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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 09.00'da açılarak iki oturum yaptı. 
1991 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile 

1989 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli tdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarılarının 
(1/752, 1/753; 1/732,3/1398; 1/733, 3/1399) (S. Sayıları: 488,489,495,493) tümü üzerindeki 
görüşmeler tamamlanarak, maddelere geçilmesi kabul edildi ve tasarıların 1 inci maddeleri okun
du. 

11 Aralık 1990 Salı günü saat 10.00'da toplanmak üzere birleşime saat 20.50'de son veril
di. 

Başkan 
ismet Kaya Erdem 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
istanbul Ordu 

Mustafa Sarıgûl Ertuğrul Ozdemir 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
11 . 12 . 1990 Salı 

Teklifler 
1. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve iki Arkadaşının, Hatay ilinde ikâmet Eden, Geçmişte 

ve Halen Toprak Kiralayanlara Toprak Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/448) (Tarım, Or
man ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.12.1990) 

2. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, 21.5.1986 Tarihli ve 3289 Sayılı Gençlik 
ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin (g) 
Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/449) (Sağlık ve Sosyal işler ve Plan ve Bütçe 
komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.12.1990) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili E. Yıldın m Ava 

KÂTİP ÜYELER: AU Sami Akkaş (Balıkesir), Mümin Kahraman (Çanakkale) 

— » 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 45 inci Birleşimini açıyorum. 
1991 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanunu Tasarılarıyla, 1989 Malî Yılı Kesinhesap Ka

nunu Tasarıları üzerinde görüşmelere devam edeceğiz, 
Ancak, görüşmelerden önce, Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır; okutacağım. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemo-
çin'in dönüşüne kadar, Dışişleri Bakanlığım, Devlet Bakanı Af. Vehbi Dinçerler'in vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1482) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığının tezkereleri vardır; okutup bilgilerinize sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 7-8 Aralık 1990 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cum
huriyetine gidecek olan Dışişleri Bakam Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in dönüşüne kadar; Dı
şişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in dönüşüne 
kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1483) 

BAŞKAN — Bir başka tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

8-10 Aralık 1990 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Devlet 
Bakanı Cemil Çiçek'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Keçeci
ler'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize 
sunarım. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
— 150 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 
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3. — Belçika'ya giden Millî Savunma Bakanı H. Hüsnü Doğan'm dönüşüne kadar, Millî Sa
vunma Bakanlığına vekâlet etmesi uygun görülen Dışişleri Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin aynı ta
rihte yurt dışında olacağından, Millî Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Kâmran Inan'tn vekillik 
etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1484) 

BAŞKAN — Bir diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

îlgi: 29 Kasım 1990 gün ve 39-06-163-90-588 sayılı yazımız. 
Görüşmelerde bulunmak üzere 2-8 Aralık 1990 tarihleri arasında Belçika'ya giden Millî 

Savunma Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın dönüşüne kadar; Millî Savunma Bakanlığına, Dışişleri 
Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in vekillik etmesi ilgi yazımızla uygun görülmüştü. 

Ancak, Dışişleri Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 7 Aralık 1990 tarihinde yurt dışında 
olacağından, Millî Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Kâmran tnan'ın vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS SORUŞTURMASI VE MECLÎS 
ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — Diyarbakır Milletvekili Hikmet Çetin ve 23 arkadaşının, Körfez krizi ile ilgüiyeni gelişme
ler ve bu konuda izlenen politika konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/34) 

BAŞKAN — Bir genel görüşme önergesi vardır; okutuyorum: 
6.12.1990 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Körfez krizi ile ilgili gelişmeler, Birleşmiş milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı son karar
la yeni bir boyut kazanmıştır. Güvenlik Konseyi, 15 Ocak 1991 tarihine kadar Irak'a Kuveyt'
ten tamamıyla çekilmesi için süre tanımış, aksi takdirde Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin, bu 
yönde uygun görecekleri, her türlü yola başvurmasını isteyen bir karar almıştır. 

Bu durum, konuyu Türkiye açısından son derece önemli ve öncelikli bir noktaya getirmiş
tir. Söz konusu kararın olası sonuçları düşünüldüğünde, Türkiye'nin Körfez'e askerî bir'lik gön
dermesine ve Türkiye'de yabancı ülke kuvvetlerini bulundurmasına olanak sağlayan TBMM 
kararlarının, bu çok ciddî gelişmeler karşısında, gerek ülke çıkarları, gerek yasal yönlerden 
TBMM'de yeniden ve ivedilikle görüşülmesinin kaçınılmaz olduğu kesindir. 

Hükümetin, TBMM tarafından kendisine verilen yetkiyi fiilen Sayın özal'a devretmiş ol
ması da konunun önemli bir başka boyutunu oluşturmaktadır. .Çünkü, Anayasaya göre so
rumsuz ve yetkisiz olan Cumhurbaşkanının hukuk dışı yürüttüğü Körfez Politikası, toplumun 
her kesiminde büyük tedirginlik ve giderek derinleşen güvensizlik ortamı yaratmıştır. Körfez 
politikası Sayın özal tarafından Parlamento, Hükümet ve tüm kamuoyu dışlanarak bireysel, 
keyfî, dayatmacı ve her türlü maceraya açık bir noktaya getirilmiştir. 

önümüzdeki bir aylık süre, ülkemizin geleceği, toplumumuzun güvenliği ve yararları açı
sından son derece önemlidir. Bu nedenle, konunun tüm boyutlarıyla ve ivedilikle TBMM Ge
nel Kurulunda ele alınması amacıyla, Anayasanın 98 inci ve içtüzüğün 100 ve 101 inci madde
leri uyarınca bir genel görüşme açılmasını saygıyla arz ederiz. 
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Rüştü Kurt 
Giresun 

Cemal Şahin 
Çorum 

Kâzım Ulusoy 
Amasya 

Halil Çulhaoglu 
İzmir 

Tayfur Ün 
Bilecik 

Mehmet Fuat Erçetin 
Edirne 

Ali Şahin 
Kahramanmaraş 

Ayhan Arifağaoğlu 
Artvin 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 

Ömer Türkçakal 
Kocaeli 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Erol Köse 
Kocaeli 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge, gündemde yerini alacak ve genel görüşme açılıp açılmaması konusundaki öngö-

rüşme, sırasında yapılacaktır. 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

4. — Ölüm cezasına hükümlü Mustafa Bahar hakkındaki dava dosyasının (3/310) geri verilmesi
ne ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1485) 

BAŞKAN — Başbakanlığın, bir geri isteme tezkeresi vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: a) 23.9.1985 gün ve 19-301-16286 sayılı yazımız. 
b) Millî Savunma Bakanlığının 19.11.1990 gün ve MlY.: 24-3-90/As. Adi. tşl. thb. Yet. As. 

Czev. Ş. Sayılı yazısı. 

Kahramanmaraş toplumsal olaylarına katılmak suçlarından Adana SYNT. 1. No.lu Aske
rî Mahkemesinde ölüm cezasına mahkûm edilen ve Askerî Yargıtay 1 inci Dairesince bu ceza
ları onaylanarak kesinleşen Mustafa Bahar, Mahmut Doğan, Ahmet Denizdolduran, Hüseyin 
(Faruk) Köse, Şevket Ünal ile Süleyman Domurcuk'Ia ilgili dava hakkındaki ilgi (a) yazımız 
ve ekleri gereği yapılmak üzere sunulmuştu. 
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Hikmet Çetin 
Diyarbakır 
Ali Topuz 
istanbul 

Ömer Çiftçi 
Ankara 

İbrahim Tez 
Ankara 

Hasan Fehmi Güneş 
tstanbul 

Erol Ağagil 
Ankara 

Ekrem Kangal 
Sivas 

Mustafa Kul 
Erzincan 

Ahmet Ersin 
İzmir 

Ali Haydar Erdoğan 
tstanbul 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli 



T.B.M.M. B : 45 11 . 12 . 1990 O : 1 

Hükümlülerden Mustafa Bahar'tn, Ceyhan özel Tip Cezaevinde, 10 Ekim 1990 tarihinde 
ölmesi sebebiyle hakkında verilip kesinleşen ölüm cezasının T.C.K.'nun 96/2 nci maddesi gere
ğince ortadan kaldırılmasının kararlaştırıldığına dair, Millî Savunma Bakanlığının ilgi (b) ya
zısı ile Ankara SYNT. Askerî Savcılığının 6 Kasım 1990 gün ve 1990/523 sayılı kararı ekte gön
derilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 87 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 

Yıldırım Akbutut 
Başbakan 

BAŞKAN — Adalet Komisyonunda bulunan dosya geri verilmiştir. 

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 1991 Malî Ytlı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasardan 
üe 1989 Mali Ytlı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Taşanları (1/752, 
1/753; 1/732, 3/1398; 1/733, 3/1399) (S. Sayısı: 488, 489, 495, 493) (1) 

A) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 1991 Mali Ydt Bütçesi 
2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 1989 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Programa göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi ve kesinhesabının gö
rüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon, Hükümet ve Başkanlık temsilcisi yerlerini aldılar. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi üzerinde, grupları ve şahısları adına söz alan sayın 

üyelerin adlarını sırasıyla okuyorum: 
Gruplar adına; Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Muslih Görentaş, Sosyaldemokrat 

Halkçı Parti Grubu adına Sayın Mustafa Timisi, Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Orhan 
Şendağ. 

Şahısları adına; lehinde, Kayseri Milletvekili Sayın Nuh Mehmet Kaşıkçı; aleyhinde, tzmir 
Milletvekili Sayın Ahmet Ersin. 

tik söz, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Görentaş'm. 
Buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Gruplar adına konuşma süresi 30'ar dakikadır. 

ANAP GRUBU ADINA MUSLİH GÖRENTAŞ (Van) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 1991 malî yılı bütçesi üzerinde, Anavatan Partisi Gru
bunun görüşlerini arz etmek üzere huzurunuzdayım. Grubum ve şahsım adına, Yüce Heyetini
zi saygı ile selamlarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, şu muhakkak ki, dünyada en güzel rejim, demokratik parla
menter rejimdir. Bu rejim fazilet rejimidir. Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisini kurarken 
şöyle demiştir: "Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk Milletinin asırlar süren arayışlarının özü 
ve onun bizzat kendisini idare etme şuurunun canlı bir timsalidir." Demokratik parlamenter 

(1) 488, 489, 495, 493 S. Sayılı Basmayazüar 10.12.1990 tarihli 44 üncü Birleşim Tutanağına ekli
dir. 
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rejimde halkın sesi vardır, refah ve saadet vardır, hak vardır. Bunun canlı bir delili, Doğu Blo-
ku ülkelerinin, Marksist - Leninist sistemi bırakıp, demokratik parlamenter sisteme yönelme
leridir. 

Rejimler, dünya dediğimiz bu kürenin üzerindeki taze topraklara benzer; birtakım heye
lan ve sarsıntılardan sonra toprak yerleşir; rejimler de böyledir. Ülkemizde de birtakım sarsın
tılar olmuştur. 27 Mayıs, 22 Şubat, 21 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül gibi. Temenni ederim ki, ülke
mizde demokratik parlamenter rejim tam yerleşmiştir. Artık hiçbir sarsıntıya gerek yok. Çün
kü, her müdahale ülkeyi yıllarca geri götürüyor. Bu bakımdan Türkiye'de, bütün müesseseleri 
ile, yani Parlamentosu ile, Ordusu ile, basını ile, partilileriyle ve tüm milletiyle, bu rejimi koru
maya mecburuz. Batı, 18 inci Yüzyıldan itibaren bu rejimi benimsemiş. Mesela, yasama doku
nulmazlığı ingiltere'de üç yüz sene evvel kabul edilmiştir. Kralla parlamentonun çatıştığı yıl
larda, yürütmeyi temsil eden kral, kendisine muhalefet eden parlamento üyelerini tutuklattırı
yor, böylece, istemediği kişileri parlamento dışına atarak, muhalefetlerini önlüyordu. Sonun
da, 1689 tarihli "Halk Bildirgesi"yle, böylesi uygulamaları yasaklar.. Parlamento içindeki söz 
ve tartışma özgürlüğü engellenmeyecek ve bundan ötürü parlamento dışında hiçbir yargı mer
cii önünde soruşturma açılmayacaktır. Gerçi, üç asır evvel bu rejimi kabul eden milletlerle ken
dimizi mukayese etmesek bile, 20 nci yüzyılda, Türk Parlamenterlerinin, oyundan veya sözün
den dolayı isticvab edilmesi caiz değildir. 

Rejimin tam yerleşmesi, parlamentonun saygınlığı ile mümkündür. Parlamentonun say
gınlığım da ilk olarak parlamenterler sağlar. Her parlamenter, ferden-ferdâ, Türk Milletini temsil 
eder. Bu bakımdan, hareketlerinde, beyanatlarında çok dikkatli olmaları gerekir. Parlamento 
âdabına riayet etmeleri şarttır. Hatırlarım, Hamdullah Suphi Tanrıöver, Faik Ahmet Barutçu, 
Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Tevfik tleri, tsmaîl Rüştü Aksal gibi şahsiyetler, birbirlerinin ya
nına gittikleri zaman, oturan milletvekili ayağa kalkar, göğsünü ilikler... öbürü oturuncaya 
kadar... tşte ben bunun özlemini duyuyorum. Yalnız, şu hususu da kıvançla söyleyebilirim ki, 
Parlamentomuzda kaba kuvvete başvurulmuyor; bu da, medenî ölçüler dahilinde parlamen
terlerin münasebetlerini gösterir ve sevindiricidir. 

1961-1969 yılları arasını hatırlıyorum. Çok kavgalı celseler olmuştur. Kafalar kırılmış, yum
ruklaşmalara yer verilmiştir. Hamdolsun şimdi bu olaylar yoktur. 

Sayın milletvekilleri, şu muhakkak ki, hür basın, ancak demokratik parlamenter rejim
lerde olur; bu rejimin dışındaki rejimlerde hür basın olamaz; hür basının olmadığı ülkelerde 
de, demokratik rejim olamaz. Demek ki, bu iki müessese birbirinin mütemmimidir. Fakat, üzüntü 
ile arz etmek zorundayım ki, bırakın parlamentoyu yüceltmeyi, devamlı, basın tarafından hır
palanmıştır. Bu da yanlış bir yoldur. Bangır bangır bağırıyoruz. Ve "Muasır medenî milletler 
seviyesine çıkacağız" diyoruz. Hangi yoldan çıkacağız?; patikadan mı, keçiyolundan mı?.. Uçu
ruma yuvarlanırız!.. Bu seviyeye nasıl çıkılır? O seviyeye gelen milletlerin takip ettiği standart 
yoldan (yani, doğruluk, samimiyet, engelsiz ve ciddiyet yolundan) ulaşılabilir. 

Muhterem arkadaşlar, şunu merak ediyorum: Acaba, bizden sonraki nesiller hakkımızda 
ne düşünecekler? Muhakkak ki, babalarımız, dedelerimiz hesap bilmiyorlardı diyecekler. Ba
kınız, 1954 yılında X. Dönem Milletvekili olarak bu Meclise katıldım. 1961 yılında I. Dönem 
Milletvekili oldum; V. Dönemde bu son buldu. Ondan sonra, 1983 seçimlerinde XVII. Dö
nem, şimdi de XVIII. Dönem hüviyetini taşıyoruz. Hiçbir matematik profesörü, bu hesabın 
içinden çıkamaz. Neymiş, bir ikinci cumhuriyet kurulmuş!.. Atatürk, cumhuriyeti Türk genç
liğine emanet ederken, "Bu cumhuriyet ilelebet yaşayacaktır" demiştir. Emanetçilerce Atatürk 
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ilkelerine bağlı olanlarca(î) şöyle denildi: "Ey Atatürk! Senin ilkelerine bağlı olduğumuz için 
senin kurduğun cumhuriyeti kapatıp yeni bir cumhuriyet kuruyoruz(!)" Tarihçiler bunu nasıl 
değerlendirecek bilemiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, şu muhakkak ki, tek gurur kaynağımız Ordumuzdur; tarih boyun
ca, yenilmez bir güçle, daima, ulusuna şan ve şerefle zaferler kazandırmış, tarihimize altın say
falar eklemiştir. Gururla ifade edebilirim ki, Ordumuz mensupları şimdi çok iyi şartlarla eği
tilmiş, üstün bilgiye ve geniş dünya görüşüne sahiptirler. Onun için, Ordumuzun modern ve 
teknik cihazlarla teçhiz edilmesi için hiçbir fedakârlıktan kaçınmamamız gerekir. 

Benazir Butto'nun Amerikan Kongresinde yaptığı konuşmadaki bir cümlesi çok hoşuma 
gitti, o da şu idi: "Amerika'nın en beğendiğim tarafı ordusunun politikaya bulaşmaması dır." 

Muhterem arkadaşlar, ben çok erken politikaya atıldım; 22 yaşımdan beri aktif politika
nın içindeyim. Bir daha da dünyaya geliş olsaydı, herhalde yine politikacı olarak gelecektim. 
Bunu şu bakımdan arz ediyorum. Politika, bulaşıcı bir nesnedir, bundan kurtuluş çok zordur; 
morfin gibidir, müptelası oldun mu bırakamazsın. Şahsımda bunu denedim... 1957 seçimle
rinde seçimi kaybettim, Yassıada'ya gitmedim... İstanbul'da ticaret hayatına atıldım, güzel bir 
yaşantım vardı; zevk vermedi. 1961 yılında arkadaşlarımın bir kısmı idam ediliyor, bir kısmı 
müebbet hapse mahkûm oluyor; ben il il dolaşıp teşkilat kuruyordum. Bunun için, demokra
tik parlamenter rejime inanmış, yenilmez bir güce sahip şerefli Ordumuzun politikaya bulaş
mayacağına imanım vardır. 

Muhterem milletvekilleri, bir hususa temas etmek istiyorum: Bunu arz ederken bütün sa
mimiyetimle ifade ediyorum, gerçi bir parti adına konuşuyorum, ama sizi temin ederim hiçbir 
çıkarım, hiçbir siyasî hissim yok. Siyasî his tesiri altında değilim, bir art düşünce veya şahsî 
çıkarım da yok. Çünkü, ben artık, ununu elemiş, eleğini asmış bir insanım; hiç kimseye min
net etmem. [DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar(!)] 

Hatta, bir milletvekili olarak da değil, bu memleketin bir evladı olarak, objektif düşünen, 
bir vatandaş sıfatıyla şunu söylemek istiyorum: Halen meri olan Anayasamızın 102 nci mad
desine göre, Cumhurbaşkanını Türkiye Büyük Milet Meclisi seçer. Muğlak bir tarafı yok, tef
sire de muhtaç değildir. Partiler neden kurulur, liderler niçin mücadele ederler; iktidar olmak 
için. tktidar olunca o makama siz oturacaksınız. O yüce makamın yıpranmaması lazım. Sayın 
liderlerin, Cumhurbaşkanıyla fikir teatisinde bulunmaları gerekir. Bilgi aktarıp, bilgi alacak
lar, bu memleketin, bu milletin âli menfaatları bunu gerektirir. Küsmek diye bir müessese yok
tur devlet idaresinde. Bu vakaların tarihe geçmemesini temenni ederim. Türk kamuoyu "biz 
bizeyiz" diye belki kabul eder; fakat, bir de dünya kamuoyu var; bizimle alay ediyorlar. Biz 
çocukken serçe parmaklarımızı birbirimize dokundurur "küs" derdik ve birkaç gün konuş
mazdık... 

- M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Bizimki küsmek değil, protesto. 
MUSLtH GÖRENTAŞ (Devamla) — Dünya kamuoyuna karşı, bu durumu olumlu şekil

de ortadan kaldıralım. Şimdi kendi liderim de dahil bütün liderlere sesleniyorum; hiçbir za
man, nişlerinizin, şahsî kaprislerinizin ve ihtiraslarınızın zebunu olmayın. Beyanatlarınızda daima 
bir elastikiyet bırakın. Devlet idaresinde, memleketin menfaati için dönüş yapılabilir. Birçok 
sohbet toplantılarında işaret ettim; politika çok ince bir sanattır. Bir yanlış hareket, bir yanlış 
beyanat toplumları felakete sürükler. Birbirimizi kötülemekle, inatla bir yere varılamaz. Bir 
müddet evvel, İngiliz Başbakanı Thatcher'e bir rakip çıktı. Beyanatında şunu dedi: "Çok 
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iyi bir Başbakandır; yalnız, Avrupa meselelerinde çekingen davranıyor." Bizde olsa, maazal
lah, pestilini çıkarırız. Yalnız bizde değil; bu, Doğu ülkelerinde usul haline gelmiştir; gelen ida
re, bir evvelki idareyi mütemadiyen kötüler. Bu. da yanlış bir yoldur. Bir millet, tarihiyle övü
nür. Tarihte ismi geçen bütün yöneticileri kötülersek, bizim durumumuz ne olur? 

Altıyüz yıl devam eden bir Osmanlı imparatorluğunu kötüleyemeyiz. Küçücük bir aşireti 
dünyanın en büyük imparatorluğu haline getirmiştir. Padişahlardan, idaresiz, hatta deliler de 
çıkmıştır; ama, Fatih'ler, Yavuzlar, Kanuni'ler de çıkmıştır. 

Millî Mücadeleyi kazanmış, misak-ı millîyi tespit etmiş, cumhuriyeti kurmuş, inkılaplar 
yapmış Atatürk'le elbette övüneceğiz. 

Bir İsmet Paşa; zaferler kazanmış iyi bir kumandan, iyi bir diplomat, Başbakanlık ve Cum
hurbaşkanlığı yapmış; kötüleyemeyiz. 

Bir Celal Bayar; Galip Hoca sıfatıyla bütün Ege'yi Yunanlılara karşı ayaklandırmış; dev
let adamı, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı yapmış; idama mahkûm etmeye hakkımız yok. 

Bir Menderes; Türkiye'yi imar etmiş, özgürlük havası estirmiş; idam etmeye hakkımız yok. 
Bir Demirel; barajlar yapmış, ülkenin topraklarına hayat vermiş; kötülemeye hakkımız yok. 
Bir özal; birçok yenilikler getirmiş, elektrik, su, yol, telefon, televizyon, okul sorunlarını 

halletmiş; kötülemeye hakkımız yok. 
Netice itibariyle, birbirimize karşı samimiyet ve saygınlık göstermezsek hiçbir problemi 

halledemeyiz. 

H. FECRt ALPASLAN (Ağrı) — Cumhuriyet Halk Partisi ne yapmış? 
MUSLtH GÖRENTAŞ (Devamla) — Tabiî burada partilerin politikasını izah etmeye lü

zum yoktur; her parti, muhakkak, kendi politikasına göre, kendi programına göre hareket et
miştir. tyi veya kötü... Bunu tarih kaydedecek. Bunu tarihe bırakmak lazım. Biz bugünkü dün
yada, mademki muasır medenî milletler seviyesine çıkmayı gaye edinmişiz, birbirimizle iyi ge
çinmeye mecburuz. Elbet bazı münakaşalar olacak, bazı mücadeleler olacak; ama, birbirimizi 
kötülemekle değildir... Kötülemekle hiçbir netice alınamaz. 

Şimdi, bu mevzualara böylece temas ettikten sonra, biraz da Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin iç meselelerine temas etmek istiyorum: 1990 yılı bütçe görüşmelerindeki temennilerin bü
yük bir kısmı halledilmiştir; sözleşmeli memur, lokanta, telefon meseleleri gibi. Başkanlığa te
şekkür ederiz. Benim Başkanlıktan istirhamım şu olacak; Tasarrufa azamî derecede riayet edilsin. 
Ailelerin de, milletlerin de hayatlarında en büyük etken, israftır. Bu bakımdan, balık baştan 
kokar. Biz tasarrufa riayet etmezsek, başka müesseseleri buna mecbur edemeyiz. Mesela, dik
katimi çekti; 25 adet araç telefonu var. 84 milyon 420 bin lira tesis masrafı. 51 milyon 470 bin 
lira, 8 aylık masraf. Buna gerek yok. Sadece Başkanın arabasına bir telefon kâfidir. 

Teşriî hayatımın 18 yılı Başkanlık Divanında geçti. Bu telefonlara gerek olmadığı kanısın
dayım. 

Personel için bir sosyal tesisin kurulması gereklidir. Başkanlığın, bunun üzerinde hassasi
yetle durduğunu memnuniyetle öğreniyoruz. 

Lojman durumu henüz ikmal edilmemiştir. Bir an evvel bitirilmesini temenni ederim. 
Personel, Meclis çalışmasına denk olarak çalışmak mecburiyetindedir. Gece servislerinin, 

personelin çıkış zamanına denk bir şekilde ayarlanması zaruretine inanıyorum. 
Bir hususu daha arz etmek istiyorum: Bugün, Türkiye'de hemen hemen bütün müessese

lerin dinlenme kampları vardır. Hatta şöyle bir hile-i şer'iyye vardır bugün Türkiye'de: Bunlar 
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eğitim sitesi namı altında yapılıyor ve tahminime göre bugün bu kamplarda 268 bin yatak mev
cuttur. Yalnız Türkiye Büyük Millet Meclisi personeli bundan mahrumdur. Bu bakımdan, bi
zim de personelimize -mademki bütün Türkiye'de bu tatbik ediliyor- böyle bir kamp tesisinin 
kurulması zaruretine inanıyorum. ' 

Halen, sözleşmeli 18 kadro mevcuttur. Bunlar da zaruridir. 
Eski milletvekilleri hakkında son çıkan kanunla, doktorluğun işleri yoğunlaşmıştır; söz

leşmeli mütehassıs doktorlar alınması gereklidir. 

Personelin terfi ve unvan değişikliğinde adilane bir tatbikatın yapıldığına inanıyor ve de
vamını temenni ediyorum. 

Millî Sarayların lojman durumunun halledildiğini memnuniyetle görüyoruz. 
Konukevi inşaatı da ikmal edilmek üzeredir. 
Restorasyon işlerini yerinde gördüm. Çalışmalar memnuniyet vericidir. 
Millî Saraylar Başkanlığına çok yetenekli bir mimar mühendis getirilmiştir; takdir ediyo

ruz. 
Teşkilat Kanunu henüz hazırlanmamış. Her ne kadar Bilkent Üniversitesince bir taslak 

hazırlanmışsa da, bildiğim kadarıyla, henüz üzerinde çalışmaya başlanmamıştır. 
BAŞKAN — Sayın Görentaş, lütfen toparlayınız. 
MUSLİH GÖRENTAŞ (Devamla) — Oldu efendim, toparlıyorum. 
içtüzüğümüzün 50 kadar maddesinin değişikliği hazırlanmış ve incelenecek bir duruma 

getirilmiştir. Tahmin ediyorum, partiler arası bu mevzu görüşülüp bir neticeye varılacaktır; bunu 
da memnuniyetle karşılıyoruz. 

Yalnız, bilmiyorum, bazı milletvekilleri belki bana bundan dolayı kızacaklar; ama, ben 
kendimi alamıyorum, temas etmek zorundayım. Milletvekillerinin toplantılara devamını sağ
lamak gayesiyle, Almanya Parlamentosunda tatbik edildiği gibi, devamsızlık gösteren millet
vekillerinden, celse başına parasal bir kesintinin yapılması hususunun, tçtüzüğe dere edilmesi
ni faydalı görüyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Tasarruf deyince, tabiî, Sayın Maliye Bakanını gördüm burada, Sayın Bakanımız tahmin 
ediyorum bu mevzular üzerinde hassasiyetle duruyor. Çünkü, ben israftan çok ürken bir insa
nım. Oniki yıl istanbul'daki sarayların restorasyon işleriyle meşgul oldum. Padişahların haya
tını incelemek imkânını buldum. Kanaatimce altıyüz yıl devam eden bir imparatorluk elbet 
bir gün yıkılmaya mahkûmdur; ama, ben şu kanaate vardım; Osmanlı İmparatorluğu tama
men israf yüzünden yıkılmıştır. Onun için, israfa çok dikkat etmek gerekir. Temenni ederim, 
Sayın Maliye Bakanımız bu hususları gayet iyi bir şekilde halledecektir. 

GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — özal'a söyle onu Özal'a; en büyük israfa özal. 
MUSLİH GÖRENTAŞ (Devamla) — Biraz evvel birkaç personelle konuştum, tahmin edi

yorum bunların bir terfi mevzuu varmış, 6 yıllık meselesi, eskiden 4 yılda galiba kıdem verili
yordu, bu 6 yıl meselesini de halletsinler; çünkü, mağdur olan birçok personel arkadaşımı/ 
var; bunu da Sayın Başkanlıktan istirham ediyorum. 

Sözlerime burada son vermek zorundayım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 1991 malî yılı bütçesinin, Parlamentomuza ve Yüce Milleti

mize hayırlı olmasını temenni eder, beni dinlemek lütfunda bulunduğunuz için şükranlarımı 
arz eder, en derin saygılarımı sunarım. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Görentaş. 
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Şimdi söz sırası, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Mustafa Timisi'de. 
Buyurun Sayın Timisi. (SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA MUSTAFA TİMtSt (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1991 yılı bütçesi üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
Grubu adına huzurunuzdayım; Grubum ve şahsım adına, Yüce Kurulunuzu saygıyla selamlı
yorum. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi, bildiğiniz gibi, ulusal egemenliğin temsil 
edildiği yüce bir kurumdur; demokratik parlamenter düzenimizin odak noktasını oluşturmak
tadır. Ulusal kurtuluş döneminden başlayarak, yetmiş yıllık bir süreç içinde, çeşitli evrelerden 
geçerek bugünkü noktaya ulaşmıştır. Çoğulcu demokratik parlamenter düzenimiz zaman za
man müdahalelere ve kesintilere uğratılmışsa da, demokratik yaşamı, inanç ve içtenlikle son
suza kadar bir hayat tarzı kabul eden ulusumuzun kararlılığıyla, bu Yüce Kurum, daima, ken
dini yenileyerek yaşayacaktır. Sözlerimin burasında, ulusal bağımsızlığımızı sağlayan, demok
ratik, laik, çağdaş cumhuriyetimizi ve Meclisimizi kuran Mustafa Kemal Atatürk ve dava ar
kadaşlarını, devrim şehitlerimizi, eski parlamenterlerimizi, demokrasimizin yılmaz savunucu
larını minnetle, şükranla ve saygıyla anmak istiyorum. (SHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, ülke yönetiminde ve kaderinde doğrudan etkin olan Millet Meclisi
mizin bütçe müzakeresi, kanımca, dar anlamıyla kendi çerçevesi içinde kalamaz; ülkenin genel 
durumunu, demokrasimizin ve Parlamentomuzun sorunlarını ve çözüm yollarını kapsamalı; 
siyasî partiler, milletvekilleri ve Parlamento olarak özeleştirimizi yapmamızı da gerekli kılma
lıdır. Bu nedenle, daha bir geniş çerçeve içinde ve fakat satırbaşlarıyla görüşlerimi sunmaya 
çalışacağım. 

Sayın milletvekilleri, değerli arkadaşlarım, Türkiye, bilindiği gibi, dünyamızda ilk bağım
sızlık savaşı veren ulusların başında gelir. Yetmiş yıldan bu yana da, cumhuriyetle, temsilî de
mokratik parlamenter düzenle yönetilmektedir. Düne oranla, bu yetmiş yıllık süreçte Türkiye, 
ekonomisinde, sanayisinde, eğitiminde, kültüründe, uygarlık düzeyinde, sosyal ve siyasal yapı
sında, velhâsıl hayatın her safhasında, inkâr edilemeyecek önemli işler yapmış ve mesafeler 
almıştır. Ancak, dünyamızın gelişmiş diğer uluslarıyla, hatta bizden nice sonra bağımsızlığına 
kavuşmuş uluslarla, tkinci Dünya Savaşının ağır yenilgisine uğramış ülkelerle kıyaslandığında, 
ne yazık ki, çok gerilerde olduğumuz acı bir gerçek olarak karşımızda durmaktadır. Hem de 
her türlü potansiyel güce ve olanağa sahip olduğumuz halde.. 

Türkiye, bugün, dünyamızda, geri kalmış ülkeler safında yer atmakla birlikte, kendi için
de de alabildiğine sosyal adaletsizliği, eşitsizliği, haksızlığı ve dengesizliği barındırmaktadır. 
Halkımızın yüzde 80'i, ulusal gelirden ancak yüzde 45 nispetinde pay almaktadır. Geri kalan, 
nüfusun yüzde 20'si ise, millî gelirin yüzde 55'ini paylaşmaktadır. Fert başına düşen millî gelir 
1 500 dolar civarındadır. Ulusal sanayisini geliştirememiş, dışa bağımlı olmaktan, iç ve dış sö
mürüden kurtulamamış bir ülkeyiz. Zaman zaman yüzde 100'lere ulaşan, bugünlerde yüzde 
70'ler düzeyinde seyreden enflasyon canavarı, yoksul ve dar gelirli halkımızı yıllardır ezmekte
dir. tşsi/lik ve 5 milyonu aşan işsizler ordusu, dev bir sorun olarak Türkiye'nin gündemindeki 
yerini korumaktadır. Zonguldak'ta patlak veren iş düzenimizdeki bozulma, ülke genelinde ciddî 
boyutlara ulaşacağa benzemektedir. Yıllardır uygulanagelen politikalar, giderek, toplumumu
zun moral ve manevî değerlerini de bozmakta, ülke ahlakî bir çöküntüye ve erozyona terk edil
mektedir. 
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Sayın milletvekilleri, doğu ve güneydoğu bölgelerimizde, yıllardır bir iç savaş yaşanmak
ta, baskı, zulüm, kan ve gözyaşı bir türlü ortadan kaldınlamamaktadır. Ülke bütünlüğü ciddî 
bir tehdit altındadır. Laik cumhuriyetimiz, Atatürkçü çağdaş düşünce, ortaçağ karanlığını düş
leyen gerici unsurların hedefi olmaktan kurtulamamış; işlenmiş cinayetlerin failleri hâlâ bir 
türlü ortaya çıkarılamamıştır. Dilinden, dininden, inancından, düşüncesinden ve mezhebinden 
dolayı, insanlarımız, hâlâ gerici bir tutumla ayırıma tabi tutulmakta; kaderi, geçmişi, geleceği 
ve kültürü bir olan bu ülkenin insanları arasında, çok sözü edilmekle birlikte, gerçek anlamda 
bir birlik ve bütünlük tam olarak kurulamamaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, laik düşünceyle de ilgili birkaç söz söylemek istiyorum. Türkiye Cum
huriyeti Devletinin temel dayanağı, bildiğiniz gibi, laikliktir. Ulusal birliğimiz ve bütünlüğü
müz yönünden de en önemli hayatî ilkemiz, laik devlet düzenidir. Laiklikten verilecek her ödün, 
her geri adım, Türkiye'yi, sonu gelmez karanlıklara ve maceralara ve hatta iç çatışmalara sü
rükler. Yüce Meclisimizin değerli üyelerinin bu konunun bilincinde olduklarına inanıyorum. 
Laik çağdaş devlette, devlet, yurttaşlarının inançlarına saygılıdır; her yurttaş dilediği gibi inan
makta ve dilediği gibi ibadetini özgürce yapabilmektedir, ister camiye, ister cem evine, isterse 
kiliseye, korkusuzca, rahatlık içerisinde gider ve ibadetini yapar. Yeter ki, laik cumhuriyete, 
Atatürk ilke ve devrimlerine, Anayasal düzenimize aykırı bir tutum içinde olmasın. 

Bu cümleden olarak, Diyanet tşleri Başkanlığımız, bu temel gerçek altında yeniden kendi 
konumunu gözden geçirmeli ve Türkiye gerçeğine laik devlet ilkesine göre yapılanmalıdır. 

Çağdaş, demokratik bir hukuk devletinin vazgeçilmez unsuru olan insan hakları ciddî bir 
güvenceye alınamamış, insanlık dışı işkence, eziyet kimi yerde sürüp gitmektedir. 

Sayın milletvekilleri, demokrasimizin, parlamenter düzenimizin önündeki engeller orta
dan henüz bütünüyle kaldırılmamıştır, örgütlü, katılımcı sivil bir toplum düzenine ulaşılama
mıştır. Gençlerimizin, üniversitelerimizin, çalışanlarımızın ve özellikle memurlarımızın, çiftçi
lerimizin, esnaflarımızın, üreticimizin, tüketicimizin ve meslek kuruluşlarımızın yeterince ör
gütlendiğini, ülke yönetiminde ve sorunlarında, etkin bir biçimde söz sahibi olduklarını söyle
yemeyiz. 

12 Eylül askerî yönetiminin antidemokratik bir sürü yasa ve kurumları temizlenmiş değil
dir. Ülkemiz koşullarına uygun çağdaş bir Anayasaya henüz sahip değiliz. Oysaki, bize göre 
XVIII. Dönem Parlamentosunun önünde bulunan en önemli, kaçınılmaz tarihsel görevi, yani 
misyonu, ülkemizin demokratikleştirilmesini sağlamak, çağdaş sivil toplumu bütün kurum ve 
kurallarıyla oluşturmak olmalıydı. 

Sayın milletvekilleri, öte yandan, ulusal egemenliğin tek dayanağı olan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi de halkımızın iradesini tam olarak, gerçek anlamda bütünüyle temsil etmekte midir? 
Bugünkü Parlamentomuzun kompozisyonu ne denli ulusal iradenin gerçeğini yansıtmaktadır? 
Yürürlükte bulunan Seçim Yasası, Siyasî Partiler Yasası, ülkemiz gerçeklerine, ulusal egemen
lik ilkesine tam cevap verebilmekte midir? Bu soruları daha da çoğaltmalıyız ve de kendi ken
dimize sormalı, içtenlikle cevaplarını da bulmalıyız. 

Değerli milletvekilleri, Türk toplumu çok hızlı gelişim ve değişime uğrayan bir toplumdur 
ve çağımızın demokratik toplumsal gelişimine uygun olarak statik toplumdan dinamik toplu
ma dönüşmektedir. Feodalizmden kapitalizme, kırsal kesimden kentsel kesime hızlı bir geçiş 
yaşanmaktadır, nüfusu da hızla artmaktadır. Aslında, sağlıklı bir gelişmedir bu. Bu gelişme 
ve değişmenin gerekleri anlaşılır, ona uygun idarî, siyasî, ekonomik, ve sosyal yapılanmalar 
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sağlanır, oluşturulursa; Türkiye'nin geleceği, demokratik düzeni, iç barışı güvenli olur; aksi 
takdirde, sonu gelmez bunalımlar, sorunlar sürüp gider. 

Bu bağlamda, Seçim Yasası çok büyük bir önem taşıyor. Üzüntüyle belirteyim ki, Meclis
te grubu bulunan siyasî partilerimiz arasında, bu konuda ciddî bir kopukluk görülüyor. Gele
cek açısından, XVIII. Dönem Parlamentosunun ve siyasî partiler yetkili organlarının öncelik
le ve ivedilikle ele alacakları konu, bence, Seçim Yasası olmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, demokrasi, bir bakıma diyalog, konsensüs, birbirine tahammül ve 
hoşgörüdür. Çoğunluk iktidar olmakla birlikte, muhalefetin de vazgeçilmezliği vardır. Muha
lefet partileri olmayan bir yönetim, diktatörlüktür, iktidar kanadı ile muhalefet kanadı, parla
menter sistemde, birbirleri için, demokrasi için "olmazsa olmaz" koşuludur. 

1987 genel seçimlerinden sonra, eleştirdiğimiz Seçim Yasasının sonucu olarak, Anavatan 
Partisi, oyların yüzde 36,5'ini alarak Meclis çoğunluğunun yüzde 65'ini elde etti, iktidar oldu. 
Elbette kendi programını uygulayacak, onun siyasal sorumluluğunu yerine getirecektir. Demok
ratik inancımızın gereği, buna saygılıyız. Ancak, dünyamızda ve ülkemizde, ulusal çıkarları
mız, ülkemizin birliği ve bütünlüğü yönünden öylesine olaylar ve ciddî gelişmeler olmaktadır 
ki, iktidarıyla, muhalefetiyle, hatta tüm demokratik kuruluşlarıyla bir araya gelinmesini, gö
rüşülmesini gerekli kılmaktadır, iktidar olmanın, böylesi gelişmelerde, sorumluluğu ve gereği
ni yerine getirmek gibi önemli bir görevi vardır. Ne yazık ki, bir iki istisna hariç, Anavatan 
iktidarı, bu demokratik geleneği kuramamıştır. Genellikle, diyaloga kapalı, inatlaşan bir tu
tum ve yöntem izlemiştir, izlemeye de devam etmektedir. 

Bu tutum ve davranış yanlıştır. Genç demokrasimizin, yazılı olan ve olmayan sağlıklı gele
neklerini ve kurallarını yerleştirmek gibi önemli bir görev ve sorumluluğumuz bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, 26 Mart 1989 yerel yönetim seçimlerinden sonra, özellikle cumhur
başkanlığı seçimi nedeniyle, diyalogsuzluğun, kopukluğun ve inatlaşmanın bizi bugün getirdi
ği noktaya bakınız: Parti yetkililerimiz arasında görüşmeler kopmuştur. Sayın özal, sadece Ana
vatan Grubunun oylarıyla, o kutsal görevde durmaktadır. (ANAP sıralarından gürültüler) 

KEREM GÜNEŞ (Kars) — Meclisin oylarıyla, Meclisin. 
ABDULMECtT YAĞAN (Kayseri) — TimisiL Doğru konuş, Timisi... 
MUSTAFA TlMlSt (Devamla) — Parlamento desteğinden kısmen mahrumdur. Uluslara

rası ilişkilerimizde olsun... 
KEREM GÜNEŞ (Kars) — Sen Başkanlık yapmışsın Mustafa Bey; böyle konuşma. 
MUSTAFA TÎMtSÎ (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, meselenin açılmasını istemedi

ğim için, çok tartışıldığı için, yüce huzurunuzu bu tartışılan konularda işgal etmeyi düşünme
diğim için, çok dar cümlelerle geçiyorum. Hoş görünüzü tekrar rica ediyorum. 

Uluslararası ilişkilerimizde olsun, iç politikamızda olsun, giderilmesi güç sorunlar ve za
fiyetlerle Türkiye Cumhuriyeti Devleti karşı karşıya bırakılmıştır. Sayın özal, gittiği birçok yerde 
protestolara uğramaktadır. Oysaki, Cumhurbaşkanı, devletimizin sembolüdür. 

Batı demokrasilerinde, bizdeki gibi durumlarla karşılaşmak söz konusu değil, ingiltere 
Başbakanının istifası, canlı yeni bir örnek olarak karşımızda durmaktadır. 

Sayın Anavatan Grubuna seslenmek istiyorum: Değerli arkadaşlarım, geliniz, Parlamen
toda, demokrasimizin geleceği, ülkemizin yararı açısından görüşelim, erken genel seçimi ko
nuşalım. 
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Erken genel seçim olgusuna karşı Anayasa değişikliğini öne çıkarmak, dikkatleri, tartış
maları bu noktaya çekmek, kanımca, bugün için hedef şaşırtmaktır, samimî olamamanın gös
tergesidir. 

Bilindiği gibi, anayasalar, toplumun uzun süreli sosyal, siyasal, demokratik yapısını ku
caklayan, düzenleyen temel yasalardır. Halkın gerçek iradesini, çoğunluğunu yansıtan bir Mecliste 
ele alınmalıdır. 26 Mart yerel yönetim seçimleri, bildiğiniz gibi, Anavatan Partisi Grubunun 
Meclis çoğunluğunu ciddî bir tartışmaya tabi tutmuştur. 

MUSTAFA ERTUöRUL ÜNLÜ (Bursa) — Bir sene evveldi o, şimdikine bakın. 
MUSTAFA TÎMtSt (Devamla) — Bu nedenle, bu tartışmaları kökten halledecek bir erken 

genel seçimi öne çıkartmanın daha doğru olacağını düşünüyorum. 
Değerli arkadaşlarım, bunun için yetkili kurullarımız bir araya gelsin, bir demokratikleş

me plan ve programı hazırlayalım,' anlaşarak, en kısa bir sürede erken bir genel seçime gide
lim. 

