma işlemleri 1990 yılında 

. gerçekleştirilecek olup, barajda henüz su tutulmamıştır. 
Soru 2. Karakaya Barajı ve Atatürk Barajı kamulaştırmaları hangi yılda yapılmıştır? Bu 

araziler hangi bedel üzerinden kamulaştırılmıştır? Kaç kişiye ödeme yapılmıştır? ödeme yapıl
mayan kişi ve para miktarı ne kadardır? 

Cevap 2. a) Karakaya Barajı: Bu barajın kamulaştırılması 1980-1987 yılları arasında 
yapılmıştır. 1987 yılı sonuna kadar kamulaştırmaya tabi olan 17 756 adet parsel için 18,5 mil
yar TL. ödenmiştir. Değişik tarihlerdeki ortalama kamulaştırma değerleri olarak : 

Yıl Arazi bedeli (TL/da) 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

13 000.-
18 000.-
23 000.-
40 000.-
65 000.-
110 000.-
175 000.-
225 000.-
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Kamulaştırma bedellerinin tamamı malikler adına bankaya yatırılmış ve mülkiyet ihtilafı 
olmayan parsel sahipleri bedellerini almışlardır, ihtilaflı parsellerin bedeli ise; çözümünü mü
teakip, bankaca hak kazananlara ödenecektir. 

b) Atatürk barajında kamulaştırma çalışmalarına 1983 yılında başlanmış ve 
öngörülen program gereğince bu çalışmaların 1991 yılında sonuçlandırılması planlanmıştır. Yıl
lara göre kamulaştırma değerleri ise; 

Yıl Arazi (kuru) bedeli (TL/da) 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

15 000.-
30 000.-
50 000.-
80 000.-
160 000.-
600 000.-
1 000 000.-

60 000.-
90 000.-
150 000.-
300 000.-
350 000.-

1 700 000.-
2 000 000.- dir. 

1983 yılından bugüne kadar 13 152 adet parselin kıymet takdiri yapılmış olup, bunun top
lam bedelide, 121 072 000 000.- TL. tutmaktadır. 9 402 adet parselin kamulaştırma karşılığı 
olarak 57 763 000 0Q0.- TL. hak sahipleri adına bankaya yatırılmıştır. Ayrıca, Toplu Konut 
ve Kamu Ortaklığı idaresince verilen 35 000 000 000.- TL., 800 parsel için kullanılacaktır. 

Böylece, kamulaştırılan parsel sayısı 10 202 adet'e ödenen para miktarı ise 76 763 000 000.-
TL. sına ulaşacaktır. Geri kalan 2 950 adet parselin kamulaştırma bedeli karşılığı olan 44 390 
000 000.-.TL. sının da en kısa sürede teminine çalışılacaktır. 

Şu durumda barajdaki su seviyesi 400 m'dir. Kamulaştırma bedeli ödenmeksizin taşın
mazların su altında bırakılması söz konusu olmadığı gibi, 452 m. kotu altında bedeli ödenme
miş taşınmaz da bulunmamaktadır. 

480 m. kotuna kadarki mezralar da dahil olmak üzere bütün yerleşim yerlerinin bedelleri 
ödenmiş olup, ayrıca su kotu bugüne kadar 432 m.'yi aşmamıştır. 

ödeme işlemi devam eden parsellerin kıymet takdirleri 1988 yılında yapılmış olup, bun
dan sonra yapılacak kamulaştırmalar da 480 m. ile max. su kotu olan 542 m. arasında yer 
alan taşınmazlar için toplam 355 000 000 000.* TL. kamulaştırma bedeli ödeneceği tahmin edil
mektedir. 

Soru 3. Barajzede paralarının ödemeleri yapılmadan, kamulaştırılan arazilerin Baraj Gelir 
Ortaklığı senetleriyle tam 4 kez satılığa çıkartıldığı ve 260 milyar lira kâr edildiği doğru mudur? 

Cevap 3. 2983 Sayılı' 'Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması "hak
kındaki Kanun ve 84/8495 Sayılı "Kamu Ortaklığı Fonu Yönetmeliği "ne göre oluşturulan "Ka
mu Ortaklığı Fonu" anılan Kanun ve Yönetlemik hükümleri çerçevesinde kamu hizmeti gör
mekte olup, kâr amacı bulunmamaktadır. 