Değerli milletvekilleri, içtenlikle ifade ediyorum ki, içinde bulunduğumuz sorunlann çö
zümü, yalnız ve yalnız bir erken genel seçimi gerekli ve kaçınılmaz kılmaktadır. Demokrasimi
zin, ülkemizin ve de hepimizin yararı bu gerçektedir. İnatlaşmanın, bu gerçeği göz ardı etme
nin, halk desteğini yitirmiş, sadece Meclisteki çoğunluk gücüne dayanmanın artık bir yararı 
yoktur. 

Sayın milletvekilleri, siyasî önderlik, siyasî parti yönetimi, önceden olması muhtemel olum
suz gelişmeleri görmek, tedbirlerini alarak önlemektir. 

Değerli Başkan, değerli arkadaşlarım; konuşmamın bu bölümünde Meclisimizin konumunu 
ele almak istiyorum: 

Anayasamıza göre, yasama yetkisi, Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinin
dir. Bu yetki devredilemez. Yine Anayasamız, 87 nci maddesiyle, Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin görev ve yetkilerini belirlemiştir. 

incelendiğinde görülmektedir ki, 1982 Anayasası, 1961 Anayasasına oranla, yürütmeyi biraz 
daha güçlendirmiştir; ancak, yine de Meclisin üstünlüğü temel esas alınmıştır. Anavatan ikti-
darınca uygulamada ise, kanun hükmünde kararnamelerle, bütçe dışı fonlarla Meclis neredey
se tamamen devre dışı bırakılmaktadır. Halkın parlamentosu, giderek, yetkileri elinden alınan, 
denetim görevini yerine getiremeyen işlevsiz bir hale düşürülmektedir. 1982 Anayasasına aykırı 
bu uygulama sürüp gitmektedir. Açıkça anayasa suçu işlenmektedir. Katılmamız ve paylaşma
mız mümkün olmayan bu uygulamayı buradan şiddetle protesto ediyorum. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi bir büyük iradenin oluşumudur. Şu veya bu nedenle, bir hakkın suiistimali yoluyla, 
yasamanın dışında ve onun üstünde bir yürütmeyi kabul etmemiz olanaksızdır. 

Değerli milletvekilleri, parlamento ve parlamenterler kendi işlevlerine sahip çıkmalı, iti
bar ve saygınlıklarının buradan geçtiğini bilmelidirler. 

Değerli arkadaşlarım, çoğulcu demokratik parlamenter düzende, siyasal partiler, demok
rasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Meclisimizde grupların önceliği elbette tartışılamaz. Ancak, 
milletvekillerimizin, bağımsız milletvekillerinin, grubu olmayan partilerin Meclis faaliyet ve 
çalışmalarında yeterince etkili olduklarını söyleyemeyiz. Gündem dışı konuşmalar, soru düze
nimiz, hepimizce bilinmektedir. Yıllardır sürüp giden klasikleşmiş bu çalışma düzenimizin ye
niden ele alınması, her üyenin daha etkin ve üretken hale gelmesi, Meclisin denetim fonksi-
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yonunun öne çıkarılması, artık, bir zaruret haline gelmiştir. Bu nedenle, İçtüzüğün ele alınma
sı, bu dönem içerisinde sonuçlandırılması gereğini önemle belirtmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarının halka duyurulması ve 
yansıtılması, büyük önem taşıyan bir konudur. Halkımız, Meclis faaliyetlerini yakından izle
mektedir; sevinilecek bir gelişmedir. TRJT bu gerçeği görmeli ve gereğini yerine getirmelidir. 

Sayın Meclis Başkanlığımız, parlamenterleri daha etkin ve üretken kılacak her türlü önle
mi almalı, gerekli donanımı sağlamalıdır. Bildiğiniz gibi, çağımız bilgi çağıdır. Danışmanlara, 
uzmanlara, yetişkin araştırmacılara, elemanlara ihtiyacımız bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisi, parlamenterleriyle, çalışanlarıyla, tüm 
personeliyle, birbirini tamamlayan bir kurumdur. Türkiye Büyük Millet Meclisinde çalışanlar 
arasında haksızlıklar, eşitsizlikler olmamalı, huzur ve güven içerisinde görevlerini yapmalıdır
lar. Memnuniyetle belirtmek istiyorum ki, Başkanlık Divanımız, bu doğrultuda, ciddî, önemli 
adımlar atıyor. Bu vesileyle, kendilerini kutlamak istiyorum. SHP Grubunun, bu anlamda, Baş
kanlık makamının her tür girişimini desteklediğini ve bundan sonra da destekleyeceğini ifade 
etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, sözlerimin sonuna gelmiş bulunuyorum. Çok önemli 
gelişmelerin ve değişmelerin olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Duvarlar yıkılıyor, bloklaşmalar 
ortadan kaldırılıyor, yeni bir dünya kuruluyor; barış için, özgürlük için ve insan hakları için 
önemli adımlar atılıyor. Türkiye, bu dünyada, birliğini, bütünlüğünü koruyarak, özgürce, say
gın bir biçimde yerini almalıdır. Ülke yönetiminden, geleceğinden sorumlu ve görevli insanla
rız. Laik cumhuriyete inanmış, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, ulusunu, ülkesini ve de in
sanlığı seven bir topluluk olduğumuza da inanıyorum. Çok ciddî, birikmiş, çözümleyeceğimiz 
sorunlarımız da var. Bize, bizden başkasından da bir fayda olmadığını çok iyi biliyoruz. Hal
kımız bizden bunu bekliyor. 

tçinde bulunmaktan onur duyduğum Millet Meclisinin yenilenmesi, inanınız, ülke koşul
ları açısından, sunduğum gerekçelerle, artık gerekli ve zorunlu hale gelmiştir. Bir erken genel 
seçim kaçınılmaz olmuştur. Geliniz, bu gerçekte birleşelim, geleceği düzenleyecek, geleceğin 
demokratik yapısını oluşturacak bir hareketi kararlaştıralım. 

Bu duygu ve düşüncelerle, yüce topluluğunuza saygılar sunuyorum, bütçenin, Meclisimi
ze, halkımıza, devletimize hayırlı olmasını diliyorum. 

Teşekkür ederim. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Timisi. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Orhan Şendağ. 
Buyurun Sayın Şendağ. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1991 yılı bütçesi üzerindeki görüşlerimizi temel hatlarıyla 
Yüce Genel Kurula sunmak üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Bu vesileyle, şahsım ve 
Doğru Yol Partisi Grubu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, çağımız anlayışlarında, yasama organının üstünlüğü, her şeyden ön
ce, temel hakların ve özgürlüklerin üstünlüğü, onların güvencesi, kişinin üstünlüğü, son tahlil
de de demokrasinin üstünlüğü demektir. Bu bakımdan, ulusal egemenliğin en yüce organı olan 
Tükiye Büyük Millet Meclisi, demokrasiyi, Türk toplumu için vazgeçilmez bir amaç, Meclis 
üstünlüğünü de onun ayrılmaz bir parçası olarak belirlemiştir. 
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Ulusal egemenlik ilkesini sağlam, sarsılmaz temellere oturtmak, demokratik parlamenter 
rejime saygınlık kazandırmak, çağdaş sosyal hukuk devletini kurmak, korumak ve kollamak, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri olarak birer birer hepimizin görevidir. Ancak, en başta 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanının ve Başkanlık Divanının en önemli görevidir. 

Sayın Meclis Başkanının ve Başkanlık Divanının, bu çok önemli görevlerine gerekli ciddi
yet ve hassasiyeti göstermelerini beklemek en doğal hakkımız olsa gerekir. 

Sayın milletvekilleri, bir yayın organında, "Bu Mecliste Türk Halkını temsil ettiğini iddia 
edenlerin küçümsenmeyecek bir bölümü yozlaşmıştır" diye yazılacak, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin yüce kişiliği hedef alınacak, Türkiye Büyük Millet Meclisi anayasal kurum olarak 
yıpratılmaya çalışılacak ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanı ve Başkanlık Diva
nı sessiz kalacak, kalmayı sürdürecek, bir tek söz söylenmeyecek ve bir tek beyanatta bulunul
mayacak... Bu, tasvip edilebilecek, hoşgörüyle karşılanabilecek bir davranış değildir. Bu du
rumlar karşısında sessiz kalmayı tercih eden Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanı
nın ve Başkanlık Divanının bu tutumlarını kaygıyla karşılıyoruz. 

Zaman zaman, Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarının eleştirilmesi doğaldır; ancak, 
bu eleştirileri cevaplamak, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yüce kişiliği hedef alındığında ge
rekli hassasiyeti göstermek, Türkiye Büyük Millet Meclisinin itibarını korumak ve kollamak, 
herhalde Millet Meclisi Basın Müşavirliğine düşmez. Bu önemli görev, Sayın Meclis Başkanına 
ve Başkanlık Divanına ait olmalıdır. Bu gibi konularda, gerek Sayın Başkanın ve gerekse Baş
kanlık Divanının daha hassas olmalarını temenni etmekteyiz. 

Sayın Milletvekilleri, televizyon ve radyonun muhalefete kapalı veya sözde açık olduğu, 
İktidarın ise olabildiğince faydalandığı; tek yönlü ve partizanca yayınların yapıldığı, doğru ve 
tarafsız haber verilmediği siyasal rejimlerde, iddia edilse bile, çağdaş demokrasiden bahsedile
mez. 

Bugün, muhalefetin hakları çiğnenerek, inanç ve işlevlerine, son tahlilde, Türk seçmeni
nin yüzde 80'inin inanç ve haklarına saygı gösterilmeyerek, TRT'nin İktidar tarafından, hatta 
tek adam tarafından yanlı ve partizanca kullanılması, demokrasimizin kanayan bir yarası dır. 

Devletin bir kurumu olan ve tarafsız olması gereken TRT'nin iktidar partisi ile bütünleş
mesi, muhalefet partilerinin haberlerine âdeta ambargo koyması, bir iktidar-muhalefet soru
nu olmaktan önce demokrasi sorunudur, çağdaş hukuk devleti sorunudur ve en önemlisi, ya
sama organı; yürütme organı sorunudur. TRT'yi böyle bir tutum ve davranışın içine sürükle-

. yen veya bu ortama göz yuman, demokrasi inancından nasibini almamış ilgilileri şiddetle kını
yoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bu hususta ilgisiz kalmasını da yadırgıyo
ruz. Türk Ulusunun en yüce organı olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmalarının TRT 
haberlerinden dışlanmasını, Türk Ulusu hiçbir zaman hoş görmeyecek ve affetmeyecektir. 

Halkın içindeki gücünü yitirmiş, seçmenin en az yüzde 80'i tarafından istenmediği sap
tanmış, halkın muhatabı olmaktan çıkmış, ülke yönetimindeki beceriksizliği tescil edilmiş ANAP 
yöneticileri ile Dışişleri Bakanı mı, İçişleri Bakanı mı, Çalışma Bakanı mı, Tarım Bakanı mı, 
Millî Saunma Bakanı mı, Başbakan mı veya Cumhurbaşkanı mı olduğu, henüz hangi makamı 
işgal ettiği konusunda belirsizlikleri ileri sürülen bu Genel Kurulda ANAP Grubu tarafından 
Çankaya'ya oturtulan Sayın Turgut özal da, ingiltere'de olup bitenlerden ders almalıdır. 
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Sayın milletvekilleri, ulusal egemenlikte, yasamanın üstünlüğü, kalıcı ve belirleyici bir il
kedir. Yürütmenin güçlü oluşu, ancak yasamanın güçlü olmasıyla mümkündür. Yasamanın dı
şında ve onun üstünde, bir yürütmeyi çağımız kesinlikle kabul etmemektedir. Bu bakımdan, 
yasamanın yetkilerine gölge düşürebilecek her türlü yürütme tasarruflarını kaygıyla karşılıyo
ruz. Bu Yüce Meclisin çatısı altında, ANAP Grubunun oylarıyla, sözde Bakanlar Kuruluna, 
aslında, onun ayrılmaz parçası Sayın Turgut ûzal'a verilen savaş ilanı izni ile, devredilemez 
yasama yetkisinin devir niteliği taşıdığı kuşkusuzdur. Bu durum, yasama üstünlüğü ilkesinin 
açıkça ihlal edildiğinin bir başka kanıtıdır. Sorumsuz ve yetkisiz olması gereken Sayın Turgut 
özal'ın, kaynağını Anayasadan almadan, yürütmenin yetkilerini şahsında toplamasına, ülke
nin kaderi ile oynamasına, politikasıyla, koşulları başka ülkelerin petrol çıkarlarına göre belir
lenen tehlikeli bir çekişmede ülkeyi aktif taraf konumuna sokmasına, temelsiz hevesler ve bek
lentiler peşine yönelmesine, ülkeyi adım adım savaşın eşiğine getirmesine, savaş ihtimali sonra
sında, ülkeyi, komşuları ile yüzelli ikiyüz yılda onarılamayacak olumsuzlukların içine sokma
sına ortam hazırlayan bu Meclisin tasarrufunu, çok düşündürücü bir talihsizlik olarak görü
yoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; denetim, yasama organının en önemli ve temel işlevle
rinden birisidir. Onsuz, Meclis üstünlüğünü düşünmek olanaksızdır. Meclis denetimi, yürüt
me organını yoran, yıpratan ve onun çalışma hızını kesen bir kurum olarak görülmemelidir. 
Bu, yanlış, çağdışı kalmış dar bir bakış açısıdır. Meclis denetimi, yürütme organına, şık sık 
aklanmak ve güçlenmek şansını veren, onun siyasal ve toplumsal varlığını her gün yenileyen 
ve yasallık alanını büyüten bir kurum olarak görülmelidir. 

Genel Kurul gündemimizi incelediğimizde, denetim işlevinin sağlıklı ve verimli bir biçim
de yürümediğini görmekteyiz. Gündemde -bekleyenler hariç- 33 araştırma, 4 genel görüşme, 
596 sözlü soru önergesi bulunmaktadır. Araştırma, genel görüşme ve sözlü soru önergelerine 
ancak bir yılda sıra gelebilmektedir. Bu süre içerisinde, önergeler güncelliklerini yitirmektedir. 
Kaldı ki, kurulan birkaç araştırma komisyonu da, zaten verimli çalışmamaktadır. Bu bakım
dan, denetim kurumlarının her birisi ile Bakanlar Kurulunu denetleme yolunun kapanmış ol
duğu, tartışmasız açıktır. Bu durum gösteriyor ki, tktidar, Meclise, Meclis denetimine önem 
vermemektedir; muhalefete hiç önem vermemektedir. Bir başka ifadeyle, tktidar, milletin en 
yüce organı olan Meclisin denetiminden kaçmaktadır. Meclisin itibarını yıpratıcı olması bakı
mından, tktidar Partisinin bu tutum ve davranışlarını doğru bulmuyoruz. 

Sayın milletvekilleri, 1971 yılında 1961 Anayasasında yapılan bir değişiklikle, Bakanlar 
Kuruluna, kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verilmiştir. Bu yetki, değişik dönem
lerde kullanılmış ve birçok kanun hükmünde kararname çıkarılmıştır. 12 Eylül öncesinde, 12 
Eylül 1972 ile 28 Eylül 1979 tarihleri arasında, yedi yıl içinde 34 adet Danışma Meclisi döne
minde, 14 Ocak 1982-13 Aralık 1983 tarihleri arasında, iki yıl içinde 91 adet; XVII. Dönemde 
(Sayın Turgut özal dönemi) 14 Aralık 1983-21 Eylül 1987 tarihleri arasında, 4 yıl içinde 105 
adet; XVIII. Dönemde, (Sayın Turgut özal, Sayın Yıldırım Akbulut dönemleri) 23 Ekim 1987'den 
bugüne kadar da 117 adet kanun hükmünde kararname yayımlanmıştır. ANAP iktidarı döne
minde, yedi yılda toplam 222 kanun hükmünde kararname çıkarılmıştır; diğer dönemlerde çı
karılan toplam kanun hükmünde kararnamelerin iki katından fazladır. 

Görülüyor ki, ANAP iktidarı döneminde, kanun hükmünde kararnamelere artan bir hız
la başvurulmuştur. Kanun hükmünde kararnameler, yayımlanıyor, yürürlüğe konuluyor, daha 
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sonra Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderiliyor, uzun yıllar komisyonlarda bekletiliyor ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülerek, yasalaşmaları, her nedense, bir türlü gerçekleş
miyor. Tabiî bu, ANAP İktidarının işine de geliyor. 

Sayın milletvekilleri, kanun hükmünde kararname uygulamasına sık sık başvurulması, hu
kuk düzenimizi bir enkaz haline getirmiştir. Bu kuruma öyle çok başvurulmuş ki, hangi yasa
nın hangi maddesinin yürürlükte olduğunu saptamak zorlaşmıştır. ANAP iktidarını bu konu
da da kutlamak gerekir. Her alanda olduğu gibi, hukuk alanında da bir karmaşa yaratmış ve 
çağ atlamıştır. ANAP iktidarının kanun hükmünde kararname uygulamasına bu kadar çok 
başvurmasını, şu hususlarla değerlendiriyoruz: 

1. Temel konularda kanun hükmünde kararname uygulamasına başvurarak, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin devredilemez yasama yetkisini ele geçirmiştir. 

2. Kanun hükmünde kararname uygulamasına başvurarak ve bu kararnamelerin Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde görüşülmesini geciktirerek, Meclis denetiminden kaçmıştır. 

3. Kanun hükmünde kararname uygulamasına başvurarak, yasa düzenlemelerinin amacı 
olan kararlılık ve süreklilikten kaçınmıştır. Bu yolla, beklenti içinde bulunan bazı kişileri ka
yırını şt ir. 

4. Devlet yönetiminin teşkilât, personel ve idarî usuller, vergi koyma, vergi kaldırma, fon 
uygulama, borçlanma gibi temel ve önemli konularında kanun hükmünde kararname düzenle
yerek, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yasama üstünlüğü ilkesini zedelemiştir. 

5. Kanun hükmünde kararname uygulamasına sık sık başvurarak, Türkiye Büyük Millet 
Meclisini dışlamış, fonksiyonel organ olmaktan çıkarmıştır. 

Sayın milletvekilleri, ANAP döneminde çıkarılan yasaların birçoğunun Anayasa Mahke
mesi tarafından iptal edilmesi, ANAP Grubunun ve onun ayrılmaz parçası Sayın Turgut özaPın 
Anayasa ve hukuk tanımazlığının en belirgin kanıtıdır. Kanun hükmünde kararnamelerin, çı
karılan diğer yasalar sayısına yakın olmasını, ANAP Grubunun Meclisi yasama görevinden 
uzaklaştırmasının bir başka kanıtı olarak görüyoruz. 

XVIII. Dönemde 305 adet kanun tasarısı gelmiş, bunun ancak 200'ü kanunlaşmıştır. ANAP 
döneminde çıkarılan 222 adet kanun hükmünde kararname de dikkate alınırsa, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin, yasama görevinden dışlandığı görülecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ulusal egemenliği temsil eden Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, bu özelliğiyle, önce kendi halkına inandırıcı ve güven verici olmak durumundadır. Ge
nel Kurul ve komisyonların çalışmalarında, Meclisin kendini yönetmesinde tutarlılığını ve et
kinliğini sağlamak durumundadır. Gelişen yeni koşullara, yeni çalışma biçimine ve 1982 Ana
yasasına uygun Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün çıkarılması artık kaçınılmaz olmuştur. 
Bu çalışmaların sonuna gelindiği belirtilmektedir; ancak XVIII. Dönemin de sonuna yaklaşıl
dığı dikkatlerden kaçmamalı, bu nedenle de, Türkiye Millet Meclisi içtüzüğü çalışmaları sü
rüncemede bırakılmamalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bazı konuların aceleye getirilip, yeterince incelenme
den Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilgili komisyonlarından geçirilerek Genel Kurulca yasa
laştırılması, beraberinde bazı aksaklıkları da getirmektedir. Çıkarılan, son Sayıştay Kanunun
daki değişiklik de böyle olmuştur. Bu kanun, taşıdığı çelişki ve Türkiye Büyük Millet Meclisini 
ilgilendirmesi bakımından önemlidir. Sayıştay, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına görev yap
maktadır. 3677 sayılı Kanunla getirilen hükme göre, yetki ve sorumluluk birbirinden ayrılmış
tır. Aynı kanunun 4 üncü maddesiyle 832 sayılı Sayıştay Kanununun 89 uncu maddesine, 
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"Sayıştay bütçesinin ita amiri Sayıştay Birinci Başkanıdır" fıkrası eklenmiş, ita yetkisi Sayış-
taya verilmiştir; ancak, 89 uncu maddenin ikinci fıkrasında, "Sayıştayın muhasebe işleri Mil
let Meclisi Saymanlık Müdürlüğünce yönetilir" denilmekle, sorumluluk, Millet Meclisi Say
manlık Müdürlüğüne bırakılmıştır. Bu, kanımızca sakıncalı ve hatalı bir düzenlemedir. Bu dü
zenlemeye aslında biz şaşırmadık; çünkü, ANAP'ın bariz özelliklerinden birisi de bu. Yetkisiz 
ve sorumlu bir başbakan ile yetkili ve sorumsuz bir cumhurbaşkanı yönetim biçimini de icat 
eden yine ANAP'tır. Daha işin başında iken, bu yanlış düzenlemenin, daha çok sakıncalar 
doğurmadan, en kısa zamanda düzeltilmesi sağlanmalıdır. Kaldı ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununun 3 üncü maddesinin (0 fıkrası, Sayıştayın bütçe ve malî 
işlemlerini düzenlemek ve yürütmek görevini Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği
ne bırakmıştır. İlgililerin bu konuda dikkatlerini çekmek isterim. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin yurt dışı seyahatlerinde uçak 
bileti ücretleri zaman zaman kamuoyunda tartışmalara neden olmaktadır. BU tartışmaların ön
lenmesi için, avansların belgelere dayandırılmak suretiyle kapatılması yönünde Başkanlık Di
vanının karar almasında yarar olduğu kanaatindeyiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yasaların bütünlüğünü korumak, sürekliliğini sağla
mak, çelişkileri önlemek, dil birliğini oluşturmak ve anlaşılabilir, kusursuz yasalar çıkarmak, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin başta gelen görevidir. Bu ise, en iyi biçimde, yetki ile yetene
ğin birlikte oluşturulmasıyla mümkündür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına, Başkanlık Divanına, komisyonlara, siyasî parti 
gruplarına, Danışma Kuruluna, sayın üyelere en iyi hizmeti yermek için yetenekli personel is
tihdamı gerektiğini hepimiz biliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşki
lat Yasası bu hizmete cevap vermek amacıyla çıkarılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Sekreterliği yönetim kadroları, istisnaî kadrolardır, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naza
ran farklı ve önemli özellikler taşır. Bu makamlarda görev yapmak, özel eğitim, özel yetenek, 
kültür, hoşgörü ve en önemlisi, yansız politik görüş ister. Yönetim kademelerinde, akademik 
eğitimin dışında, süreç içerisinde deneyim, alışkanlık, hizmet ve hizmet içi eğitim ilkesine da
yalı ast makamlardan üst makamlara atamak esastır. Geçmiş dönemlerde atamalar yapılırken 
bu ilkelere özen gösterilirdi; boşalan kadrolara, kurum içerisinden akademik kariyer sahibi, 
deneyimli, liyakatli, yetenekli, çalışkan elemanlar atanırdı; ancak, ANAP döneminde bütün 
bunlar unutuldu ve kadro hiyerarşisi, kadro anarşisine dönüştü. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
çatısı altında bu olumsuz tasarrufları bundan böyle görmek istemediğimizi belirtmek istiyo
ruz. 

Başkanlık Divanı kararlarıyla zaman zaman bazı kişilerin kayırıldığı söylentileri yaygın 
hale geliyor. Kadro dağıtımlarında eşitsizlikler, adaletsizlikler olduğu söyleniyor, örnek ola
rak belirtiyorum: Bir ilkokul mezununa 2 nci derece şeflik kadrosu veriliyor, bir ortaokul me
zununa da, aynı hizmet yılına sahip olmasına rağmen, sıradan sekreter-daktilo kadrosu layık 
görülüyor. Bu ve buna benzer kayırmalar personel arasında huzursuzluklara neden oluyor. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği personeli en ast ka
demesinden, en üst kademesine kadar, özel personeldir. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri
ne hizmet veren bu personel, tatil demeden, gece gündüz demeden fedakârca çalışmalarının 
karşılığını almalıdır. Bu personele ödenmekte olan fazla çalışma karşılığı toptan ödemenin ar
tırılmasına yönelik hukukî düzenlemeler yapılmalıdır. 
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Sayın milletvekilleri, "Yeni bir teşkilat yasası hazırlanacak, hazırlanıyor" gerekçeleriyle, 
1990 yılı içerisinde, hak eden personele unvan da, kadro da verilmemiştir. 1991 yılı bütçesi ile 
personelin bu gecikmiş haklarının verilmesini temenni etmekteyiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bir iki konuyu detaylıca belirtmeden geçemeyeceğim. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanunu, 13 Ekim 1983 tarihin

de, Millî Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilmiştir. Bu kanun yürürlüğe girmeden önce, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin çeşitli idarî birimlerinde, raportörlük kadroları vardı; ancak, 
kanunun yayımı tarihinde, Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği ve Danışma Meclisi Ge
nel Sekreterliği kadrolarında görevli personelin, kanuna ekli kadrolara, kanunun geçici 2 nci 
maddesine göre atanma ve intibakları Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğinin onayı ile 
yapılmıştır. Bu atamalar yapılırken, özellikle yasama hizmetlerine yönelik raportörlük kadro
sunun önemine binaen, Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü bünyesindeki raportörler dışında, 
diğer müdürlüklerdeki raportörler, uzman kadrolarına atanmışlardı. Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununun 3 üncü maddesi, sadece Genel Sekreterin ve rapor
törlerin görev ve sorumluluklarını belirlemiş olmasına ve yasama görevine yönelik raportürlük 
kadrosunun önemi vurgulanmasına rağmen, zaman içinde, Başkanlık Divanının, ek gösterge, 
iş güçlüğü, iş riski ve temininde güçlük zammı ayarlamalarında birinci derecedeki raportörler 
için yapılan düzenlemeler, uzmanlardan daha düşük olmuştur. Böylece, bu personel mağdur 
duruma düşmüştür. Bu personelin mağduriyetlerinin giderilmesini, durumlarının uzmanlar se
viyesine getirilmesini temenni etmekteyiz. 

Bir başka konu: Kanunun 4 üncü maddesinin son fıkrası "Uzman, uzman yardımcısı ve 
raportörlerle, stenograflarda aranacak nitelikler, hizmete alınmaları, yetiştirilmeleri, yeterlilik
lerinin tespiti ve meslek içi ilerlemelerinin bir yönetmelikle düzenlenmesini" emretmektedir. 
Bu madde hükmünde sayılı unvanlardan, raportörlerle, stenograflar dışlanmak suretiyle, sa
dece uzmanlarla ilgili olarak bir yönetmelik Başkanlık Divanınca kabul edilmiş ve 9 Kasım 
1990 günü Resmî Gazetede yayımlanmıştır. 

Teşkilat Kanunu ile raportörlere verilen görev ve sorumluluklar, bu yönetmelikle, uzman
lara devredilmektedir. Yönetmeliğin 32 nci madde ekinde yazılı görev ve sorumluluklar, kanu
nun 3 üncü maddesine göre, raportörlere verilmiştir. Bu nedenle, yönetmeliğin, kanun hüküm
lerine aykırı olduğu açıkça görülmektedir. Kanun, görevi raportöre vermekte, yönetmelik ise 
uzmana vermektedir. Bu çelişki karşısında görev ve sorumluluk kime ait olacaktır? Ya yönet
meliğin, bir an önce, kanun hükümlerine ya da kanunun yönetmelik hükümlerine uygun hale 
getirilmesi gerekmektedir. Yönetmelik hükümlerine göre, yasama uzman yardımcılığına ata
nan personel, en çok üç yıl sonra, tez hazırlamak suretiyle uzman olabilecektir. Bu kişiler, h'ç 
kuşkusuz, şimdi mevcut raportörlerin yanında yetişeceklerdir. Böylece çırak, kalfa olabilecek; 
fakat, uzun yıllar hizmet vermiş kalfanın kalfalığı da, her nedense, tescil edilemeyecektir. Bir 
başka ifadeyle, yetiştirilen, uzman olacak, ancak, yetiştirenin uzmanlığı kabul edilemeyecektir. 

Sayın milletvekilleri, esasen, idarî kademelerde görev alan yöneticiler, maiyetindeki per-
sonelinirrmağduriyetini gidermek durumunda olmalıdırlar. Uzun yıllar raportör olarak hiz
met vermiş ve deneyim kazanmış bu personelin, en kısa zamanda uzman olarak atanmaları 
sağlanmalı ve mağduriyetleri giderilmelidir. Zaten, kanuna ekli kadro cetvelinde 11 adet uz
man raportör kadrosu bulunmaktadır. Bu kadrolar neden boş tutulmaktadır? Halen bu görevi 
fiilen yürüten personel neden bu kadrolara atanmamaktadır? Yeterli, yetenekli değiller mi? 
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Değilse, neden bu görevi fiilen yürütüyorlar? Yoksa, birim ve sicil amirleri mi bu kadroya layık 
görmüyor bu personeli? Personelin sicilleri mi bozuk? 

Sayın Meclis Başkanının bu konuya eğildiğini ve olumlu yaklaşmış olduğunu öğrenmiş 
bulunmaktayız. Sayın Meclis Başkanının ve Başkanlık Divanının bu konuyu en kısa zamanda 
çözeceklerine inanmak istiyoruz. 

HAYDAR KOYUNCU (Konya) — Başkan, size söylüyor hepsini... 
ORHAN ŞENDAĞ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, ben, Millet Meclisi eski memuru

yum; bu konuları çok iyi biliyorum. Onun için bu kadar detaylıca konuya girdim, hoşgörünü
ze sığınmak isterim. 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Şendağ. 

ORHAN ŞENDAĞ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisine 
uygun bulmadığım bir konu daha var: Yaz ayları yaklaşır, personel hareketlenir, kendi olanak
ları ölçüsünde, haklı olarak, yaz tatilini geçireceği bir yer temin etmek ister; milletvekillerini, 
tanıdıklarını devreye sokar; bir yer temin eder. Eder de, üvey evlat muamelesi görmekten de 
kurtulamaz. Bu, yıllardır böyledir. 

Sayın milletvekilleri, hemen hemen her kamu kurum ve kuruluşu -Sayın Maliye Bakanı 
size söylüyorum bunu- kış ve yaz aylarında kendi personelinin ihtiyacına cevap verebilecek böyle 
tesislere sahiptir. Türkiye Büyük Millet Meclisi personeline yaraşır, sosyal hizmete ve moral 
eğitimine yönelik böyle tesislerin acilen yaptırılmasında zaruret hâsıl olmuştur. Sayın Meclis 
Başkanının ve Başkanlık Divanının bu konuya özen göstermelerini bekliyoruz. Ciddî bir çalış
mayla, bu tesislerin 1991 yılı içerisinde bitirilebileceğine de inanıyoruz. 

Baştabiplik kadrolarının, ihtiyacı duyulan mütehassıs doktorlarla desteklenmesini, labo-
ratuvarın da daha geliştirilmesini temenni etmekteyiz. Milletvekilleri, eski milletvekilleriyle, bak
makla yükümlü oldukları aile bireyleri dikkate alındığında, personel hariç, 9 bin kişiye yakın 
bir kitleye hiç aksatılmadan hizmet veren Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği per
sonelini takdirle karşılamak gerekir, tş yoğunluğunun artması nedeniyle, ilgili birimlerin yeni 
kadrolarla takviye edilmesi bir zaruret haline gelmiştir. 

Sayın milletvekilleri, ata yadigârı, yaşayan tarih ve kültür hazinemiz olan millî saraylarda 
da bazı sıkıntılar var. Dolmabahçe Sarayının müştemilatı durumunda olan ve halen Millî Sa
vunma Bakanlığı emrindeki askerlik şubelerinin bulunduğu binaların kullanımları, çevre gö
rüntüsünü olumsuz etkilemektedir Bu binaların, Millî Savunma Bakanlığı emrinden alınarak 
millî sarayların hizmetine verilmesi mutlaka sağlanmalıdır. Yine, Maslak Kasırları çevresinde
ki astsubay gazinosu hoş bir görüntü vermemektedir. Bu bina ve arazilerin de mutlaka millî 
saraylar emrine verilmesi sağlanmalıdır. 

İstanbul'da yaptırılmakta olan misafirhane çevresinde aynı sıkıntılar mevcut. Ayrıca, bu
rada arazilerin özel inşaat firmalarına verileceği ve buralarda inşaatların yapılacağı söylentile
ri var. Eğer böyle bir oluşum var ise, bu mutlaka önlenmeli ve bu saha alınarak misafirhane 
sahasına katılmalıdır. 

Kültür ve tarih hazinesi olan millî saraylarımızı tanıtıcı çalışmaları, kitap ve broşürleri ye
terli bulmuyoruz. Sayın Başkanın istanbul'daki danışmanlığının çalışmalarını bu yöne yoğun
laştırmasında yarar görüyoruz. Bu gibi yayınların hem nitelik, hem nicelik, hem de tür olarak 
artırılmasında yararlar olduğu açıktır. Millî Saraylar Daire Başkanlığının yeniden organizas
yona tabi tutulması, bu yapılanma restorasyon birimine ağırlık verilmesi, teşkilatın yeterli 
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ve yetenekli personel, araç ve gereç ile desteklenmesi gerektiği inancındayız. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye Büyük Millet Meclisi, etkinliğini hemen he

men tümüyle yitirmiş durumdadır. Yasama yetkisini, temel ve önemli konularda kanun hük
münde kararnamelerle Bakanlar Kuruluna devretmiştir. Vergi koyma, vergi kaldırma yetki es
nekliğini geniş hükümlerle Bakanlar Kuruluna bırakmıştır. Fon uygulaması ile ulusal bütçe ve 
bütçe birliği ilkelerinden uzaklaşmıştır. Körfez krizi nedeniyle savaş ilanı, Türk Silahlı Kuvvet
lerinin yabancı ülkelere gönderilmesi ve yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulundurulma
sına izin verilmesi gibi, en yaşamsal konuda karar alma yetkisini de Sayın Turgut özal'a ver
miştir. Tek adam yönetimine uygun bir ortam yarattığı gibi, Anayasaya aykırı çok sayıda yasa
lar çıkarmak suretiyle, kendini fonksiyonsuz, bir formalite organı haline getirmiştir; denetim 
müessesesini yeterince kullanamaz olmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edilen siyasî partilerin halk içindeki güçlerinde 
değişmeler olmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi, millî iradeyi sağlıklı biçimde yansıtamaz hale 
gelmiştir. Demokrasiyle yönetilen, dünyanın hiçbir ülkesinde, yüzde 35 oyla parlamentoda yüzde 
65 sandalye kazanıldığı görülmemiştir. 

BAŞKAN — Sayın Şendağ, lütfen toparlayınız. 
ORHAN ŞENDAĞ (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
Buna rağmen, ülkemizde yüzde 35 oyla Mecliste yüzde 65 sandalye kazanan iktidar Parti

sinin halk içindeki gücü erimiş, bu rakamdan çok aşağıda olduğu kamuoyu araştırmalarıyla 
anlaşılmıştır, iktidar Partisi, halkın muhatabı olmaktan çıkmıştır, iktidar Grubu, ülkenin men-
faatlarından çok, tek adamın heves ve arzularını gözetir duruma düşmüştür. 

Bu nedenlerle, ulusal egemenliğin sağlıklı ve dengeli bir biçimde Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde yansımasını sağlamak, Türkiye Büyük Millet Meclisine yeniden işlerlik kazandır
mak, tek adamın heves ve arzularını değil, ülke yararlarını ve milletin refahını gözetecek kad
roların seçilmesine ortam yaratmak ve ihtilal ürünü son partiyi de tarihin karanlıklarına gön
dermek amacıyla, bu Meclisin en kısa zamanda kendisini yenilemesinde büyük yarar ve zaru
ret görmekteyiz. (DYP sıralarından alkışlar) 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin sayın üyeleri; geliniz, kendi ikballerinizi ülkenin yararla
rı için feda ediniz ve en kısa zamanda bir erken seçim ortamı hazırlayınız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu düşüncelerle, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1991 
yılı bütçesinin ülkemize, milletimize, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve mensuplarına hayırlı 
olmasını diliyorum; beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyor, şahsım ve Grubum adına 
saygılarımı sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şendağ. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı temsilcisi olarak, Sayın Hocaoğlu; buyu

run efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

TÜRKİYE BÜYÜK MtLLET MECLtSl BAŞKANVEKlLt YILMAZ HOCAOĞLU (Ada
na) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1991 malî yılı Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi 
münasebetiyle bazı konularda ve Başkanlık Divanı olarak yapmış bulunduğumuz, yapmayı ta
sarladığımız bazı tasarruflar hakkında özet bilgiler sunmak üzere huzurunuzdayım. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Sayın Başkam ve Başkanlık Divanı adına, Yüksek Heyetinizi saygılarım
la selamlıyorum. 
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Bilindiği gibi, 1991 malî yılı bütçe teklifimiz 305 milyar 309 milyon TL. dir. Bunun cari 
ödemeler bölümündeki yüzde 70 civarında arz ettiği artış, sayın üyelerimizin ve personelimizin 
özlük haklarının hesaplanmasında esas alınan katsayıların artışı ve diğer carî giderlerindeki 
piyasa artışlarından kaynaklanmaktadır. 

Yatırım ödeneklerinde ise, kısaca satırbaşları halinde arz edeceğim şu projeler nedeniyle 
para ayrılmış bulunmaktadır: 

Ankara'da 220 daireli personel lojmanlarımız, 1991 yılı temmuz ayında tamamlanacaktır. 
istanbul'daki tanıtım ve konukevi inşaatı da, yine bu yıl içerisinde ikmal olunarak hizme

te açılacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi kampusunun enerji ihtiyacını karşılayan ve kömürle çalışan 
kazanların doğalgaza çevrilmesi ile ilgili çalışmalar başlatılmış ve bu konuda Ankara Büyük-
şehir Belediyesi ile gerekli protokol imzalanmış bulunmaktadır. 

Genel Kurul Salonu otomatik yoklama, milletvekili çağrı, kapalı devre renkli yayın sis
temlerine ait araştırma ve incelemeler devam etmekte olup, sonuçlandığında, ihalesi muhte
melen bu yıl içerisinde yapılacaktır. 

Sayın üyelerimizin ve değerli personelimizin dinlenme ve eğitim ihtiyacını karşılayacak, 
aynı zamanda da giderek artan yabancı konuklarımızın da ağırlanması suretiyle, toplantı, ta
nıtım, kulis çalışmalarına imkân verecek bir dinlenme tesisinin yapılması ile ilgili çalışmaları
mız son aşamasına ulaşmış bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, yüksek takdiriniz çevçevesindedir ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin en önemli, en hayatî yatırımlarından biri de, arşiv binası konusudur. Bu konuda hazırlık
lar yapılmış, gerekli ödenek bütçemize konulmuş; ancak, demode teknoloji ile çalışmakta olan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Basımevinin modernizasyonunu müteakip oradan kazanılacak 
alanın kullanılması ve değerlendirilmesi suretiyle, yakışır, ihtiyaçlara cevap verecek, ömürlü 
bir arşiv binasının yapılması tasarlanmış bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, kısaca, 1990 yılında yaptığımız bazı hizmetlerden söz etmek istiyo
rum: 

İstanbul'da 156 daireli personel lojmanları inşaatı tamamlanmış ve hizmete sunulmuş bu
lunmaktadır. 

Yine, Meclisimiz içerisinde, -ihtiyaca cevap vermediği için- soğuk büfe olarak kullanılan 
bölüm yeniden dekore edilmiş ve sayın üyeler için ikinci bir lokanta olarak hizmete sunulmuş 
bulunmaktadır. 

Bu arada, otuz yıldan bu yana hizmet ömrünü tamamladığı için mutlaka modernize edil
mesi gereken mutfak donanımı da yenilenmiş bulunmaktadır. 

Milletvekili lojmanlarında, daha önce gençler için bir pastane esprisi içinde düzenlenmiş 
bulunan mekân, sonradan gerekli görülerek, ihtiyaca cevap vermediği tespit edildiğinden, yeni 
bir düzenleme ile, lojmanlarda sayın üyelerimizin aileleriyle birlikte yemek yiyebilecekleri, ko
nuklarını ağırlayabilecekleri nezih ve mutena bir restoran şekline dönüştürülmüş bulunmaktadır. 

ALİ ESER (Samsun) — Servise girdi mi Sayın Başkanım? 
TÜRKÎYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANVEKÎLİ YILMAZ HOCAOĞLU (De

vamla) — Efendim, personel temini aşamasına gelmiştir. Gerekli elemanlar temin edildiği an
da; ki, sayılı günler içerisinde hizmetinize sunulacağını ifade edebilirim. 
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Milletvekili lojmanları kompleksinde 2 adet tenis, 1 adet voleybol, iki amaçlı 1 adet bas
ketbol alanı ile, 3 adet mini futbol sahası, hizmete, büyük çoğunluğuyla sunulmuş; yalnız, mi
ni futbol sahalarının sentetik çim kaplaması konusu ihale edilmiş; ancak, şu anda, tahmin edi
yorum, birkaç günlük bir işi kalmış durumdadır, önümüzdeki günlerde bu spor kompleksinin 
tümüyle hizmete sunulacağını ifade edebilirim. 

Keza, 1990 yılında Meclis kampusu içerisinde bozulmuş asfalt yollar onarılmış ve yenilen
miş bulunmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Camii, kitaplık ve meydan kompleksi de aynı dönemde ta
mamlanmış, sayın üyelerimizin hizmetine sunulmuştur. 

Milletvekili lojmanlarının çevre duvarları; bilindiği üzere, Karayolları Genel Müdürlüğü 
tarafından yürütülmektedir. Umulmaktadır ki, bu yıl bu çalışma da tamamlanabilecektir. Bu
nun yanında, halkla ilişkiler binasındaki odalara yeni telefonların, hatta gelecekte, teleksin, 
faksın, teleteksin monte edilmesi halinde, ilave bir tesisata lüzum bırakmayacak hüviyette yeni 
bir şebeke tesis olunmuştur. 

Teşkilat Kanunumuzda yapılan değişiklik ve yeni düzenlemelerle, geçtiğimiz bütçede sa
yın üyelerimizin ısrarla üzerinde durmuş bulundukları, sözleşmeli personelimizin kadroya alın
ması ve personelimizin özel hizmet tazminatından yararlandırılması hususlart, zamanında ka
nunî düzenlemeler sonucu gerçekleştirilmiş ve personelimiz bu statüye ve bu imkâna kavuştu
rulmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi emniyet hizmetlerini deruhte etmekte olan personelimizin 
tedavi giderlerinin de Meclis bütçesinden karşılanması hususu, yine Başkanlık Divanımızca ye
rinde görülmüş ve alınan kararla,, uygulamaya konulmuştur. 

Milletvekillerimize hizmet veren sekreterlerimiz, tabiatıyla, gördükleri hizmetin özelliği 
ve önemi nedeniyle, yaz ayları boyunca, Bilkent Üniversitesinde devamlı eğitime tabi tutulmuşlar 
ve Ankara Üniversitesi ile yapılan işbirliği sayesinde de, özellikle yabancı dil yeteneklerinin, 
yabancı dil kültürlerinin geliştirilmesine çalışılmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; çeşitli konulardaki araştırma isteklerinizi karşılamak 
amacıyla kurulan araştırma servisindeki yetişmiş, kalifiye insangücü eksikliğini bilmekteyiz. 
Bu konudaki çalışmalarımız aşağı yukarı tamamlanmıştır. Gerekli yasal düzenlemeler yapıl
mış, yeterli kadro ihdas olunmuştur. Bu birime, çok kısa süre içinde yeterli eleman sağlanacak
tır. 

Dokümantasyon çalışmaları hızlandırılmış, gazete kupür otomasyonu için optik disk sis
temi satın alma işlemi tamamlanmış bulunmaktadır. Gazete kupür otomasyonu için optik disk 
sisteminin yanında, 1 Ocak 1991 tarihi itibariyle, bilgisayar uygulamasının da başlayacağını 
ve sayın üyelerimizin gazete kupürlerini modern teknolojinin bu en üstün ürünleri sayesinde 
kolaylıkla ve yeterince sağlayabileceklerini ifade etmek isterim. 

Şu anda, sadece Kütüphane Müdürlüğü kitap kayıt otomasyonu ile, bordro hizmetlerin
deki bilgisayar kullanımını, tüm parlamento hizmetlerini kapsayacak şekilde yaygınlaştırma 
çalışmaları devam etmektedir. 1990 yılı bütçe imkânları ile kurum bilgisayar ihtiyaç etüdü ta
mamlanmış; 1991 yılı bütçesine de, başlangıç çalışmaları için gerekli ve yeterli ödenek konul
muştur. Bu çalışmalar tamamlandığında, Parlamento içerisindeki her türlü bilgi akışı kontrol 
altına alınacak ve istenilen bilgilere en kısa sürede ulaşılacaktır. 
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Parlamenter hizmetleri binasındaki çeşitli yerlere konulacak bilgisayar terminalleri ile, sa
yın milletvekillerimizin gerekli gördükleri bilgileri her mekândan kolayca sağlamaları imkânı 
bulunacaktır. 

1990 yılı içerisinde gerçekleştirilen bir diğer enformasyon faaliyeti, ulusal ve uluslararası 
bilgi bankalarına ulaşım projesidir. Bu faaliyetlerden, Bilkent Üniversitesi Kütüphane Bilgi Ban
kası, ingiliz Parlamento Enformasyon Sistemi olan polis ve dünyada yayınlanan ingilizce, Fran
sızca, Almanca gazete ve dergi muhtevalarını kapsayan bilgi bankası olan profil ve bağlantı 
kurulmuştur, üyelerimizin hizmetindedir. Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Topluluğu bilgi ban
kalarına ulaşım çalışmaları ise tamamlanmak üzeredir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Dolmabahçe Sarayı Veliaht Dairesinin deniz cephesi
nin taş duvarları restore edilmiş olup, Gedikli Cariyeler Binası restorasyonuna da gerekli hız 
verilerek, kaplama, boya, badana safhasına gelinmiş bulunmaktadır. Çökme noktasına gelmiş 
bulunan Mavi Salon restorasyonu tamamlanmış; ayrıca, sarayın gezi güzergâhındaki ahşap par
kelerin bozulmuş ve çürümüş olanları değiştirilmiştir. Saray Hazine Kapı Cephesi kale resto
rasyonu tamamlanmış, çatı ve pencere kurşun onarımları yapılarak, sudan korunmaya alın
mıştır. 

Beylerbeyi Sarayında deniz cephesindeki taş duvarın restorasyonuna devam edilmektedir. 
Beylerbeyi Sarayı set bahçeleri bu yıl yapılan çalışmalarla, gerçek kimliğine kavuşmuş bulun
maktadır. 

Yıldız Şale'de saray içi kalem işleri sürdürülmektedir. 
Maslak Kasrı ve köşklerinde Kasrı Hümayun, Çadır Köşkü cephe boyaları yapılarak ko

rumaya alınmış bulunmaktadır. 
Küçüksu Kasrı'nın periyodik bakımları yapılmış, Aynalıkavak Kasrı bahçe ve çevre tanzi

minde duvar ve istinat duvarı çalışmaları yürütülmektedir. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şimdi de XVIII. Dönemin 1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 4 

üncü yılları içinde yapılmış bulunan yasama ve denetim çalışmaları ile ilgili kısa bilgiler sun
mak istiyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda 1 inci Yasama Yılında 78; 2 nci Yasama 
Yılında 107; 3 üncü Yasama Yılında 127 ve 4 üncü Yasama Yılında da bugüne kadar 44 birleşim 
olmak üzere toplam 356 birleşim yapılmıştır. 

Meclisimize, bugüne kadar 306 adet kanun tasarısı ile diğer dönemlerden intikal eden ka
nun hükmünde kararnameler de dahil olmak üzere, 261 adet Kanun Hükmünde Kararname 
gelmiş bulunmaktadır; ayrıca milletvekillerince 446 adet kanun teklifi verilmiştir. Bugüne ka
dar, bu tasarılardan 206 adedi kanun olmuş, 1 adedi reddedilmiş, 10 adedi Hükümete geri ve
rilmiş, 18 adedi ise gündemde sırasındadır. Halen komisyonlarda 70 adet kanun tasarısı ile 42 
adet kesinhesap kanunu tasarısı bulunmaktadır. Kanun hükmünde kararnamelerden 28 adedi
nin 23'ü kanun olmuş, bir adedi işlemden kaldırılmış, halen komisyonlarda 232 adet kanun 
hükmünde kararname bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, değerli grup sözcüsü arkadaşlarım geçen bütçede olduğu gibi, bu ke
re de, kanun hükmünde kararnamelerle ilgili bazı yakınmalarda bulunmuşlardır. Oysa, bilin
mektedir hükümetlere kanun hükmünde kararname sevk etme yetkisi tanıyan madde, Anaya-
sımızın 1970'li yıllarda yürürlüğe girmiş 91 inci ve ilgili diğer maddeleridir. Burada, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanının ya da Başkanlık Divanının, komisyonlara intikal eden kanun 
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hükmünde kararnameler ve bunların Genel Kurula indirilmesi hususunda bir zorlayı», bir yap
tırım gücü bakımından, ne yetkisi, ne aracı, ne otoritesi söz konusudur. Ancak, komisyonlar 
kendi gündemlerini düzenlemekte serbesttirler, kendi trafiklerine göre gündemde yerini alan 
ve görüşmesi tamamlanan kanun hükmünde kararnameler, Genel Kurula indiği takdirde görü-
şülebilmektedir. Bu bakımdan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının ya da Başkanlık Di
vanının herhangi bir ihmalinin, herhangi bir lakaydisinin, herhangi bir müsamahasının söz ko
nusu olmadığını, özellikle huzurunuzda bir defa daha belirtmek isterim. 

Kanun tekliflerinden ise, 67 adedinden 38'i kanun olmuş, 19'u reddedilmiş, 18'i teklif sa
hiplerince geri alınmış, 22'si elan gündemde bulunmaktadır. 

Halen, komisyonlarda 320 adet kanun teklifi beklemektedir. 

Ayrıca, kanunların dışında verilmiş 77 adet Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı vardır. 
Bugüne kadar, Meclisimize, diğer dönemlerden intikal edenler de dahil olmak üzere, ölüm 

cezalarının yerine getirilmesine dair 201 adet Başbakanlık tezkeresi gelmiş, 2 adedi Hükümetçe 
geri alınmış, cezaların yerine getirilmesine dair 201 Başbakanlık tezkeresinden 199*u komis
yonlarda bekleme durumundadır. 

Yine, Meclisimize, yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkında 211 adet Başba
kanlık tezkeresi gelmiştir; bunlardan 107 adedi görüşülerek karara bağlanmış, 3 adedi Hükü
mete geri verilmiş, 12 adedi gündemde beklemektedir; geri kalan 89 adet yasama dokunulmaz
lığı tezkeresi de komisyonlardadır. 

Denetim konularına gelince: Bugüne kadar verilen 1 735 adet yazılı soru önergesinden 
1 054'ü cevaplandırılmış, 583'ü sözlü soruya çevrilmiş, 5'i geri alınmış, 93'ü halen işlemdedir. 

Verilen 1 034 adet sözlü soru önergesinden 98'i cevaplandırılmış, 154*ü soru sahiplerince 
geri alınmış, 159'u İçtüzük gereği düşmüş, l'i iade edilmiş, 8'i soru sahiplerinin istemi üzerine 
yazılı soruya çevrilmiş, 11 adedi işlemden kaldırılmış olup, halen 596 adet soru gündemde bu
lunmaktadır. 7 adet sözlü soru önergesi ise gündeme girmek üzeredir. 

Yine, verilmiş bulunan 34 adet genel görüşme önergesinin l'i kabul edilmiş, 25'i reddedil
miş, 2'si işlemden kaldırılmış, 6'sı gündemde beklemektedir. 

129 adet Meclis araştırması önergesinin ise 75'i reddedilmiş, 9'u için komisyon kurulmuş, 
8'i işlemden kaldırılmış olup, 37 adedi gündemde bulunmaktadır. 

3 adet Meclis soruşturması önergesi görüşülmüş ve karara bağlanmıştır. 
Verilen 18 adet gensoru önergesi ise görüşülmüş ve reddedilmiştir. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; siyasî gruplarımızın istekleri olan eleman ihtiyacı ko

nusu, Teşkilat Kanunumuzda yapılan düzenleme ile imkân dahiline konulmuş, halen siyasî parti 
gruplarına, istekleri doğrultusunda, 3 uzman tahsis edilmiş bulunmaktadır. 

Kanunların bütünlüğünü korumak, çelişkileri önlemek, dil birliğini sağlamak ve kusur
suz kanunlar çıkarabilmek, Türkiye Büyük Millet Meclisinin başta gelen, titizlikle, itina ile, 
dikkatle kolladığı görevleri cümlesindendir. Bu ise, en iyi biçimde, yetki ile yeteneğin bir araya 
gelmesiyle sağlanabilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına, Başkanlık Divanına, komisyonlara, siyasî parti 
gruplarına, Danışma Kuruluna ve bilhassa sayın milletvekillerine yasama konularında en iyi 
hizmeti vermek için yeni bir personel politikası oluşturmak durumundayız. Bu amaçla, yete
nekli ve uzman elemanların özel bir sınavla Meclise alınması ve yetiştirilmesi planı uygulama
ya konulmuş bulunmaktadır. Bu elemanlar, halen Meclis bünyesinde çalışan elemanlarla birlikte, 
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özellikle yasama hizmetlerinde çalıştırılacak ve bu dalda uzmanlıkları geliştirilecektir. Aslın
da, bu hizmetler, Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde yapılmakla birlikte, daha üst düze
ye çıkarılacak ve yasaların en az hata ile uygulamaya geçmesi sağlanacaktır. Bu amaçla hazır
lanan uzmanlık yönetmeliği, Başkanlık Divanımızca kabul edilmiş ve Resmî Gazetede yayım
lanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 

Komisyonlara, siyasî parti gruplarına ve milletvekillerine gerektiğinde danışmanlık yap
mak, kanun teklifi ve diğer önerilerin hazırlanmasında yardımcı olmak üzere, Kanunlar ve Ka
rarlar Müdürlüğü bünyesindeki, birinci kat 64 numaralı salonda, ilgili, görevli, hazırlıklı ele
manımız, inceleme ve araştırma birimi bünyesinde, siz sayın üyelerimize hizmet vermeye de
vam etmektedir. 

Grup sözcülerinin haklı olarak değindiği bazı uygulamalarda karşılaşılan aksaklıklar ise, 
doğrudan tçtüzük kuralları sonucu yaşandığı için, çözümü de ancak, içtüzüğün yeni şekliyle 
kabulünden geçmektedir. Daha önce de sık sık dile getirilen bu ihtiyaç, Başkanlığımızca da 
yerinde görüldüğü ve önemi idrak olunduğu için, gereği, zaman kaybetmeden yapılmaya çalı
şılmış ve partilerarası komisyon, bu konudaki hazırlık çalışmalarını nihaî safhasına kavuştur
muş bulunmaktadır. Umarız ve temenni ederiz ki, önümüzdeki kısa bir zaman dilimi içerisin
de, görevli arkadaşlarımız, bunu bir nihaî metin halinde, Genel Kurulun yüksek takdirlerine 
sunarlar ve böylece, Genel Kurul çalışmalarında olsun, komisyon çalışmalarında olsun, sayın 
milletvekillerimizin yasama ve denetim görev ve hizmetlerinin layıkıyla yürütülmesinde olsun, 
karşılaşılan darboğazlar da aşılmış olur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 1991 malî yılı bütçe 
teklifi münasebetiyle Yüksek Kurulunuza özetle arz etmek istediğimiz çalışmalarımız ve tasa
rılarımız bundan ibarettir. 

Beni sabırla dinlediğiniz için, Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanı, Başkanlık Di
vanı ve şahsım adına, hepinize teşekkür eder, en iyi dileklerimle saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hocaoğlu. 
Şimdi, şahısları adına söz alan arkadaşlara söz vereceğim. 
ilk olarak, lehinde, Kayseri Milletvekili Sayın Recep Ergun; buyurun efendim. (ANAP 

sıralarından alkışlar) 
RECEP ORHAN ERGUN (Kayseri) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye'de, 

yüceliği ve yegâneliği itibariyle bütün değerleri sıraya koymak istesek, bu salon gibisini bulma
mıza ve bunun yerine koymamıza imkân bulamayız. 

Yüce Türk Milletinin, vicdanı, fikirleri, hepsi burada içtima etmektedir. Bunu zaten tar
tışmaya imkân da yoktur. Bu bakımdan, Yüce Meclisin üzerine en ufak bir -gölge ne kelime-
noktanın, bir iğne ucunun dokunmasını bile, Yüce Türk Milleti, tümüyle, bütün unsurlarıyla 
reddeder ve böyle bir şaibenin altına girmesini istemez. Buraya, sadece saygı duyulur, buraya 
sadece itaat edilir ve buraya sadece güvenilir. 

öyleyse, esprisi bu olduğu için, bu Yüce Meclisin şekilde ve özde bazı meselelerde çok 
titiz olması gerekir düşüncesindeyim. 

Evvela, Sayın Başkanlık katlarından da bilhassa istirham ederek dile getirmek istiyorum 
ki, şu yüce salon içerisinde birbirine karşı sataşmalar, laf atmalar ve galiz kelimeleri -eğer tçtü
zük yeterli değilse onu da değiştirerek- kesinlikle önlemek şerefi hiç olmazsa şu anda görevde 
bulunan Başkanlık Divanına nasip olsun. Burada bu tür konuşmalar hiçbir yarar getirmediği 
gibi, hem zaman israfına yol açıyor, üstelik şuranın seviyesini, hiç de hakları olmadığı halde, 

— 174 — 



T.B.M.M. B : 45 11 . 12 . 1990 O : 1 

o andaki fevri bir hareketle bozmalar vuku buluyor; alışkanlık haline gelir diye endişe ediyo
rum, bilhassa gençler seyrediyor; buraya hep onlar gelecek zaten. Onun için, Başkanlık Diva
nına bilhassa arzımı yapıyor ve diyorum ki, eğer elinizdeki yetkiler azsa, onları da lütfen biz
den isteyin, verelim bu konu bitsin artık demek istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ikinci bir konu için sözüm olacak. Dikkat buyurulur-
sa, şuradaki konuşmaların büyük kısmı -tabiî, kendilerine şükran borcumuz vardır- hep sosyal 
meselelere doğru gidiyor. Türkiye'nin selameti için; hem ekonomisi bakımından, hem siyasî 
kariyeri bakımından hem mevkii bakımından hem de sosyal ihtiyaçları ve istekleri bakımın
dan, ben, Türkiye'de devletin hiçbir mala sahip olmaması tezini savunan kimseyim, tnşaallah 
o günleri gördükten sonra gözlerimi kaparım. Bilmiyorum, belki çok uzun bir süre istemiş de 
oluyorum. 

Bu mesele bitmezse eğer; Türkiye'yi yönetmeye gelenler Türkiye'nin ve milletin kaynakla
rını millet adına kullanma durumunda olursa eğer, devlet fabrika yapmaya devam ederse eğer, 
devlet ticaret yapmaya devam ederse eğer, devlet lojmanlar yaparsa eğer, devlet ve Meclis "ta
rihî eserlerdir" diye bütün köşklere sahip çıkarsa eğer, bütün bu eğerler, eğerler devam ederse 
eğer, bakınız ne oluyor Sayın Başkanım, sayın milletvekilleri; demokrasinin esası denetleme
dir; milletimiz, milletvekilini denetleyecektir; milletvekili, bakanı, hükümeti denetleyecektir. 
Hükümet de devleti denetleyecektir. Denetleme sistemi budur. Politika da böyle oluşacaktır. 
Yani, denetleyen, dolayısıyla politikasını da duyurmuş olacaktır milletvekiline. Milletvekili de 
politikanın mecmuunu hükümete duyurmuş olacaktır. Şimdi sistem bu mudur? Eğer vatan
daş, rızkını veya imkânlarını hep seçtiği kişiden bekleme durumunda kalmaya devam ederse, 
bu bir denetleme sistemi olur mu olmaz mı? Bunu hepinizin idrakine teslim ediyorum efen
dim. Böyle olduğuna göre, Meclis için de aynı şeyi söylüyorum. 

Bakınız, ecdadımızdan kalan eserler üçe bölünmüş durumda; Kültür Bakanlığına, Turizm 
Bakanlığına ve Meclise... Ben, vazife yaptığım bir dönemde, istanbul Çamlıca'da Avcı Köşkü 
vardır. Şahane bir köşktür. Boş durur. Sadece restorasyonu veyahut da bakımı, onarımı dün
yanın parası tutar. O zamanın bakanlarına yukarıdan sorulunca, yetkim dahilinde, "Bir istek 
yapın, bunları devredeceğim" demişimdir, alamamışlardır, almamışlardır. Durur o orada, boş 
olarak. 

Bir Kilyos Kalesi, muazzam bir kale, gösterişli. Kalenin dibine gelen turistler şu kaleye 
çıkalım derler, çıkamazlar; çünkü, askere verilmiştir. "Şunu isteyin" demişimdir efendim. İs
teseler ne olurdu, sualine, yani, Devletin malını böyle yönetme görevi alanlar, mal yönetirse 
ne olur konusuna bir defa daha gelmek istiyorum. Mesela, sayın zarif Başkanımız bize Maslak 
Kasrından bahsettiler. Yarı arazisini Ordunun intifamdan devreden kişi benim. Oranın yeşil-
lendirilmesine, çevre tanzimine imkânlarını koyan benim. Kondu bitti, pırıl pırıl bir Maslak 
Kasrı oldu efendim. Ama, eski müstahdem, üç tane çaycı, o eğri büğrü fincanlarda karşıdaki 
kafeteryanın altında, şemsiperin altında bunları sallaya sallaya çay getirir oldu, orası bomboş 
duruyor. Sözü şuna getireceğim: tşte böylesine eserler evvela mutlak surette usullerince işlet
meye devredilmelidir, hatta hatta, Dolmabahçe Sarayı da dahil diye en büyük iddiayı da yap
mak istiyorum; devlet, elini çekmelidir, öylesine bir sistem içerisinde özel teşebbüse devredil
melidir ki, hem onun ecdat yadigârlığı devam edebilmeli hem de orası kendisini daima yenile
yebilmen, hatta gelir kaynağı olmalıdır. Şimdi, tersine, milyarlar akmaktadır oralara, sadece 
Maslak Kasrının tanzimi için 50 milyara yakın para sarfedilmiştir. Yine boş duruyor, beş sene 
sonra, on sene evvelki duruma geri geleceğine dair iddiada da bulunmak isterim efendim; çünkü, 
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bakımsız kalır. Oraya sadece büyükler gittiği zaman bir büyük gösteri olur ve biter orası. İşle
meyen demir pas tutar, orası paslanır kalır. 

Bu konuda, bir arkadaşımızın, "Meclis lojmanlarına ilaveten sosyal tesisler, dinlenme te
sisleri yapılsın" sözüne katılmıyorum. Kötü, emsal olamaz ki... Deniyor ki, "efendim, bütün 
devlet dairelerinin sosyal tesisleri, dinlenme tesisleri varken, Meclisin şanına uygunu da budur, 
buraya da yapalım.." 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu emsalleri vere vere bütçenin tümünü de teslim etse
niz... Çünkü, bunun bakım ve idame masrafları göze görünmüyor, bunlar dünyalar tutuyor. 
Orada devlet memurları görev yapıyor, yani devletten para alıyor orada çalışıyor, size, bize hiz
met ediyor. Bu sistem tümüyle yanlıştır efendim, bunun altından kalkmaya imkân yoktur. Onun 
yerine, Yüce Meclis, denetleme heyetlerini kurup; Türkiye'de en ummadığınız bir şehrin bir 
basit yatırım müdürlüğünün, bir şube müdürlüğünün mensupları için dağda dinlenme evi, şe
hir içerisinde lokalleri... Ankara'nın Kızılay semtinin dört tarafına bir bakınız, en mütevazı 
müdürlüğün ikişer katlı, üçer katlı lokalleri vardır ve bu lokallerde devletten maaş alan kişiler 
vardır. Bir tanesini bilhassa söylemek istiyorum. Bira fabrikasının bahçesine gidiniz, maaşlı 
müzisyeni vardır. Bunları önleyiniz efendim; bu şerefli görev XVIII. döneme nasip olsun dili
yorum. 

Sayın Başkanım, tçtüzük konusunu, geldiğim günden beri dinlerim, bir türlü bitmez. Biz, 
haftada 12 saat çalışıyoruz Genel Kurul olarak. Acaba başka ülkeler nasıl yapıyor, bu 12 saat 
çalışma doğru mu? Buna ait raporlarımız da oldu; bütün gruplara sunduk. Acaba, başka ülke
lerde olduğu gibi, her hafta 12 saatlik mesai yerine senenin -mesela bir ülkede öyledir- 22 haf
tasında mesai yapılamaz mı? 22 hafta mesai sabah 9.00'dan akşam 21.00'e kadar devam edi
yor. Dolayısıyla, geriye kalan yılın 30 haftasında kendi bölgesinde kalıyor. Zaten o ülkelerde 
milletvekillerinin başkente gelmesi diye bir şey yok. Herkes işinde gücünde ve seçim bölgesin
de hayatına devam ediyor ve sadece senenin o 22 haftasında -birinci hafta, altıncı hafta diye-
geliniyor, kesif ve masif bir çalışmadan sonra, işler bitirilip gidiliyor. 

O ülkelerde ikinci önemli bir nokta: Asıl çalışma komisyonlarda yapılıyor ve Genel Kuru
la, her şey, pişirilmiş olarak getiriliyor. Aynı anda bütün komisyonlar çalışıyor, onlarda bir ko
misyonun çalışmaması diye bir olay yok; çünkü, o anda bir komisyondan diğer komisyona 
bir bilgi akımı, bir sual meselesi söz konusu olabiliyor. 

Tabiî, bu tür sistem olduğu zaman, başkentte lojmanlara lüzum kalmıyor, sosyal tesislere, 
muazzam otobüslere lüzum kalmıyor. Şehrin içerisinde bir misafirhanede, bir hafta için kalı
nıyor, sonra üç hafta gidiyor kendi işine bakıyor. Tabiî, öyle bir mecliste, bir erken seçim - geç 
seçim tartışması olmuyor. Zaten herkes yerinde; çotuğu çocuğu, okulları, eşleri, işleri yerlerin
de. Bu sistemi acaba yeni içtüzükte düşünebilir miyiz Sayın Başkanım? Bilhassa duyurmak 
istiyorum. 

Ekseriyetle, biz, şekle kurban gidiyoruz. Şeklini yapıyoruz da, özünü yapıp yapmadığımı
zı -belki vaktimiz olmadığı için- bir an için düşünemiyoruz. 

Şimdi, hemen bir misal sunayım. Bilgisayara geçme konusu iftiharla söyleniyor; "Efen
dim, bizim Meclisimiz, kütüphanemiz bilgisayara geçti" deniyor. Sayın Başkan, bilgisayar ko
nusu, bilgiye ulaşma konusudur. Kendisi bilgi vermez. Ben bilgiye nasıl ulaşacağım? Gidiyo
rum, mesela diyorum ki, dünyadaki petrol hareketlerinin on senelik seyrini görmek istiyorum 
diyorum, kafamdaki istifham bu. Başka bir zamanda, diyelim ki, dünyadaki boğazlar için 
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bir şey sorabilirim, dünyadaki askerî sistemleri sorabilirim. Böyle düşüncelerle gidince, hemen 
sual şu: "Efendim, kitabın adı, yazarın adı?.." Bu, zaten raflarda öyleydi. Kartoteklerde kita
bın adına göre, yazarın adına göre ayrı yazılmıştı; iki giriş kapısı var; ama, o kitapta neler ol
duğunu bilmek mesele. Mesele burada... O kitabın içinde neler var? Bu olmayınca, bilgisayara 
neden geçildi, bunu sorma hakkım var efendim. O zaman oradaki kişinin eli mi kırılırdı, Kar
totek dolabından kartı çekiversin öyle çıkarsın, bunun için niye bilgisayar kullanılıyor diyesim 
geliyor. 

Arz ettiğim gibi, mesela bir "tababet ve şuabat" tabiri çok eskimiş, kanunlarımızda de
ğişsin diye bir taleple geliyorsak, acaba hangi kanunlarda bu kelimeler var diye ihtiyaç duyu
yorsak, bu suali sorduğumuzda, bilgisayarın düğmesine bastığımızda 1 numaralı kanundan 6 
bin numaralı kanuna kadar her birinin sayfasında, şurada, şurada diye göstermesi lazım ki, 
biz de, buradan bir kanun çıkarırken, filan filan kanunların şu şu kelimeleri bunun yerine de
ğiştirilmiş diye bir sonuç çıkaralım. Bilgisayar bize bu şekilde hazırlanmıyorsa, lütfediniz efen
dim, boşuna masraf yapmayınız. 

Şu anda -sayın milletvekilleri alınmasınlar- sekreterlerinin sadece ve sadece bayram teb
riklerinde delegelerine veya yöneticilere gönderecekleri adresleri yazmışlar, sekreterler bundan 
istifade ediyor. Sekreter düğmeye basıyor ve printerden yazılar çıkıyor. O yazıcının eli kırıl
mazdı herhalde, oturur tek tek defterden bakarak yazabilirdi o adresleri, tşte biz kompütürü 
böyle kullanıyoruz; tümüyle yanlış kullanıyoruz. Hiç olmazsa, Yüce Meclis buna örnek olsun 
diye arz etmek istiyorum efendim. 

Sayın Başkanım, bilhassa milletvekillerinin buradaki çalışmalarında, demin arz ettiğim 
Meclis çalışma sistemi eğer araştırılırsa -hemen bir faydasını daha söylemek istiyorum. Mecli
sin kapılarını ve bahçesini biliyorsunuz, her gün buraya ben diyeyim 300, siz deyiniz 500 vatan
daş geliyor- vatandaş gelmez artık efendim. Çünkü, vatandaş, seçtiği kişiyi yanında görecek
tir. Seçtiği kişiyi devamlı yanında göreceği için, vatandaş buraya gelmez ve yığılma olmaz. O 
zaman sayın milletvekilleri o gelen vatandaşları hem ağırlamak -önemli değil, misafirperverdirler-
hem de onun işini takip etmek için adım adım bakanlıkları dolaşmaz efendim. 

Eğer son bir cümle ile bağlamama müsaade ederseniz. Garp "Cephesinde Yeni Bir Şey 
Yok" romanın yazarı meşhurdur; Erich Maria Remarque malumualiniz. Romanın bazı bölüm
lerinde, teker teker, bir milletvekilinin (Mishell) hayatından bahseder ve Mishell, boyuna, seç
menlerinin işlerini bakanlık bakanlık takip eder. Sonunda, Mishell, Kadastro Bakanlığında yi
ne bir işi bitirmeye çalışırken oradaki memurdan, Fransa'nın harbe girdiğini öğrenir hem de 
bir rey farkla. Yazar şöyle bitirir: "Eğer Mishell Mecliste olsaydı, belki harp çıkmazdı." 

Saygılarımı sunuyor, 1991 bütçesinin hayırlı olmasını diliyorum efendim. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ergun. 
Aleyhte, tzmir Milletvekili Sayın Ahmet Ersin. 
Buyurun Sayın Ersin. 
AHMET ERSİN (izmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime başlarken, he

pinizi saygıyla selamlıyorum. 
insanlığın demokrasiyle tanışması, buluşması kolay olmamıştır. Yüzyıllar boyu süren çok 

kanlı mücadelelerin sonucunda ulaşılan bu rejim, insanın ödediği çok pahalı bedelin karşılığı 
olmuştur. Bu süreç içinde çeşitli rejimleri, yönetimleri deneyen insanoğlu, kendisine, diğer can
lılardan ayıran özelliklerini özgürce sergileyebilme, kullanabilme olanağını sağladığı için, insan 
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onuruna, insana insan olmanın kıvananı yaşattığı için, demokrasiyi, yaşamının "Olmazsa 
olmaz" unsuru, istikbali olarak kabul etmiş ve benimsemiştir. 

Ülkemizde de çok partili düzene geçildiği 1946'dan bu yana demokrasimizi geliştirmek 
bir yana, gitgide geriye götürülmesinin, çağdaş ülkeler düzeyine ulaştırılamamasının sancısını 
yaşıyoruz. Geçen 44 yıllık sürenin, demokrasiyi, çoğu birbirinin yedeği olan birden fazla parti
nin kurulması olarak algılayan, bunu yeterli gören dar mantığın egemenliğinde geçmesi, çağın 
gözdesi olan bu rejimin ülkemizde de yerleşmesine, gelişmesine engel olmuştur. Kuşkusuz, dar 
kalıplara sığdırılarak, yarım yamalak yürütülmek istenen bu güdümlü demokrasiye bile taham
mülü olmayanlar tarafından her on yılda bir tezgâhlanan darbelerin ve darbecilerin de günahı 
büyüktür. Her on yılda bir halkımıza karşı giriştikleri bu eylemlerle insanlık suçu işleyenler, 
her ne kadar şimdilik toplumun saygın kişileri arasında gösterilmek istenmekteyse de, demok
rasimizin bir gün gelişip serpileceğinden ve bu kişilerden hesap soracağından, onları tarihin 
karanlık sayfalarında mahkûm edeceğinden kuşkum yoktur. 

Sayın milletvekilleri, kısaca, halkın, kendini yönetecek olanları özgür iradesiyle seçerek 
belirlemesi ve halkın seçtiği kişiler aracılığıyla kendi kendini yönetmesi demek olan demokra
sinin en belirgin ve ilk bakışta göze çarpan simgesi parlamentodur. Bu kurumun gücü ve etkin
liği, o ülkedeki demokrasinin gelişmişlik düzeyini de gösterir. Demokrasilerde, hiçbir kurum 
ve kişi, parlamentonun üzerinde değildir, olamaz da. Parlamentolar, halkın iradesini tam ola
rak yansıttığı, halkın ve ülkenin sorunlarına sahip çıktığı oranda saygındır. Halk tarafından 
seçilenler için kişilere olan bağlılık, ülkenin ve halkın çıkarlarından önce geliyorsa, parlamen
tonun da, seçilmiş kişilerin de saygınlığı kalmaz. Bu tür gelişmeler rejimi de törpüler, zaafa 
uğratır. Nitekim, bugün Türkiye'de yaşanan olay budur ve bu durum 12 Eylül sonrasında yeni
den oluşturmak istediğimiz demokrasimiz için talihsizlik olmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, kuruluşundan bu yana, kapatıldığı süreler dışında, en bu
nalımlı dönemini yaşamaktadır. Millet iradesini tam olarak yansıtmadığı gibi, halk desteği yüzde 
20'Ierde olmasına rağmen, yüzde 65 çoğunluğu elinde tutan tktidar Partisinin teslimiyetçili
ğinden cesaret alan Sayın özal'ın, tek adam olma kompleksine yenik düşmektedir. Bu anlayış 
nedeniyle, rejimin en yüce kurumu, Türkiye'nin sorunlarında devre dışına itilmiştir. Ülkenin 
en önemli sorunları Yüce Meclisten kaçırılmakta ve bu kurum, göz boyayan dekor olma duru
muna düşürülmektedir, tktidar Partisi çoğunluğu, velinimet olarak gördükleri Sayın özal'a 
bedel ödemek uğruna, onun Yüce Meclisi dışlamasına ve demokratik parlamenter rejimi dina
mitlemesine yeşil ışık yakmakta, onay vermektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, tarihinde 
ilk kez, halkın yüzde 80'i tarafından reddedilen, tanınmayan bir Cumhurbaşkanına koltuk değ
neği olmaktadır. Yüce Meclis, hanedanın zorbaca davranışlarının, pervasızlığının ve hukuk
suzluğunun sıçrama tahtası durumuna düşürülmüştür. Sayın özal, güçsüzlüğünü ve tabansız
lığını gözden kaçırmak için, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki çoğunluğu ve Hükümeti kul
lanmaktadır. Halk desteği ve sevgisiyle değil, yüzde 20'lik ANAP sayesinde ayakta durabil
mektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, aslî görevlerinden olan denetim görevini yapamamaktadır. 
Hükümet, milletvekillerince verilen soru önergelerini süresinde cevaplamadığı gibi, çoğu za
man da eksik ve işine geldiği şekilde cevaplamaktadır. Bir yıl öncesinden verilen yazıh-sözlü 
soru önergelerinin hâlâ cevaplandırılmamış olması, hem milletvekilini görev yapmaktan alı
koymakta ve hem de Yüce Meclisin denetim görevini aksatmaktadır. 
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XVIII. Döneme ait yüzlerce yazılı ve sözlü soru önergesinin, yine 37 adet Meclis araştır
ması önergesinin gündemde bekletilmesi, Hükümetin denetimden kaçtığını göstermektedir. 

Bu arada, Sayın Ergun Paşa'ya katılmadığımı belirtmek isterim. Doğrudur; Türkiye'deki 
tüm kurumların kendi personeline ait özlük işleri ve sosyal tesisleri vardır; ancak, eğer Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde çalışan değerli personelin de özlük işlerinin bir rayına girmesi ve sos
yal tesisler kazandırılması uygun görülmüyorsa o zaman, bütün kurumlann sosyal tesislerinin 
kapatılması gerekir. Eğer bu yapılamayacaksa, o zaman, Türkiye Büyük Millet Meclisinde öz
veriyle görev yapan personele de bir sosyal tesis kazandırılmalıdır. 

Geçtiğimiz günlerde Yüce Mecliste bir olay yaşandı; Sayın özal ve yakınlarının mal varlı
ğı hakkında verdiğimiz Meclis araştırması önergemiz 8 ay gündemde kaldıktan sonra, sırası 
geldiğinde, ANAP Grubu tarafından, düzmece nedenlerle görüşülmesi engellendi. Sayın ozal'ın 
talimatıyla yapıldığından kuşku duyulmayan bu engelleme, rejim için çok tehlikeli olabilecek 
bir yolu açmıştır. Üstelik, bu yapılırken Meclisin gelenekleri ve çalışma düzeni de yıkılmıştır. 
Bu engellemeye gerekçe gösterilen Anayasanın 10S inci maddesi, araştırma önergemizin konu
su olan dönemi kapsamamaktadır. Cumhurbaşkanlarının sorumsuzluğu ile ilgili bu madde, 
Cumhurbaşkanlarının seçildikten sonraki dönemi ile ilgilidir; yoksa, onların geçmişine sünger 
çekmez, bu göreve gelmeden önceki hatalarını, suçlarını örtmez. Esasen, bir Cumhurbaşkanı
nın mal varlığı gibi, kamuoyunun çok titiz olduğu bir konuda, dört yıldan beri süregelen iddia 
ve ithamlara rağmen, ortaya çıkıp, mal varlığını açıklamak yerine bu konudaki girişimleri en
gellemesi şaşırtıcı ve kuşku vericidir. Yüce Meclis, gücünü kanıtlama ve iddialar, ithamlar ve 
kuşkular yumağı halinde yıllarca sürmekte olan ve artık bir rejim sorunu haline gelen bu ko
nuyu, herkese ders olacak şekilde çözüme ulaştırma şansını kaçırmıştır. 

Sayın milletvekilleri, ANAP tarafından görüştürülmeyen araştırma önergemiz, Sayın ozal'ın 
Başbakanlığı dönemini kapsamaktaydı. Sayın ozal'ın, Başbakanlığı sırasında görevini kötüye 
kullandığı, iktidar olanaklarını kullanarak kendisini ve yakınlarını aşın oranda zenginleştirdi
ği, kendisinin ve yakınlarının bu yolla mültimilyarder olduğu, Sayın Ozal'ın, sırf bunun so
rumluluğundan sıyrılmak ve dokunulmazlık zırhına bürünebilmek için, tüm demokratik ku
ralları zorlayarak Cumhurbaşkanlığına tırmandığı kanısı kamuoyunda yaygındır. Gerçek ol
duğunun ortaya çıkması halinde Sayın Ozal'ın şimdi bulunduğu makamda bir gün bile dur
mamasını gerektirecek bu iddia ve ithamların araştırılması için iyi niyetle verdiğimiz araştırma 
önergemizin görüştürülmemesi, Sayın özal ve yakınları ile ilgili iddiaların doğruluğu hakkın
da ciddî bir işaret olarak algılanmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi de bu gelişmelerden yara 
almış ye özal'ların mal varlığını gizleyen, saklayan bir kurum durumuna düşürülmüştür. 

Kaçakçılık ve yolsuzluğun çok yoğun olduğu bir dönemde altı yıl Başbakanlık yapan Sa
yın özal artık bundan sonra kendisinin ve yakınlarının mal varlığının kaynağında alınteri ol
duğuna, kimi, nasıl inandırabilecektir? kandıramayacağını bildiği ve karanlık noktalar bu
lunduğu için mi kaçamak davranmaktadır? Böyle davranmak bir Cumhurbaşkanına yakışır mı? 

özal'ların mal varlığı ile ilgili araştırma önergemizin Yüce Mecliste görüşülmemesi, bir 
gerçeği daha ortaya çıkarmıştır: Yüce Meclise ve diğer demokratik kurumlara sık sık meydan 
okuyan Sayın ozal'ın, bu efelenmelerle, aslında karanlıkta ıslık çaldığı ortaya çıkmıştır. Mal 
varlığından söz edilince köşesine çekilmesi, sinmesi onun gerçek ruh halini gözler önüne ser
miştir. 
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BAŞKAN — Sayın Ersin, bu, Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi görüşmeleri; Cum
hurbaşkanlığı bütçesi görüşmesi değil. 

AHMET ERSİN (Devamla) — Sayın özal, artık, "veremeyeceğim hesabım yoktur" de
mesin; Başbakanlığı döneminin ve bu dönemde edindiği mal varlığının hesabını veremediği, 
bunun sıkıntısını yaşadığı anlaşılmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Ersin... Sayın Ersin... 
AHMET ERStN (Devamla) — Buyurun efendim. 
BAŞKAN — Sayın Ersin, Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerinde konuşmuyoruz, Türkiye Bü

yük Millet Meclisi bütçesi üzerinde konuşuyoruz. Konuşmanızı daha çok Cumhurbaşkanlığı 
üzerine teksif ediyorsunuz. Lütfen, Türkiye Büyük Millet Meclisinden bahsedin. 

AHMET ERSÎN (Devamla) — Sayın Başkanım, Cumhurbaşkanlığı bütçesini konuşma
dığımızı çok iyi biliyorum; ancak, Yüce Meclise verdiğimiz bir araştırma önergemiz üzerinde 
konuşuyorum. Burada çeşitli nedenlerle, bizce makul olmayan nedenlerle görüştürülmeyen araş
tırma önergemizden bahsediyoruz; dolayısıyla, Büyük Millet Meclisi bütçesini de ilgilendiren 
bir konudur. 

BAŞKAN — Sayın Ersin, süreniz de doldu, lütfen toparlayınız. 
AHMET ERStN (Devamla) — Sayın milletvekilleri, Ulu önder Atatürk tarafından 23 Nisan 

1920'de kurulan ve Kurtuluş Savaşını yürütüp, iradesini Atatürk'ün üstün iradesiyle birleştire
rek bu yaşamsal savaştan zaferle çıkılmasında çok büyük katkısı olan ve daha sonra da cum
huriyete ve devrimlere kimliğini işleyen Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu şanlı geçmişinden 
sonra, şimdi, dışlanmanın, yok sayılmanın bunalımını yaşamaktadır. Cumhuriyetin Yüce Meclisi 
sanki Meşrutiyet Meclisiymiş gibi denetimsiz ve başına buyruk bir kişinin keyfince aldığı ka
rarları hayata geçiren, bu kişiden buyruk alan bir kurum durumuna düşürülmektedir. Meclis 
çoğunluğunun Sayın özal'a olan bağlılığını, millete ve rejime olan bağlılıklarından önde tut
ması ve milletin ve rejimin taleplerini değil, Sayın özaPın taleplerini kollaması, bu görüntüyü 
vermektedir. Türkiye'de bugün ilan edilmemiş padişahlık rejimi yaşatılmak istenmekte ve Yü
ce Meclisi ÖzaPın Meclis-i Mebusanı haline getirme çabaları vardır. Sayın ÖzaPın, Anayasada 
yapılmasını istediği, özeldiği değişiklikler bu amaca yöneliktir. Türkiye'yi kendi mülkü olarak 
gören ve dış âleme kendini Türkiye'nin sahibi olarak takdim eden Sayın özal, İktidar Partisi
nin Meclisteki çoğunluğunun teslimiyetçi tavnndan yüz bulduğu için böyle pervasız davrana
bilmektedir. Sayın özal ve ANAP, demokrasimizin takozu olmuşlardır. Ülkemizde demokra
tik parlamenter sistemin gelişmesi, seçim yoluyla bu iki engelin kalkmasına bağlıdır. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
ALİ BABAOĞLU (Nevşehir) — özal'dan başka bir şey bilmiyor musunuz siz? 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Sorum var Sayın Başkan. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Benim de sorum var. 
BAŞKAN — Başka soru sormak isteyen?.. Yok. 
Soru sormak isteyenlerin tespiti işlemi tamamlanmıştır. 
Buyurun Sayın Bayazıt. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Sayın Başkan, aslında, bu belirteceğim husus temenni 
mahiyetinde; ama, soru şekline getirdim. 

Mecliste görev yapan polis memuru arkadaşlarımızın bizleri her gördüklerinde saygının 
ifadesi olarak her zaman ayağa kalkmaları ve selam vermeleri şahsen beni ve zannederim bir
çok arkadaşımı da rahatsız etmektedir. Elbette polislerin ve Mecliste görevli diğer memurların 
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bizi ayak ayak üstüne atmış, ellerinde sigara ile karşılamaları düşünülemez; ama, demin bah
settiğim ve bizi rahatsız edici durumun düzeltilmesi konusunda Başkanlık Divanının gerekeni 
yapmasını diliyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt, bu hususta herhalde Başkanlık Divanımız 
meseleyi düşünüp, tetkik edip, bir karara varacaktır. 

Sayın Hocaoglu, bir şey söylemek ister misiniz bu hususta? 
TBMM BAŞKANVEKİLÎ YILMAZ HOCAOGLU (Adana) — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, 3 tane soru soracağım: 
1. Başkanlık Divanı üyeleri, Meclisimizce kendilerine tahsis edilen arabaları, bu Meclis 

bütçesini talan eder bir biçimde kullanıyorlar ve kendi seçim bölgelerine götürüyorlar; burada 
da keyfi olarak kullanıyorlar. Bu durumla ilgili, benim, Meclis Başkanlığına verdiğim soru öner
geme o zaman verilen cevapta, bugünkü Başkanlık Divanında bulunan zatın o sırada 26 mil
yon lira -7-8 inci aya kadar- sırf tamir masrafı vardır ve bütün arabalara telefonlar konulmuş. 
Bu telefonlar da keyfî kullanılıyor. Ayrıca, sabahları 7.00'de, 8.00'de lojmanlara birtakım ara
balar geliyor, birtakım çocukları alıp götürüyor. Beyler, bu devleti kim koruyacak? Eğer Mec
lis Başkanlığı bu devleti talan eder biçimde hareket ederse, biz hangi suiistimal olayının üzeri
ne gideceğiz? 

Şimdi, sorum şu... 
BAŞKAN — Sayın Genç, "talan" ktelimesi biraz uygun olmuyor, pek yakışmıyor; lütfen, 

size yakışır bir ifade kullanınız. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Yakışıyor Sayın Başkan! Çünkü, yapılan gerçek şeyleri sta

tüleri içinde dile getiriyorum. 
Şimdi soruyorum: Bugüne kadar hangi Başkanlık Divanı üyeleri için ne miktarda akarya

kıt, tamir ve telefon masrafları ödenmiştir? Bunun tarafıma bildirilmesini istiyorum. Ayrıca, 
bu soruma komisyon başkanları da dahildir. Yine, Meclisin hangi imtiyazlı milletvekillerine 
hangi arabalar tahsis edilmiştir? Bu birinci sorum. 

İkinci sorum: Anayasanın 121 inci maddesi der ki: "Olağanüstü hal kararnamelerinin Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde müzakere süre ve esasları İçtüzükte belirlenir." Kanun hükmün
de kararname, Anayasadaki hükme göre, biliyorsunuz, "Aynı gün Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin onayına sunulur." Halbuki 1987 yılında çıkan 285 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
hâlâ Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulmamıştır. 