Halkın tasarruflarına güvenilir bir gelir getirecek şekilde düzenlenerek satışa sunulan 
Gelir Ortaklığı Senetleri ile toplanan tasarruflar, ülke kalkınması ve toplumun ekonomik, sos
yal refahı açısından önem arzeden altyapı yatırımlarının finansmanı için kaynak oluşturmak
tadır. Bu tür tesisler normal bitiş tarihlerinden çok daha erken bitirilerek ekonomiye kazandı
rılmaktadır. 
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Satılığa çıkarıldığı iddia edilen yerlere ilişkin Gelir Ortaklığı Senetlerinin kamulaştırılan 
arazilerle ilgisi bulunmayıp, tamamen Karakaya Barajı ve HES'nın elektrik üretim gelirleridir. 

Karakaya Barajı Gelir Ortaklığı Senetleri de adı geçen Kanun ve Toplu Konut ve Kamu 
Ortaklığı Kurulu (Bu kurul daha sonra bütün görev ve yetkilerini Yüksek Planlama Kurulu'na 
devretmiştir) kararları doğrultusunda 100 milyar TL.'lik "A" tertibi, 30'ar milyar TL.'lik " B " 
ve " C " tertipleri ile 100 milyar TL.'lik " D " tertibi olmalrüzere toplam 260 milyar TL. nomi
nal değerde ihraç edilmiştir. İhraç yılında Karakaya Barajı üniteleri istikrarlı bir üretime henüz 
kavuşmadığından Keban Barajı gelirlerine endekslenmiştir. Yüksek Planlama Kurulu Kararı 
uyarınca, Gelir Ortaklığı Senetlerine ilişkin Baraj gelirlerinin belirli bir yüzdesi tanımlanan za
man içinde ve dönemler halinde gelir payı olarak tasarruf sahiplerine ödenmektedir. 

Bu ihraçlar ile altyapı tesislerinin finansmanı için bir borçlanma modeli getirilmiştir. Ay
rıca, senet hamillerine getiri olarak gelir payları dağıtılmakta ve vade sonunda da anaparalar 
geri ödenmektedir. 

Soru 4. Yıllar önce değer takdiri yapılan gayrimenkullerin, mahkeme kararlarının gecik
mesi ve DSt Bölge Müdürlüklerinin ödemeleri geciktirmelerinden dolayı, enflasyonun çok yük
seklerde gezdiği günümüzde, barajzedelerin alacaklarına bir fark ödemeyi düşünüyor musunuz? 

Cevap 4. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 15 inci maddesi uyarınca, kıymet tak
dirlerinin taşınmaz maliklerine tebliğ tarihi ile kamulaştırma karan arasında bir yıldan fazla 
süre geçmesi halinde hak sahipleri mahkemeye müracaatla dava tarihi itibariyle yeniden kıy
met takdiri yapılmasını isteyebilmektedir. Dolayısiyle, bedel artırım davası açanlara, mahke
meler bunun dışında Vo 30 faize karar vermekte ve bu faiz ise ödeme gününe kadar uygulan
maktadır. Bunun dışında, ayrıca yasal olarak bir ödeme söz konusu değildir. 

Karakaya barajında, bedel artırım davaları nedeniyle davacılara 42 milyar TL. ödenmiş 
olup, ödenek ve nakit bekleyen 17 milyar TL. tutarında da borç bulunmaktadır. 

Atatürk barajında ise; bedel artırım davalarından dolayı hak sahiplerine 5,7 milyar TL. 
ödenmiş ve 3,1 milyar TL. kesinleşmiş ilâm borcu için de ödenek beklenmektedir. 

Soru 5. Sözkonusu baraj ve gölet projeleriyle, proje alanı içinde kalan yörelerdeki va
tandaşlarımızın öncelikle bulundukları yörelerde yerleştirilmeleri ve toplu konut imkânların
dan yararlandırılmaları düşünülmekte midir? 