414, 424 ve 425 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ilan edileli aşağı yukarı altı aylık 
bir süre geçmiştir. Bu kararnameler, doğu ve güneydoğudaki insanların temel hak ve özgürlük
lerini ortadan kaldırmış, Hitler Almanyasına benzer bir rejim Türkiye'ye getirilmiştir. 

BAŞKAN — Bu benzetme de pek iyi olmadı Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Ben, şimdi, Meclis Başkanlığından sormak istiyorum: Ne

den İçtüzük değişikliği için Meclisi olağanüstü bir gündemle olağanüstü bir toplantıya çağır
mıyorsunuz? Bu olağanüstü hal kararnameleri Türkiye Büyük Millet Meclisinde ne zaman gö
rüşülecektir? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı bu konuda ne gibi bir tedbir almayı dü
şünmektedir? Şimdi bu kararnameler uygulanacak, bu insanlara karşı kullanılacak; ama, va
tandaş hakkını arayacak yer bulamayacak... 

BAŞKAN — Efendim, suallerimizin çok kısa ve kesin olması gerekir. 
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Bir sorum daha var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Ama, efendim, lütfen izahat vermeden sual sorunuz. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Tamam efendim. 
Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin gözleri önünde cereyan eden olay

lar var. Meclis Başkanlık Divanına zaman zaman çıkan bazı başkanvekilleri, Türkiye Büyük 
Millet Meclisini, keyfî, sorumsuz, tçtüzüğü ve Anayasayı hiçe sayan bir davranış içindedirler. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) —' Sayın Başkan, bu soru mu? 
İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Seni HEP'çilere havale edeceğiz. 
BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen sorunuza geçin. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin öz

gürce Türkiye Büyük Millet Meclisinde çalışması için nasıl bir tedbir almayı düşünüyorsunuz? 
Sayın Başkanlık Divanının bazı üyelerinin keyfî işlemlerini önlemeyi nasıl düşünüyorsunuz? 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar,' sualler biraz uzun oldu; yalnız, bir hususu açıklığa 
kavuşturmak istiyorum; Türkiye'ye Hitler rejiminin getirilmesi üzerinde durmak istiyorum. Hitler 
rejimini yaşayanları, o ıstırabı çekenleri ben yakı nen tanımış bulunuyorum. Bir defa, bu sözü
nüzü kabul etmiyorum. 

Sayın Hocaoğlu, Başkanlık temsilcisi olarak sualler tetkike muhtaçtır. Yazılı veya sözlü 
cevap vermekte serbestsiniz. 

Buyurun. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANVEKİLİ YILMAZ HOCAOĞLU (Ada
na) — Sayın Başkanım, bildiğim kadarıyla, Sayın Genç, daha önce de Başkanlıktan yazılı bir 
önerge marifetiyle burada ifade buyurduğu soruların cevabım almış bulunmaktadır. Nitekim, 
o belgeye dayalı bazı beyanları da basında, sayın milletvekilleri ve Başkanlık Divanı üyeleri 
hakkındaki yorumları ve değerlendirmeleri olarak yer almıştır. Bununla birlikte, tabiatıyla, bu 
müracaatını da dikkate alacağız ve kendisine açıklanmasını istediği konularda gerekli bilgileri 
yazılı olarak vereceğiz efendim. 

Bu arada, kendisine teşekkür ederim, "şu anda Başkanlığı deruhte" diyecekti, "Başkan
lığı işgal etmekte" dedi. Başkanlığı deruhte etmekte bulunan Başkanvekilinin makam otosu 
26 milyon gibi yüksek bir meblağ ile onarıldı" diyor. Bununla onarılan Başkanvekili değil de 
otomobil olduğuna göre, o masrafı gerektiren bir aracın kullanılmasının ne kadar riskli oldu
ğunu ve Başkanvekiline de bu manada yakın alaka gösterdiğini ifade etmiş kabul ediyorum; 
kendisine teşekkür ediyorum. 

Sayın Başkan, kanun hükmünde kararnameler konusu ise, Yüksek Genel Kurula arz etti
ğim konuşmam içerisinde ifade edilmişti. Bilindiği gibi, Anayasamızın ilgili maddesi hükümetlere 
bu yetkiyi tanımış bulunmakta ve hükümetler de bunu kullanmaktadır. Bu kullanım sayısı, 
süresi, konusu, şekli ve şemaili üzerinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin herhangi bir otorite
si söz konusu değildir. Meclise intikal eden kanun hükmünde kararnameler, tamamen, komis
yonların gündemine, komisyonların trafiğine tabidir; Genel Kurula inemeyişi bu yüzdendir. Ni
tekim, ifade ettikleri kanun hükmünde kararnameyi, usulde imkân bulunmadığı halde, Sayın 
Meclis Başkanını teşvik ederek, davet ederek, tahrik ederek böyle bir işlem yaptırmaya çalış-
mtşlarsa da sonuçla sabit olmuştur ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanının bu ko
nuda bir yaptırım gücü bulunmamaktadır. Binaenaleyh, meselenin çözümü, darboğazın aşıl
ması İçtüzüğün bir an evvel yenilenmesiyle mümkündür. 

Arz ediyorum. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hocaoğlu. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Bölümlere geçilmesini kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum: 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 1991 Malî Yûı Bütçesi 

A — CETVELİ 
Prog. 
Kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 165 527 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Yasama Hizmetleri 85 105 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

112 Millî Sarayların İdare ve Korunması 50 678 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 3 999 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

TOPLAM 305 309 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 1991 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Türkiye Büyük Mület Meclisi 1989 Malt Yûı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi 1989 malî yılı kesinhesabınm bölümlerine ge
çilmemi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum: 
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Genel ödenek 
Prog. Açıklama Toplam 

Lira 

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

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

112 Millî Sarayların İdaresi 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 82 645 714 378 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

41 255 288 034 

26 288 000 000 

10 606 814 653 

2 067 592 791 

2 428 018 900 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 1989 malî yılı kesınhesabının bölümleri de kabul edilmiştir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 1991 malî yılı bütçesiyle, 1989 malî yılı kesin hesabı kabul 

edilmiştir; hayırlı olmasını dilerim. 
Saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 12.41 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz Hocaoğlu 
KÂTİP ÜYELER : Ali Sami Akkaş (Balıkesir), Mümin Kahraman (Çanakkale) 

• — — — — 

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

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

1. — 1991 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasardan 
ile 1989 Malî Yüı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları (1/752, 
1/753; 1/732, 3/1398; 1/733, 3/1399) (S. Sayıları : 488, 489, 495, 493) (Devam) 

B) CUMHURBAŞKANLIĞI 

1. — Cumhurbaşkanlığı 1991 Malî Yüı Bütçesi 
2. — Cumhurbaşkanlığı 1989 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — 1991 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu 
Tasarıları ile 1989 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu 
Tasarıları üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 

Programa göre, Cumhurbaşkanlığı bütçesi ve kesinhesabının görüşmelerine başlıyoruz. 
Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerinde, grupları ve şahısları adına söz alan sayın üyelerin ad

larını sırasıyla okuyorum: 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sinop Milletvekili Sayın özer Gürbüz, Doğru 

Yol Partisi Grubu adına Nevşehir Milletvekili Sayın Esat Kıratlıoğlu, Anavatan Partisi Grubu 
adına Antalya Milletvekili Sayın Cengiz Dağyar. 

Şahısları adına, Konya Milletvekili Sayın Abdurrahman Bozkır lehinde, İçel Milletvekili 
Sayın Istemihan Talay aleyhinde. 

İlk olarak, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sinop Milletvekili Sayın özer Gür
büz; buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, 1991 yılı Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerindeki gö
rüşlerimizi sunmak için söz almış bulunuyorum. 

Cumhurbaşkanlığı bütçelerinin rakamları üzerinde çok fazla konuşulmaması yerleşmiş ge
leneklerdendir; ancak, 1991 yılı genel bütçe artış oranı yüzde 62 olup, Cumhurbaşkanlığı büt
çesindeki artış bunun beş katını (yüzde 330) bulmakta ise; geriye doğru bakıldığında, 1988 yılı 
Cumhurbaşkanlığı bütçesindeki artış yüzde 11; 1989 yılı bütçesindeki artış yüzde 62 olduğu 
halde, 1990 yılı bütçesinde, başlangıçta yüzde 149, yılı içinde yüzde 36'Iık artışla yıl sonunda 
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yüzde 185'i bulmakta ve 1991 yılı bütçesi de, yukanda belirtildiği gibi, yüzde 330'luk bir artışı 
öngörmekte ise; bütçede genel olarak tasarruf önlemleri alınırken, devlet tasarrufa zorlanır
ken, yurttaşların büyük bir bölümü büyük ölçülerde geçim sıkıntısı içerisinde ise; Cumhurbaş
kanlığı bütçesindeki bu büyük artıştan söz etmeden, haklı bulmadığımızı ve doğru bulmadığı
mızı belirtmeden geçemeyeceğiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 1991 yılı Cumhurbaşkanlığı bütçesinde sonradan tela
fi edilme olanağı olan maddî zararlar ya da para harcamalarından çok, rejimimizde ve demok
rasimizin geleceğinde büyük yaralar açan yanlış uygulamalardan söz etmek istiyorum: 

Son Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce yüzde 35'lik ANAP İktidarı döneminde cum
hurbaşkanlığı seçimlerinin yapıldığı günlere, yine Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına 
söz aldığımızda, Cumhurbaşkanlığı seçimi üzerinde şöyle söylemiştik: "Cumhurbaşkanlığı, parti 
içi çekişmelerin içinden çıkacak bir iktidar mevkii değildir. Cumhurbaşkanlığı, Türk toplumu
nun genel uzlaşmasının simgelendiği bir makam olmak durumundadır. Cumhurbaşkanlığı se
çiminde bir uzlaşmaya gerek olduğu kabul edilmelidir. Bu çözümler dışında aritmetik çoğun
lukla seçilecek cumhurbaşkanı, gerekli kabul ve güveni sağlayamayacak, tartışmalar ve güven
sizlikler arasında cumhurbaşkanlığı makamı tarafsız görünümünü ve saygınlığını yitirecek ve 
rejim zarar görecektir." 

Şimdi, İktidar Partisinin gerekli duyarlılığı göstermemesi nedeniyle, Anamuhalefet Parti
si olarak endişe ile karşıladığımız ve rejim açısından kuşku duyduğumuz cumhurbaşkanlığı yüce 
makamının tartışma konusu olduğu günlere gelmiş bulunmaktayız. Bu konuya girmeden ön
ce, kamuoyunda tartışılan ve kavram karışıklıklarına neden olan, devletimizin demokratik sis
temi üzerinde durmak istiyorum: 

1982 Anayasasına göre, 1961 Anayasasında olduğu gibi, devletimizin sistemi, parlamenter 
sistemdir; ancak, devlet başkanı da tam anlamıyla, sembolik, protokoller sayılmayacak önem
li yetkilere sahiptir; fakat yine de, parlamenter sistemle hiç bağdaşmayacak ya da başkanlık 
veya yarı başkanlık gibi adların verilebilmesine yol açacak kadar güçlendirilmiş bir cumhur
başkanlığı da yoktur. 

Dün, Sayın Başbakan, cumhurbaşkanlığı konusunda, 1982 Anayasasının 8 inci maddesini 
okuyarak ya da bahsederek, cumhurbaşkanlığının yürütmenin içinde olduğunu belirtmek iste
di ve buna giderken de, "Parlamenter sistemde yürütme iki başlıdır ve böyle anlaşılmalıdır" 
dedi. Bu konu üzerinde şahsımın ve Grubumun görüşlerini sunmak istiyorum: 

1982 Anayasasının 8 inci maddesinin başlığı, "Yürütme yetkisi ve görevi" demektedir. Bu, 
1961 Anayasasının 6 ncı maddesinin aynısıdır. 1961 Anayasasının 6 net maddesi başlık olarak 
"Yürütme görevi" demiştir. 1982 anayasasının 8 inci maddesiyle arasındaki başlıca fark, "Yü
rütme yetkisi ve görevi" demiş olmasıdır. Yani, "Yürütme görevine" bir de "yetkisi" ibaresi 
eklenmiştir. 1982 Anayasasının 8 inci maddesi şöyle demektedir: "Yürütme yetkisi ve görevi, 
Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasaya ve Kanunlara uygun olarak kulla
nılır ve yerine getirilir." 1961 Anayasasında da deyimler aynıdır. Yani, "Yürütme yetkisi Cum
hurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından kanunlar çerçevesinde yerine getirilir" demektedir. 
1982 Anayasasının 8 inci maddesi ise, "Kanunlar ve Anayasa çerçevesinde" demiştir. Yani, bu 
8 inci madde, görev yönünden, 1961 Anayasasının dışında bir yenilik getirmemiştir. 1961 Ana
yasasında ne ise, 1982 Anayasasında da Cumhurbaşkanının görevi odur. Yani, doğrudur; yü
rütme iki başlıdır. Yürütmenin başı cumhurbaşkanıdır. Yürütmede bir cumhurbaşkanı ve 
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bir de bakanlar kurulu vardır. Ancak, bunların görevleri nerede başlar, nerede biter; bunu Ana
yasa göstermiştir. Yine 1982 Anayasasının 104 üncü maddesi, tadadî olarak, Cumhurbaşkanı
nın görevlerini saymıştır. Görevlerini sayarken; yasama ile ilgili görevleri yargı ile ilgili görevle
ri ve yürütme ile ilgili görevleri diye ayrı ayrı, tadadî olarak saymıştır. Tek bir başlık altında 
toplayarak, o kadar ayrı saymıştır ki, tek bir yoruma ya da yanlış anlaşılmalara yer vermesin, 
hemen görülebilsin diye. Cumhurbaşkanını yetkilendirmiştir; bu doğrudur; ama, hükümeti bir
likte yürütme diye bir yetki bu maddeler içinde yazmamaktadır. Yasama yetkileri nedir? Bili
nen yetkilerdir. Meclisin açılması, toplanması ve kanunları tekrar görüşülmek üzere Meclise 
geri göndermek gibi, Cumhurbaşkanının, doğrudan -hükümet dışında- yaptığı görevlerdir. 

önemli olan, Cumhurbaşkanının, yürütmeyle ilgili görevleridir. Cumhurbaşkanının, yar
gıyla ilgili görevleri ve bazı atama yetkileri de vardır; ama, bizim esas konumuz, yürütmeyle 
ilgili görevleridir. 

1982 Anayasasında, Cumhurbaşkanının yürütmeyle ilgili görevlerine getirilen tek yenilik, 
gerek gördüğünde, bakanlar kurulu toplantısına başkanlık etmesi veya bakanlar kurulunu top
lantıya çağırmasıdır. Bunda da ana amaç devlet güvenliğidir. Çünkü, Anayasa, Cumhurbaşka
nının yürütmeyle ilgili görevlerini sayarken, bir başka yerde, olağanüstü hal veya sıkıyönetim 
ilan edilmesi ya da kanun hükmünde kararname çıkarılması gerektiğinde, Cumhurbaşkanının 
doğrudan doğruya bakanlar kuruluna başkanlık etmesini ister. Bundan da anlaşılıyor ki, Cum
hurbaşkanının, bakanlar kuruluna, hükümetin normal icraatında değil, devlet güvenliğiyle il
gili olağanüstü hal, sıkıyönetim veya kanun hükmünde kararname çıkarılacağı zaman başkan
lık etmesi zorunludur. 

Onun dışında, Cumhurbaşkanının sadece sembolik yetkileri vardır. Eğer bunu böyle an-
lamazsak, parlamenter sistemin içinden çıkamayız. Hükümet, programını okuyacak, Meclis
ten sorumluluk alacak, "Ben bu programı yürüteceğim" diyecek; ama, bu programın belli bö
lümlerini Cumhurbaşkanı yürütecek... Hükümete karşı hiçbir sorumluluğu olmayan, demok
ratik rejimde sadece temsilî olan ve Anayasadan, tadadî görevleri yerine getirmek üzere görev 
almış olan Cumhurbaşkanı, hükümet işini götürecek... Bu karmaşanın içinden çıkılmaz sayın 
milletvekilleri. 

Dün, Sayın Başbakan, neredeyse, "beraber götürürüz" biçiminde anlatabildi ve 8 inci mad
deyi örnek gösterdi. Demin belirttiğim gibi, 8 inci madde, 1961 Anayasasının 6 ncı maddesinin 
-aynı- tekrarıdır; 1982 Anayasası, Cumhurbaşkanını, 104 üncü maddenin verdiği görevlerle gö
revlendirmiş ve yetkilendirmiştir. 

Körfez krizine girdik, on gün geçti, Hükümetten hiç ses yok... Körfez krizini Sayın Cum
hurbaşkanı idare ediyor ve Körfez kriziyle ilgili olarak, Bakanlar Kurulundan ya da Başbakan
dan bilgi ya da açıklama da yok. Parlamenter sistemde böyle bir uygulama yoktur. 

Kıbrıs Harekâtını hep anlatırız. Kıbrıs Harekâtı sürecince Cumhurbaşkanı kimdi desek 
-tam takip etmediysem- pek hatırlamayız; Sayın Korutürk idi; ama Kıbrıs Harekâtında orta
lıkta bilinen kimlerdi? Zamanın Başbakanı ve Dışişleri Bakanıydı. O devrin Cumhurbaşkanı
nın hiçbir konuya karıştığını -asker kökenli olduğu halde, askerî bir çıkarma olduğu halde- ve 
hiçbir konuda demeç verdiğini ya da Hükümetin önüne geçtiğini herhalde kimse hatırlamaz. 
1982 Anayasası da bu yönde hiçbir yenilik getirmemiştir. 
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Olay tamamen fiilî bir durumdur. Sistem tamamen ayrı bir sistemdir; kendine özgü bir 
sistemdir. Ekonomik konularda Cumhurbaşkanının hiçbir yetkisi yoktur. Hükümetin neredey
se programının bir bölümünü alıp götürmeye, geçmiş on yıllara dönüp, gelecek on yılları an
latmaya Cumhurbaşkanının ne yetkisi ne de görevi vardır. Demokratik parlamenter sistem de 
buna asla müsaade etmez. 

Sayın Başjcan, sayın milletvekilleri, yine bu sistemler arasında, son günlerde tartışılan bir 
sistem, "Başkanlık sistemi" diye geçiyor. Başkanlık sisteminin klasik biçimdeki tek örneği Ame
rika'dadır. Başkanlık sisteminde, halk tarafından seçilen bir başkan ve başkanın seçtiği bakan
lar kurulu, yürütme görevini yürütürler. Bunların hiçbirisi, ne başkan, ne bakanlar, milletveki
li değildirler ve yürütme ile yasama organları birbirlerini etkileme ya da denetleme gücüne sa
hip değildirler. Tamamen ayrı bir sistemdir. 

Yine, "yarı başkanlık sistemi" olarak adı geçen bir sistem var; son günlerde bu da konu
şuluyor; hatta, bizim Anayasamız ona mı benziyor, oradan mı alındı gibi tartışmalar da var. 
O da çok ayrı bir sistemdir; 1950'li yıllarda Fransa'da kendini göstermiştir. Siyasal iktidarı, 
yürütme gücünde yoğunlaştırıp, merkezileştiren, parlamentoyu giderek etkisizleştirip, güçsüz-
leştiren bir sistemdir. Kanun gücünde kararnameler, bakanlar kuruluna, vergi, resim ve harç 
oranlarını belirleme yetkisi ve yine maliye bakanına bütçeyi kâğıt üzerinde bırakma yetkisi ve
ren uygulamalar getirmektedir. Bu yarı başkanlık sisteminde, parlamentonun işlevi, âdeta, yü
rütmece, daha önce kapalı kapılar ardında alınmış ve hatta yerine getirilmiş kararları meşru
laştırmak ve yasalaştırmaktan ibarettir. Biz de buna özenmekteyiz ve buna doğru gitmeye ça
lışmaktayız. Böylece, demossuz, yani halksız demokrasiye, içinde halk olmayan demokrasiye 
ve parlamentosuz parlamenterizme doğru bir gidişi sergilemektedir. O acaba bizde de var mı
dır, biz de ona mı doğru gitsek; yarı başkanlık sistemine... Parlamentosuz parlamentoyu ve 
içinde halk olmayan bir demokrasiyi özlemektedir. Bunun tek örneği de 1958 Fransız Anaya-
sasındadır. Bu Anayasanın doğuşu 13 Mayıs 1958'de Cezayir'deki mevzii bir ayaklanma üzeri
ne General De Geulle'e aşamalı olarak olağanüstü yetkiler verilmesiyle başlamıştır ve sistem, 
sonuçta, ağırlık bakımından; başta Cumhurbaşkanı, sonra hükümet ve en sonra da parlamen
tonun geldiği ve adına da "yarı başkanlık sistemi" denen bir sisteme dönüşmüştür. 

Ülkemizdeki sistemin başkanlık sistemi ile bir ilgisi bulunmadığı gibi, deminden beri açık
ladığım üzere, yarı başkanlık sistemiyle de bir ilişkisi yoktur. Ülkemiz, gelenekleri, anayasaları 
ve uygulamaları ile, klasik parlamenter sistemi benimsemiştir ve sistem, millet iradesinin mut
lak üstünlüğünü, hiçbir tartışmaya yer vermeyecek net bir biçimde vurgulamaktadır. Anayasa
nın "Egemenlik" başlığı altındaki 6 ncı maddesinde "Egemenliğin kullanılması, hiçbir suret
te, hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ, kaynağını Anaya
sadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz" demektedir. Yine, Anayasanın 104 üncü mad
desinde, "Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milleti
nin birliğini temsil eder" denilmektedir. Anayasanın 101 inci ve 103 üncü maddeleri Cumhur
başkanının tarafsızlığını, 10S inci maddesi ise sorumsuzluğunu belirlemiştir. Tarafsızlığının içeriği 
ise, varsa, partisi ile ilişkisinin kesilmesi ve Türkiye Büyük Millet meclisi üyeliğinin sona erme
sini teşkil eder. 

Sistemimize göre, cumhurbaşkanlarının en çok dikkat etmeleri gereken hususlar; söz ve 
davranışları ile hiçbir tartışmaya yer veremeycek nitelikleri, tarafsızlıkları ve Türk Milletinin 
birliğini temsil etmeleridir. Parlamenter sistemde, cumhurbaşkanlarının en önemli unsurları 
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bunlardır. Yani, tarafsızlıklarını koruyacaklar ve bütün Türk Milletinin birliğini temsil edecek
ler. özenle korumaları gereken, en birinci ödevleri ve görevleri buna bağlıdır... Çünkü, top
lumda yaratacakları saygınlık da buna bağlıdır. Ne kadar tarafsız olabilirlerse, ne kadar top
lumla bütünleşebiliyorlarsa, toplumda o kadar çok saygı görebilirler ve o kadar çok toplumun 
birliğini temsil edebilirler. 

1982 Anayasasının Cumhurbaşkanının tarafsızlığını belirleyen 101 inci maddesinin gerek
çesinde aynen şöyle denilmektedir: "Parlamenter rejimde Cumhurbaşkanının tarafsızlığı esas 
teşkilat hukukumuzda tartışılmaz bir ilkedir" denilmektedir. Yani "Bana göre tarafsızlık böy
ledir, size göre böyledir" diye değil. Devlet başkanının tarafsızlığı, hiçbir biçimde tartışılmaya
cak bir ilkedir. Çünkü, "Acaba 1961 Anayasasında vardı da, 1982 Anayasasında yok mu? 1961 
Anayasası başta türlü tarafsızlık arıyordu da, 1982 Anayasası bunu daha mı fazla genişletti" 
diye bu yoruma da yer vermeyecek şekilde Anayasanın 101 inci maddesi kendi gerekçesinde 
de bunu almıştır. 

Hüseyin Nail Kübalı Hocamızın "Anayasa Hukuku" kitabında da şöyle bahsedilmekte
dir: "Devlet Başkanının siyasî bakımdan haiz olduğu bu mutlak sorumsuzluk, mutlak siyasî 
tarafsızlığını gerektirir. Devlet Başkanı bu sıfatı taşıdığı müddetçe, parti adamı değildir; parti
ler üstü, objektif ve tarafsız bir şahsiyettir. Zira, milletin temsilcisi, devletin başıdır. Bu sebep
le, asla bir partizan gibi konuşamaz ve hareket edemez. Rolü, ayırıcı değil, birleştiricidir. Ten
kit veya tasvip edici değil, uyarıcı ve irşattır. Gerektiğinde, milletin hakemliğini yapmaktan iba
rettir. Daha ziyade manevî olan rolü, tarafsızlığa titizlikle saygı gösterdiği ölçüde tesir ve meş
ruluk kazanır. Parlamenter rejimin cumhurbaşkanının tarafsızlığı ilkesinden, Sayın Hocamız 
Kübalı da kitabında böyle bahsetmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın özal'la başlayan bizim cumhurbaşkanlığı uygu
lamalarımıza gelince: Tarafsızlığından hiç kuşku duyulmaması gereken ve tüm Türk Milletinin 
birliğini temsil eden yüce bir göreve gelen Sayın özal, bir panelde "Ben, ANAP lideri olarak 
bu partiyi kurdum. Yıllarca başkanlık yaptım. Cumhurbaşkanı olunca bu partiden kopmam 
mümkün mü?" diyebilmektedir. Bu, belki insanî olarak doğrudur, partisine vefa olarak doğ
rudur; güzel duygulardır; ancak, bir cumhurbaşkanı olarak, "Ben partimle devam ediyorum" 
diyebilir mi? Burasını incelemek ve burasını irdelemek zorundayız. Cumhurbaşkanı seçilince 
partisinden anayasa gereği ilişkisi kesilen Sayın özal, partisinden kopmasının mümkün ola
madığını söylemekle, cumhurbaşkanlığının en önemli niteliği olan tarafsızlığında nasıl inandı
rıcı olacaktır? 

MEHMET ALt DOĞUŞLU (Bingöl) — "Varın tnönü de gelse, inönü de aynı şeyi yapacak. 

ÖZER GÜRBÜZ (Devamla) — Ve kamuoyunda yüzde 20'Iere düşen eski partisine karşı 
taraflı olduğunu belirten Sayın özal, yine, Türk Milletinin birliğini nasıl temsil edecektir? 

Sayın milletvekilleri, taraflılık konusu, demin de belirttiğim gibi, hiç tartışmaya yer ver
meyecek kadar nettir. Sayın Başbakan, dün burada, "hiç rahatsız olmadığını" belirtti; ekono
mik yetkilerini Sayın Cumhurbaşkanıyla bölüşmekten, dış politikayı birlikte yürütmekten, hatta 
hükümeti hiç yürütmeyip cumhurbaşkanlığının yürütmesinden hiç rahatsız olmadığını belirt
ti. Sayın Başbakan burada olsaydı sormak isterdim; acaba, Cumhurbaşkanı, Anavatan Parti
sinden ayrılıp, kurucu olup oraya giden bir cumhurbaşkanı olmasaydı da başka bir cumhur
başkanı olsaydı, bütün bu yetkileri kullansaydı... 
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HtLMİ BÎÇER (Sinop) — Asker olsaydı?!. 

ÖZER GÜRBÜZ (Devamla) — Asker-sivil önemli değil; önemli olan yasalar değil, kafa
lardır Sayın Biçer; önemli olan kafalardır, önemli değil, asker-sivil önemli değil. Orada bir 
başka cumhurbaşkanı olsaydı, acaba Sayın Başbakan bütün yetkilerini oradaki cumhurbaşka
nına devredebilecek miydi? Devrettiği zaman ekonomik yetkilerini, dış politika yetkilerini -dün 
burada hiç rahatsız olmadan belirtti- acaba beraber götürebilecek miydi? Buna siz müsaade 
edecek miydiniz? Eğer Hükümet buna müsaade etse, Hükümet sizden aldığı güvenoyuyla, ge
tirdiği hükümet programıyla gelse, sizden güvenoyunu alsa şunu şunu yapacağım diye ve bu 
yetkileri cumhurbaşkanlığına teslim etse, sizin yanınıza gelse, grupta ve burada, acaba siz mü
saade edecek miydiniz? 

MEHMET KAHRAMAN (Erzurum) — İstişare ediyorlar, istişare. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım lütfen. 

ÖZER GÜRBÜZ (Devamla) — Siz müsaade etseniz, Anayasa müsaade eder mi? Siz de... 

MEHMET KAHRAMAN (Erzurum) — istişare ediyorlar, istişareyle... 

ALt ŞAHtN (Kahramanmaraş) — Olduğu gibi kullanıyor... Hangi istişare?!. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyelim efendim, müdahale etmeyelim, lütfen. 

ÖZER GÜRBÜZ (Devamla) — Evet, Sayın özal tarafından, hükümet yetkileri -özellikle 
Körfez krizinde gördük- doğrudan doğruya kullanılıyor. Değil Başbakan Cumhurbaşkanıyla 
istişare etsin, Cumhurbaşkanı Başbakanla istişare dahi etmiyor; Dışişleri Bakanıyla da istişare 
etmiyor. Dışişleri Bakanı da, geçen gün açık söyledi; "Bu konuyu Sayın Cumhurbaşkanı bilir, 
O'na sorun" dedi. Saklanmıyor da artık, çok açık gidiyor. Ancak, bu Anayasaya göre bu yet
kinin devri yoktur. Bu yetkiyi devretmeye Hükümetin yetkisi yoktur; Büyük Millet Meclisine 
karşı yoktur, kendisine oy veren sizlere karşı yoktur ve bu bir Anayasa zorlamasıdır ve Anaya
sa suçudur, Anayasayı ihlaldir, yetki gaspıdır. 

Sayın özal, bütün konuşmalarında, özellikle dış politika ve ekonomi konularında sorum
suz ve tarafsız bir cumhurbaşkanı gibi değil, taraflı ve Meclise karşı sorumlu bir başbakan gibi 
konuşmaya özen göstermektedir. Gelmiş geçmiş hükümet icraatını açıkça savunmakta ve çok 
zaman bizzat yürütmektedir; demin de belirttiğim gibi, birçok konularda, birçok örnekleriyle. 
Eski partisinin başarı ve geleceğini, devlet geleceği ve başarısıyla bir tutmakta ve birbirlerine 
karıştırmaktadır. Hükümet de, Yüce meclisten güvenoyuyla bizzat aldığı yürütme ve hükümet 
etme görevinin bir bölümünü hiçbir anayasal sakınca görmeksizin, açıkça, cumhurbaşkanlığı
na devretmiş durumdadır. Oysa, bir cumhurbaşkanı için önemli olan, eski partisinin başarısı 
değil, temsil ettiği ve başı bulunduğu devletin başarısıdır; eski partisi ya da partilerden biri 
başarısız olursa, çok önemli değildir; başka partiler vardır, onlar gelir, hizmet yürütürler; an
cak, devlet başarısız olursa, bu çok önemlidir, telafi olanağı yoktur; çünkü, başkaca devlet 
yoktur. Böylesine, devlet başarısı yerine eski partisinin başarısı peşinde koşan bir cumhurbaş
kanına, "Madem eski partine bu kadar bağlı ve partinle bütünleşmiştin, neden partinin başın
dan ayrılarak cumhurbaşkanlığına adaylığını koydun?" diye sormak, hem muhalefet partisi
nin hem tüm yurttaşların hakkıdır. 

Sonuçta, Anayasanın Cumhurbaşkanlığına verdiği, cumhuriyetin niteliklerinin -demokratik, 
taik, hukuk devletinin- korunması, ikinci, hatta üçüncü planlara düşmüştür. 

BAŞKAN — Sayın Gürbüz, 5 dakikanız kaldı. 
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ÖZER GÜRBÜZ (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Ülkemizde, laiklik güç günler geçirmektedir. Teokratik devlet kurma çabaları da her gün 

biraz daha kendini göstermektedir. 
Sayın özal, Cumhurbaşkanından çok Başbakanmış gibi, bir gün çalışanları karşısına al

makta, bir gün de tüm muhalefet partilerini karşısına alabilmektedir. Tüm muhalefete, Çan
kaya'da olduğunu ve Anayasamıza göre bir kere Cumhurbaşkanı olanın bir daha aday olama
yacağını unutup, "Hodri meydan, seçimde ben de varım" diyebilmektedir. Çankaya'dan mey
dan okunmaz. Meydan okumak için, önce, meydana inmek gerekir. Meydana inmeden, yeni 
seçimler, yeni anayasa için söylenmiş ve söylenecek sözler, sadece gündeme hâkim olabilmek 
için ortaya atılmış günlük sözlerdir. Anayasada ya da cumhurbaşkanlığı seçiminde değişiklik 
yapılacaksa, bu, öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisinin işidir, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin yetkisi içindedir. Cumhurbaşkanlarının görevi, Anayasa ve yeminlerinin gereği yerine 
getirmeleridir. Anamuhalefet Partisi olarak, Sayın özal'ın sözünü ettiği, hiç taraf olmadığı 
halde, anayasa değişiklikleri, seçimlerin süresi ve seçim şekilleriyle ilgili sözlerini, sadece gün
demdeki konuları değiştirmek ve gündeme hâkim olabilmek için söylenmiş sözler olarak gör
düğümüzü belirtiyoruz. 

Demokratik hukuk devletinde, anayasal ya da yasal bir göreve gelenler, yazılı kurallara 
göre, görevlerinin gereğini yaparlar; yoksa, tüm yeni görevlere gelenler, kendi anlayış ve yapıla
rına göre yeni yasa ya da anayasalar talep etmezler. Hele, "Hiç kimseden korkum yok, bir 
canım var, onu da Allah'a veririm. Çankaya, iktidarın yarısıdır. Biz de kendimizi ortaya koya
lım, seçime gidelim; ama, ben biliyorum, bunlar kıvırtırlar" gibi sözlerin bir cumhurbaşkanı 
tarafından nasıl söylendiğini ve ne anlama geldiğini anlamakta güçlük çekmekteyiz. 

Seçildiği günden beri, bir türlü, muhalefet ve toplumun büyük bir bölümü tarafından ka
bul görmeyen, etkinliğini ve saygınlığını, her gün televizyonda görünmekle, her konuda konuş
makla, ceza ve tazminat davaları açtırmakla sağlayacağını zanneden Sayın özal'ın, gün geç
tikçe ve Türk - tş yöneticilerinde olduğu gibi, açık tepkiler gördükçe, çok rahat ve huzurlu gö
rev yapamadığı anlaşılmaktadır ve konuşmaları da gittikçe sertleşmektedir. Böylesine, rahat 
ve huzurlu cumhurbaşkanlığı görevinin yapılamamasının, ülkeyi ve rejimi de huzursuz ettiği 
ve edeceği aşikârdır. 

Hükümet icraatlarına da sürekli sahip çıkan ve Hükümetin başarılarını ve başarısızlıkla
rının büyük bölümlerini de kendi üzerinde taşıyan Sayın özal, vatandaştan gördüğü tepkiyi 
daha da artırmaktadır. 

Böyle doludizgin yasa ve kural dışı gidişe tepki gösteren dört sayın bakan son dokuz ay 
içerisinde hükümetten çekilmiş ve son hafta, inandığı prensiplerle ve devlet anlayışıyla hizme
tinin devamını mümkün göremeyen Sayın Genelkurmay Başkanı da görevinden istifa etmiştir. 

Ülkemizde ve demokrasimizde ciddî bir hükümet ve cumhurbaşkanlığı boşluğu doğmuş
tur. Böyle bir durumda ilk akla gelmesi gereken, Batı ülkelerinde olduğu gibi, istifa müessese
sidir. Böyle bir davranışı beklemediğimize göre, tüm Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak -
özellikle bu vebal ve görev Anavatan milletvekillerine düşmektedir- millî iradenin üstünlüğünü 
ve demokratik parlamenter sistemin vazgeçilmezliğini acilen kanıtlamak ve uygulamak duru
mundayız. Görebildiğimiz ilk çözüm erken seçimdir. Biz Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
olarak, erken seçimi bir çözüm olarak görüyor ve öneriyoruz. 
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Rejimimiz hızla kan kaybetmektedir, demokrasimiz de her gün biraz daha geri gitmekte
dir. Demokrasimizi bize sağlayanlara karşı vefa borcumuz, her türlü çaba ve özveriyi göster
memizi gerektirdiği gibi, gelecek kuşaklara karşı borcumuz da bu konuda daha fazla gecikme
mizi önlemelidir. Milletvekili sorumluluğumuz ve yeminimizin de gereği olarak, Yüce Meclisçe 
hep birlikte duruma d koymalı ve daha fazla gecikmeden, kişisel geleceğimiz ya da milletvekil
liği beklentilerimizi bir yana bırakarak, demokrasimizin geleceği için, her birimize düşen özve
riyi ayrı ayrı vermeliyiz. 

Birçok güçlükleri aşmış olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin, rejimimizi tıkayan yasa 
ve anayasa dışı gidişi de durduracak çözümler bulacağına inanıyor, Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
Grubu ve şahsım adına Yüce Kuruta saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Gürbüz, özellikle süreye riayetinizden dolayı teşekkür ederim. 
Doğru Yol Partisi Grubu Adına, Nevşehir Milletvekili Sayın Esat Kıratlı oğlu. 
Buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; hepinizi, Grubum ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. 

önce, Cumhurbaşkanlığı, bütçesinin parasal durumunu şöyle bir gözden geçirelim. Yani, 
bütçede esas olan para, Cumhurbaşkanlığının da sarf edeceği birtakım paralar vardır, bir büt
çesi vardır, onu şöyle bir gözden geçirelim. 

1990 yılında 7 milyar 286 milyon liralık bir ödenek ayrılmış, yıl sonuna doğru, bu ödenek 
17 milyar liraya çıkmış. Bunun 12 milyar lirası personel gideri olarak ayrılmış. Şimdi bunu an
lamak benim için fevkalade müşkül, gerçi Sayın Genel Sekreterin Bütçe Plan Komisyonunda 
buna vermiş olduğu cevabı okudum; ama, doğrusu bunu anlamak mümkün değil, tabiî ki, bütçe 
itibariyle birtakım personele verilmesi icap eden parada artış martış olmuş olabilir; ama bu 
7 milyar liranın kâfi gelmeyip 17 milyar liraya çıkması ve bunun 12 milyar lirasının personel 
gideri olarak görülmesi... Bu, doğrusu beni, fevkalade düşünceye sevk etti. 1991 yılında 31 milyar 
365 milyon lira öngörülüyor ve bu, 1990 bütçesinin 4,3 katı olarak görülüyor. 1989'a göre, 1991 
yılının bütçesi tam yüzde 971 olarak artmış. 

Son iki yıllık enflasyon yüzde 30 olarak düşünülürse, Cumhurbaşkanlığı bütçesinin böyle 
bir rakama ulaşmış olması hayli düşündürücü. Gerçi, Sayın Genel Sekreter, Cumhurbaşkanlı
ğı binasının içerisindeki birtakım tamiratlardan, bazı malzeme alımlarından, şundan bundan 
bahsediyor Bütçe Plan Komisyonunda yaptığı konuşmada; ama, bütün bunlara rağmen, aca
ba, cumhurbaşkanlığı binası, Sayın Kenan Evren tarafından, böyle, bir batakhane halinde mi 
devredildi ki; yani, bir harabe halinde mi devredildi ki bina ve etrafı için bu kadar bütçe masra
fı öngörüldü? Bunu anlamak mümkün değil. 

BEYTULLAH MEHMET GAZtOĞLU (Bursa) — Kenan Evren'in eşi yoktu, bunun eşi 
de var. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, buna bu kadar 
temas edeceğim; ancak, şunu da ifade edeyim ki, bunun içerisinde bir özenti var. Bu özenti, 
doymak bilmeyen, doyurulması mümkün olmayan bir şahsî arzunun tatmini. Ne dış seyahat
ler bunun içerisinde böyle düşünülebilir, ne orada bulunan binaların içerisinde yapılan tadilat
lar düşünülebilir Bunun hepsi, ayrı ayrı düşünülebilir, birlikte düşünülebilir... Yani, bunu de
ğerlendirmek fevkalade zor. Bu paranın tahsisi ise, büyük bir düşünce ve soru konusu. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, gelelim esas konumuza: Cumhurbaşkanlığı, bir mille
tin birliğinin ve beraberliğinin temsil edildiği yerdir, cumhurbaşkanı da onun temsilcisidir. Ana
yasamızın ilgili maddesi bunu böyle yazıyor. Gelin görün ki, taa ilk insanlar döneminden iti
baren, krallıklardan itibaren, insanların ortaya koyduğu durum, bir başın altında birleşmektir. 
Bu baş, o zamanlar şef olmuş, adına "büyük şef" demişler, şimdi de bunun adı modern du
rumlara göre, kral olmuş, padişah olmuş, cmuhurbaşkanı olmuş. Her milletin kendi kültür 
ve medeniyet seviyesine göre bunu, ayrı ayrı değerlendirmesi mümkün olmuş ve cumhurbaş
kanlığı makamı da, Amerika Birleşik Devletleri ve bazı benzeri yerlerin haricinde, yarı başkan
lık sistemi dahil, tam başkanlık sisteminin haricinde, birkaç yer hariç, temsilî bir makam ola
rak kalmış, tıpkı İngiltere'deki kraliyet gibi falan; ama, diyeceksiniz ki, bizim Cumhurbaşka
nımızın tutum ve davranışı ayrı ve Türkiye'deki Anayasa da ayrı. Bakalım, nedir ne değildir: 
Acaba, bizim Cumhurbaşkanımızın padişahlık özentisi falan mı var? Yani, bu Cumhurbaş
kanlığı kendisine az geliyor, krallık mırallık da halihazırda olmadığına, padişahlık da kalktığı
na göre, yetkisi Hükümeti kapsıyor, Millet Meclisini kapsıyor... Kapsıyor kapsıyor, hepsini kap
sıyor ve bir de bakıyoruz ki, bir tek adamın şapkasının altında birleşmiş. Bu Cumhurbaşkanlı
ğı makamı acaba bizde padişahlığa doğru gider bir makam mı? Yani, Sayın özal'ın, doğrusu, 
böyle bir özentisi mi vardır diye benim kafama bir soru geliyor. Tabiî, Cenab-ı Allah kafasın
dan geçeni bilir, biz bilemeyiz, kendisi de bilir; ama padişahlık özentisi gibi bir hadisenin zu
huratından şüphe etmemek mümkün değil. Alametler onu gösteriyor. Böyle bir durum. 

HtLMt BtÇER (Sinop) — Çok rahatsız oluyorsun. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Yok canım, niye rahatsız olayım. 

BAŞKAN — Beyefendiler, neşeli oluyor; ama, biraz ciddiyete davet ediyorum. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, bu kadar bol 
seyahat, papatyalarla taçlandırılmış bir makam itibariyle, an cemaat papatyalarla birlikte, Tok
yo'su senin, New York'u benim, Paris'i senin Roma'sı benim, dolaş Allah dolaş... Türkiye'nin 
içerisindeki problemlerimiz ancak beynelmilel satıhlarda ve platformlarda çözülecekmiş ve Tür
kiye'nin şeref ve haysiyeti orada korunacakmış; vatandaşın burada sıkıntıya düşmüş olması, 
perişan olması, Zonguldak'ta greve gidilmiş olması; bunların hiçbirinin ehemmiyeti yok; ama, 
illaki dış seyahatler olsun, Meclis dışlansın, Hükümet dışlansın... 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, cumhurbaşkanlığı makamı, Anayasanın 104 üncü mad
desinde olduğu gibi, biraz evvel arz ettiğim şekilde» birliğin ve beraberliğin temsilcisi yüce bir 
makamdır ve Cumhurbaşkanı da, onu temsil eder; ama acaba bu, Türkiye'de böyle mi? Şu 
anda, Cumhurbaşkanlığı makamı, birliğin ve beraberliğin temsil edildiği bir yer mi, yoksa, bir 
parti başkanlığının çerçevesi içerisinde mütalaa ettiğimiz ve hükümet başkanlığının da içinde 
bulunduğu, hatta Meclisin de üstünde, meclisi de dışlayan bir makam olarak tarafsızlık içeri
sinde mi, yoksa taraflılık içerisinde bir makam mı, onu bir görelim. 

"Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz, şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde" diyor. Şimdi, 
Sayın Cumhurbaşkanı olarak cumhurbaşkanığt makamında oturan; ama, bizim seçmediğimiz 
ve kendisine oy vermediğimiz, yalnız Anavatan Grubu tarafından seçilmiş ve onun temsilciliği
ni yapma durumunda konuşmalar yapan Sayın Turgut özal, parti başkanlığı sıfatını atamıyor, 
"Ben, kurduğum partiden ayrılamam, düşüncem itibariyle ayrılamam" diyor. 
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Tabiî, bu konu, kendi bileceği bir konu; ama, oturduğu makam, kendisini Anavatan Par
tisinin Genel Başkanı olarak görmeye manidir, bunu yapamaz. O zaman, Anavatan Partisinin 
Genel Başkanlığına bu kadar meraklı ve bu kadar sevgili dostuysa bu başkanlık, bıraksın cum
hurbaşkanlığı makamını, gelsin, otursun, gelsin, Anavatan Partisinin Genel Başkanlığına ve 
Başbakanlığa. 

Sonra, tutum ve davranışları itibariyle âdeta Anavatan Partisini yönlendiriyor; Anavatan 
Partili milletvekillerinin evlerine giderek, Cumhurbaşkanı olarak cumhurbaşkanı sıfatını taşı
yarak Anavatanın içerisinde yönlendirilmesi gereken işleri yönlendiriyor; bunu inkâr etmek müm
kün değil, öyleyse, Sayın Turgut özal'ın, cumhurbaşkanlığı makamını hazmettiğini söylemek 
mümkün değildir. 

HASAN ÇAKIR (Antalya) — O hazmediyor da, siz onu hazmedemiyorsunuz. 
BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyelim. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Tabiî, ben hasbelkader dışarıda tahsil ettim; orada

ki cumhurbaşkanlarının da partiler ile ilişkisini yakînen bilen, yaşayan bir insanım. Ben, doğ
rusu, Sayın Cumhurbaşkanının kendisinin hazmettiği bu durumu, başka ülkelerde, başka dev
letlerde hazmedilebilecek bir durum olduğunu zannetmiyorum. Bunu siz de hazmediyorsunuz; 
afiyet olsun, başka diyecek bir şeyimiz yok. 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — Size de geçmiş olsun. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Yok, bize niye geçmiş olsun canım? Bir müddet sonra, 

inşallah, size geçmiş olsun temennisinde bulunacağız... 
HASAN ÇAKIR (Antalya) — Hayal, hayal... 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Cumhurbaşkanlığı makamı, arkasında halkın oyu 

varsa, milletin birliğinin ve beraberliğinin temsil edileceği bir makamdır. Şimdi diyeceksiniz 
ki, yine eski hesaplara geliyorsunuz... Yunan mitolojisinde bir "Asil ferzi" tabiri vardır ve bu 
Asil'in ölümsüzlüğü var; ama onu bir tek ölümlü yeri vardır; o da, topuğunun arkasında bulu
nan ve Latince "ferz" dediğimiz bir kasın ilişkisidir. Eğer orayı tutturur da akla vurursanız, 
o "Asil ferzi" dediğimiz yerden dolayı, Asil Ölür. Şimdi sizin "Asil ferziniz" de, cumhurbaşka
nı makamının sizin tarafınızda doldurulmuş olması ve onun bir müddet sonra Allah'ın inaye-
tiyle boşaltılıp, sizin de yüzde 10'u aşamayarak bu Meclise gelemeyeceğinizin endişesidir; sizin 
"Asil ferziniz" budur. 

A. CENGÎZ DAĞYAR (Antalya) — Hani, o okçu nerede? 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Halkın oyunun sizin arkanızda olduğunu söyleme

niz mümkün mü? Yüzde 21'le eğer bir makamda oturmayı kendinize yedirebiliyorsanız, bunu 
hazmedebiliyorsanız, buna "Mümkün değildir" demek, mümkün değildir; bunu kabul edebi
lirsiniz; ama, bunu ancak sizler hazmediyorsunuz. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, bu bir anlayış meselesi, bu bir demokrasi terbiyesi, 
bu bir kültür meselesi, bu bir medeniyetin gereğini icap ettiren bir hadisedir. 

ALÎ TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Siz yüzde 8'le nasıl oturuyorsunuz? 
BAŞKAN — Efendim, hatibe lütfen müdahale etmeyelim arkadaşlar. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Bakın Madam Thatcher'a. Madam Thatcher Baş

bakan ve onların başbakanları, mecliste kendi grubu içerisinde seçiliyor. Başkan olması 
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için de, 206 oy alması gerekiyor, oysa 204 oy alıyor ve ikinci seçime iştirak etmiyor. Ondan 
sonra gelen Hasekine, 150 küsur rey alıyor. İkinci bir oylama olsa 187 oyla Madam Thatcher 
Başkan seçilecek; ama, bunu bir haysiyet, bir gurur meselesi yapıyor ve seçimden çekiliyor. 
Onun yerine gelen Juhon Majör, ilk defa 185 oy alıyor, adayların çekilmesinden sonra da Üçün 
cü oylamaya lüzum kalmadan, âdeta ittifakla seçilmiş oluyor. 

tşte burada, Türkiye'de, İngiliz demokrasisinin kültürünü hazmetmiş, onun medeni duy
guları içerisinde hareket edebilen bir idarenin ve iktidarın hasreti içerisinde olduğumuz sizlere 
ifade etmek istiyorum. Eğer siz, bundan bir mana çıkartamıyorsanız, o fevkalade zor ve sıkın
tılı bir durumdur. 

Biz, hiçbir zaman, cumhurbaşkanlığı makamının tahrip edilmesini arzu etmiyoruz. Cum
hurbaşkanlığı makamı yüce bir makamdır ve bir Arapça söz vardır, "Şeref-Ul-mekân bi-limekân." 
Yani, "Oturulan yerin şerefi, oturana bağlıdır." (ANAP sıralarından "Doğru" sesleri) 

Eğer oturulan yerin şerefi, oturan tarafından her an tahrip ediliyorsa, her an sıkıntının 
içerisine sokuluyorsa, memleketin vicdanıyla ve haysiyetiyle oynanıyorsa, o makamın tahrip 
edilmeye hazır bir makam olduğunu unutmamanız lazım gelir. 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Bulun 226'yı düşürün o halde. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Sayın Cumhurbaşkanı olarak Çankaya'da oturan Sa

yın özal'ın, kendisini cumhurbaşkanı olarak seçmedik. Bu, sizin seçtiğiniz bir makama git
miştir ve burada da, dün, Sayın Başbakan, "Biz, bundan şeref duyuyoruz" dedi; yani yüzde 
21 oyluk bir ekseriyetle Çankaya'ya gitmek size şeref veriyorsa, helal olsun. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — İşiniz gücünüz o makamı tahrip etmek. 
ESAT KIRATLIOÖLU (Devamla) — Cumhurbaşkanlığı makamında oturan Sayın özal, 

yetkisini çiğnemiş, yetkisini ayaklar altına almış ve de Türkiye'de devleti yozlaştırmıştır. 
İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — O sizden kaynaklanıyor. 
ESAT KIRATLIOÖLU (Devamla) — Dün burada, Sayın Başbakan, Anayasanın 8 inci 

maddesini okuyarak, Sayın Turgut özal'ın yönetimi paylaşmasının sebebinin, Anayasanın 8 
inci maddesi olduğunu söyledi. Anayasanın 8 inci maddesi, "Yürütme yetki ve görevi Cum
hurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından Anayasa ve kanunlara uygun olarak kullanılır" di
yor. Yani, bu "yürütme" kelimesi geçiyor; ama, kanundan aldığı bir kuvvetle oluyor. 

Acaba, kanundan aldığı kuvvet nedir; ona bakalım: O da, Anayasanın 104 üncü maddesi
dir. Anayasanın 104 üncü maddesi, Cumhurbaşkanının yetkisini ve görevini sınırlamıştır. De
miş ki, cumhurbaşkanına; "Sen, Anayasanın 104 üncü maddesi içerisinde, şu hudutlar dahi
linde hareket edebilirsin, onun haricinde hareket etmen mümkün değildir ve bunun haricinde 
hareket ettiğin takdirde, devleti deforme ediyorsun demektir, devleti yozlaştırtyorsun demektir 
ve anayasayı çiğniyorsun demektir." 

MEHMET ZEKİ UZUN (Tokat) — Sizin yorumuzun öyle. 
ESAT KIRATLIOÖLU (Devamla) — Benim yorumum değil... Ben hukukçu değilim; ama, 

hukuk mantığı olan bir insanım, okuduğunu anlayan bir insanım; sizlerin de, okuduğunuzu 
anladığınızı kabul eden bir insanım. Ancak, işinize gelmediği için kabul etmiyorsunuz. 

Cumhurbaşkanının yetkileri; yasama yetkisi; bu belli. Yürütmeye ait yetkiler, gerekli gör
düğü hallerde Bakanlar Kuruluna başkanlık etmek, yabancı devletlere Türk devletinin temsil
cisini göndermek, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Silahlı Kuvvetleri başkomutan olarak 
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temsil etmek ve de, eğer Meclis toplantı halinde değilse -tatildeyse- Anayasanın 92 nci madde
sine göre savaş iznini verebilir Cumhurbaşkanı. Onun haricinde, Cumhurbaşkanının yetkisi yok
tur. Cumhurbaşkanı olarak, Sayın Turgut Özal, bugün, Anayasanın 104 üncü maddesinin dışı
na çıkarak, yürütmeye, Dışişleri Bakanına ve de Başbakana müdahale etmek suretiyle görevini 
kötüye kullanıyorsa, bunun hesabının sorulacağı bir zamanın geleceğini katiyen aklınızdan çı
karmayınız. 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — Hesaptan bıkmadınız mı hâlâ? 
BAŞKAN — Efendim, yerinizden konuşmayın lütfen. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Aynca, Anayasanın 105 inci maddesinde, Cumhur-

bakamnın imzaladığı birtakım yazılardan dolayı sorumluluğu olmadığı; ama, sorumlu olan 
kimselerin bulunduğu yazılıdır. Başbakanla ve ilgili bakanla bir kararnameyi imzalar; ama, 
bu kararnameden sorumlu olan, Cumhurbaşkanı değildir. Ya kimdir? Başbakandır ve ilgili ba
kandır. Anayasanın 112 nci maddesine göre, genel siyaseti yürütmekten sorumlu, Başbakandır 
ve ilgili bakanlarla bu sorumluluğu paylaşır. Sorumlu olmayan bir Cumhurbaşkanının sorum
lu kimselerin işine müdahale etmesinin, Anayasayla nasıl bağdaştığını burada gelip izah etme
niz lazım gelir. 

HASAN ÇAKIR (Antalya) — Sayın Başbakanın bir şikâyeti yok, bakanların da şikâyeti 
yok. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Türk Milletinin şikâyeti var... Siz halinizden mem
nunsunuz; Sayın Turgut özal'ın şemsiyesinin altına girmişsiniz, Turgut özal, kafasını, böyle 
gösterdiği zaman, hepiniz eteğine sarılıyorsunuz. Sayın Turgut özal kafasını çektiği zaman da, 
acaba ne zaman bize bir iltifatta bulunacak diye sıra bekliyorsunuz; ama, Türk Milleti öbür 
tarafta açlığa, sefalete mahkûm olmuş... Enflasyon yemiş bitirmiş Türkiye'yi. 

ALt TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Yanlış o, yanlış! 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Yüzde 16S enflasyon, yüzde 170 enflasyonla bu mem

leketi bir yere götürmeniz mümkün değildir ve bunların bütün müsebbibi Sayın Turgut özal'dır. 
KEREM GÜNEŞ (Kars) — Kin kusuyorsun. Kus, kus... Rahatla! 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — O Turgut özal ki, o Sayın Turgut özal ki, 1983 yılı

nın seçimlerinden önce, enflasyonun yüzde 10'a düşürülmesini istemiştir. Devletin arşivleri bu
radadır; hepiniz de hatırlarsınız. "Eğer yüzde 10'a düşürülmezse, ortadirek mahvolur ve de 
memlekete komünizm gelir" demiştir. Arkasından da şunu söylemiştir: "Her kim ki, yüksek 
enflasyonla memleketi idare etmeyi hedef alır, her kim ki yüksek enflasyonla memleketin kal
kınacağına inanır, o da en büyük sahtekârdır." 

KEREM GÜNEŞ (Kars) — Kus, kus, rahatlarsın: Kinini kus, kus, sıkıntını atarsın, rahat
larsın!.. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Aziz kardeşim, bunu böyle demiş Sayın Turgut Özal; 
burada kin min kustuğumuz yok. 

KEREM GÜNEŞ (Kars) — Kus, kus, rahatlarsın... 
BAŞKAN — Sayın Güneş, istirham ederim... 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Senin içinden gelen bir sıkıntın varsa, git lavobaya 

orada kus sen. 
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BAŞKAN — Sayın Güneş, lütfen efendim... 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; aynı Turgut özal, 

ondan sonra, 1989 yılının mahallî seçimlerinden evvel, "memleketteki kalkınmanın bedelinin 
yüksek enflasyon olduğunu "da söyleyebilmiştir. Aradaki farkı takdirlerinize bırakıyorum. 

Ve soruyorum: Bu en büyük sahtekâr kim acaba? 
KEREM GÜNEŞ (Kars) — Sensin, sen!.. Sen!.. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Anayasanın 92 

nci maddesine göre, savaş izni Türkiye Büyük Millet Meclisinindir; ama, siz burada savaş izni
ni Hükümete verdiniz. Savaş izninin Hükümete verilmesi mümkün değildir. Anayasa, Meclise 
savaş açma iznini veriyor. Bu izni başka bir kimseye devretmek için, Meclisin Anayasada bir 
değişiklik yapması lazım geliyor... 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Sayın Başkan, bunların aklını Sayın Cumhurbaşkanı almış. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — ... ama siz bunu Meclise getirerek, Meclisin kararı 

olarak, sizin ekseriyetinizle Hükümete yetki olarak veriyorsunuz. Eğer, Hükümet bu yetkiyi 
kullanırsa, bilesiniz ki, Yüce Divanlık olur. 

HASAN ÇAKIR (Antalya) — Biz bilerek verdik, sen hiç merak etme. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Sayın Bozer, 

George Bush ile... 
ALÎ TOPÇUOöLU (Kahramanmaraş) — Yüce divan lafını anlayamadık; nedir o? 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Eğer, Hükümet Meclise danışmadan sizin daha ön-

ce verdiğiniz bir kararla -savaş izni kararını Hükümete verdiniz- o izinle herhangi bir kimseye 
savaş mavaş açarsa, bunu açan Hükümet Yüce Divanlık olur. 

ALÎ TOPÇUOöLU (Kahramanmaraş) — Hep beraber verdik. Meclis verdi. 
HASAN ÇAKIR (Antalya) — Sizi savaşa göndermeyiz, merak etme. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Çünkü, bu izin devredilemez, Meclise aittir, izin dev

redilir demiyor. Onu anlatmak istedim. 
HASAN ÇAKIR (Antalya) — Biz bilerek verdik, hiç endişelenmeyin. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Tabiî, siz de bilerek verdiyseniz, bunun neticesine 

de katlanmanız lazım gelir. 
BAŞKAN — 5 dakikanız kaldı Sayın Kıratlıoğlu. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Anayasanın 101 

inci maddesi, "Cumhurbaşkanlığı makamına gelen bir kimsenin kendi partisiyle ilişiği kesilir" 
diyor; ama, Anayasanın bu maddesine rağmen, sayın cumhurbaşkanı makamında oturan Tur
gut özal Bey, "Ben, ANAP'ın Genel Başkanıyım" dercesine birtakım konuşmalar yapmakta 
ve birtakım beyanlarda bulunmaktadır; bu hususun ise, Anayasaya ters düştüğünü ifade et
mek isterim. 

KEREM GÜNEŞ (Kars) — Sen hiç cumhurbaşkanı seçemedin ki, göremedin ki... 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Tabiî, siz eğer ihtilallerin doğurduğu parti olmasay

dınız, ihtilallere böyle yüz gülerek iktidara gelmemiş olsaydınız ve siz 1960 ihtilalini yaşasaydınız... 
KEREM GÜNEŞ (Kars) — Geldiğinizde gördük. 
BAŞKAN — Efendim, lütfen müdahale etmeyin. Şimdi grup sözcünüz konuşacak... 
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ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Demokrat Partinin zindanlara gönderildiğini hatır-
lasaydınız ve de 1969 yılında eski Demokrat Partili arkadaşlarımızın affedilmesi hususunda 
Meclise kanun getirildiğinde, zamanın cumhurbaşkanının gidip de 19 Mayıs Stadında, 19 Mayıs 
nutkunda bunun fevkalade tehlikeli bir durum olduğunu Cumhurbaşkanı sıfatıyla bizzat söyle
diğine şahit olmadığınız için, cumhurbaşkanhğının ne kadar kolay seçildiğinin kolaylığı içeri
sindesiniz. 

KEREM GÜNEŞ (Kars) — Yürek lazım. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Ne yüreği canım... Siz, ihtilalin getirdiği insanlarsı

nız, yani ihtilal artığı insanlarsınız siz. Bunun yürekle mürekle alakası yok. Bunun, ancak ihti
lal küreği ile alakası var. Sizin yüreğinizle alakası yok da, ihtilalin küreği ile alakası var bunun. 
(DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

ALt TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — 1960 ihtilalinde korkudan kurtulup, bayram 
ettiniz. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; cumhurbaşka
nı makamında, oturan Sayın Turgut ûzal, Dışişleri Bakanını dışlıyor, özel Kalem Müdürü ile 
beraber Bush'un huzuruna giriyor ve siz de Anavatan Grubu olarak sizin Bakanınızın güven 
dışı olduğunu kabul ediyor, bunu içinize atıyor ve bunu sindiriyorsunuz... 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Size ne?.. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Yani, oraya gitmiş bir bakanın, acaba Cumhurbaş

kanı tarafından dışlanmasının ne kadar hazin olduğunu bilebilir misiniz? içinizden biriniz bu 
makamda olsanız da onu yaşasanız, acaba bunu hazmedebilir misiniz? 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Seni ne alakadar eder?.. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Bu beni alakadar eder elbette. Neden alakadar eder?.. 

Çünkü, ben bu devletin bir vatandaşıyım, o makamda oturan insan da Dışişleri Bakanı olarak 
dışarıda Türkiye'yi temsil ediyor. Bu, Türkiye'nin haysiyetine indirilmiş ve Anayasaya indiril
miş bir şamardır. Bunu, huzurunuzda, doğru bulmadığımızı ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bir Başbakan düşünün. AGtK Konferansına gidiyor, Avrupa Kon-
vansiyonel Kuvvet tndirimi Antlaşması için gidiyor ve orada süs olarak bulunuyor, tmza edi
yor, onun imzası da Çankaya noterliği marifetiyle tasdike sunuluyor ve Çankaya noterliği bu
nu tasdik ediyor "Bunun imzası da burada geçerlidir" diye. (DYP sıralarından alkışlar) 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Bilmeden konuşuyorsun. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, dış antlaşmaların, beynelmi

lel antlaşmaların imzasının tasdiki Türkiye Büyük Millet Meclisinde olur. Türkiye Büyük Mil
let Meclisi tasdik eder bunu; Cumhurbaşkanı tasdik etmez. Anayasada böyle bir uygulama yok. 
Orada, "Sayın Başbakan lisan bilmiyor, AGtK Konferansına ben başkanlık edeyim de bu işten 
kurtulalım" diye bunu yapıp, Türkiye Cumhuriyetinin haysiyetini ayaklar altına almaya, Cum
hurbaşkanlığı makamında oturan bir kimsenin ne hakkı vardır, ne selahiyeti vardır. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

KEREM GÜNEŞ (Kars) — Bütün devletlerin devletbaşkanları oradaydı, televizyonda sen 
görmedin mi? Mitterrand da, Gorbaçov da... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Ben, dışişlerini çok iyi takip eden bir insanım. Ayıp 
olmazsa söyleyeyim, iki tane de lisan bilirim ve bunu da ben gayet iyi takip ederim. Anlatabili
yor muyum?.. (ANAP sıralarından gürültüler) 
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İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Onun için, Doğru Yol Partisi sana değerini verdi, başkan 
yardımcılığından seni indirdi!.. 

KEREM GÜNEŞ (Kars) — Televizyonda devlet başkanlarını görmedin mi? 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Senin gibi, Türkçeden başka... Ben, Türkçeden baş

ka lisan bilmeyenleri kınamıyorum da... Yani, bunu senin söylemeye hakkın yok. (DYP sırala
rından alkışlar, ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, lütfen, hatibe müdahale etmeyelim. 
Sayın Kıratlıoğlu, süreniz doldu, toparlamanızı rica ediyorum. (ANAP sıralarından "De

vam etsin" sesleri, gürültüler) 
BAŞKAN — Efendim, biraz sonra grup sözcünüz konuşacak... 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Bağlıyorum efendim. 
Orada, devlet başkanı olarak, yalnız Fransız Devlet Başkanı Mitterrand vardı. Onun hari

cinde bir tane devlet başkanı yoktu. Var diyorsanız ismini söyleyin? 
MEHMET ZEKÎ UZUN (Tokat) — Yetmez mi bir tane? 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — O da, kanundan, anayasadan aldığı kuvvet itibariy

le oraya gelmiştir, ondan dolayıdır. 
Hani Alman Cumhurbaşkanı, hani Avusturya Cumhurbaşkanı, hani İtalyan Cumhurbaş

kanı, hani İngiltere Kraliçesi?.. 
AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Mitterrand yetmiyor mu? 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Onun için, Sayın Turgut özal, kendisini, Anayasa

dan almadığı bir kuvvetle orada temsil ettirmiştir, etmiştir Türkiye adına ve bu anayasal suç
tur. Bunu, hiç merak etmeyin, yanınıza koymayız; ilk genel seçimden sonra bunların hesabını 
sizlerden sorarız. Hiçbir şey böyle yanınıza kalmaz. (ANAP sıralarından gürültüler) 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Ozal kadar taş düşsün başınıza! 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) •— O taş zaten memleketin başına düşmüş. O taşın al

tında senin de başın var. (ANAP sıralarından gürültüler) 
İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Kafanızda bir şey yok. Turgut özal... Turgut Özal... Başka 

bir şey yok mu?.. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Senin tuzun kuru; ama, öbür tarafta, 500 bin lira 

maaş alan, burada Sayın Genel Başkanımın dün okuduğu mektuplarla ıstırabı dile getirilen 
vatandaş senin umurunda mı?.. (ANAP sıralarından gürültüler) 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Senin bakanlık yaptığın dönemde o vatandaş mahvoldu; 
memleketi mahvettin. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Vatandaş, tuz yemiş, su içmiş "Allah'a çok şükür" 
demiş; başka bir şey bulamamış; ama, sen, biftek yemişsin, bonfile yemişsin... Bundan dolayı 
senin tuzun kuru. O vatandaşın hakkını düşünmek senin görevin değil ki!.. Onun için, cum
hurbaşkanlığı makamının altında, sen, milletvekilliğini sürdürmenin hevesi içindesin. Cenabı 
Allah, inşallah, bunun hesabını da ayrıca senden soracaktır; yalnız millet değil... (DYP sırala
rından alkışlar, ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, tamamlamanızı rica ediyorum. 
ALt TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Devam etsin Sayın Başkan!.. 
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ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; sözlerimi bağ
lıyorum: 

Bu Türkiye'nin kurtulması, ANAP İktidarının gitmesine bağlıdır. Bu Türkiye'nin kurtul
ması, cumhurbaşkanlığı makamını ANAP'ın oylarıyla oturarak işgal eden Sayın Turgut özal'-
dan kurtulmasına bağlıdır. Bu memleketin kurtulması, enflasyonun düşmesine bağlıdır. Enf
lasyon ise, sizin hayatiyetinizdir. Size hayatiyet veren hadisedir enflasyon. Çünkü, bunun içeri
sinden kurtulmanız mümkün değil. Düşmüşsünüz bu çukura; millet de bu çukurun içerisinde; 
habire perişan etmektesiniz. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; sözlerimi bağlıyorum... 
İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Süresi doldu. 
ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Devam et, bağlama!.. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Ben şunu ifade edeyim. Sizler, Anavatan Grubu olarak 

vebal altındasınız. Bu vebalden erken seçime gidilmek suretiyle ancak kurtulunur ve sizin er
ken seçime gitmeye niyetiniz yok; ama, bu millet, sizi, bir gün, erken seçime gitmeye mecbur 
edecek. Köyünüze, kasabanıza gittiğiniz zaman, sizin o köye ve kasabaya girmenizi engelleye
cek ve sizin, köye, kasabaya girmeniz, âdeta, vebalı, hastalıklı bir durum hâsıl etmiş gibi, sizin 
o köyden kovulmanıza sebebiyet verecek. (ANAP sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA ERTUĞRUL ÜNLÜ (Bursa) — Ayıp, ayıp!.. 
MEHMET ZEKİ UZUN (Tokat) — Sayın Başkan, Anavatan aynasında kendisini görü

yor; demek ki, vatandaş onu bu şekilde karşılıyor. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Yani siz, bu memlekete, inanır mısınız, Anavatan 

Grubu olarak, bir veba hastalığının getiremeyeceği sıkıntıyı getirmektesiniz. 
BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, sürenizi 3 dakika aştınız, tamamlayın lütfen. Tamamla

manızı rica ediyorum. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkan. 
Doğru Yol Partisi olarak, sizinle sonuna kadar mücadele etmeye hazırız. Doğru Yol Parti

si olarak, sizin hepinizi bırakmayacağız; milletle, sizin arkanızda olmayan milletle, sizi perişan 
edeceğiz. (ANAP sıralarından gürültüler) 

MEHMET ZEKİ UZUN (Tokat) — 19 Ağustos seçimlerinden kaçarak mı?!. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Ve ilk genel seçimden sonra da, bu sıralarda hiçbiri

nizi görmeyeceğiz; çünkü, seçilemeyeceksiniz. Cenabı Allah ve millet, size, hak ettiğiniz cezayı 
en iyi şekilde verecektir. 

Bu temennilerle, hepinizi saygı ile selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, Başkanlık olarak, Sayın Kıratlıoğlu'nun beyanları arasında yer alan 

bir hususu, zapta geçmesinde zaruret gördüğüm için, tavzih etmek istiyorum. 
İngiltere'de olsun, AGİK toplantısında olsun; dünyanın neresinde olursa olsun, Türk baş

bakanlarının, Türk cumhurbaşkanlarının ders ve ibret olması gerekecek bir haysiyet meselesi 
olmamıştır, olamaz, olamayacaktır. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Bu hususu böylece belirttikten sonra... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Senin görevin değil ki; açıklama yapmak... Sen Meclis Baş

kanı mısın, Anavatan Partisi sözcüsü müsün?.. 
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BAŞKAN — Doğru Yol Partisi Grubu sözcüsünü takiben, gruplar adına son konuşmayı 
yapmak üzere, Anavatan Partisi Grup sözcüsü, Antalya Milletvekili Sayın Cengiz Dağyar'ı da
vet ediyorum. 

Buyurun Sayın Dağyar. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA A. CENGÎZ DAĞYAR (Antalya) — Sayın Başkan, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin değerli üyeleri, saygıdeğer milletvekilleri; görüşülmekte olan Cumhur
başkanlığı bütçesi hakkında, Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini, hislerini ve düşünceleri
ni açıklamak üzere huzurunuzda bulunuyorum. Bu münasebetle, başta Sayın Başkan ve Divan 
üyeleri olmak üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisinin siz değerli üyelerine, şahsım ve Grubum 
adına, her zamanki saygılarımızı tekrarlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, nasıl ki, bir milleti millet yapan bazı esaslı unsurlar varsa, -dil 
birliği, din birliği, tarih birliği, ülkü birliği gibi- bir devleti de, devlet olarak ayakta tutan, ona 
devlet görüntüsü veren önemli bazı müesseseler vardır. Bunların başında gelen'en önemli mü
esseseler de, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı makamıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, millî iradenin temsil ve tecelli ettiği bir yer olarak ne kadar 
kutsalsa, cumhurbaşkanlığı makamı da, devletin başı olarak, Türkiye Cumhuriyetinin ve Türk 
Milletinin birliğinin temsil edildiği bir yer olarak, kutsal bir makamdır. Eğer bir millet, bu iki 
müesseseye ve kendi yaptığı anayasasına sahip çıkabiliyorsa, o millet, büyük millettir ve sırtı 
hiçbir zaman yere gelmez. 

Biz göre, bu iki makam, milletin iki gözünün iki bebeğidir; böyle anlaşılmalı ve böylece 
de korunmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, Cenabı Hakka şükürler olsun ki, Türk Milleti, büyük milletimiz, ta
rihinin en eski devirlerinden beri, en eski devletlerini kuran ve bağımsızlığını, devlet anlayışı 
ile muhafaza eden bir millet olarak, daima devletine ve onun müesseselerine sahip çıkmış ve 
bu sebeple yücelmiştir. Onu devamlı kılmak ve daima payidar etmek de bu Yüce Meclisin en 
kutsal amacı ve görevidir. 

Anavatan Partisi Grubu olarak, biz, gelmiş geçmiş bütün Meclislerin ve şerefli milletve
killerinin, gelmiş geçmiş bütün devlet başkanlarının ve sayın cumhurbaşkanı arımızın bu göre
vi en iyi şekilde yerine getirdiklerine inanıyor ve onları şükranla anıyoruz. Aramızdan ayrılan
lara, burada Tanrıdan rahmet diliyoruz. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anavatan Partisi Grubu adına yapmakta olduğum 
bu konuşmanın yukarıda kalan başlangıcından sonra, şimdi, takriben bir seneden beri gün
demde olan bir konuya; cumhurbaşkanlığı seçimi ve cumhurbaşkanının yetkileri konusuna gel
mek istiyorum. 

Üzülerek ve utanarak ifade etmek isteriz ki, bazı çevreler, gıdalarını ancak demokrasi dı
şında iken temin edebilen bazı çevreler, bütün çirkeflikleri ile, konuyu istismar etmek hevesine 
kapılmışlardır. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Başkan, bu söz yaralayıcı değil mi? 
A. CENGÎZ DAĞYAR (Devamla) — Yine, maalesef, Anayasamızda demokrasinin vaz

geçilmez unsurları diye tarif olunan bazı siyasî partiler... 
BAŞKAN — Sayın Dağyar, bir dakika lütfen... 
Efendim, hareketlerinizi gördüm de sesiniz ulaşmadı; bir mesele mi vardı sayın Bayazıt? 
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M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sizin duymanız gerekirdi. Sizin vazifeniz... Size ulaş
ması gerekirdi. 

BAŞKAN — Haklısınız; ama... 
A. CENGÎZ DAĞ YAR (Devamla) — Efendim, tekrar okuyayım, tekrar okuyayım... 
BAŞKAN — Bir dakika efendim... Bir dakika... 
Efendim, itimat buyurun, sayın hatip mikrofondan konuştuğu için, sizin sesiniz ulaşma

dı. O sebepten, bir kere daha, ne söylediğinizi anlamak istedim... Nedir efendim?.. 
M. TURAN BAYAZIT {tzmir) — Ben de dedim ki, "Benim sözümün ulaşması şart değil. 

Zatı âlinizin duyması lazım." 
BAŞKAN — Sordum efendim... 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — "Çirkeflik'* sözü yaralayıcı bir sözdür. Niye müdahale 

etmiyorsunuz? 
BAŞKAN — Soralım efendim, soralım... 
A. CENGİZ DAĞYAR (Devamla) — Bir saniye efendim... Kimi yaralıyor beyefendi? Biz, 

dışarıdaki demokrasi düşmanlarına çirkef demeyeceğiz buradan da kim diyecek? 
BAŞKAN — Sayın hatip, işaret buyurduğunuz noktayı tavzih ettiler efendim. 
Devam buyurun. 
A CENGÎZ DAĞYAR (Devamla) — Tekrar okuyayım efendim. 
BAŞKAN — Devam buyurun Sayın Dağyar. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Kimseye diyemezsin o lafı. 
A. CENGİZ DAĞYAR (Devamla) — Yine, maalesef, Anayasamızda demokrasinin vaz

geçilmez unsurları diye tarif olunan bazı siyasî partiler ve o partilerin sayın liderleri de konuyu 
yozlaştırmışlar ve tükenen siyasî gelecekleri karşısında, bulanık su yaratma çabasına girmişlerdir. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Kimse bulanık suda balık avlamıyor; siz kendiniz 
yaratıyorsunuz. 

A. CENGÎZ DAĞYAR (Devamla) — Aziz arkadaşlarım, Allah'ın' izniyle, Türkiyemizde 
bulanık su balıkçılığı sona ermiştir. Türk siyasî hayatında kalıcı olmanın yegâne şartı, kaynağı 
Anayasamızda olan hareketlerdir. Anayasadan kaynaklanmayan hiçbir hareket ve davranışın 
meşruiyetinden bahsedemeyiz. Türk siyasî hayatında kalmak isteyenler, milletimizin sağduyu
suna uygun hareket edenler olacaklardır. Milletimize hizmet etmek isteyenler, çağdaş programlar 
üretmeye, yenilikçi olmaya, Türk Milletinin birlik ve beraberliğine son derece özen göstermeye, 
millî müesseselerimizi kutsal bir mabet gibi korumaya mecburdurlar. 

Artık, Türkiye de hiç bir kimse, laf ebeliği ile, yaka ceket bir yerde sulu konuşmalarla, 
gayri ciddî boş nutuklarla, prensip dışı davranışlarla bir yere gelemez, bu mümkün değildir. 
Halka hizmet etmek isteyenler, Hakkın ve halkın istediği gibi olmaya mecburdurlar değerli ar
kadaşlarım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; burada, hemen, anayasaya ve meşruiyet kavramına ve 
iddialarına gelmek istiyorum. Bizler, Anavatan Partisi ve Grubu olarak, bugün, bu kürsüde, 
bir defa daha, anayasa konusundaki inançlarımızı dile getirmek, ilan etmek ve tescil ettirmek 
istiyoruz. 
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Bize göre, 1982 Anayasası, Türk Milletinin 1980 öncesinde yaşadığı, tarihinin en karanlık 
ve ıstıraplı günlerinden sonra, usulüne uygun olarak hazırlanmış ve halka sunulmuş bir metin
dir. Türk Milletinin yüzde 92,5 gibi kahir bir ekseriyeti tarafından da kabul edilmiştir. Bütün 
karşı çalışmalara rağmen, halkımız, devlet anlayışının gereği olarak, gidip oyunu kullanmıştır. 
O zaman, bu karşı çıkanlara "tak takçılar" denirdi. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Tezgâhtan siz çıktınız. 
A CENGİZ DAĞYAR (Devamla) — O günün tak takçılarından bazıları, mani olmak iste

dikleri o Anayasaya sığınarak, bugün aramızdadırlar ve yeni tezgâhlarla, yine tak takçılık pe
şindedirler. Bütün bunları unutmak istiyoruz. 

ALAETTtN KURT (Kocaeli) — Sen de tak takçısın, sen de öylesin. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Demokrasiyi kavrayamamışsın. 
A. CENGÎZ DAĞYAR (Devamla) — Sizin de buradaki mevcudiyetiniz, o, tak tak yaptır

mak istediğiniz Anayasadır, tşte, değerli arkadaşlarım, biz, bu Anayasayı, milletimizin Anaya
sası olarak başımızda tutmaya yemin ettik. 

ALAETTtN KURT (Kocaeli) — Sen de tak takçısın... 
A. CENGÎZ DAĞYAR (Devamla) — Allah'ın izniyle, öyle bir şerefsizliği hiçbir zaman 

yapmadım. 
Onun getirdiği bütün kurum ve kuruluşları başımızda tutuyoruz ve tutmaya da devam ede

ceğiz. Şunu da ilave etmek isterim: Bu Anayasanın hazırlanmasında, halka sunulmasında ve 
tatbikatında büyük emeği geçen ve yedi yıl cumhurbaşkanlığı makamında başarıyla hizmet et
miş olan bir önceki Cumhurbaşkanımız Sayın Kenan Evren'e bu kürsüden teşekkür ediyoruz 
ve sağlık içinde uzun ömürler diliyoruz. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Bursa) — O olmasa sen burada nasıl olacak
tın!.. Aferin, minnet borcunu yerine getiriyor sun!.. 

A. CENGİZ DAĞYAR (Devamla) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; demokrasi ve 
anayasa, biri yekdiğerini tamamlayan bir bütündür. Bunlar, işinize geldiği zaman ve size yetti
ği kadar kullanabileceğiniz kavramlar değildir. Bazılarının, kendilerini anayasanın da üstünde 
görerek, kendi tefsirlerine göre, "şu meşrudur, bu meşru değildir; şu uygundur bu değildir" 
gibi havaya girmelerini bütün millet gibi biz de yadırgıyor ve onlara acı acı gülüyoruz. 

Siyasî kaprisler, şahsî menfaat ve iktidar hırsıyla ve hatta siyasî kuyruk acısıyla, ölçüsün
den çıkmış davranışlarla, uğrunda şehitler verdiğimiz demokrasimizin, Anayasamızın, Yüce 
meclisimizin ve devletimizin, milletimizin sembolü olan cumhurbaşkanlığı makamının yıpra
tılmak istendiğini, acıyla, nefretle ve ibretle görüyoruz. 

Son hadise, değerli asker Sayın Genelkurmay Başkanımızın istifasıdır. İstifa, normal bir 
irade beyanıdır ve hakikî sebepleri ancak kendi içinde mündemiçtir. Demokratik bir müessese
dir; ama, geliniz ve görünüz ki, bizim demokrasi bülbülleri, demokrasi pahasına bu hadiseye 
alkış tuttular ve hâlâ da tutuyorlar. 

ALAETTtN KURT (Kocaeli) — En güzel bülbül sensin. 
A CENGİZ DAĞYAR (Devamla) — Buradan soruyorum; ne istiyorsunuz, neyi istiyorsu

nuz; gelin milletin bu yüce kürsüsünden milletimize açıklayın, cevabı millet versin, biz verelim, 
yemin ettiğiniz o Anayasayı suratınıza fırlatalım. 
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Sayın Başkanım, müsaade ederseniz burada bir hususu bütün inanışımla ve bütün gücümle 
bir defa daha haykırmak istiyorum: 

Ey bulanık suda balık aylamak isteyen gafil balıkçılar! Ey demokrasilerde bir türlü yaşa
yamayan habişmikroplar! Ey milletin verdiği oya ve iradeye bir türlü saygı gösteremeyen acele
ci çirkin politikacılar ve ey Türk Devletinin en yüce makamlarına şahsî kıskançlıkları ve haset
leri sebebiyle saldıranlar! Size sesleniyorum: lütfen hizaya gelin! 

Sayın milletvekilleri, Anayasamızın başlangıcında bulunan son cümleyi sizlere aynen 
okuyorum: 

MEHMET ÇAKIROÖLU (Trabzon) — Sen oku, sen. 

A. CENGÎZ DAĞYAR (Devamla) — Bilhassa sizler için okuyorum. 
Milletin büyük bir ekseriyetle kabul edip önümüze koyduğu Anayasanın başlangıcında, 

"... sözüne ve ruhuna bu yönde saygı ve mutlak sadakatle yorumlanıp uygulanmak üzere, 
Türk Milleti tarafından, demokrasiye âşık Türk evlatlarının vatan ve millet sevgisine ema

net ve tevdi olunur" diyor. 
Anavatan Partisi Grubu olarak bizler, bu emanetin muhafazası için ölünceye kadar bekçi

lik yapmakta her Türk evladı gibi kararlıyız. Bir defa daha bunu şerefle burada ifade ediyorum. 

Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; cumhurbaşkanlığı bütçesinin görüşül
mesi, bir yılı aşkın bir zamandan beri, bu müessese için söylenen sözler ve yapılan eylemlerle 
ilgili hareketlere Grubumuzun cevap verme fırsatını getirmiştir. Hemen söylemek isterim ki, 
biz, bu hareketlerin kaynağında anayasal veya hukukî değerlendirmelerden ziyade, siyasî endi
şelerin, haset ve kıskançlık duygularının bulunduğuna inanıyoruz. Daha açık söylemek gere
kirse, sayın muhalefet liderlerine arız olan deva bulmaz, özal korkusu, onları yanlış iddialara 
sevk etmiştir. Kurtulmak için Yüce Meclise sığınacaklarına, abese tutunmuşlardır. Tabiî ki, abesle 
iştigalin sonu hüsrandır ve onlar da gayet tabiî, hüsrana uğramışlardır, uğrayacaklardır da. 

Anavatan Grubunun bu konudaki sağduyu ve tutumu, muhalefeti başarısızlığa uğratmış
tır. Esasen, bidayetten beri, bu özal korkusu, muhalefete yanlış işler yaptırmış ve kendilerini 
bitirmiştir. Bu Meclisin talihsizliği çağdaş ve mantıklı bir muhalefetten mahrum bulunmasıdır. 
Halkımızın sıkıntısı da budur. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Bu Meclisin talihsizliği, senin gibilerin burada olmasıdır. 

A. CENGİZ DAĞYAR (Devamla) — Bunun içindir ki, son, ağustos ayındaki seçimlerde, 
muhterem seçmenler, Meclisteki muhalefet partilerine oy vermeyerek, onları ikinci muhalefet 
ligine düşürmüşlerdir. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Size ne kadar verdiler, size?.. 

A. CENGİZ DAĞYAR (Devamla) — Yani, muhterem seçmenlerimiz, sizin yerinize, dışa
rıdaki muhalefet partilerini vazifelendirmiştir. "Siz gidin, yerinize DSP, Refah Partisi, MÇP 
gibi diğer partiler gelsin, onlar muhalefet yapsın" diyorlar... 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Seçime gidelim... Biz gitmeye razıyız. 

A. CENGİZ DAĞYAR (Devamla) — Bundan biraz ders alın... 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Gelin, seçime gidelim. Biz gideriz, razıyız. 

A. CENGİZ DAĞYAR (Devamla) — Onun da cevabını vereceğim... 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Gelin, seçime gidelim, biz razıyız. 
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A. CENGİZ DAĞYAR (Devamla) — Onun da cevabını vereceğim.. 
ALAETTtN KURT (Kocaeli) — Senin söylediğine göre, onlar iktidar... 
BAŞKAN — Sayın Kurt, Sayın Yılmaz, teker teker söylerseniz araya gitmez, zapta geçer. 

Bunu âdet edindiniz... Lütfen... Lütfen... 
ALAETTtN KURT (Kocaeli) — Sayın Başkan, sayın hatibin dediğine göre, onlar iktidar... 
A. CENGİZ DAĞYAR (Devamla) — Sayın Kurt, onun da cevabını vereceğim. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Seçime gidelim. Halkın iradesi ile ANAP gider, biz iktidar 

oluruz; biz gideriz ANAP iktidar olur; kararı halk versin. Yarın seçime gidelim, buyursunlar. 
BAŞKAN — Bitti mi?.. 
A. CENGİZ DAĞYAR (Devamla)— Cevap vereceğiz efendim. Biz, Anavatan Partisi 

olarak... 
BAŞKAN — Sayın Dağyar, lütfen, Genel Kurula hitaben konuşmanıza devam edin efendim. 
A. CENGİZ DAĞYAR (Devamla) — ... 1983'ten beri milletimizi devamlı seçime götür

müş, demokrasiyi orada aratmış bir partiyiz. Biz, daha seçimin "S"si denildi mi, meydana 
fırlarız. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Meydana fırlayacaksınız inşallah!.. 
A. CENGİZ DAĞYAR (Devamla) — Gelelim konumuza: 
Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyetinde nasıl seçilir, kimler aday olabilir, nitelikleri ne

dir, görev ve yetkileri nelerdir; bütün bu hususlar 1982 Anayasamızda olduğu gibi, bundan 
önceki anayasalarımızda da gayet sarih olarak ortaya konmuştur. Ancak, bunlar arasında mem
leketimizin o günkü durumunun icaplarına uygun olarak ve ihtiyaçlar göz önüne alınarak, ba
zı farklılıklar meydana gelmiştir. 

Sayın Cumhurbaşkanımız, şu anda yürürlükte bulunan 1982 Anayasasının ikinci bölü
münde "Yürütme" başlığı altında düzenlenen 101 ila 108 inci maddelerine uygun olarak aday 
olmuş, seçilmiş, yemin etmiş ve 104 üncü madde ile, görevlenmiş, yetkilenmiştir. 