Soru 6. Sözkonusu projelerden dolayı uzak yörelere yerleştirilenlerin, istedikleri takdir
de, kendi yöre ve bölgelerinde yerleştirilinceye kadar (kira, işsizlik primi, yiyecek, kredi vb) 
bu ailelere her türlü yardımın devletçe yapılması düşünülmekte midir? 

Cevap 5-6. a) Karakaya Barajı tskân Çalışmaları: 2510 Sayılı"iskân Kanunun Ek-10 un
cu Maddesi gereğince; yerleşim yerleri kamulaştırılıp, geçim imkânlarını kaybeden vatandaşla
rımızın istedikleri takdirde Devletçe gösterilen yerlerde, yine isteklerine bağlı olarak da şehirsel 
veya tarımsal iskânları Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca sağlanmaktadır. 

Malatya ve Elazığ tilerinden Devlet eliyle iskânlarını isteyen 249 vatandaşımızdan 117 ai
lenin Aydın tli Söke tlçesi Kınkiçi mevkii Denizköy'de, 132 ailenin de Konya tli Merkez tlçeye 
bağlı Yağlıbayat köyünde tarımsal iskânları sağlanmıştır. 

Ayrıca, Devletin gösterdiği yerde iskânını istemeyen 589 aile kendi köy hudutlan içinde, 
baraj kot alanı dışında kalan arazileri üzerinde yerleşmek istemişlerdir. Bunun üzerine 2510 
Sayılı Kanunun EK—11 inci Maddesine göre seçilen yeni yerleşim alanlarına bu ailelerin nakli 
için kredili inşaat uygulaması çalışmaları sürdürülmektedir. 
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Aydın tünde tarımsal iskânları sağlanan ailelere toplam S923 dekar 133 m1 arazi dağıtıl
mış olup, yapılan tarımsal iskân projesine göre her aileye 18 dekar taram arazisi, 20 dekar zey
tinlik yapılabilecek fundalık arazi verilmiştir. Ayrıca, 18 ay müddetle kendilerine asgarî ücret 
üzerinden karşılıksız yardım yapılmış ve yıllık işletme kredileriyle desteklenerek üretken duru
ma gelmeleri temin edilmiştir. 

Konya tünde tarımsal iskânları sağlanan her aileye, 155 dekar arazi verilerek 18 ay müd
detle karşılıksız yardım yapılmıştır. Bunlara ilaveten 5 yıl üst üste yıllık işletme kredisi verile
rek, tarım arazilerini işleyebilecek nitelik ve sayıda tarım araç gereçleriyle donatılmışlardır. 

b) Atatürk Barajı tskân Çalışmaları: Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır tilerinden top
lam 525 aile tarımsal, 631 aile de şehirsel iskâna tabi tutulmuştur. 

Şehirsel iskân talep eden 631 aileden 196 aileye konut, 392 aileye arsa verilmiş, geri kalan 
43 aileden 18 aileye Y. Samsat İlçesinde konut yaptırılacak ve 25 aileye de kendi istekleri doğ
rultusunda arsa verilecektir. 

Tarımsal iskân isteyen ailelerden 98'i için Aydın tli Söke tlçesi Yahköyde yaptırılan 100 
konutun tahsisi ve Şanlıurfa tli Ceylanpınar tlçesi ile Diyarbakır tüne de 2 ailenin tarımsal 
iskânları gerçekleştirilmiştir. Geriye kalan 425 aile için de arazi kaynağı arama çalışmaları sür
dürülmektedir. 

Aydın tli Söke tlçesi Yahköyde tarımsal iskâna tabi tutulan ailelerin yeterli gelire sahip 
olabilmeleri için hazırlanan tarımsal iskân projesine göre, her aileye birinci sınıfa eşdeğer 18 
dekar tarım arazisi ile 20 dekar zeytinlik yapılabilecek fundalık arazi verilecektir. Bir yıl sürey
le karşılıksız yardım ödentisine başlanmış ve ayrıca, bu ailelere yan gelir sağlamak amacıyla 
proje gereğince halıcılık veya turizm uğraşılarına ilişkin kredi açılacaktır. 

Bilginize arz ederim. 