Sorumluluk ve sorumsuzluk halleri 105 inci madde ile düzenlenmiştir. Bütün bu hüküm
ler, hiçbir şüphe ve açıklamayı gerektirmeyecek kadar açık ve seçik hükümlerdir. Anayasamı
zın 101 inci maddesi, "Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisince, 40 yaşını doldur
muş ve yükseköğrenim yapmış kendi üyeleri veya bu nitelikleri ve milletvekili seçilme yeterliği
ne sahip Türk vatandaşları arasından yedi yıllık bir süre için seçilir. 

Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri dışından aday gösterilebilme
si, Meclis üye tamsayısının en az beşte birinin yazılı önergesiyle mümkündür. 

Bir kimse, iki defa Cumhurbaşkanı seçilemez. 
Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 

üyeliği sona erer" der. 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — öyle mi yapıyor? 
A. CENGİZ DAĞYAR (Devamla) — Evet, evet, evet... 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Partisi ile ilişiği kesildi... 
A. CENGlZ DAĞYAR (Devamla) — O, bizimle ilişiğini kesti de, biz onunla kesmeyiz be

yefendi. 
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Sayın özal, Anayasamızın bu maddesine uygun olarak aday olmuş ve seçilmiştir. Kendisi
ni aday gösteren, Anavatan Partisi Grubu milletvekilleridir. Bu grup ona samimiyetle destek 
olmuş ve seçilmesini sağlamıştır. Bugün de, iyi ve kötü günde de sonuna kadar destek olmaya 
da kararlıyız. Çünkü, cumhurbaşkanlığının yüksek şahsiyet ve fikirleriyle, Anavatan iktidarı
nın fikirleri bütünleşmiştir; mutluyuz, gururluyuz. 

Evet, sizin korktuğunuz da budur. "Yetkisiz Cumhurbaşkanı" diyorsunuz. Yetkisiz bir 
adaya niçin oy vermeyip de dışarı fırladınız; madem yetkisi yok? Onun yetkisinden korktunuz. 

ALAETTtN KURT (Kocaeli) — Mantığa bak, mantığa!.. 
t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Aristo mantığı!.. 
A. CENGÎZ DAĞYAR (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, bütün bu mer

halede, Anayasamızın sözüne ve özüne son derece uygun olarak yapılan bu seçimlerde, muha
lefetin tavır ve tutumu ne olmuştur; bir ibret levhası olarak bunları huzurunuzda sıralamak 
istiyorum: 

Bizim cici muhalefetimiz ve onun engin görüşlü sayın liderleri, Sayın özal'ın hiçbir za
man aday olamayacağı veya olmayacağı fikrinden hareketle ve bu tespitle bir tavır içine, bir 
hava içine girmişlerdir. Kendi imal ettikleri bu fikre, en sonunda kendileri de inanmak suretiy
le, Anayasa ve siyasî terbiyenin sınırlarını, desteksiz atışlarla topa tutmuşlardır. O günlerin her 
gün konuşulan sözleri arasında "Aday olamaz. Sıkıysa olsun. Herkesi ayağa kaldırırız, bütün 
milleti Çankaya'ya yürütürüz" gibi kurusıkı lafları herhalde unutmuş değilsiniz. Hatta, o li
derlerden biri ve en yüreklisi daha da ileri gidip, "Gelirse al aşağı ederiz" narasını savurmuş-
tur. Bu kahraman liderin, iktidardayken iki defa âl aşağı edildiğini burada ek olarak hatırlat
mak durumundayım; üzgünüm. 

ALAETTtN KURT (Kocaeli) — Sen de il yönetim kurulu üyesiydin. 
A. CENGtZ DAĞYAR (Devamla) — Oldum efendim, ben 1979*da aday da oldum ve Sa

yın Demirel'in kurduğu partide de çalıştım. Ancak, bu, şuna benzer: -yani, o zaman bir sol 
vardı bir sağ vardı; milletin tercih hakkı yoktu- bir dükkâna gider, bir mala bakarsınız, beğen
mezsiniz; ama, adam der ki "Gelecek var ağabey, daha iyisi" der. Onunla iktifa edersiniz. Du
rum budur. 

ALAETTtN KURT (Kocaeli) — Tamam, anlaştık, anlaştık... 
BAŞKAN — Devam buyurun Sayın Dağyar. 
A. CENGtZ DAĞYAR (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; muhalefetin 

ve bu hususta onlara destek olan bazı çevrelerin ve onların cazgırlarının hesap edemedikleri 
bazı noktalar vardı. Her zamanki gibi, yanılmışlar ve açık düşmüşlerdi. En büyük yanılgıları, 
cumhurbaşkanı adayının, mangal gibi, tamir görmüş yüreği, inancı ve hizmet sevdası; Anava
tan Partisi Grubunun da demokrasi aşkı ve çelikten bir kalkan gibi, liderine sahip çıkmasıdır. 
Yanıldığınız nokta budur. 

ALAETTtN KURT (Kocaeli) — Kim yazdı verdi senin eline onu? Allahaşkına söyle. 
A. CENGtZ DAĞYAR (Devamla) — Bugün de yine aynı kanatteyiz. Demokrasilerde, si

yasî partilerin kendi içlerinden birini aday göstermesi, haklı ve demokrasiye uygun bir davra
nıştır. Hatta, bir yerde bu, partilerin bir vazifesi olmalıdır; tabiî, bizim gücümüz gibi gücünüz 
varsa... Eğer gücünüz yoksa, o zaman ve ancak o zaman, uzlaşma masasına oturursunuz. Biz 
ne diye uzlaşacağız? 290 kişilik, birlik halinde büyük bir grup var. Mecbur muyuz yani muha
lefetin gösterdiği yoldan yürümeye? 
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MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Sayını bile bilmiyorsun. 
ALAETTÎN KURT (Kocaeli) — Bir daha say. 
A. CENGİZ DAĞYAR (Devamla) — Değerli milletvekilleri, yeterli güce sahip olunduğu 

halde, kendi programlarını, başkalarının hevesine göre tanzim eden partiler, yüreksiz, şahsi
yetsiz ve mesuliyetten korkan topluluklardır. Bunlar inkıraza, yıkılmaya mahkûmdurlar. 

Değerli milletvekilleri, cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında da, muhalefet partileri, liderle
rinin kaprislerine uyarak, yanlış tutumlarını sürdürmüşlerdir; büyük bir pervasızlıkla, cum
hurbaşkanlığı seçimini boykot etmişlerdir, Meclisi terk etmişlerdir. Bize göre, milletvekillerinin 
görevlerinden biri ve en önemlisi, Meclis çalışmalarına katılmak ve o gündemdeki konular hak
kında reyini kullanmaktır. Herhangi bir konuya ait reyiniz, kabul, ret veya çekinser olabilir; 
ama, Meclisi, yani oturumu terk etmek, bize göre, manasız bir davranıştır. Halen, o hareketi
nizi şiddetle kınıyoruz. 

Sayın özal'ın adaylığı, sizin için kabule şayan olmayabilir; içinize sindirmeyebilirsiniz, sin
meyebilir veya sayın liderlerinizin hasetleri size de sirayet etmiş olabilir; bunun için gösterile
cek tepki kırmızı oy vermek suretiyle bu tepkinizi tescil ettirmektir. Bunda haklı olabilirsiniz; 
ama, Meclisi terk etmek suretiyle, oy kullanmamış olmanızı, biz şöyle değerlendiriyoruz: Siz, 
Sayın özal'a ret oyu bile kullanamamış olan bir muhalefetsiniz... Acizsiniz... 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Aciz kendinizsiniz. Doğru konuş! 

A. CENGÎZ DAĞYAR (Devamla) — Sayın milletvekilleri, muhalefet partilerinin, bu en 
mühim seçimdeki sorumsuzluğunu, sizlerin ve hadiselere en iyi şekilde yaklaşan yüce milleti
mizin değerlendirmelerine tevdi ediyorum. 

Mesele, seçimi boykotla kalmamıştır. Çünkü, o konuyu... 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — istediği gibi davranmak herkesin hakkıdır; isterse 

boykota da gider efendim. 
A. CENGtZ DAĞYAR (Devamla) — ... seçim konusunu... 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Herkes istediği gibi davranır; kimseye "aciz" di

yemezsiniz. Aciz sizsiniz. 
A. CENGtZ DAĞYAR (Devamla) — Efendim... Sayın Başkanım... 
BAŞKAN — Sayın Dağyar, Genel Kurula... 
A. CENGtZ DAĞYAR (Devamla) — Sayın Başkanım, müsaade ederseniz ben cevap ver

meyeyim. 
BAŞKAN — Tabiî efendim, müsaade ediyorum; cevap vermeyin, Genel Kurula hitaba de

vam edin. 
A. CENGtZ DAĞYAR (Devamla) — ... Çünkü, o konuyu, seçim konusunu, Anavatan 

Partisi Grubu, büyük bir vazife anlayışı ve mesuliyet duygusu içerisinde, vatanperverlere yakı
şan bir tutumla halletmiştir. Memleketin ve milletin cumhurbaşkanını seçerek, millet adına, 
o muhterem şahsiyeti, bin kere, milyon kere layık olduğu makama oturtmuştur. Anayasayı iş
letmiş ve onun sarih emrini yerine getirmiştir. Anavatan Partisi Grubu bunu yapmıştır. 

Peki, bu Mecliste muhalefet yok mu? Bunlar ne yapıyorlar? "Yaşar, ne yaşar, ne yaşamaz" 
misali ortalıkta dolaşan muhalefete özür dileyerek soruyorum, ne yapıyorsunuz? Muhalefet 
demek, hiçbir şekilde yaklaşmamak, her şeyi ret, her hakikati inkâr etmek demek midir? Bera
ber çalışacağımız, el sıkışacağımız, memleketin meselelerine müştereken bakıp, faydalı olaca
ğımız bir muhalefete maalesef hasretiz. Neredesiniz? 
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Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli üyeleri, cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra ce
reyan eden üzücü davranışları biliyorsunuz. Bunlara burada değinmek istemiyorum; ancak, 
"el sıkmam, ayağa kalkmam, çağırırsa da gitmem" gibi beyan ve davranışların, küçüklük ve 
basitlikten neşet eden, devleti yıpratan hafiflikler olduğunu ilan ediyorum. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Bu ne demek, Başkan? 

BAŞKAN — Sayın Dağyar, 7 dakikanız kaldı. 

A. CENGİZ DAĞYAR (Devamla) — Fani şahısları yıpratalım derken... 

BAŞKAN — 7 dakikanız kaldı; devam buyurun. 

A. CENGİZ DAĞYAR (Devamla) — Sayın Başkanım... Sayın Başkanım... 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Ne demek bu, Sayın Başkan, "Basitlik" de demek? 

A. CENGİZ DAĞYAR (Devamla) — Anlatayım efendim; ne demek olduğunu anlatayım. 

Sayın Başkanım, burada... 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — "Hafiflik, basitlik" ne demek?.. Neler söylüyor... Ha

karet ediyor Sayın Başkan. 

A. CENGİZ DAĞYAR (Devamla) — Sayın Başkanım, burada ben vazifemi yapıyorum 
grubum adına. Hiçbir şahsa, hiçbir şekilde tasallut etmiyorum. Benim tasallutum hadiselerdir, 
kötü tutumlaradır. 

M. TURAN BAYAZIT (izmir) — Grup adına dediği sözü, bir daha tekrarlasın. 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, grup sözcüsü... 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Ayıp yahu!. Zıvanadan çıkmayın. 

A. CENGİZ DAĞYAR (Devamla) — Fani şahısları yıpratalım derken... 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Dağyar... Bir dakika... 

A. CENGİZ DAĞYAR (Devamla) — Dinleyin... Dinleyin... Biz burada neler duyduk 
beyefendi. Şu grup neler duydu... 

BAŞKAN — Bir dakika... 

Grup sözcüsü, Genel Kurula hitaben hazırladığı konuşmayı sunmaktadır. Kullanmaması 
gereken kelimelerin kullanılmış olması halinde, usulü dairesinde itiraz ve Başkanlıkça da uy
gun görülürse, tabiî ki, mukabele ya da tashih en hukukî hakkınızdır, imkân dahilindedir; ama, 
bunun yolu, oradan bağırmak değildir. Gruba sataşma olduğunu farz ediyorsanız, grup adına, 
sataşma üzerine söz isterseniz; şahsınıza müteveccih kabul ediyorsanız şahsen söz istersiniz. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Anlaşamadığımız nokta bu. 

A. CENGİZ DAĞYAR (Devamla) — Aman efendim, Sayın Bayazıt, biz burada neler duy
duk, tahammül ettik. Ben, müsaade ederseniz, zamanımı kullanıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Dağyar, bir dakika efendim... 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Yaralayıcı söz var. Biz itiraz etmeyeceğiz, siz ikaz ede
ceksiniz. Bizi itiraza mecbur etmeyin. 

BAŞKAN — Efendim, ediyorum, ediyorum; ama, gafil balıkçılara hitap ettiği yerde, Sa
yın Çakıroğlu kendisine söylenmiş gibi oradan müdahale ederse, Başkanlığa göre, Başkanlığa 
fonksiyon imkânı kalır mı? 

— 209 — 



T.B.M.M. B : 45 11 . 12 . 1990 O : 2 

ALAETTtN KURT (Kocaeli) — Şimdi suçlu biz mi olduk Sayın Başkan? 

BAŞKAN — İstirham ederim... Ne kadar hoşgörü içinde, ne kadar ahenkli yönetmeye 
çalıştığımı lütfen teslim edin. 

Konu kapanmıştır. 
Sayın Dağyar, 7 dakikanız kaldı, lütfen konuşmanızı Genel Kurula hitaben tamamlayın 

efendim. 

A. CENGİZ DAĞLAR (Devamla) — Hemen bitiriyorum Sayın Başkanım. 

M. TURAN BAYAZIT (îzmir) — O son cümleyi bir daha tekrarlasınlar Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Hayır efendim, öyle bir usul yok. 

A. CENGİZ DAĞYAR (Devamla) — Zabıtlarda var beyefendi, alın okuyun. 

BAŞKAN — Sayın Dağyar, Genel Kurula hitaben konuşmanıza devam edin efendim. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — Sayın Başkan, bu da herhalde usule uygun bir davranış. 

BAŞKAN — Hangisi efendim? 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — Elimi kaldırarak bir şey söylemek istiyorum. 

BAŞKAN — Ama, hatibe söz verdikten sonra mı efendim?.. 

A. CENGİZ DAĞYAR (Devamla) — Ne münasebet?! Ben konuşurken senin konuşma 
hakkın yok ki kardeşim. Ben konuşur bitiririm, ondan sonra gelir konuşursun. 

BAŞKAN — Sayın Dağyar, lütfen efendim... 

A. CENGİZ DAĞYAR (Devamla) — Muhterem arkadaşlar, fani şahısları yıpratalım der
ken, baki kalması icap eden devletin ve milletin en yüksek makamlarının rencide edildiğini bü
yük bir üzüntüyle görüyoruz. Bunların hesabının görücüsü, demokratik kurallar içinde, yine 
milletimiz olacaktır. Eğer, bu yolla oy toplanıp iktidar olunmak isteniyorsa, yine bütün gü
cümle haykırıyorum, lanet olsun o iktidara, yazıklar olsun o iktidarın mensuplarına diyorum. 

BEYTULLAH MEHMET GAZİOÖLU (Bursa) — Ne diyorsun sen be!... 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — "Lanet olsun o iktidara" diyor, bu adam orada oturuyor... 

A. CENGİZ DAĞYAR (Devamla) — Sayın milletvekilleri, bu konuda gündemi meşgul 
eden diğer bir husus, Cumhurbaşkanının yetkisizlik ve sorumsuzluk iddialarıdır. 

BAŞKAN — Sayın Dağyar, bir dakika... 
Sayın Bayazıt, zabıtlara geçtiğini tahmin ettiğim deminki beyanınızı, hem hakkınız olma

dığı, hem zarif bulmadığım için reddediyorum. Ne iktidara yazıklar olur, ne buradaki adama 
yazıklar olur. Ama, orada, usulüne uygun -sataşmadan- söz alma imkânınız bulunduğu halde, 
bunu kârlı görmeyip de devamlı söz atarak, oradan hatibe musallat olursanız... İstirham ederim... 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Sayın Başkan, bu sözü geri al, "Musallat" diyemezsiniz. 
BAŞKAN — Musallat, musallat efendim; tasallut ediyorsunuz efendim. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Buraya sen musallat oluyorsun. 
A. CENGİZ DAĞYAR (Devamla) — Efendim, Arapça, tasallut etmekten gelir. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Sen duydun mu, onun ne dediğini anladın mı? 
BAŞKAN — Anladım. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Bir genel seçim yapılıyor, biri iktidar oluyor, o iktidara 

"lanet olsun" diyor. 

— 210 — 



T.B.M.M. B : 45 11 . 12 . 1990 O : 2 

A. CENGİZ DAĞYAR (Devamla) — Hayır, o yolla iktidar olmak isteyenlere söylüyorum, 
tekrar okuyayım efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika, Dağyar... 
Bir hatibin her cümlesini, değişik bir milletvekilinin tahlil etmesi diye bir usul, müzakere

lerimizde yoktur. Arkadaşımız kendi idealinde, kendi felsefesinde bir iktidar, bir muhalefet ta
rifi yapmaktadır, ona göre de değerlendirmelerini ifade etmektedir. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Halkın iradesiyle bir iktidar kuruluyor, o iktidara "La
net olsun" diyor.. 

BAŞKAN — Sayın Dağyar, devam buyurun ve tamamlayın. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Ayıp, ayıp! 
ALAETTÎN KURT (Kocaeli) — Sayın Başkan, sözlerinin başından beri hakaret ediyor. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... Beni, disiplin uygulamaya mecbur etmeyin. 
A. CENGÎZ DAĞYAR (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, bu konuda gündemi meş

gul eden diğer bir husus, cumhurbaşkanının yetkisizlik ve sorumsuzluk iddialarıdır. Burada 
hemen bir soru akla geliyor; muhalefetin iddia ettiği gibi, cumhurbaşkanlığı makamında otu
ran Sayın Cumhurbaşkanının, hakikaten yetkisi ve sorumluluğu yoksa, orası sembolik bir ma-
kamsa, protokol gereği kurulmuş bir müessese ise, o zaman sizlere soruyorum sayın muhale
fet, düşünün ve bir kerede cevap verin; niçin, böyle basit, yetkisiz ve sorumsuz bir makamın 
seçimlerini boykot ettiniz? Ne gereği vardı? (ANAP sıralarından alkışlar) Neden, okumasını 
bir türlü beceremediğiniz sinei millete dönme şarkıları terennüm ettiniz? Niçin?.. 

Muhterem arkadaşlarım, bu sinei millet konusunda biraz konuşmak istiyorum: 
Milletin sinesi, bize göre, burasıdır muhterem arkadaşlar. Her meselenin demokratik bir 

şekilde çözümlenme yeri burasıdır. 
Sinei millete niçin gidilir; eğer, buraya süngülü muhafızlar gelir, yahut sizi vazife görmek

ten alıkoymak isteyen güçler gelirse, "Ben vazife yapamıyorum" der, tekrar geldiğiniz yere, 
millete dönersiniz. (SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 

Bir seneden beri sinei millet diyorsunuz; ama, bir türlü bunu tatbikat mevkiine koyamı
yorsunuz arkadaşlar. Geçen gün, Sayın Demirel, Muhterem Demirel, Zonguldak'ta, "56 kişi
nin istifaları cebimde" dedi. Onun arkasından, Sayın Hikmet Çetin, "Bizimkiler de benim 
cebimde" dedi. peki, bu ne biçim demokrasi. Ben şimdi size soruyorum arkadaşlar, biz millet
vekili miyiz, cepte keklik miyiz? İstifalarımız cepte geziyor. (ANAP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar) 

t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Onu bakanlara sor. 
ALAETTtN KURT (Kocaeli) — Bu sözlerin Cumhurbaşkanlığı bütçesiyle ne alakası var? 
A. CENGİZ DAĞYAR (Devamla) — Bakın arkadaşlarım, iki gün evveline kadar, Muhte

rem Demirel'in ağzından düşürmediği "Sinei millet" dün birdenbire kayboldu. Sayın Cum
hurbaşkanı oradan iki satırlık bir beyanat verdi, ona dört elle sarıldı. Hani özal senin muhata
bın değildi!.. Sinei milletten dün hiç bahsedilmedi. 

BAŞKAN — Sayın Dağyar, süreniz dolmak üzere. 

A. CENGİZ DAĞYAR (Devamla) —• Hemen bitiriyorum efendim. 
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tlle "Sine"li bir şarkı istiyorsanız, "Sine-i suzamma ahım yeter; çok perişan oldum Alla-
hım, yeter." O size çok uygun. 

Mademki, cumhurbaşkanlığı çok basit bir protokol makamı, niçin bu kadar önemseyip 
kavgayı göze alıyorsunuz? Çok ağır sözler ve davranışlarda bulunduğunuz Sayın Kenan Ev-
ren'in bile elini öptünüz. Neden, içinizden çıkan, bu Meclisten çıkan, Anayasa ve usulüne göre 
seçilmiş bir sivil ve ehil Cumhurbaşkanının elini sıkmaya çekiniyor, korkuyorsunuz? Madem 
ki, şayet iddia ettiğiniz gibi yetkisiz ve sorumsuzdur; bu, tutarsızlık değil de nedir arkadaşlar?.. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; onlar bunun cevabını veremezler. Ben hemen ila
ve edeyim: Muhalefet, bu kırıcı ve manasız tutuma; örfümüze ve yasalarımıza aykırı bu tutu
ma, düşünerek ve bilerek girmiştir. Çünkü, 1982 Anayasamıza göre, cumhurbaşkanlığı maka
mı, fevkalade yetkilerle ve sorumluluklarla teçhiz edilmiştir. 

MEHMET ÇAKIROĞUJ (Trabzon) — Anayasada bu bellidir. 
t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Sorumluluk yok be kardeşim. 
A. CENGÎZ DAĞ YAR (Devamla) — Bunu bilhassa değerli arkadaşlarıma anlatmak isti

yorum: 1982 Anayasası, cumhurbaşkanını fevkalade yetkilerle ve sorumluluklarla teçhiz etmiştir, 
çok güçlendirilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Anayasadan aldığı bu gücün, Anavatan İk
tidarının büyük gücüyle birleşmesinden ve bu sebeple Anavatan iktidarının başarısından kork
maktadırlar; hadise budur. Anlayacağınız, muhalefet bir daha açmaza düşmüştür, çaresizdir. 
Bu açmaz, sırf iktidara gelebilmek için, mevcut İktidarın başarısız kılınması, dolayısıyla, mil
letin zarara uğratılması gibi, sakat ve korkunç bir açmazdır. Bunun için, cumhurbaşkanlığı mü
essesesini tanımıyorlar. Bunun için, aklı bu işlere çok iyi eren, kurnaz ve pervasız lider, öteki, 
saf ve dümen suyuna girmeye teşne (hazır) lidere, "Gel kardeşim, elini ver bana, sinei millete 
gidelim" diyor. Evet, ne acı... Peki, memleket?.. Peki, millet?., Yazıktır beyler... 

AHMET NEİDtM (Sakarya) — Vakit doldu Başkan. 
A. CENGÎZ DAÖYAR (Devamla) — Bağlıyorum efendim, özür dilerim. Benden evvel 

de, Sayın Kıratlıoğlu 10 dakika fazla konuştu, biz kendisini gülerek dinledik. 
"BAŞKAN — Efendim, devam buyurun ve tamamlayın lütfen. 
A. CENGİZ DAÖYAR (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hadiselere, yu

karıdaki açıklamalarım ışığında baktığımızda, son günlerdeki her hadisenin cevabım kendi ken
dinize verebilirsiniz. 

Muhalefetin bir diğer korkusu da, Sayın Cumhurbaşkanımızın, 1982 Anayasasının kendi
sine verdiği bütün yetkileri, millet ve devlet hizmetinde cesurca kullanmaya başlamasıdır. On
lar, 1961 Anayasasındaki görev ve yetkileri, sadece altı satırlık bir madde ile sınırlanmış, güç
süz bir Cumhurbaşkanı istemekte ve tahayyül etmelidirler: 30 yıl önceki anayasa ve 30 yıl ön
ceki cumhurbaşkanlığı makamı... "Zaman tünelindeler" deyince de kızıyorlar, kimse kızma
sın; ama, maalesef hakikat budur. 

Bu milletin en büyük talihsizliği, böyle, çağdaş, atak, cevval, ilerici ve birleştirici bir ikti
darın, dünyadan ve Türkiye'nin gerçeklerinden habersiz, programsız, zaman tünelinden bir türlü 
çıkamayan bir muhalefetle beraber çalışma durumunda kalmasıdır. Demokrasi böyle istiyor, 
yapacak bir şeyimiz yok; millete saygılıyız. 

Hepinize saygılarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanlığı bütçesinin, Cumhurbaşkanımıza, mil
letimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dağyar. 
Gruplar adına yapılan konuşmalar tamamlanmış bulunmaktadır. 
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HtLMÎ ZİYA POSTACI (Aydın) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Postacı?.. 
A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — Herhangi bir şekilde de bir arkadaşımın şahsına bu

rada konuşmuş değilim; konuşmuşsam özür dilerim. Benim sözlerim hadiselere ve sakat tu
tumlaradır, yanlış kafalaradır. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, konuşması bitti. 
BAŞKAN — Evet, teşekkür de ettim, bittiğini de ilan ettim Sayın Yılmaz. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Ama, devam ediyor. 
BAŞKAN — Maksat ne ise hüküm ona göreymiş, iyi niyetle ve yanlış anlaşılma ihtimali

ne karşı özür dileyen insancıl bir yaklaşım ifade ettiği için hoş gördük efendim. 
HtLMÎ ZÎYA POSTACI (Aydın) — Sayın Başkan, izin verir misiniz efendim? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Postacı. 
HİLMt ZtYA POSTACI (Aydın) — Sayın Başkanım, konuşan arkadaşamız Anavatan Partisi 

Grubu adına konuştu ve bir yılı aşkın süredir gerek bu çatı altında ve gerekse Türkiye'de tartış
ması yapılagelen bir konuda grup sözcüsü olarak görüşlerini açıklamak durumundaydı. Ken
disinin, bundan bir ay önce yapılan bir gensoru görüşmesinde sarf ettiği ağır sözden sonra, 
"Heyecanlandım, sinirle bu sözü söyledim, özür dilerim" şeklindeki yaklaşımını saygıyla kar
şılamıştık, kendi kişisel davranışı idi. Ama, bu kürsüden yapmış olduğu konuşma, tktidar Par
tisinin Grubu adına yapılmış bir konuşmadır. Bu konuşmasında, muhalefeti ve muhalefet mil
letvekillerini -şu anda tekrar etmekten utandığım bazı sözlerle- yaralayıa bir konuşma yapmıştır. 

Bunların, bu görüşmeler içerisinde, zabıtlardan bulunup düzeltilmemesi beni bir millet
vekili olarak üzmektedir. Ayrılırken yapmış olduğu özür dilemeyi, konuşmanın bütününde, bi
zim hassasiyet gösterdiğimiz anlamda bir özür dileme olarak almıyoruz. Zabıtları inceledikten 
sonra bu düzeltmeyi yapmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Postacı. 
MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Karar yetersayının dikkate alınmasını şimdi

den rica ediyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — O, şimdiden olmaz Sayın Çorapçı oğlu, malumu âliniz, vakti geldiğinde ha

zır olursanız dikkate alırız. 
YASÎN BOZKURT (Kars) — Görüşmeler devam ediyor efendim. 
BAŞKAN — Karar yetersayısının aranmasını istedi; ama, konuşmalar devam ediyor. Vak

ti geldiğinde dikkate alırız tabiî. Sırası geldiğinde isteyebilir, hakkıdır. 
Şahısları adına, lehinde, Konya Milletvekili Sayın Abdurrahman Bozkır söz istemişlerdir. 
Buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ABDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben, 1991 

malî yılı cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerinde şahsım adına konuşmak üzere huzurlarınızdayım. 
Sözlerime başlarken, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, on dakikalık vaktim var. Bu kısa süre içerisinde, bu konuyla ilgili 
olarak gönlümde ve kafamda olanları, tabiî ki, tamamıyla ifade etmem mümkün değil. Mese-
leleleri karınca, kararınca dile getirceğim. 

— 213 — 



T.B.M.M. B : 45 11 . 12 . 1990 O : 2 

Hatırlarsınız, yıl 1989 ortalarıydı, Sayın Cumhurbaşkanı Evren'in süresi bitmeye yakla
şınca, yeni cumhurbaşkanının seçimi gündeme geldi. Yenisi kim olacaktı? Tabu, ilk akla gelen 
Sayın özal idi ve kendisine soruldu, "Aday mısınız?.." özetle cevap; "Olabilirim de olmayabi
lirim de..." , 

istişarelere başladı, partinin milletvekilleri olarak, bazen büyük gruplar halinde, bazen 
de küçük gruplar halinde, müteaddit defalar bizlerle de görüştü, konuştu. Amaç, nasıl karar 
verirse, ülke için, ANAP için ve de kendisi için doğru olur... ANAP milletvekilleri olarak bir 
kısmımız "Kal, parti için lazımsınız" bir kısmımız, "Aday ol, ülke için iyidir" dedik. İktidar 
cephesinde son güne kadar bu böyle sürdü. 

Muhalefet cephesine gelince; büyük bir telaş ve sert bir kampanya açıldı. Bakın neler söy
lenmiş, yazılmış: 

"Sayın Demirel, özal'ın Çankaya'ya çıkmayı on sene önce kafaya koyduğunu söyledi." 
Sayın Demirel'den özal'a "Ebleh" yakıştırması. 
"Sayın Demirel, 'Çankaya'da oturmak şerefli; ama oraya şerefli çıkmak lazım' dedi." 
"Sayın DYP Lideri, 'özal, ANAP'lı Cumhurbaşkanı şartını kaldırırsa, onunla konuşurum' 

dedi." 
"Sayın Demirel, Karadeniz'de, özal muhtar bile olamaz' dedi." "Çankaya'yı hileden kur

taralım; Cumhurbaşkanını halkın seçmesi lazımdır." 
Sayın Demirel: "Çankaya pazarlığına varım" dikkat ediniz; "Çankaya pazarlığına varım." 

Sayın tnönü: "özal, tarafsızlığına inandıramaz." 
"Sayın Demirel, ANAP'Ia uzlaşma konusuna açıklık getirdi: 'önümü ilikleyip özal'a 

çıkmam' dedi. -derdi bu- Çankaya'yı işgalden kurtaracağız." 
"Sayın Demirel kararlı; Anayasayı değiştirir, özal'ı Köşkten indiririz, özal'ın kalkıştığı 

gasptır." 
Sayın Demirel: "Çankaya fuzulî eşya yeri değildir" 
Sayın Demirel: "İsteseydim cumhurbaşkanı olurdum." 
Sayın Demirel: "özal'ı Çankaya'ya çıkaranlar suç işlemiş olurlar." 

Sayın milletvekilleri, Sayın Demirel ve Sayın tnönü, Sayın özal'ın Cumhurbaşkanı seçil
mesi arifesinde bunları söylüyorlar, özet olarak dedikleri, "özal aday olmasın, Cumhurbaş
kanı seçilmesin" Sarf edilen sözlerin bir kısmı da, "Kişiyi nasıl bilirsin? Kendim gibi" tarzın
da. Tabiî, bu arada bir kısım basınımız, yazar çizerlerimizin de maşallahı var, yangına körük... 

Söylenen tek tutarlı söz, "Cumhurbaşkanını millet seçsin" şeklindedir. Onu da, Sayın özal, 
1987 seçiminden önce söyledi. O zaman kimse ses çıkarmadı, şimdi sahibi çoğaldı. 

önemli olan, bu kadar telaşın sebebi neydi? Sayın özal kim; yurt içinde ve yurt dışında, 
devlet sektöründe, özel sektörde uzun yıllar başarı ile hizmet vermiş, tecrübeli ve yetenekli bir 
insan. 1983 yılında Anavatan Partisini kurarken, milliyetçi, muhafazakâr, millî ve manevî de
ğerlerle birlikte, Atatürk ilkelerine de bağlı, düşünce hürriyetine saygılı, laik, ferdî teşebbüs 
gücüne dayalı serbest ekonomi sistemini esas alan bir parti olduğunu ilan etmiş; partisi, 1983 
ve 1987 genel seçimlerinde milletin teveccühünü kazanmış, çoğunlukla iktidar olmuş; 6 yıl Baş
bakanlık yapmış. Bu süre içinde ülkemiz 70 sente muhtaç olmaktan kurtulup, 12 milyar dolar 
döviz rezervi olan bir ülke haline gelmiş... 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Kafanız mı almıyor? Kırk kere izah ettik. 

— 214 — 



T.B.M.M. B : 45 11 . 12 . 1990 O : 2 

ABDURRAHMAN BOZKIR (Devamla) — 6 yılda, 60 yılda yapılan işler başarılmış. Dev
letimiz, komşu ülkelere borç verir hale gelmiş. Yapılanları saysam saatler yetmez. Sayın Özal, 
bu İktidarın önderliğini yaptı. Nesinden korkuyorsunuz? 

Değerli arkadaşlarım, bir de Anayasamızın 101 inci maddesine bakalım: Madde 101'i, bi
raz önce ANAP adına konuşan arkadaşımız okudu, özetle ne deniyor; Cumhurbaşkanı adayı 
olabilmek için 40 yaşını doldurmuş, yüksek tahsilli milletvekili veya 90 milletvekilinin teklif 
ettiği, aynı vasıfta, Meclis dışından bir Türk vatandaşı olacaksın. 

Sayın özal, istenilen evsafı taşımıyor mu? Taşıyor. Peki, sen Anayasanın verdiği hakkı na
sıl "kullanma" diyorsun? tşine gelince Anayasaya koşacaksın, işine gelmezse bir tarafa itecek
sin... Tabiî, safsatanın mantığı olmaz. 

Sen ne dersen de, ben özal'ı beğenmiyorum. Peki, sen de aday ol veya dışarıdan uygun 
birini bul. Olmaz... Niye? Seçmezler... 

Hani bir ara mangalda kül kalmıyordu, "ANAP milletvekillerinden 95 'i benim adamım, 
elimi sallayıp 'gel* dedim mi, koşup gelecekler" diyordun, tşte şimdi tam sırası. 95 ANAP'tan, 
58 DYP'den, 98 SHP'den, toplam 251 eder, ANAP'ı geçersin. Aday ol... 

Hayır, yapmam. Ya ne yaparsın? Anayasa hükmünü bir tarafa iter, Ahmet olsun, Mehmet 
olsun diye bezirgâh pazarlığına oturur, .1980 öncesinde olduğu gibi, işi çıkmaza sokar, sürün
cemede bırakırım; kabul etmezseniz, grubumun milletvekillerini zorlar, iradelerine ipotek kor, 
arkama takar, Meclisi terk ederim... tşte bu yapıldı. 

Malumunuz, bazılarında, bu, huy haline gelmiştir. Bugün gidiyorum der, yarın tekrar dö
ner. Şimdi bir de sinei millet hikâyesi çıktı, sonu hayırlı olsun. 

Değerli milletvekilleri, ANAP milletvekilleri için bu kürsüden söylenmedik söz kalmadı, 
"özal'ın kuklaları, kulları, kurşun askerleri" gibi... Dışarıda da, haysiyet kıymetini bilmeyen
ler, Pavlov'un köpekleri gibi, haysiyet kırıcı yazılar yazdılar. Niye?.. 1983'ten bu yana, bizler, 
beraberlik içinde davranıyoruz, iktidarı istikrar içinde götürüyoruz diye. 

Buradan iftiharla söylüyorum: Yedi yıllık ANAP İktidarı döneminde, ANAP Grubunda 
tek bir defa grup kararı alınmamıştır, düşüncelerimize ipotek konmamıştır; ikna yolu seçilmiş
tir. Yapılanlara iştirak etmişsek de, etmemişsek de hür irademizle hareket etmişizdir. 

1987 seçimi öncesi, aday olmayan ANAP milletvekillerinin gösterdiği benzer tesanüt de 
bunun en belirgin örneğidir ve Türk siyasî hayatına şerefle yazılacak bir olaydır. 

Gayet iyi hatırlayacaksınız; hem belediye seçimleriyle ilgili Anayasa değişikliği, hem de 
Cumhurbaşkanı seçimi oylamasında, muhalefet milletvekilleri, grup kararıyla Meclisten çıka
rılmıştır; Meclise girerlerse, işin doğruluğuna inananlar müspet oy kullanırlar korkusuyla. So
nuç malum. Korkunun ecele faydası olmadı; Sayın özal Cumhurbaşkanı oldu. 

Şimdi geçiyorum Sayın özal'ın Cumhurbaşkanı seçildikten sonrasına. 
Yeni bir kampanya: "Sayın özal'ı Cumhurbaşkanı olarak tanımıyoruz..." Niye?.. "Biz 

seçmedik, ANAP'lı milletvekilleri seçti." Kaç oyla? "Ekseriyet oyuyla olsa da geçerli saymı
yoruz; onlar suç işliyorlar." Peki, bir grubun oylarıyla çıkan diğer kararlar, kanunlar nasıl ge
çerli oluyor? "Bul 226'yi diyen kim?" Sen ona bakma.. 

Sayın milletvekilleri, bir seneyi aşkın zamandır çalınıp çağrılan türkü budur. "Sayın özal'ı 
tanımıyoruz, köşke çıkmayız, elini sıkmayız, bayramlarda, törenlerde bir araya gelmeyiz. Ülke 
içindeki ve dışındaki sıkıntıları görüşmek için davet etse de, gidip görüşmeyiz..." 

BAŞKAN — Sayın Bozkır, süreniz dolmak üzere, toparlamanızı rica ediyorum. 
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ABDURRAHMAN BOZKIR (Devamla) — Tamam Sayın Başkanım. 
"Onu köşkten indireceğiz." Bu, "indireceğiz" kampanyasında ortaklıklar da kuruldu. Hem 

de kimler tarafından? Sayın Demirel ile Sayın Baykal tarafından. Bir araya geldiler, günlük 
bir gazetemizin birinci sayfasında üç gün boyunca boy boy resim çektirip, beyanat verdiler, 
"Sayın özafı şöyle indireceğiz, böyle indireceğiz" dediler. İndirdiğini farz edin; sonu ne ola
cak? Orasını sonra düşünürüz, tki gün önce, Sayın Evren diyor ki, "Çankaya'ya gelen Demi-
rel'in beni saygı ile ülke selamlayışını hiç unutmuyorum. Biliyorum, Sayın Demirel, "Sayın 
Evren'e değil, yüce makama saygı gösterdim" diyecektir; eğer öyleyse, o makama şimdi neden 
en ufak bir saygı göstermiyor?" (ANAP sıralarından alkışlar) Şapkalar iniyor, kalkıyor, Sayın 
özal bir türlü köşkten inmiyor. Neden? Palavralarla, tutarsızlıklarla, kavga ile ülke idare edil
mez de, ondan. 

1960 - 1980 arası bu kavgalar yapılmış. Geçen yirmi yılda, en fazla dört yıl olmak üzere, 
iki yıllık, on aylık, dört aylık, yirmisekiz günlük yirmi tane koalisyon hükümeti kurulmuş, bütçe 
kanunları dışında ne ekonomik, ne sosyal, doğru dürüst tek kanun çıkarılmamış; gide gide, 
12 Eylül 1980'e varılmış. Kavganın sonu bu. Kavganın ülkeye zararı olmuştur. 

Tarih, ibret alana, ibrettir; ibret alınırsa tekerrür etmez. Şimdi, kavga yine sürdürülmek 
isteniyor. Eski kavgacılar veya varisleri tarafından südürülmek isteniyor. "Cumhurbaşkanı şu
nu yapıyor, bunu yapıyor, yetkilerini aşıyor" deniyor. Hangi yetkileri aşıyorsa, mercileri var
dır, oraya götür. Eğer, sırça köşkte oturup, suya, sabuna dokunmayan reisicumhur istiyorsak, 
bugünkü Anayasa onun yakasına yapışır. Çünkü, yetkiler vermiş, görevler yüklemiştir. Bura
da, konuşmacılar, "AGÎK Konferansında neden imza attı?" dediler. AGİK'te çift imza atan 
başka ülkeler de vardır. Bilmeyenler gidip öğrensinler. 

Şimdi, Anayasayı açalım... 
BAŞKAN — Sayın Bozkır, süreniz doldu, toparlarsanız memnun olurum. 
ABDURRAHMAN BOZKIR (Devamla) — Tamam, hemen bitiriyorum Sayın Başkanım. 
Anayasanın 8 inci maddesi, "Yürütme yetkisi ve görevi" başlığı altında, diyor ki, "Yü

rütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasaya ve kanun
lara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir." Yine Anayasanın "Görev ve yetkileri" başlıklı 
104 üncü maddesinin (b) fıkrasını okuyorum; 

"b) Yürütme alanına ilişkin olanlar: 
Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek, 
Başbakanın teklifi üzerine bakanları atamak ve görevlerine son vermek, 
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 andlaşmaları onaylamak ve yayımlamak, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsil 

etmek, 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar vermek, 
Genelkurmay Başkanını atamak, 
Millî Güvenlik Kurulunu toplantıya çağırmak, 
Millî Güvenlik Kuruluna Başkanlık etmek..." 
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BAŞKAN — Sayın Bozkır, son cümlelerinizi ifade etmenizi rica ediyorum efendim. 
ABDURRAHMAN BOZKIR (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
"Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilan 

etmek ve kanun hükmünde kararname çıkarmak, 
Kararnameleri imzalamak,..." şeklinde devam ediyor. 
BAŞKAN — Son paragrafları rica ediyorum. 
ABDURRAHMAN BOZKIR (Devamla) — Tamam efendim. 
Şimdi, bu hükümler karşısında, Sayın Cumhurbaşkanına, nasıl "Otur oturduğun yerde, 

hiçbir şeye karışma" deriz? 
"Vay efendim, Körfez krizinde işe karışıyor, komşumuzla aramızı bozuyor, bizi harbe 

sokacak" deniyor. Komşum rahat durmuyor ki... Bir gitti İran'a saldırdı, sekiz sene savaştan 
sonra, gitti Kuveyt'i işgal etti. Terör meselesinde, su meselesinde bize takındığı tavır da ma
lum. Dünya milletleriyle birlikte olmayacak mıyız? "olalım da, biz aktif olmayalım, hele Sa
yın özal ön plana çıkmasın" deniyor. Pısırık devleti kimsenin hesaba katıp, masaya oturtma
yacağını da unutmayalım. 

Körfez krizi, bizi, herkes gibi sıkıntıya soktu; malum; fakat, takip edilen aktif politikayla, 
2 milyar dolar hibe 7-8 milyar dolar askerî yardım sağlandı. Hem, Sayın özal, hep "Harp 
istiyorum" demiyor, "Birleşip savaş yapabileceğimizi gösterip, Irak'ı yola getirelim, savaşa yer 
kalmasın" diyor. 

"Hazır ol cenge, eğer istersen sulh ü salâh" eski atasözüdür. Biz, ANAP olarak, bu ata
sözüne sahip çıkarız, kimse merak etmesin. 

Beni dinlediğiniz için, tekrar saygılar sunar, cumhurbaşkanlığı bütçesinin ülkemize hayırlı 
uğurlu olmasını dilerim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozkır. 
Aleyhinde, şahsı adına, tçel Milletvekili Sayın tstemihan Talay. 
Buyurun Sayın Talay. 
M. tSTEMtHAN TALAY (tçel) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; son iki yıldır, Cum

hurbaşkanlığı bütçesi, bütçe yapısı içinde ilginç kıyaslamalara yer verecek bir olanak sağla
maktadır. Tüm bütçeler içinde, aynı Sayın Cumhurbaşkanı gibi, kendine özgü kavramına en 
uygun düşen bütçe, Cumhurbaşkanlığı bütçesi olmaktadır, 

örneğin, Cumhurbaşkanlığının 1990 yılı bütçesi yıl sonunda 2, 3 kat artmıştır. 1991 yılı 
başlangıç ödeneğiyle, 1990 yılı başlangıç ödeneği arasında 4 kattan fazla bir fark görülmekte
dir. Ayrıca, 1991 yılı içinde de bu artışın daha da fazlalaşacağı beklenmektedir. 

Bu tespitler, gerçekten ilginç bir görüntü ortaya koymaktadır. Cumhurbaşkanlığı bütçe
sindeki bu savurganlığı anlamak gerçekten mümkün değildir. Çünkü, cumhurbaşkanlığı ma
kamı, ülkenin yönetimi açısından simgesel bir özellik taşımaktadır ve Başbakanın tasarruf ge
nelgeleri gönderdiği bir ortamda, bu tip artışları anlamak ve hoşgörmek mümkün değildir. 

Değerli milletvekilleri, bu kadar önemli bir makam, bugün her bakımdan tartışmaların ve 
siyasal çekişmelerin odak noktası durumunda bulunmaktadır. Ülkenin birlik ve bütünlüğünü 
temsil etmesi gereken Cumhurbaşkanı, bugün, ülkede gerçekten bir siyasal krizin yaşanmasına 
yol açmaktadır. Daha birkaç gün evvel, ilimde, çeşitli köy ve kasabalarda ve mahalle kahvele
rinde dolaştım. Şuna emin olunuz ki; bugün, köy kahvelerinin tartışma konusu haline gelmiş 
bir cumhurbaşkanlığı makamı söz konusudur. 
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MUSTAFA NAZİKOĞLU (Rize) — İlla asker mi olmalıydı?.. 

A. CENGİZ DAĞ YAR (Antalya) — Size göre, size. 

M. İSTEMİHAN TALAY (Devamla) — Henüz oturmamış, bir yığın eksiği bulunan de
mokrasimizde, demokratik yönetimin en önemli güvencesi olması gereken cumhurbaşkanlığı 
makamı, tartışılan, eleştirilen bir organ haline dönüşmüştür. Bunu hoş karşılamak, bunu, de
mokrasimiz adına övünç duyulacak bir gelişme olarak görmek mümkün değildir. Sayın özal'-
ın demeçleri, konuşma ve değerlendirmeleri siyasal krizi artırmaya devam etmekte, tartışmalar 
bir kavgaya doğru sürüklenmektedir. 

Değerli milletvekilleri, Sayın özal, otorite, yetki ve sorumsuzluk kavramlarını birbirleriy
le karıştırarak rejimi sıkıntıya sokmaktadır. Bugün, Cumhurbaşkanı tarafından, Başbakan, bakan 
ve hatta genel müdür yetkileri kullanılarak Anayasanın öngördüğü parlamenter demokratik 
sistem bir kenara bırakılmakta, ülkemizde fiilî bir başkanlık rejimi uygulanmaya devam et
mektedir. 

Sayın Özal, tükenen itibarını yeniden elde edebilmek için, Körfez krizinde, Türkiye açı
sından hiçbir anlamı ve önemi olmayan ve halka rağmen sürdürülen bir şahin politikası yürüt
mektedir. Hiç bir şeyden korkmadığını, risk almayı sevdiğini her vesileyle söyleyen Sayın özal, 
bu tutumuyla nasıl bir kişilik sergilemektedir? Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları, ce
sur, risk alan ve yürekli gibi kavramlarla kendilerini tanımlama hakkına sahip değillerdir. Bu 
sıfatlar, olsa olsa adı "Kara Kartal" veya "Uçan Boğa" olan ilkel Kızılderili kabile reislerini 
tanımlamak için bir anlam taşıyabilir. 

MUSTAFA ERTUĞRUL ÜNLÜ (Bursa) — Çok mu aradın bu lafı söylemek için? 

M. İSTEMİHAN TALAY (Devamla) — Sayın özal, kişisel cesaret ve risk alma özellikle
rini özel yaşantısında tatmin edebilir; ama, Türkiye'nin çıkarlarını savaş gibi korkunç bir oyunda 
denemek hakkına sahip değildir. Sayın özal'in Körfez politikası bugüne kadar, bir Dışişleri, 
bir Millî Savunma Bakanlarının ve bir de Genelkurmay Başkanının istifalarının ana nedenini 
oluşturmaktadır. Ülkeyi yönetme biçimi ve Anayasa dışı uygulamalarının da bu sonuçta etkili 
olduğu bilinmektedir. 

Bana göre, Sayın özal, Dışişleri Bakanlığını, Dışişleri danışmanları aracılığıyla nasıl yö
netiyorsa, aynı şekilde Genelkurmay Başkanlığının görevlerini de Cumhurbaşkanlığı danışman
larına yaptırmak istemiştir. Orgeneral Torumtay'm istifasının ana nedenlerinden biri de bu
dur. Dolayısıyla, bu istifa olayını "Sivil otoritenin üstünlüğü, demokrasinin zaferi" gibi ta
nımlamaya çalışmak doğru değildir. Orgeneral Torumtay, onurlu bir sivil davranışla, birçok 
siyasetçiye örnek olacak bir davranışta bulunmuştur. Böyle uygar bir davranışa, sivil otorite
nin zaferi şeklinde bakmak ve onu bu şekilde göstermek yanlıştır. Çünkü, bu, saçma sapan, 
ilkel bir yönetim anlayışına karşı gösterilen olumlu ve onurlu bir tepkidir. 

Sayın milletvekilleri, askerî müdahelelere her zaman karşı çıkmış bir milletvekili olarak 
belirtmek isterim ki, bu konuları tartışmak, orduyu siyasete çekmek anlamına gelmez, gelme
melidir. Esas olan, olayların arkasındaki nedenleri saptayabilmektir. Sayın özal'ın apoletleri 
yok diye onu sivil saymak, ne kadar yanlış bir değerlendirme. Sivil olmak, çağdaş ve demokrat 
olmakla eşanlamlı bir kavramdır. İnsanların demokrat olması, onlann kökenine bağlı bir nite
lik değildir. 

— 218 — 



T.B.M.M. B : 45 11 . 12 . 1990 O : 2 

Değerli milletvekilleri, Sayın özal'ın, en son Anayasa Mahkemesini de tanışmaların içine 
çeken uygulamalarını, burada yeniden hatırlatmak istiyorum. Anayasa Mahkemesi, yedek ve asıl 
üyelerini Seçerken de, Sayın özal'ın sivil ve demokrat bir tutum içinde olmadığı açıktır. "Ben 
tarafsız değilim" diyen bir cumhurbaşkanının, Anayasada sadece tarafsız cumhurbaşkanlarına 
verilen ve ancak tarafsızlıkla kullanılacak yetkileri kullanması, tartışmaların Anayasa Mahke
mesi üzerinde de yoğunlaşmasına yol açmıştır. Sayın özal'ın, yönetim sistemini alt üst eden uy
gulamalarına dur diyecek tek seçenek, Parlamentomuzun alacağı erken seçim karandır. Seçimin 
gecikmesi, siyasal yaşamımızı içinden çıkılmaz bir kargaşa ortamına doğru sürüklemektedir. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

KEREM GÜNEŞ (Kars) — Sine-i millete git. 
KADİR DEMİR (Konya) — Söylediklerinde samimi misin? 
MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Gelemezsiniz o zaman Parlamentoya, erken seçim yapılırsa. 
ÎSTEMİHAN TALAY (Devamla) — Olsun, fark etmez. 
Anavatan Partisi Grubunun bu gerçekleri görmesi, sıkıntıların giderilmesinde en büyük 

etkiyi yapacaktır. 
Bu duygu ve düşüncelerle, Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Talay. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Soru var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Soru sormak isteyen sayın üyeler, lütfen, ad ve soyadlannı bildirsinler. 
Sayın Turan Bayazıt... Başka soru sormak isteyen?.. Yok. 
Başka soru sormak isteyen sayın üye bulunmadığına göre, soru sormak isteyenleri tespit 

işlemi tamamlanmıştır. 
Buyurun Sayın Bayazıt. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Türkiye Cumhuriyeti Devletinde, cumhurbaşkanlarının 

her konuda, istisnasız her konuda, kişisel görüş açıklaması, Anayasada belirtilen bir görev mi
dir? Yoksa, Cumhurbaşkanının Anayasada belirtilen nitelikleri, zamanında ve yeterince ko
nuşmasını mı gerektirir? 

Konuya bu açıdan yaklaşıldığında, Sayın Turgut özal'ın, uzlaşma ile sonuçlanmayan top
lu iş sözleşmesi görüşmeleri ve hatta yaşanılan grev hakkında "Aşırı ücret", "Fazla ücret" de
yimlerini kullanmaları ve "Verilen fazla para halkın cebinden çıkacaktır" diyerek halk ile işçi
yi karşı karşıya getirmeleri, böylece kişisel görüş ve açıklamaları, Anayasanın hangi maddesi
nin veya hangi yasanın verdiği yetkiye dayanmaktadır? Sayın öz al, bu beyanlarıyla, Hüküme
te ve Kamu İşverenleri Sendikasına manevî baskı yaptığı ve bunun sonucu olarak iş barışının 
daha da bozulmasına neden olduğunun bilincinde midir? 

İkinci sorum: 31 Ekim 1989 tarihinden bugüne kadar, Sayın Turgut özal'ın kişilik hakla
rına tecavüz edildiği iddiasıyla açtığı manevî tazminat davası sayısı ve istenilen tazminat topla
mı ne kadardır? 

Yine bu devre içinde, Türk Ceza Kanununun 158 inci maddesine göre -Cumhurbaşkanına 
hakaret nedeniyle- kaç dava açılmıştır? 

Çok partili yaşama geçtiğimiz 1950 yılından bu yana, her Cumhurbaşkanı için ayrı ayrı 
olmak üzere, kişisel haklara tecavüz iddiasıyla açılan manevî tazminat ve 158 inci maddeye 
göre açılan ceza davalarının sayısı ne kadardır? 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
Bilindiği gibi, sorulara sözlü veya yazılı cevap vermek takdirinize mevdudur Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI İSMET ÖZARSLAN (Amasya) — Yaztlı cevap vereceğim Sayın 

Başkan. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Bana Hükümet cevap vermeye yetkili değil efendim. 
BAŞKAN — Efendim, müzakerelerde, sorunuza, Sayın Bakan... 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Benim muhatabım Hükümet değil, Hükümet orada şek

len bulunur. 
BAŞKAN — Efendim, şimdi, malum, Komisyon da bu yetkiyi haizdir, Hükümet de bu yet

kiyi haizdir. Sayın bakan vazifeşinaslık yaptı -teşekkür ederiz- yazılı olarak cevap vereceğini açıkladı. 
Böylece, soru sorma işlemi tamamlanmış bulunmaktadır. 
Sayın milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmış bu

lunmaktadır. 
Cumhurbaşkanlığı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Bütçenin bölümlerine geçilmesi kabul edilmiştir. 
Sayın Çorapçıoğlu her ne kadar müracaatını tekrarlamadıysa da, karar yetersayısı vardır 

efendim. 
Bölümleri okutuyorum : 

1. — Cumhurbaşkanlığı 1991 Malî Yüt Bütçesi 

Bölüm 
Program Lira 

Prog. 
Kodu A ç ı k l a m a 

30 335 000 000 101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan, 1991 malî yılı Cumhurbaşkanlığı bütçesinin (101-02-2—001-600) har

cama kaleminde yer alan; 
Sıra 
No. 

1-b 
3 
7 

10 
21-a 

Adedi 

1 
9 
1 

1 
1 

1 
1 

Taşıtın Cinsi 

Binek otomobil 
Station - Wagon 
Pick-Up (Kamyonet) 
(Şoför dahil 3 veya 6 kişilik) 
Otobüs (En az 20 kişilik) 
Güvenlik önlemli binek 
otomobil 
Yer süpürme aracı 
Çöp kamyoneti 

Diferansiyel 

4 x 2 
4 x 2 

4 x 2 
4 x 2 

Kullanılacağı Yer 

Cumhurbaşkanlığı hizmetlerinde 
Cumhurbaşkanlığı hizmetlerinde 

Cumhurbaşkanlığı hizmetlerinde 
Cumhurbaşkanlığı hizmetlerinde 

Cumhurbaşkanlığı hizmetlerinde 
Cumhurbaşkanlığı hizmetlerinde 
Cumhurbaşkanlığı hizmetlerinde 

tçin tahsis olunan 1 98S 000 000.- TL.'lık taşıtların iptal edilmesini arz ve teklif ederiz. 
Gerekçe : 
"21 trilyonluk bütçe açığı öngören bu bütçeyle 1991 yılında enflasyon düşürülmez" diyen 

Sayın Cumhurbaşkanının, önce kendi bütçesinde tasarruf yaparak Devlete ve Millete örnek 
olacağını ümit ediyoruz. Kaldı ki, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde, hizmetleri aksatmayacak 
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sayıda taşıt mevcuttur. Cumhurbaşkanlığı ikametgâhı ve müştimalatının çöp temizlik işleri Çan
kaya Belediyesinin görevidir. 

Saygılarımızla. 
Doğancan Akyürek tlyas Aktaş 

istanbul Samsun 
Tınaz Titiz Ilhami Binici 
Zonguldak Bingöl 

Mahmut öztürk Nabi Sabuncu 
Niğde Aydın 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI İSMET ÖZARSLAN (Amasya) — Sayın Başkanım, katılmak müm

kün değil. Şayet, birkaç eski arkadaşımızın daha isimleri bu önergede olsaydı, belki düşünür
dük; eksik olduğu için katılmıyoruz, kusura bakmayın. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Komisyon ve Hükümet okunan önergeye katılmamaktadır. 
BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (İstanbul) — önergemi savunmak için söz is

tiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, malumu âliniz, bu imkândan mahrumuz, İçtüzük buna izin ver

miyor. Diğer önergelerde haklısınız; ama, anayasamız, ilgili kurallar, bu müzakerelerde Ko
misyonun ve Hükümetin katılmaması halinde, önerge sahibi sayın milletvekiline konuşma im
kânı tanımamıza müsaade etmiyor efendim. 

BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (İstanbul) — Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Ben teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, okunmuş bulunan önergeye komisyon ve hükümet katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Bölümü okunmuş bulunan şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme

yenler... Okunan bölüm kabul edilmiştir. 
Diğer bölümü okutuyorum: 

Prog. Bölüm 
Kodu A ç ı k l a m a Program Lira 
900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan 1 030 000 000 

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

TOPLAM 31 365 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Cumhurbaşkanlığı 1989 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı 1989 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oy
larınıza sunuyorum: Kabut edenler... Kabul etmeyenler... Bölümlere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum: 
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1989 YILI CUMHURBAŞKANLIĞI 
A — CETVELİ 

Genel ödenek 
Prog. Açıklama toplam 

lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 5 988 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 199 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

TOPLAM 6 187 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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Cumhurbaşkanlığı 1989 yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiş bulunmaktadır. 
Cumhurbaşkanlığı 1991 yılı malî bütçesi ile 1989 yılı kesinhesabı kabul edilmiştir; hayırlı 

ve uğurlu olmasını temenni ediyorum, (ANAP sıralarından alkışlar) 

C) SAYIŞAY BAŞKANLIĞI 

1. — Sayıştay Başkanlığı 1991 Malî Yûı Bütçesi 
2. — Sayıştay Başkanlığı 1989 Malt Yûı Kesinhesaln 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, programa göre Sayıştay Başkanlığı bütçesi ve kesinhe
sabının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet?.. Buradalar. 
Sayıştay Başkanlığı bütçesi üzerinde grupları ve şahısları adına söz alan sayın üyelerin ad

larını sırasıyla okuyorum: Doğru Yol Partisi Grubu adına Bursa Milletvekili Sayın Mehmet 
Gazioğlu, Anavatan Partisi Grubu adına Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul Ünlü, Sosyalde-
mokrat Halkçı Parti Grubu adına Edirne Milletvekili Sayın Erdal Kalkan. 

Şahısları adına, aleyhinde, Edirne Milletvekili Sayın Erdal Kalkan. 
tik olarak, Doğru Ybl Partisi Grubu adına, Bursa Milletvekili Sayın Mehmet Gazioğlu. 
Buyurun Sayın Gazioğlu. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Bursa) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 1991 malî yılı bütçesi içinde yer alan ve anayasal bir kuruluş olan Sayıştay 
bütçesinin tümü üzerinde Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere huzurları
nıza gelmiş bulunuyorum. Bu vesileyle, Parlamento mensuplarını ve bütün Sayıştay mensupla
rını sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, konuşmama başlamadan önce, konuyla ilgisi olmayan bir meseleye, 
bir parçacık değinmeden geçemeyeceğim. Bu bütçeden evvel konuşulan Reisicumhur... 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Sayın Başkan, bu ne hal?!. Lütfen, sükûneti 
sağlayın efendim. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, müzakereler devam etmekte ve Doğru Pol Partisi Gru
bunun Sayın Sözcüsü Genel Kurula hitap etmektedir. 

BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Devamla) — Sayın milletvekilleri, Sayıştay büt
çesinden önce görüşülen Reisicumhur bütçesi için Anavatan Partisi... 

BAŞKAN — Sayın Gazioğlu, bir dakika... 
Sayın milletvekillleri, acaba maruzatım duyulmuyor mu, yoksa mani bir hal mi var? 

Lütfen... 
Buyurun Sayın Gazioğlu. 
BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Devamla) — Sağ olun Sayın Başkan. 
Sayın milletvekilleri, benim görüştüğüm bütçeden evvel görüşülen Cumhurbaşkanlığı bütçesi 

ü/erine, Anavalan Partisi Grubu adına görüşlerini bildiren Sayın Cengiz Dağyar'a, burada te
essüflerimi bildirmeden geçemeyeceğim ve Anavatan Partisi îdare Kuruluna, bundan sonra, 
bu nevi, hemen hemen Türkiye'ye hitap eden, Parlamentoya hitap eden bu konuşmalarda söz
cülerini bira/ daha dikkatlice seçmelerini tavsiye edeceğim, haddim olmayarak. Çünkü, kendi
si burada konuşmasında, gelip, 1982... 
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BAŞKAN — Sayın Gazioğlu, bir cümleyle tamamlarsanız, tamam; ama değilse, malum... 
BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Devamla) — Evet. Affınıza sığınarak... 
1982 Anayasasının kabulü sırasında, birtakım vatandaşlarımızın Anayasaya tak tak oyu 

verdiğini ve bir arkadaşımız tarafından laf atılması üzerine, "Ben tak tak oyu verecek kadar 
şerefsiz değilim" şeklinde mukabelesini esefle karşılıyorum. Çünkü, tak tak oyu veren birta
kım Türk vatandaşlarımız vardır; onlar da bizim milletimizin mensuplarıdır, onları şerefsizlik
le vasıflandırmaya, onlara "şerefsiz" diye hakaret etmeye hiç kimsenin, hele hele böyle mute
na bir yerden, böyle yüce bir kürsüden hitap etmeye hakkı yoktur. Affınıza sığınarak Sayın 
Başkanım bunu arz etmeden geçemedim. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, Sayıştay Başkanlığının tarihi, Osmanlı imparatorluğu devrine daya
nır ve ilk defa, 1862 yılında Divammuhasebat adıyla kurulmuştur. Bilahara, 1876 Kanunî Esa
simizde de gene yerini almış ve 10S inci maddede düzenlenmiştir. 1924 Teşkilatı Esasiye Kanu
nu ve 1961 Anayasası ve mütekaben 1982 Anayasalarında da kimliğini koruyagelmiştir. Görü
lüyor ki, Sayıştayın 128 yıllık, oldukça uzun bir tarihi vardır. 

Merî Anayasamızın 160 inci maddesi, Sayıştayın görev ve yetkilerini düzenlemiş ve buna 
göre "Sayıştay, genel ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye 
Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağ
lamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir" 
demektedir. Bu sebeple Sayıştay tarafsızdır, Sayıştay bağımsızdır ve toplumsal çıkarlar doğrul
tusunda faaliyetlerini yürüten bir yüksek denetim ve yargı organıdır. 

Sayıştay, yargı görevini, doğrudan doğruya, Anayasanın kendisine verdiği bir görev ola
rak, bir bağımsız mahkeme kimliğiyle yürütmektedir. Denetleme görevini de, halen içinde ve 
mensubu bulunduğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi adına yapmaktadır. 

Sayıştayı vazgeçilmez bir kurum yapan, malî denetimlerini ve yargılama faaliyetlerini ta
rafsız, bağımsız ve toplumsal çıkarlar doğrultusunda yapmasındandır. Ancak, bugün, Sayışta
yın bu durumda olmadığını, maalesef, üzülerek söylemek durumundayım. Demokrasinin tüm 
kurum ve kurullarının işlemesini isteyen ve savunan Doğru Yol Partisi, denetimi, demokrasi 
sorununun en önemli bir parçası olarak görmektedir. Şimdi, denetim, yasalar bir yana bırakı
larak, yönetmeliklerle yapılmaya başlanmıştır. Sayıştay, Hükümeti temize çıkarmaya uğraşan 
raporlar tanzim eden bir kurul haline dönüşmüştür ve bu şekilde bir faaliyet göstermektedir. 
Bu haliyle Sayıştayı, Parlamento adına denetim yapan bir organ olarak görmeyi mümkün gö
rememekteyiz. 

Denetimin ilk şartı zaman ve makândır. Herhangi bir usulsüzlük, herhangi bir aksaklık 
olduğu zaman, derhal zamanında buna müdahale etmek, incelemeyi yapmak gerekir. Halbu
ki, Sayıştayın bugünkü denetimleri, maalesef, bir yıl arkadan gelmektedir; bu da, icra yönün
den fevkalade mahzurludur. Zamana uyamayan, sesini duyuramayan, iktidarın her türlü dav
ranışını onaylayan bir Sayıştayı düşünmek bile istememekteyiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayıştay, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gören gözü, 
işiten kulağı mesabesindedir. Bu sebeple, biz, Sayıştayın mahiyetinden, itibarından kaybetme
mesini ve bir sıra teşekkül haline gelmemesi için Sayıştayı savunuruz, Sayıştayın daha iyi işle
mesini, iyi sistemleştirilmesini isteriz. Bunu isterken, aslında bizim istediğimiz, Meclisimizin, 
demokrasimizin, rejimimizin mükemmeliyeti peşinde oluşumuzdur. 
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Sayıştay, devletin gelir ve giderleri ile mallarını, Yüce Meclis adına denetlemesinden dola
yı, yürütme kuvveti dışında, Anayasamızın yargı bölümünde de yerini almıştır. 

Yargı görevini denetçileri yoluyla yapar. Denetçiler, saymanların hesaplarını inceler ve uy
gun olmayan konulan raporlarıyla yargı dairelerine bildirir; dolayısıyla, ilk dereceli bir yargı 
mahkemesi halindedir. 

Kamu kaynaklarını tasarruf eden memurların hesaplarının, bağımsız bir yargı yerince de
netlenmesi ihtiyacının karşılanabilmesi için, Sayıştay, yargı yetkisi ile de teçhiz edilmiş bulun
maktadır. 

Sayıştay denetiminde, giderlerin denetimine maalesef ağırlık verilmiştir. Genellikle, mev
zuata uygun olup olmadığı tetkik, konusunu oluşturmaktadır. Halbuki, giderlerin yanında, Sa-
yıştayın gelirler üzerinde de durması ve denetim yapması gerektiği zorunluğunu hissetmekteyiz. 

Aynı şekilde, yabancı ülkelerle yapılan anlaşmaları herhangi bir denetleme konusu içine 
almayan Sayıştayın, bunları da, denetleme mevzuu içine alması ve bu anlaşmaların memleketi
mize ve milletimize ne gibi faydalar sağladığı, ne gibi götürülerde bulunduğunu tespit etmesi 
de, faydadan ari değildir. 

Ülkemizde henüz kamu taşınmazlarının envanteri kesin bir şekilde çıkarılamamıştır. 
Kıyı yağmacılığı alabildiğine sürmektedir. Bu sebeple, bu konuda yapılan denetlemeler, 

maalesef, gerçekleri yansıtmaktan uzaktır. 
Sayıştayın en önemli görevlerinden biri de, devlete ait olan ikraz, istikraz ve tahvillerden 

elde edilen nakdî kıymetleri kaydedip, denetlemektir. Halbuki, bugüne kadar, Sayıştayın bu 
konuda Türkiye Türkiye Büyük Millet Meclisine verdiği veya sunduğu herhangi bir rapor mev
cut değildir; bu, hem düşündürücü hem de üzücü bir olaydır. Sözümüzün başında da söyledi
ğimiz gibi, görevini Türkiye Büyük Millet Meclisi adına yapan müessesenin, Türkiye Büyük 
Millet Meclisine karşı sorumluluklarının olduğu da bir vakıadır. 

Fonlar, son yıllarda Türkiye bütçesinin hemen hemen yarısına ulaşan bir büyüklüğe var
mıştır. Bu büyüklükteki bir kaynağın, bütçe dışında olması da, göz ardı edilemez. Böylesine 
önemli bir kaynağın, Parlamentonun ve dolayısıyla kamuoyunun bilgi ve denetimini dışında 
kullanılması anlamına gelmektedir ki, sayıları, büyüklükleri, karmaşık hukukî yapıları ve key
fî yöntemleriyle, fonlar, genelde denetimden, özelde Sayıştay denetiminden rahatlıkla kaçırıla-
bilmektedirler. Sayıştay, bu konuda fevkalade manidar şekilde suskun kalmaktadır. Ne kamu
oyunun ne de Parlamentonun, fonların nasıl harcandığı ve miktarı konusunda herhangi bir 
bilgileri de bulunmamaktadır. Gerek kamuoyunda, gerekse Türkiye Büyük millet Meclisinde, 
bu sebepten, birçok istifhamlar söz konusudur. Biz, Doğru Yol Partisi olarak, fonların nasıl 
harcandığını, miktarını bilmek ve öğrenmeyi istemekteyiz. Bugünkü uygulama ile, fonlar, kay
nak savurganlığına, keyfî kaynak kullanımına yol açan, yasama organının gücünü azaltan, za
yıflatan birer yaradır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hemen hemen her kamu kuruluşunda yaşanan kadro
laşma, maalesef, Parlamento adına denetim yapan bağımsız bir anayasal kuruluş olan, yargı 
yetkisini de haiz, Sayış tayda da boy göstermektedir. 

Son olarak, 832 sayılı Sayıştay Kanununun 5 ve 6 ncı maddelerinin değiştirilmesi ile bir 
geçici maddenin eklenmesi, bardağı taşıran son damla olmuştur. ANAP iktidarının, yasa ve 
hukuk dinlemezliği, burada bir kere daha tescil edilmiştir. 

Sayıştay Yasasının 19 uncu maddesi, Sayıştay Yasası ile ilgili değişiklik tekliflerinde Sayış
tay Genel Kurulunun görüşünün alınmasının mecburî olduğu, gerektiği amir bir hükmüdür. 
Halbuki, bu amir hükme rağmen 5 ve 6 ncı maddelerinin değişiklik teklifi, Türkiye Büyük 
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Millet Meclisine gelirken, maalesef, bu amir hükme riayet edilmemiş ve Sayıştay Genel Kuru
lunun görüşüne müracaat edilmemiş, görüşü alınmamıştır. Hatta, bu konu, Plan ve Bütçe Ko
misyonunda görüşülürken, birtakım üyeler tarafından, konunun geri bırakılarak, mehil verile
rek Sayıştay Genel Kurulunun görüşü alınmak istenmişse de, maalesef, buna itibar olunmamıştır. 

Başkan seçimi için Plan ve Bütçe Komisyonunun 2/3 çoğunlukla toplanması iktiza eder
ken, bu hüküm değiştirilmiş ve başkanın seçimi ekseriyetle; yani, Komisyonun yarı üyesinin 
oylarıyla kabul edilecek noktaya getirtilmiştir. Bu demektir ki, Komisyonun yansından fazla
sını teşkil eden ANAP üyelerinin ittifakıyla bir başkan seçilebilecektir. Böylece, başkan, malî 
işlerini denetlemekle görevli olduğu hükümetin tercih ettiği kişi konumuna düşürülmüştür. 

Gene, Sayıştay Kanununun 6 ncı maddesi değiştirilmiştir. "Her boş yer için Sayıştay Ge
nel Kurulunca 2 aday gösterilip l'i Plan ve Bütçe Komisyonunca seçilir" hükmü, "3 aday 
belirlenir" şekline dönüştürülmüştür. 3 yerin boşalması halinde -eski kanunda yok iken- seçim 
yapılması zorunluluğu getirilmiştir. 

Ayrıca, "90 gün içinde Sayıştay Genel Kurulu adayları belirleyememişse, o takdirde, seçi
mi doğrudan doğruya Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu yapabilir" hali
ne getirilmiştir. Boş üyelik sayısı eğer 6'dan fazla ise -ki, bu kanun tasırısı Meclise getirildiği 
zaman boş üyelik sayısı 9 idi- seçimin doğrudan doğruya Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından 
yapılacağı, başka bir fıkra ile de eklenmiştir. 

Görüldüğü üzere, yapılan bu değişiklikler ile, Plan ve Bütçe Komisyonuna, sadece ANAP'lı 
üyeleriyle Sayıştayın Başkanı ve üyelerini seçebilme imkânı getirilmiştir. Bu konu, sadece Sa
yıştay! değil, dolayısıyla, Anayasa Mahkemesini de ilgilendirmektedir. 1961 Anayasasında, Ana
yasa Mahkemesi üyelerinden biri Sayıştay Genel Kurulu tarafından seçilir, hükmü vardı. Hal
buki, 1982 Anayasasının 146 ncı maddesinde bu hüküm değiştirilmiş ve Cumhurbaşkanına, 
Sayıştay Genel Kurulunca seçilecek 3 kişi arasından birini seçme hakkı verilmiştir. Bu hüküm, 
Anayasa Mahkemesinin son derece hassas olan dengelerini kıracak niteliktedir; dolayısıyla, Ana
yasa Mahkemesini iktidarın aleyhine karar alamaz hale getirmiştir. Bu değişikliklerle, Sayış
tay, yürütme organının kontrolü altına sokulmuştur. Anayasa Mahkemesinin hassas dengeleri 
ANAP lehine bozulmuştur. Bunlar, kuvvetler ayrılığı prensibine aykırıdır, Anayasaya aykırı
dır. Bu konuda, zaten, Anayasa Mahkemesine de gidilmiştir. 

Bu yeni düzenlemelerle, esasen görevleri kısıtlı olan Sayıştay zaafa uğratılmıştır. 
Sözlerimi bitirirken; daha etkin, raporları sadece parlamentoya sunulan değil, aynı za

manda basında yayınlanan bir Sayıştayı arayıp özlediğimizi, siyasal iktidarların düzen suyun
da değil, siyasal iktidarların uygulamalarını eleştirebilen, tamamıyla denetleyen bir Sayıştay 
istediğimizi hassaten belirtmek istiyorum. 

Bu düşüncelerle, Sayıştayın 1991 yılı bütçesinin ülkemize, milletimize ve mensuplarına ha
yırlı olmasını diliyor; şahsım ve Grubum adına saygılarımı sunuyorum. (DYP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gazioğlu. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul Ünlü; buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA MUSTAFA ERTUĞRUL ÜNLÜ (Bursa) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri; Sayın Başkanım, müsaade ederseniz, az önce bir tavsiyede bulunduğu için, 
Sayın Gazioğlu'na ben de bir tavsiyede bulunmak istiyorum; aynı tavsiyeyi ben kendisine ya
pıyorum. 
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Cumhurbaşkanlığı bütçesi konuşulurken, Doğru Yol Partisinin sözcüsünün konuşma met
nini zabıtlardan alıp okurlarsa, benim buradaki tavsiyemin ne olduğunu 'anlayabilir. 

AHMET NEtDtM (Sakarya) — Haydi bakalım Bursalılar; bir alışverişte bulundunuz. 
MUSTAFA ERTUöRUL ÜNLÜ (Devamla) — Ne yapalım, o bize bir tavsiyede bulundu, 

biz de ona bir tavsiyede bulunduk. 
Sayın Başkanım, 1991 malî yılı Sayıştay Başkanlığı bütçesi hakkında, Anavatan Partisi 

Grubunun görüşlerini sunmak üzere huzurlarınızda bulunmaktayım. Bu vesileyle, Yüce Heye
tinize en derin saygılarımı sunarak sözlerime başlıyorum. 

Sayıştay, Anayasamızın gereği, yürütme organının bütçe uygulamalarını, yani gelirlerin 
toplanması ve giderlerin yapılması gibi malî işlemlerini denetlemekle görevlendirilmiştir. Dev
letin bir yıllık süre içerisinde gelir tahmini ile muhtemel giderlerini ihtiva eden bütçe; gelirlerin 
toplanması, giderlerin yapılması konusunda, idareye, Türkiye Büyük Millet meclisince verilen 
bir izindir. Bu iznin Türkiye Büyük Millet Meclisince belirlenen esaslar çerçevesinde kullanılıp 
kullanılmadığınının denetimi ise, bugün bütçesi yüce tasviplerinize sunulacak Sayıştay tarafın
dan yapılmaktadır. Sayıştay tarafından yapılan bu denetim, devlet gelirlerinin toplanması ve 
giderlerinin yapılmasında, devlet mallarının muhafazasında mevzuata uyulup uyulmadığının, 
kamu harcamalarının kalkınma planları ve bütçedeki ödeneğine uygunluğunun ve istihdam po
litikasının kanunlarla verilen kadro sınırları içinde kalıp kalmadığım a tespiti şeklinde olmaktadır. 

Sayıştayca yapılan bu tespitler, sorumlu kamu görevlilerinin hesap ve işlemlerinin kesin 
hükme bağlanması ve gerektiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisine rapor sunulmasıyla sonuç
landırılmaktadır. Bu nedenledir ki, Sayıştayın düzenlemiş olduğu raporlar ve uygunluk bildi
rimleri, parlamento denetiminin esasını teşkil eder. Diğer demokratik ülkelerde olduğu gibi, 
parlamentomuza bağımsız bir yargı organı olan Sayıştayca sunulan bilgilerin, Yüce Meclisimi
zin yasama ve denetim çatışmalarında büyük fayda sağlayacağına inancım tamdır. Böylesine 
önemli bir görev üstlenmiş olan Sayıştayın, ülke ekonomisinde oldukça önemli bir yeri vardır. 
Bütçe kaynaklarının kullanımının denetimi, kaynak kullanımının mevzuata uygun yapılıp ya
pılmadığını sağlamakla birlikte, ülke kaynaklarının daha verimli ve rasyonel bir şekilde kulla
nılmasına yardımcı olmaktadır. 

Görüldüğü üzere, Sayıştayın bütçe üzerinde yapmış olduğu denetim, ülkemizin sosyal ve 
ekonomik yapısı üzerinde büyük etki yapmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Sayıştayın 1991 yılı bütçe teklifi, 86 milyar 882 milyon olarak tespit 
edilmiş olup, bunun 38 milyar 238 milyonu personel, 10 milyar 229 milyonu cari giderler, 30 
milyar 990 milyonu yatırım, 7 milyarı kamulaştırma, 425 milyonu da transfer harcamaları için 
düşünülmüştür. 

İnceleme ve yargılama yoluyla, yasama organı adına demetim görevini, anayasal yetkiyle 
yapan, 128 yıllık köklü bir geçmişe sahip Sayıştayımız, bina, personel, araç ve gereç yetersizli
ğine rağmen, anayasal işlevini büyük bir özveri ile yapmaktadır. 

Halen Sayıştay denetimine tabi 1 302 adet genel bütçeli, 220 adet katma bütçeli, 2 427 
adet döner sermayeli, 349 adet fon, 1 98S adet belediye, 5 208 adet ayniyat, 14 adet özel bütçe 
olmak üzere 11 SOS saymanlık bulunmaktadır. Ülkemizdeki ekonomik ve sosyal gelişmeler 
nedeniyle, devletin harcamaları arttığı gibi, yeni kurulan il ve ilçe teşkilatları nedeniyle, 
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saymanlık sayısında da artış olmuştur. 1990 yılı içerisinde 299 adet saymanlık yerinde 1 132 
saymanlık ise merkezde denetlenerek denetim sonuçları yargıya intikal etmiştir. 

Denetlenen bu saymanlıkların 548 adedi, genel bütçeye, tabi saymanlık, 189 adedi katma 
bütçeye, 236 adedi belediye ve özel idare, 68 adedi fon, 390 adedi döner sermaye saymanlığıdır. 

Sayın milletvekilleri, 832 sayılı Sayıştay Kanununun geçici 8 inci maddesi uyarınca, ma
hallî idarelerin denetimi Sayiştayca yapılmaktadır. Belediyelere devletçe tahsis edilen kaynak
lardaki artışlar, Emlak Vergisi tahsilatı ve diğer belediye faaliyetleri sonucunda, belediye büt
çeleri büyümüş, öte yandan bölgeseler yatırımların il bayındırlık müdürlükleri ve özel idarele
rin koordineli çalışması ile gerçekleştirilmesi nedeniyle, özel idarelerin malî işlemleri genişle
miştir. Sayıştay, son yıllarda bu hususu dikkate alarak, özel idare ve belediye hesabının denete-
mine ağırlık vermiş, 1990 yılı inceleme programında 236 adet belediye ile özel idare saymanlı
ğına yer vermiştir. Bu miktar da sayı olarak az gibi görünmekte ise de, bütçe hacmi itibariyle 
büyük olan belediye ve özel idare saymanlıkları, inceleme programına alınarak, toplam ma
hallî idareler kaynaklarının büyük bir kısmını elinde bulunduran belediye ve özel idarelerin 
denetlenmesi sağlanmıştır. 

Sayıştayın mevcut denetim sisteminin, teknolojik gelişmelerin de katkısıyla çağdaş dene
tim sistemlerine uygun hale getirilmesi için Sayıştaya her türlü imkân sağlanacak, maddî ve 
hukukî denetim yanında verimlilik ve tasarruf ilkelerini kapsayan etkinlik denetimi yapması 
konusunda yasal değişikliklerin yapılmasına gayret edilecektir. 

Sayın milletvekilleri, Sayıştay, genel ve katma bütçeli kuruluşların denetimi yanında, bu 
kuruluşlara bağlı döner sermayeli işletmeler ile fonların bütün malî işlemlerini inceleyerek, iş
lemlerinin doğruluk ve uygunluk denetimi yanında sermayelerinin kuruluş gayelerine uygun 
olarak kullanılıp kullanılmadığını da denetler.. 

Sayıştay denetimine tabi olmayan bazı fonların, özel denetim esaslarına tabi tutulması, 
bunların da tamamen denetimsiz bırakıldığı anlamına gelmez. Bu cümleden olarak, her fonun 
aylık hesap vaziyeti, bilançosu; 

1. Maliye Bakanlığı Bütçe Malî Kontrol Genel Müdürlüğüne, 
2. Devlet Planlama Teşkilatına, 
3. Hazine Müsteşarlığına gönderilmektedir. 
Fonların tamamı Merkez Bankasına yatırılmakta ve çekilirken de, aynı şekilde, Merkez 

Bankasından çekilmektedir. 
Sözü edilen fonların kuruluş kanunlarındaki hükümler uyarınca, denetim için oluşturu

lan kurullar, Başbakanlık Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Sayıştay meslek mensuplarından 
teşekkül etmektedir. Kanunla kurulan fonların, yasama adına denetiminin Sayıştaya veya bir 
başka kuruluşa verilmesi, Yüce Meclisin takdirine bağlı olması nedeniyle, fonların denetimi, 
Yüce Meclisimizce kabul edilmiş olan kanunlar dairesinde yürütülmektedir. 

Yüce Parlamento adına denetim yapan Sayıştayın en önemli problemlerinden birisi, hiz
met binasının yetersiz oluşudur. Bu nedenle, Balgat Yolu üzerinde kamulaştırılan bir alana hizmet 
binası yapımı için ihale yapıldığını ve inşaatın süratle bitirileceğini ifade etmekten memnuni
yet duyuyorum. Temennimiz, bu güzide kuruluşumuzun mensuplarının daha rahat bir çalışma 
ortamında, ülkemize yararlı hizmetlerde bulunmalarının sağlanmasıdır. 

Hükümetimizin konut politikası uyarınca Sayıştaya verilen ödeneklerle, Sayıştay mensup
larının lojman ihtiyacı büyük ölçüde giderilmiştir. 1991 yılı içinde lojman için konulan öde
nekle de alımlara devam edileceği ve Sayıştayın bu konudaki problemlerinin büyük ölçüde çö
züleceği düşüncesindeyim. 
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Yargı kuruluşları için Manavgat'ta inşa edilmekte olan eğitim ve dinlenme tesislerinin 1991 
yılı bütçesine konulan ödeneklerle tamamlanması planlanmıştır. Sayıştayın bu tesislerinde bu
lunan ünitelerine ait ihtiyaçların büyük kısmı temin edilmiş, bakiyesi ise 1991 yılı bütçesine 
konulan ödeneklerle temin edilecektir. Bu tesislerin bir an evvel hizmete girmesini sağlamak 
üzere, Hükümetimizce kendilerine her türlü yardım yapılacaktır. 

Ülkemizin Avrupa Topluluğuna girme hazırlıklarına paralel olarak, Sayıştayımızda da, Top
luluk sayıştaylarına uyum çalışmalarına devam edilmektedir. 

Avrupa Sayıştayları Teşkilatının kurucu üyeleri arasında bulunan Sayıştayımız, birliğin Mad-
rit'te bu sene yapılan konferansına bir heyet göndererek temsil edilmiş; 32 Avrapu ülkesinin 
üye olduğu bu uluslararası kuruluşun denetçiliğine seçilmiştir. 

Avrupa Sayıştayları Teşkilatının, bu teşkilata üye sayıştaylar arasında, teknik işbirliğini 
geliştirme çabaları doğrultusunda, sistem ve organizasyon olarak, Sayıştayımıza benzer yapı
daki İtalya ve Fransa Sayıştaylarıyla yapılan görüşmeler sonucunda, bu iki sayıştayın kullan
dığı çağdaş denetim ve raporlama tekniklerinin, önümüzdeki aylarda düzenlenecek konferans 
ve ortak çalışmalarla Sayıştayımıza kazandırılacağım tespit etmekten memnuniyetimizi belir
tiyorum. 

Sayıştayın çağdaş denetim ve raporlama tekniklerini elde etme ve uygulama konusundaki 
çalışmalarını takdirle karşılıyor, bu çabaların geliştirilerek sürdürülmesini temenni edi
yorum. 

Sayıştayın Başkan ve üyeleriyle meslek mensuplarına ait ek göstergeler, 420 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesiyle yeniden düzenlenerek, hâkim ve savcılar için ve
rilen ek göstergelerle denk hale getirilmiştir. Sayıştay meslek mensuplarının ek göstere ve yargı 
ödeneği gibi malî haklarında da, 1990 yılında, hâkimler ve savcıların statüleriyle denklik sağ
lanarak 12.4.1990 tarih ve 420 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesiyle, mes
lek mensuplarının birinci sınıfa ayrılma şart ve yönetmelikleri belirlenmiş ve birinci sınıfa ayrı
lanlar hakkında 270 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili hükümlerinin uygulanacağı 
hükme bağlanarak, yüksek hâkimlik tazminatının Sayıştay meslek mensuplanna verilmesi im
kânı temin edilmiştir. 

Meslek mensuplarının meslekî yönden eğitimlerini sağlamak üzere hizmet içi eğitimler baş
lamış olup, gerek Avrupa Topluluğu ülkeleriyle olan uyum, gerekse yeni denetim usullerinin 
araştırma çalışmalarına devam ettiğini memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. 

1.11.1990 tarih ve 3677 sayılı Kanunun ek S inci maddesiyle getirilen hükümlerle Sayıştay 
meslek mensuplarının bilgi ve görgülerini artırmak veya meslekleriyle ilgili araştırma yapmak 
veya öğrenim görmek için, iki yılı aşmamak üzere yabancı ülkelere gönderilerek eğitimlerine 
imkân sağlanması, yine Hükümetimiz sayesinde temin edilmiştir. 