Cengiz Altınkaya 
Bayındırlık ve tskân Bakanı 

3. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde ili Ulukışla ilçesine bağlı bazı köylerin televiz
yon yayınlarım izleyebilmeleri için bölgeye yansıtıcı konulup konulmayacağına ilişkin sorusu ve Ulasttrr-
ma Bakanı Cengiz Tuncer'in yazdı cevabı (7/975) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı Sayın Cengiz Tuncer tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasını arz ederim. -

Saygılarımla. 

Doğan Baran 
Niğde 

Soru : Niğde tli, Ulukışla ilçesine bağlı Alihoca, Katrancı, Koçak, Ardıçlı, Çanakçı, Ka
baklı, Tekneçukur, Hozor, Maden ve Hasangazi'den oluşan ve toplam 6 500 nüfusu bulan köy 
grubu yansıtıcı olmadığından 15 yılı aşkın bir zamandan beri maalesef televizyonu izleyeme
mektedir. Yansıtıcı konulup konulmamasmın düşünülüp düşünülmediği hususunda tarafıma 
bilgi verilmesi. 
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T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği 13.12.1989 

HÜKMÜ : 525-75/1243-29871 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: 16.11.1989 tarih ve 7/975/3708/17235 sayılı yazınız. 

Niğde Milletvekili Sayın Doğan Baran'ın Niğde İli Ulukışla ilçesine bağlı bazı köylerin 
televizyon yayınlarını izleyebilmeleri için bölgeye yansıtıcı konulup konulmayacağına ilişkin il
gi yazınız eki yazıtı soru önergesi incelenmiş ve cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Cengiz Tuncer 
Ulaştırma Bakanı 

Soru 1. Niğde ili, Ulukışla ilçesine bağlı Alihoca, Katrancı, Koçak, Ardıçh, Çanakçı, Ka
baklı, Tekneçukur, Hozor, Maden ve Hasangazi'den oluşan ve toplam 6 500 nüfusu bulan köy 
grubu yansıtıcı olmadığından 15 yılı aşkın bir zamandan beri maalesef televizyonu izleyeme
mektedir. Yansıtıa konulup konulmamasımn düşünülüp düşünülmediği hususunda tarafıma 
bilgi verilmesi. 

Cevap 1. Niğde ili Ulukışla ilçesine bağlı Alihoca ve çevresindeki Koçak, Kozluca, Ça
nakçı, Kalederesi ve Çifte köylerinde televizyon yayınlarının iyi kalitede izlenmesini sağlamak 
üzere Tek Ardıçh Tepe Mevkiinde yardımcı verici yeri seçimi yapılmıştır. 

Bölgede aktarıcı kurmak üzere yeterli işaret seviyesi, yörenin çok engebeli olan arazi yapı
sı sebebiyle bulunamamıştır. Bu nedenle aktarıcı yerine küçük güçlü TV verici istasyonu ve 
TV programlarını uydu aracılığıyla alan TVRO alıcı sistemi kurulması planlanmıştır. 

Yol, bina, anten direği ve orta gerilim enerji nakil hattı gibi alt yapı çalışmalarına başlan
mış olup halen devam edilmektedir. Diğer taraftan istasyon için gerekli teçhizat siparişe bağ
lanmıştır. 

Verici istasyonu TV-I ve TV-II programları aynı anda başlayacak şekilde 1990 yılı yazında 
işletmeye açılacaktır. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

45 İNCİ BİRLEŞİM 
13 . 12 . 1989 Çarşamba 

Saat : 10.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

x 1. — 1990 MaK Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/618) 
(S. Sayısı : 281) (Dağıtma Tarihi : 6.12.1989) 

X 2. — 1988 Malt Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1988 Malt Yılı Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/598, 3/993) (S. Sayısı: 
287) (Dağıtma tarihi : 6.12.1989) 

x 3. — Katma Bütçeli İdareler 1990 MaK Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/619) (S. Sayısı : 282) (Dağıtma tarihi : 6.12.1989) 

x 4. — 1988 Malt Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk 
Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1988 Malt Yılı Katma Büt
çeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/599,3/994) 
(S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 6.12.1989) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

( x) Açık oylamaya tabi iğleri gösterir. 