Uzun yıllardan beri, Sayıştay Başkanlığı ita amirliği Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığı tarafından yapılmışsa da 1.11.1990 tarih ve 3677 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle, 
832 sayılı Sayıştay Kanununun 89 uncu maddesine yapılan ekte, ita amirliğinin Sayıştay Birin
ci Başkanı tarafından yürütülmesi sağlanmış bulunmaktadır. 
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Bugüne kadar, anayasal görevini geleneksel ciddiyet ve istikrar içinde yürüten ve 128 yıllık 
bir geçmişe sahip bulunan Sayıştayımızın, Yüce Heyetinizin takdirlerine sunulan 1991 yılı büt
çesinin milletimize ve bu anayasal kurumumuza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, hepinizi saygı 
ile selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ünlü. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Edirne Milletvekili Sayın Erdal Kalkan. 
Sayın Kalkan, bildiğiniz gibi, süreniz 20 dakikadır. Aleyhinde söz istemiş bulunmanız, sü

reyi birleştirme imkânı vermemektedir. Bu bakımdan, zamanlamanızı buna göre ayarlamanızı 
rica ediyorum. 

Buyurun efendim. 
SHP GRUBU ADINA ERDAL KALKAN (Edirne) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; şahsım ve Grubum adına hepinize saygılar 

sunarım. 
Değerli milletvekilleri, hepinizin bildiği gibi, ülkemiz, parlamenter demokratik sistemi ve 

1961 Anayasasından günümüze değin planlı kalkınmayı benimsemiş, hedef almış, bu uğurda 
6 tane beş yıllık plan yapmış ve bu planlar doğrultusunda ekonomisini yönlendiren bir siyasal 
yapıya sahip ülkelerden biri olmuştur. 

Biz, otuz yıldan beri planlı kalkınmaya inanıyoruz ve iki sene önceki nisan ayında da, 
bu inancın ve yasanın gereği olarak, Altıncı Beş Yıllık Planı Parlamentodan geçirmiş bulunu
yoruz. Ancak, bizim inancımıza göre, planlı ekonomik sistemi benimsemiş parlamenter de
mokrasilerde, ekonominin bir plan ve bir bütünlük içerisinde olmasında ciddî yararlar bulun
maktadır. Ekonomisi bölük pörçük ve plana dayanmayan ülkelerde, demokratik sistemin ve 
demokratik rejimin yaşama geçmesi biraz zordur; çünkü, parlamenter demokratik sistem, ya
pısı gereği, denetimi de içeren, denetimi de yanında getiren bir sistemdir ve tüm dünyada dene
tim kavramı, devletle birlikte ortaya çıkmış kavramlardandır. Devletin yaşı kadar, denetimin 
de yaşı söz konusudur. Parlamentonun temelinde de, -ta, Magna Carta'dan bu yana- halktan 
toplanan vergilerin, o devletin kaynaklarının nereye, nasıl ve ne kadar harcandığının denetimi 
yatmaktadır. 

Bu boyutta baktığımızda, Türkiye'de, her ne kadar planlı bir ekonomi söz konusu ise de, 
ekonominin bölük pörçük ve denetlemenin de son derece karmaşık, son derece koordinesiz 
olduğunu ve içinin boşaltıldığını görmekteyiz. Bunun bizce en önemli nedenlerinden birisi, bugün 
105 trilyonluk boyutlara varan devlet bütçesinin, konsolide bütçenin 31,5 trilyona yakın bir 
bölümünün fonlarda toplanması ve bu fonların denetlenememesidir. 

Parlamentonun ve Parlamento adına Hükümetin kullandığı gelir - gider yetkilerini denet
leyen Sayıştayın, bu şekilde bölük pörçük bir ekonomiyi denetleyememesi, sonuçta Parlamen
tonun, parlamenter demokratik rejimin zedelenmesine ve yanında demokrasinin de zedelen
mesine neden olur ve bu uygulamalar devam ederse, korkarım ki, aynı olumsuz süreç Türkiye'
de de başlar. 

Denetimin, kurum olarak bir bütün olması, kural olarak da bir bütün olması, bize göre 
son derece önemlidir, ama, ne yazık ki, 1050 sayılı Yasanın 127 nci maddesi örnek ve esas gös
terilerek, Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sayıştayın bizzat kendi 
bütçesi denetlenememektedir. Oysa, Anayasa Mahkememizin 22.2.1977 gün ve 77/6 esas, 
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77/14 sayılı kararı uyarınca, bu kurumların da denetlenmesi gerekmektedir. Hepiniz de bili
yorsunuz, basında "Cumhurbaşkanının köşküne şu alındı, banyolar şöyle yapıldı; Meclis şu 
kadar harcama yapıyor" şeklinde yazılar çıkmaktadır. Denetim yetersizliği nedeniyle bunlar 
halkın gözünden kaçırılmakta ve kamuoyunda bu kurumların -ki, bunlar çok önemli 
kurumlardır- büyük boyutlarda yıpratılması da bu yöntemlerle, maalesef sağlanmaktadır. 

Denetimin, muhalefetten çok iktidara faydası vardır bizce. Ekonominin bir bütün halinde 
denetlenmesi, sadece onun yasalara uygunluğu, usullere uygunluğu anlamında olmamalıdır. 
Devletin kaynaklarının ne olduğu, borçları, kredileri, gelirleri, giderleri ve ekonominin nerede 
olduğu, hangi amaca doğru yürüdüğü, ne gibi bir müdahale ile daha üretken olabileceği konu
sunda da, Sayıştayın yol gösterici olması gerekmektedir; ama, bugün, Sayıştay, yol gösterici 
olmadığı gibi, gelirleri denetlememektedir; mükellef bazına indirememektedir; sadece tahak
kuk ve tahsilatı denetleyebilir durumdadır. Bize göre, Sayıştayın, bağımsız bir organ olarak, 
yargıç güvencesi ile yargıç bağımsızlığı ile güvence altına alınmış bir organ olarak, KİT'leri 
dahi denetlemesi gerekir. Nitekim, 1982 Anayasasının ilk taslağında bu vardır, maalesef, daha 
sonra bu uygulamadan vazgeçildi. 

Bugün, baktığımızda, Sayıştayın, bağımsız bir denetleme organı, hem de yargı bağımsız-
lığıyla, yargıç güvencesi ile güvence altına alınmış bir denetleme organı olmasına karşın, bu
günkü ANAP iktidarının bir onaylayıcısı, usul ve hatalarını kapatıcısı durumunda kaldığını, 
kontrol görevini layıkıyla yapamadığını görüyoruz. Nitekim, geçen yılkı bütçede 1,2 trilyonluk 
bir ödeneküstü harcama yapılabilmiş, iç borçlar 4,6 trilyon liraya yakın, bir mükerrer yazma 
ile fazla boyutta gözükebilmiştir; ama, bugüne kadar Sayıştay bu konuda hükümete "Ne yapı
yorsun? Bu yanlıştır, bu usulsüzdür" dememiştir. Şayet, Yüce Parlamento bu 1,2 trilyonluk 
ödeneküstü harcamayı burada ibra etmez, onaylamazsa, belki de, dünya tarihinin en büyük 
zimmeti Maliye Bakanlığına çıkacaktır. Bütün bunların temeli, her olayda olduğu gibi, bu olayda 
da, kurumların, kişilerin anlayışlarına ve keyfiliğine göre zaman içinde değiştirilmesi ve siyasal 
iktidarların bir uygulayıcısı durumuna getirilmekten kaynaklanmaktadır. Sayıştay da, maale
sef, yasa değişiklikleriyle ve yapılan seçimlerle, bu olgunun dışında kalamamıştır. 

Değerli üyeler, hepinizin bildiği gibi, Sayıştay Başkanı ve üyeleri Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Plan. ve Bütçe Komisyonunca seçiliyor. Bu konudaki can alıcı nokta da, zaten buradan 
kaynaklanıyor. 1982 Anayasasında, Sayıştay Başkan ve üyelerinin Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Plan ve Bütçe Komisyonunca seçilmesinin hiçbir yasal dayanağı bulunmamaktadır. Anaya
sa, Türkiye Büyük Millet Meclisi yetkilerini tek tek saymıştır. Bu yetkiler arasında "Sayıştay 
üyelerini seçmek" diye bir yetki yer almış değildir. Anayasada şöyle yazar : "Hiç kimse ve or
gan, kaynağını Anayasadan almayan bir devlet yetkisini kullanamaz." Ancak, Sayıştay, yürüt
me erkinin yönetimdeki bütün akçeli işlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek 
ve sorumluların hesap ve işlemleri konusunda kesin hüküm vermek yetkisine sahipken son de
ğişikliklerle, yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesiyle görev yapması gereken bu kurulun, ço
ğunluk partisinin yani ANAP milletvekillerinin oylarıyla seçilmeleri ve yeni bir yapı oluştur
maları bugün tamamen Anayasaya aykırıdır. 

Sayıştay Yasası, 3 Kasım 1990 günü değiştirilerek, temelinde, Anayasa Mahkemesi üyesi 
Haşim Kılıç'a kılıf bulunmak için değiştirilmiştir. Şöyle ki; son değişiklikten önce, Sayıştay 
Genel Kurulunca her boş yer için 2 aday gösterilmekte, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve 
Bütçe Komisyonunda, gösterilen bu adaylar arasından seçim yapılmakta, bu seçim de Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca onanmakta idi. 
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Anayasa Mahkemesi üyeliği için Sayıştay Genel Kurulunca yapılan seçimde sonuç alına
mayınca, yasa değiştirildi. Ne yapıldı? önce, "Sayıştay Genel Kurulunun her boş yer için 2 aday 
belirleme" yetkisi, "Her boş yer için 3'er aday seçme" olarak değiştirildi. Ayrıca, Komisyo
nun, değişiklikten önce üye seçerken "Üye tamsayısının üçte iki çoğunluğuyla toplanıp seçim 
yapması" hükmü değiştirilerek, salt çoğunluk yeterli görüldü. Böylece, Sayıştay üyeliği seçim 
yetkisi iktidar Partisinin Plan ve Bütçe Komisyonundaki grubunun tekeline bırakılmış oldu. 
Bu değişiklik yapılırken şöyle bir koşul da getirildi: "Sayıştay, 60 gün içinde adayları seçmez
se, bu üyeleri Plan ve Bütçe Komisyonu kendisi seçer." Bununla da yetinilmedi, bu 60 günlük 
süre de çok geldi ki, bir geçici maddeyle, Haşim Kılıç'ın Anayasa Mahkemesi üyeliğine getiril
me yöntemi, maalesef bulundu. 

"Devam etmekte olan aday seçimi 15 gün içerisinde sonuçlandırılamazsa, üyeleri, Plan 
ve Bütçe Komisyonu seçer" şeklinde yasa değişikliği yapıldıktan sonra, 9 üye komisyonca se
çilmiş, bu üyelerin de katılımıyla yapılan genel kurul toplantısında yapılan oylamayla, Haşim 
Kılıç Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday gösterilmiştir; Cumhurbaşkanı da, Sayın Kılıç'ın evinde 
televizyon seyredip seyretmediğini saptamak için gizli bir soruşturma yaptırdıktan sonra, uğ
runa yasa değiştirilen bu Sayıştay üyesini, Anayasa Mahkemesi üyeliğine atamıştır. 

Bu gelişmeye biz "Hayırlı, uğurlu olsun" diyemiyoruz; çünkü, böyle bir seçim ve böyle 
bir yöntem, ne hayırlıdır, ne uğurludur ve bunu yapıp da bazı amaçları yaşama geçiren devlet 
büyüklerimize de hiçbir zaman için hayır ve uğur getirmez. Onun için, Sayıştay üyeliği seçi
minde yasal kurallara uyulmamıştır, aksine, kurallar burada, Anayasanın amir hükmüne rağ
men, İçtüzüğün amir hükmüne rağmen, açıkça çiğnenmiştir. 

Ayrıca, Sayıştay Yasasına göre, görev süreleri biten daire başkanları, boş üye koşulu aran
maksızın, üyeliklere dönerler. Üyeliğe dönen eski başkan, boş üyeliği doldurmuş olur. Sayış-
tayda yeni üyelik için seçimler başladığında, 3 daire başkanı, üyeliğe dönmüşlerdir. Bu durum
da seçimlerin 9 değil, 6 boş üyelik için yapılması gerekmektedir. Bu arada, üyeliğe dönen eski 
başkanlardan l'i ile bir başka üye de emekli olunca boş üyelik sayısı yeniden 8'e çıkmıştır. 

Sayıştay Başkanlığının Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yazdığı yazıda, önce 
boş üyelik sayısı belirtilmemiş, daha sonra, bu sayı 9 olarak bildirilmiştir. Sonuçta ne olmuş
tur?.. Sonuçta, 49 kişilik Sayıştay Genel Kurulu, 49 üye yerine, 50 üyenin katılımıyla toplan
mıştır. Sayıştay Genel Kurulu, üye tamsayısının 1 fazlasıyla, Anayasa Mahkemesi üyeliği için 
3 aday belirlemiştir. Bu da, seçim işlemini sakatlayan bir nedendir. Umarız, bu olay, hukuk 
fakültelerinde pratik dersleri olarak öğrencilere örnek olarak gösterilmez. 

Ancak, benim garip gördüğüm, Sayıştayın onurlu yüce yargıç güvencesi ile bu makamla
ra gelmiş, yargıç bağımsızlığı zırhını üzerinde taşıyan üyelerinin bu konuda hiç ses çıkarmama
ları, ağızlarını açmamalarıdır. 

Ayrıca, bu seçimin sakat olan başka yönleri de sözkonusudur değerli arkadaşlarım. Sayış
tay Yasasında değişiklik yapan ve yürürlüğe giren bu yeni yasaya göre, Sayıştay Genel Kurulu
nun 15 gün içinde toplantıya çağrılması gerekmektedir. Sayıştay Genel Kurulunun toplantıya 
çağırılıp çağırılmadığı, toplanıp toplanmadığı, seçimi yapıp yapmadığı Plan ve Bütçe Komis
yonumuzca bilinmemektedir. Bu konuya ilişkin genel kurul tutanağı veya herhangi bir karar 
komisyona ibraz edilmemiştir. Sadece, Sayıştay Başkanvekilinin bu konu üzerinde resen bildi
rimi vardır. 
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Ayrıca, seçime katılan Sayıştaydan 114 ve Maliyeden 20 adayın, sadece bir kitap halinde, 
kimlikleri ve resimleri konusunda tarafımıza bilgi verilmiştir. Plan ve Bütçe Komisyonu üyele
ri, Sayıştay Genel Kurulunda eleme yapılmamış adaylar arasından seçim yapacağı için, adayla
rın sicil dosyalarını da incelemek zorundadır. Oysa, sicil dosyaları, komisyon üyelerinin ince
lenmesine sunulamamıştır. 

Bütün bu yasal sakatlıklarla yapılan seçimlerin, bize göre, butlanla batıl olduğu açıktır. 
Bu konuda, Plan ve Bütçe Komisyonu Yüce Başkanını ve Divanı uyardığımız halde, maalesef, 
seçime gidildi ve bu yeni yapılanma, Türkiye'de diğer konularda olduğu gibi, anayasa ve yasa
lar çiğnenerek Türkiye'nin gündemine geçirildi ve hukukî bir garabet, maalesef yaratılmış oldu. 

Bizce, Sayıştayın, hem Türkiye demokrasisi hem Anavatan İktidarı ve bundan sonra gele
cek iktidarlar açısından tarafsız, bağımsız, yargıç güvencesi ile donanmış ve hukukun üstünlü
ğüne inanmış kişilerden oluşan bir kurum olmasında ciddî yararlar vardır. Bu, demin de arz 
etmeye çalıştığım gibi, Parlamentonun, yürütme organının, Cumhurbaşkanlığının kamuoyun
da şeffaf olmasını yanında getirecektir, kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesini engelleyecektir, 
siyasal iktidarların, ekonomiyi yürütme ve yönlendirmede daha boyutlu, daha ileriye bakan 
bir konumda ekonomiyi yürütmelerini yanında getirecektir; hatta ekonominin dışa bağımlı olup 
olmadığını, uluslararası ilişkilerimizi, dış borçlarımızı, kredilerimizi, askerî kredilerimizi ka
muoyunun gözleri önüne açık ve net olarak serecek, 31,5 trilyonu aşan fonlarla, rakamını bil
mediğimiz iç borçlanmalarla ekonominin nereye gidip gitmediği konusunda kamuoyunun kuş
kularını da büyük ölçüde silecektir. 

Dileriz, siyasal iktidar, Sayın Cumhurbaşkanının baskılarından kurtulur ve hukukun üs
tünlüğü ilkesinden hareketle, Anayasaya, yasalara, Sayıştay Yasasına, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tçtüzüğüne aykırı olan bu davranışlarından geriye döner, tnancım odur ki, geriye dön
mezse, Anayasa Mahkemesi, bu yanlışlığı bozarak geri gönderecek ve siyasal iktidarın, Anaya
sa dinlemez, Anayasa Mahkemesi dinlemez, hukuk dinlemez tutumunu bir kez daha Türk hal
kının gözleri önüne serecektir. Bu da, sadece siyasal iktidarın değil, Parlamentonun, Meclisin, 
Cumhurbaşkanlığının, Sayıştay gibi kurumların kamuoyunda zedelenmesini, giderek parlamenter 
demokratik rejimin zedelenmesini yanında getirecektir. 

Bu kuşkularla, bu uygulamaların düzeltilmesi umuduyla, Sayıştay bütçesinin, Sayıştay men
suplarına, Parlamentoya hayırlı olmasını diler, Yüce Divana ve Yüce Meclise saygılar sunarım. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kalkan. 
Gruplar adına konuşmalar tamamlanmış bulunmaktadır. 
Şahısları adına konuşmalara geçiyoruz. 
Lehinde söz isteyen sayın üye var mı?.. Bulunmadığına göre, aleyhinde söz istemiş bulu

nan Sayın Erdal Kalkan, konuşacak mısınız? 
ERDAL KALKAN (Edirne) — Konuşmayacağım. 
BAŞKAN — Sayın Kalkan da görüşmeyeceğini belirtmiştir. 
Soru sormak isteyen sayın milletvekili var mı?.. Bulunmadığına göre, Sayıştay Başkanlığı 

bütçesi ve kesinhesabı üzerindeki görüşmeler tamamlanmış bulunmaktadır. 
Sayıştay Başkanlığı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Bölümlere 

geçilmesini kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bölümlere geçilmesi kabul edilmiştir. 
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Bölümleri okutuyorum : 
1. -

Prog. 
Kodu 

101 

111 

900 

- Sayıştay Başkanlığı 1991 Malî Yılı Bütçesi 

A — CETVELİ 

A ç ı k l a m a 

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

TOPLAM 

Bölüm 
Program 

52 677 000 000 

33 780 000 000 

425 000 000 

86 882 000 000 
BAŞKAN 
edilmiştir. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 

Sayın milletvekilleri, Sayıştay Başkanlığı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Sayıştay Başkanlığı 1989 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Sayıştay Başkanlığı 1989 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bölümlere geçilmesi kabul edilmiştir. 
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1989 YILI SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 
A — CETVELİ 

Ut 

Prog. 

101 

111 

900 

Açıklama 
Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
İnceleme, Yargı ve Karar 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 

25 400 000 000 

13 144 000 000 

11 716 000 000 

540 000 000 
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Sayıştay Başkanlığı 1989 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Sayıştay Başkanlığı 1991 malî yılı bütçesi ile 1989 malî yılı kesinhesa-

bı kabul edilmiş bulunmaktadır; hayırlı olmasını temenni ederim. (Alkışlar) 

D) ANÂVASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI 
1. — Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 1991 Malî Yûı Bütçesi 
2. — Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 1989 Malî Yüı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Programa göre, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı bütçesi ve kesinhesabının 
görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı bütçesi üzerinde grupları ve şahısları adına söz alan sayın 

üyelerin adlarını sırasıyla okuyorum : 
Anavatan Partisi Grubu adına tzmir Milletvekili Sayın Kemal Karhan, Sosyaldemokrat 

Halkçı Parti Grubu adına Balıkesir Milletvekili Sayın t. önder Kırlı, Doğru Yol Partisi Grubu 
adına Zonguldak Milletvekili Sayın Güneş Müftüoğlu. 

Şahısları adına, aleyhinde tstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Ali Eren. 
Görüşmelere başlıyoruz. 
Anavatan Partisi Grubu adına, tzmir Milletvekili Sayın Kemal Karhan; buyurun. (ANAP 

sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA M. KEMAL KARHAN (tzmir) — Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; Anayasa Mahkemesi Başkanlığı bütçesi hakkında Anavatan Partisi Grubunun dü
şüncelerini arz etmek üzere huzurunuzdayım. 

Yasalara yargı denetiminin uygulanması, bir Amerikan geleneğidir, tşin ilginç yönü, Amerika 
Birleşik Devletleri Anayasasında yargıya böyle bir yetkinin verilmesiyle ilgili herhangi bir hük
mün bulunmamasıdır. Demokratik rejimi kesintisiz sürdürmekte olan iki ülkeden diğeri ingil
tere, bu kavramın daima karşısında olmuştur ve bugün de bu tutumu sürdürmektedir. Kıta Av-
rupası ülkelerinde İkinci Dünya Savaşının sonuna kadar böyle bir uygulanmaya rastlanma
maktadır. 

Savaştan sonra durum büyük ölçüde değişmiş, Avrupa'da, Almanya, İtalya, Avusturya, 
Yugoslavya, İsviçre, Macaristan, Polonya, Portekiz, İspanya, bir ölçüde Fransa ve Türkiye'de, 
yasalara karşı yargı denetimi sağlayan kurumlar kurulmuştur. Ülkemizde 1961 Anayasasıyla 
kurulmuş bulunan Anayasa Mahkemesi, 1982 Anayasasında da yerini korumaktadır. 

Demokratik rejim bir Batı ürünüdür. Batıda kurulmuş, Batıda geliştirilmiştir, Türkiye bu 
devreye çok sonraları girebilmiştir. Hükümdarın yetkilerini ilk kısıtlama belgesi olan ve 1215 
tarihini taşıyan ingiltere'deki Magna Carta ile bizde buna tekabül eden 1808 tarihini taşıyan 
Senedi İttifak arasında tam 600 yıl fark vardır. Tutarlı bir demokratik rejimin kurulması ve 
sürdürülmesi, ancak, Batıdaki gelişmeleri inceleme, ilkeleri belirleme ve bunların esasını kay
betmeden aktarmayla gerçekleşebilir. Oysa, rejim sorunlarının tartışılmasında genellikle hâ
kim olan kavram, "Bizim şartlarımız" diye tanımlanan, hiçbir incelemeye ihtiyaç duymadan 
sırf kendi mantığımızla hareket edebilmemizi sağlayan büyük yanılgıdır. Bu yanılgıdan etki
lenmeyen, belki de tek devlet adamımız Atatürk'tür. Tanzimat dönemi devlet adamlarından 
farklı olarak, medenî ülkelerin şartlarını bizim şartlarımıza göre değiştirmeye kalkmamış, me
denî ülkelerin şartlarını bizim şartlarımız yapmıştır. Bunun en açık örneği Medenî Kanundur. 
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Kendi yaptığımız anayasalar her on yılda bir tanınmayacak şekilde değiştirildikleri halde, Me
denî Kanun altmış yılı aşan bir süredir dimdik ayaktadır. 

Esasen, bilimsel yönetim de, müşahedeyi en önemli unsur olarak kabullenir. Gerçek şart
ları algılayamayan hir mantık, ne kadar tutarlı olursa olsun, sonuç veremez. Bizim en önemli 
eksikliğimiz, biraz da zahmete katlanmamaktan kaynaklanan bu zaafımızdır. Bu nedenle, Ana
yasa Mahkemesi üzerinde yapılacak incelemenin hareket noktası, diğer ülkelerin anayasa mah
kemeleri olmalı ve bu incelemede bilhassa bütün anayasa mahkemelerinin orijini olan Ameri
kan Yüksek Mahkemesine büyük yer verilmelidir. Bu yapıldığında görülecektir ki, bugün bi
zim Anayasa Mahkememize yöneltilen eleştiriler ve bunlardaki haklılık payları, Amerikan Yüksek 
Mahkemesinin ikiyüz yıldan beri mücadele etmek ve zaman zaman da kendini toparlamak zo
runda kaldığı konulardır. Bunlardan ders almamak ve kendimizi ona göre düzenlememek yan
lış olur. 

Daha önce de vurguladığım gibi, yasaları iptal etmek, Amerikan Anayasasında Yüksek 
Mahkemeye verilen bir yetki değildir. 1800 yılında Thomas Jefferson Cumhurbaşkanı seçilmiş 
ve taraftarları Kongrede çoğunluğu sağlamışlardı. Seçimle işe başlama arasında o zaman da 
belirli bir süre vardı. Bu süre içinde, Cumhurbaşkanı John Adams "Geceyarıst hâkimleri" di
ye adlandırılan bir sürü hâkim tayin etmiş ve Senatodan onaylannı almıştı. Bunlardan biri de 
Devlet Bakanı John MarshalI'in Yüksek Mahkeme Başkanlığına atanmasıydı. Ne var ki, Dev
let Bakanının bu atamaları ilgililere tebliğ etmesi gerekiyordu ve MarshalI, Yüksek Mahkeme 
Başkanlığı görevine başlamadan önce bu tebliğlerin bir kısmını ihmal etmişti. Jifferson, işe 
başladığında, tebliğ edilmemiş atamaları durdurdu; bunlardan biri olan William Marbury, tebliği 
yapmayan Jefferson'un Devlet Bakanı James Madison hakkında dava açtı. 

MarshalI, Jefferson'un kuzeni idi; fakat, hakkındaki kanaatleri hiç de olumlu değildi. Ame
rika'nın, Jefferson yönetiminde dört yıl sürebileceği ümidinde değildi. Bu nedenle de, davayı 
bugün hemen hemen bütün siyasî tarihçilerin birleştikleri gibi, bir hukuk sorunu değil de Jef-
ferson'a haddini bildirme vesilesi olarak ele aldı. Konu kritikti. Marbury'yu haklı bulsa, Jef
ferson kararı uygulamayacaktı. Nitekim, yirmibeş yıl sonra yine bir karar vermiş, zamanın Cum
hurbaşkanı Andrevv Jakson "Gel uygulama bakalım" demişti. Uzun düşüncelerden sonra Mars
halI, Amerikan adalet tarihinin belki de en ince hesaplı kararını oluşturdu. Kararda, önce Mar
bury'yi haklı buldu ve atamanın yasallığını açıkladı. "Hükümet kişilerin değil, kanunların 
hükümetidir" diyerek, bugün devletin devamlılığı olarak tanımladığımız ilkeyi vurguladı. Fa
kat, kararın ikinci kısmında, her ne kadar 1789'da Kongreden çıkan kanun Marbury'ye Yük
sek Mahkemeye başvurma hakkını tanıyorsa da, Anayasanın Yüksek Mahkemenin görevlerini 
açıkça belirlediğini, Kongrenin bu görevleri genişletme yetkisi bulunmadığını öne sürerek, da
vayı reddetti. 1803 yılında verilen bu karar, bugün yasalara "Yargı denetimi" diye tanımladığı
mız ilkenin kaynağını teşkil eder. 

Marbury'nin davasının reddedilmiş olması, Jefferson'ın taraftarları arasında sevinç ya
rattı. Jefferson ise bu karardan ürktü, öyle ya, artık, yasama görevi de halkın karşısına çıkma
yıp, halka hesap vermeyen hâkimler tarafından mı yapılacaktı? Jefferson yeterli çoğunluğu sağ-
lasaydı, Kongrede Yüksek Mahkemeyi iskat etmeye bile teşebbüs edecekti. Ne var ki, Yüksek 
Mahkeme Başkanı MarshalI da bu tehlikeyi sezmekte gecikmedi. Kanunları iptal yetkisini çok 
nadir kullanacakları hakkında teminat verdi ve gerçekten de bu yetki daha sonraki elli yılda 
hiç kullanılmadı ve 1934'e kadar pek az uygulandı. 
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Amerika'nın içinde bulunduğu ekonomik krizde Cumhurbaşkanı seçilen Roosevdt 1933'te 
işe başladığında, Kongreye bir dizi kanun tasansı sundu. Bunlar, işsizliği önleyen, çiftçilere yardım 
sağlayan, sendikaları güçlendiren tasarılardı ve "Yeni düzen" olarak adlandırılıyordu. Roose
vdt, reformcu siyasî anlayışa sahip bir devlet adamı idi. Yüksek Mahkeme ise, her ülkede ol
duğu gibi, muhafazakâr bir tutum içinde bulunuyordu, tç harpten beri ülke kalkınmasında, 
özel teşebbüs bir düzeye ulaşmıştı. Ne var ki, bu arada işçi ve çiftçi kesiminin çıkarlarına ge
rekli önem, verilmediğinden, ülke ekonomik bunalıma girmişti. Yüksek mahkeme, özel teşeb
büsü, hâlâ halkın önünde tutan statüko içindeydi ve bunun sonucu olarak Yeni Düzen yasala
rını birbiri ardınca iptal etmeye başlamıştı. Bu davranışı ile, yüksek mahkeme, politikanın içi
ne girmişti. Tabiî tepki büyük oldu. Roosevdt kongreye Yüksek Mahkeme üye sayısını artıran 
bir yasa tasarısı sundu. Bu defa da bu tasarı Ülke çapında eleştiri konusu oldu; hatta Kongre
deki iktidar grubunu bile böldü, tşin vahametini idrak eden Yüksek Mahkeme Başkanı Hug
hes, kanunların iptali yönünde oy kullanan bir üyeyi ikna ederek, iptal zincirini durdurdu ve 
Yüksek Mahkemenin bir yasal operasyona tabi tutulmasını önledi, 

Bugün politika bilimcileri, Amerika'daki Yüksek Mahkemenin hakları koruduğu sürece 
itibarını sürdürdüğünü, politika içine girdiğinde ise, bu saygınlığını kaybettiğini vurgulamakta 
hemfikirdirler. Ayrıca Roosevdt döneminde yaşanan bunalımın, Amerika'nın Anayasasının en 
son yorumcusunun, Kongre ve Cumhurbaşkanı yoluyla Amerikan halkı olduğunu da belirler. 
Amerikan Yüksek Mahkemesi için söylenen bu düşünceler, Türkiye dahil, her ülke için geçerli
liğini bugün olduğu gibi, ileride de koruyacaktır. 

İngiltere, devlet yönetiminde parlamentonun üstünlüğünü tanımıştır. Parlamento iki ko
nuda yasa çıkaramaz; bunlardan birincisi, tabiatta kabil olmayanı yapmaktır. Diğeri de, daha 
sonra gelecek parlamentoların yetkilerini kısıtlamaktır. Bilindiği gibi, dünyanın bu en eski par
lamentosu, vergilerin toplanması ve sarfının denetimi amacıyla kurulmuştu, önceki krallar, 
parlamentodan vergi kanunu çıkarmasını isterler, parlamento bu talebi reddeder, kararı krala 
bildiren parlamento başkanları da başlarını kaybederlerdi. Bu nedenle parlamentoya başkan 
adayı bulmak bir sorun olurdu. Nihayet iç harp çıktı ve 1649'da Oliver Cromwell Kral 1 inci 
Charles'ın başını uçurdu. Bugün Londra'da Parlamentonun bahçesinin bir köşesini, parlamen
tonun krala karşı üstünlüğünü sağlayan Cromwell'in heykeli süsler. 

Yine aynı yıllarda Bonham adlı dava nedeniyle Sir Edward Cook parlamentodan çıkan 
bir kanunun örflere uygun olası gerektiğini, örflere uygun olmayan bir kanunun geçersiz ola
cağını ve yerini örflere bırakmak zorunda bulunduğunu açıkladı. Bu hüküm, kendi haline bı-
rakılsaydı, aşağı yukarı, Amerika'dan 200 yıl önce, ingiltere'de de yasama üzerinde yargı dene
timinin başlangıcını oluşturacaktı. Oysa, parlamento, 1689'da Haklar Yasası ile, yalnız krala 
karşı değil, bu gibi iddialara karşı üstünlüğünü de tescil etti. Bugün, İngiltere'de Parlamento
dan geçen kanun aynen uygulanmak zorunluğundadır. Bu kanun yanlış bile olsa, hâkimler onu 
uygularlar. Yanlışlık gene Parlamento tarafından düzeltilir. Bu ilke, halen birçok Avrupa ülke
sinde, İngiltere'de olduğu gibi, geçerliliğini sürdürmektedir. Türkiye'de de 1924 Anayasa düze
ninde bu ilke benimsenmiş bulunmaktaydı. 

Demokrasiyi Amerika ve İngiltere'nin ardında sürdürmekte olan ülke Fransa'dır. Her ne 
kadar, Fransız İhtilali, Amerika'nın kuruluşu ile hemen hemen ayrı tarihi taşırsa da, Fransa* -
daki bugünkü devlet "Beşinci Cumhuriyet" olarak anılmaktadır. Fransız İhtilaline hâkim il
kelerden biri de kuvvetlerin ayrılması idi. Konvansiyonun ilk kabul ettiği kanunlardan biri, 
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yargının yürütmeye müdahale edememesini hükme bağlıyordu. Fransız Danıştayı Napolyon 
tarafından bu kanunun eksikliklerini gidermek üzere kuruldu. Yürütmeye dahi yargı deneti
mini engelleyen bir tutumun, yasamaya yargı denetimi getirmesi beklenemezdi. Nitekim, İkin
ci Dünya Savaşı sonuna kadar böyle bir konu gündeme gelmedi. 1 Aralık 1940'larda National 
adlı bir gazete için açılan dava dolayısıyla Basın Kanununun Anayasaya aykırı olduğu iddiası 
ortaya atıldıysa da, Fransız Yargıtayı, usulüne göre yayımlanmış bir kanunun, Anayasa aykırı
lığının sözkonusu olamayacağını ilan etti. 

Savaştan sonra 1945'te, Fransa'da bir Anayasa Mahkemesinin kurulması sözkonusu oldu
ğunda, raportör sosyalist Piere Cot, Amerika'da Yüksek Mahkemenin Roosevelt'i nasıl kös
teklediğini ileri sürerek karşı çıktı ve bu gibi kuruluşların Fransa'nın beklediği reformları önle
yeceğini vurguladı. Nitekim, kurucu meclis, yasaların yargı tarafından denetlenmesine itibar 
etmedi. Onun yerine, yasaları yayından önce denetleyecek siyasî nitelikte bir Anayasa Konseyi 
kurdu. Bu Anayasa Konseyi, 1958 Anayasasında da yerini korudu. 

ikinci Dünya Savaşı sonuna kadar, Türkiye'de yasalara yargı denetimi gündeme gelme
miştir. 1947 yılında Demokrat Partinin ilk büyük kongresinde üyesi olduğum Program Komis
yonunda bir Anayasa Mahkemesi kurulmasının tartışıldığını hatırlarım. Halk Partisi bu ilkeye 
sahip çıkmadığı gibi, Demokrat Parti de on yıllık iktidarı döneminde bu konuda bir girişimde 
bulunmadı; üstelik, bu dönemde, Türk vatandaşının kişilik ve saygınlığının sağlanması ve mil
letin refaha yönelmesi yolunda çok büyük hizmetler yapıldığı halde, yargı bağımsızlığına gölge 
düşüren hatalar da yapıldı. 1961 Anayasasının yapıcıları, çoğunlukla bağımsız bir üniversite 
yönetimi düşüncesini bellemişlerdi. Onlar bu kalıbı devletin bütün organlarına uyguladılar ve 
halkın iradesiyle oluşan organları karşılarına aldılar. Daha önceki yönetimin hatalarının bun
da etkileri inkâr edilemez. Ne var ki, millî irade organlarını değerlendirmede olumsuz yönden 
ifrata kaçıl di ğı da inkâr edilemez, tşte Anayasa Mahkemesi de böyle bir ortamda şekillendi. 
1961 Anayasası, uzun süre, hatta 12 Eylüle kadar, millî iradeyle oluşan organları hizaya sok
mak için alınan bir tedbirler anayasası olarak değerlendirildi. Ülke bir seçim yapacak, millet 
temsilcileriyle Meclisi oluşturacak, fakat o meclisin çıkardığı kanunlar ve o meclisin hüküme
tinin aldığı kararlar hiç kimseye hesap vermek durumunda olmayan veyahut da eleştirilmesi 
bile caiz bulunmayan bazı organların denetiminde olacak ve böylece hukukun üstünlüğü sağ
lanacaktı. Birçoklarında "Eğer 1950'lerde bir Anayasa Mahkemesi olsaydı bir askerî müdaha
le oluşamazdı" düşüncesi uzun zaman geçerliliğini korumuştur. Ne var ki, Anayasa Mahke
mesinin mevcudiyeti, -1971 ve 1980'de- iki defa askerî müdahaleyi önleyememiştir. Üstelik, o 
dönemin siyasî iktidarları, Anayasayı ihlal etmemek için aşırı kaygı gösteren iktidarlardı. Yir
mi yıllık bir fasıla ile iki model de devletin bekasını sağlayamadığını açıkça ortaya koymuştur. 
Birinde, yargıyı hiçe sayan iktidar, diğerinde siyasî iktidarı hırpalayan organlar, devlet gemisi
nin karaya oturmasını önleyememişlerdir. Bunların nelerden kaynaklandığını araştırmak ve so
nuçlarını değerlendirmek bilim adamlarının görevi olmakla beraber, ana unsurları burada vur
gulamak yararlı olacaktır. 

Her şeyden Önce şu hususu belirtmek yerinde olur ki, Türkiye Cumhuriyetinin temelinde 
hâkimiyeti milliye prensibi yatar. 1924 Anayasasında, Türk Milletinin gerçek ve tek temsilcisi 
Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1961 Anayasasıyla, sadece ya
sama göreviyle kısıtlanmıştır. 1982 Anayasası, aynı ilkeyi benimsemiştir. Bu durum, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin, diğer anayasal organlar gibi, devlet düzeninin belirli bir hizmetini 
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sürdüren bir organı olarak anlaşılmasına yol açmaktadır. Tabiî bu da, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin, belirli organların denetimi altında bulunabileceği yanılgısına yöneltmekte ve mev
cut anayasal düzene göre, Meclisin, Anayasa Mahkemesinin denetimi altında bulunduğu var
sayılmaktadır. Burada unutulan bir nokta vardır. Her ne kadar 1961 ve 1982 anayasalarının 
yapıcıları, Türkiye Büyük Millet Meclisini yasamayla kısıtlamış iseler de, anayasa değişikliği 
de yasama görevinin bir unsuru olduğundan, 1924 Anayasasının, Meclisin, Türk Milletinin hakiki 
ve yegâne temsilcisi olduğu ilkesini, lafzen olmasa bile, fiilen muhafaza etmişlerdir. Hal böyle 
olunca da, yasalara yargı denetimi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin iradesiyle, Anayasada mu
hafaza edilen bir hüküm haline gelmektedir. Millî irade ile oluşan Türkiye Büyük Millet Mec
lisiyle hesaplaşmaya girmek, Türk Milleti dışında, hiçbir organın ne hakkıdır, ne de haddîdir. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Anayasa Mahkemesinin oluşumu üzerinde de ileri geri fikirler sürülmekte, üyelerinin atan
masının siyasî kuvvetin elinden alınması önerilmektedir. Bu hususta doğru bir değerlendirme, 
yine müşahedeyle gerçeklenecektir. Amerika'da Yüksek Mahkeme üyelerini, Senatonun uygun 
bulmasıyla, Cumhurbaşkanı tayin eder. Yani, tamamen siyasî kuvvete bırakılmıştır. Fransa'da 
Anayasa Konseyi üyelerinin 3 'ünü Cumhurbaşkanı, 3'ünü Senato Başkanı, 3'ünü de Meclis 
Başkanı atar. Orada da siyasî kuvvet tek söz sahibidir. Almanya da, uzun bir diktatörlük dö
nemi yaşamış olmasına rağmen doğru yolu seçmiş; Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçimini 
Parlamentoya bırakmıştır. Bir Alman milletvekili bana, "Yasama görevi benimdir. Bu neden
le, beni denetleyecek organı da ben seçerim" demişti. Bu 3 ülkenin yöntemlerinin ortak niteli
ği, denetim organının oluşumunu seçimle gelen organlara bırakmış olmasıdır. 

Demokratik rejime yeni giren ttalya, ispanya, Portekiz gibi ülkelerde Anayasa Mahkeme
lerine hâkimlerin seçtiği temsilciler de girebilmekte iseler de, bunların oranı, zamanla, siyasî 
kuvvetin getirdikleri yanında azalmaktadır. Birkaç yıl önce Alman Anayasa Mahkemesi Baş
kanına, mahkeme üyelerinin hâkimler tarafından seçilmesinin sözkonusu olup olmadığını sor
duğum zaman, "Temel kanun yapılırken, bu husus bir üye tarafından önerildi; fakat, o takdir
de demokrasi değil de, hâkimler oligarşisi oluşur dendi ve kimse üzerinde durmadı" dedi. Bu 
sözler, demokrasinin önemli bir ilkesini ortaya koymaktadır. Demokratik rejimde her organ 
ya halk tarafından seçilmelidir ya da halk tarafından seçilenlerce oluşturulmalıdır. Her kade
mede yargının bağımsızlığı, atamanın siyasî kuvvet tarafından yapılmaması demek değildir; 
fakat, atama yapan organın görevden alamaması demektir. Bu temel gerçeğin bundan böyle 
iyice anlaşılması gerekmektedir. 

Anayasa Mahkemesinin görevleri, Anayasada sürekli olarak kısıtlanmaktadır. 1971 yılın
da yapılan bir değişiklikle, mahkemenin, Anayasa değişikliklerini, sadece şekil şartlarına uy
gunluğunu denetleyebileceği hükmü getirilmiş, 1982 anayasasında ise, bu denetleme ayrıntıla
rıyla belirlendiği gibi, kanun koyucu gibi hareket edemeyeceği ayrıca vurgulanmıştır. Bu deği
şiklikler yaygın olarak benimsenebilir bir nitelik taşımaktadır. Bunların temelinde Anayasa Mah
kemesinin kendini yasama organı yerine koyabileceği endişesi yatmaktadır. Yukarıda, Ameri
kan Yüksek Mahkemesinin de /.aman /aman bu yanılgıdan kurtulamadığı üzerinde durulmuştu. 

Anayasa Mahkemesi kararları giderek daha fazla eleştirilir hale gelmektedir. Bu da gayet 
tabiîdir. Eski Amerikan Yüksek Mahkemesi Başkanı Warren Burgers, "Nihaî kararı veren bir 
mahkeme, diğer kurumlardan daha fa/la incelenmek ve eleştirilmek zorunluluğundadır" de
mektedir. 
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Anayasa Mahkemesinin kararları ve karşı oy açıklamaları bir bütün teşkil eder. Doğru 
hüküm ya birinde ya ötekindedir. Zamanla, karşı oya önayak olan düşüncenin bütün mahke
meye hâkim olması beklenmeyecek bir durum değildir. Anayasa Mahkemesi kararlarının doğ
ru karar olmaya yönelmesinde en önemli unsur, bu kararların kamuoyunda sürekli eleştirilme-
sidir. Bugün, dünyadaki anayasa mahkemelerinde olduğu gibi, bizimkinin de en önemli zaafı 
olan politik karar alma ihtimalinin önlenmesinin belki de tek olumlu yolu, uygun bir eleştiri 
ortamının kurulmasıdır. 

Bizim Anayasa Mahkememize, Yüce Divan görevi de verilmiş bulunmaktadır. Anayasa 
Mahkemesi, görevi icabı, kanunları, kanun hükmünde kararnameleri ve Meclis içtüzüğünü in
celemekte ve anlayışına göre bunlan iptal etmektedir. Bunların hepsi siyasî nitelikte fonksi
yonlardır ve sık sık politikacılar ile mahkemeyi ve dolayısıyla kararları alanları karşı karşıya 
getirmektedir. Bu karşılaşmalardan önyargılar doğabilir. "Anayasa Mahkemesi üyelerinde ön
yargı doğmaz" gibi ütopik bir iddia, ancak bunu ortaya atanı tatmin edebilir; çünkü, onlar 
da birer insandır. Hal böyle olunca da, üst düzeydeki politikacıları, vaktiyle onlarla ters düş
müş kişilere muhakeme ettirmek, doğru bir hareket sayılmaz. Bu nedenle de, Yüce Divan göre
vini yürütecek başka bir kurumun oluşturulması, yerinde bir hareket olacaktır. 

Anayasa Mahkemesine, kurulduğundan bu yana 1 500'ü aşkın dava açılmış ve bu davalar 
sonucu 300'e yakın kanun iptal edilmiştir. Bu, 28 yıllık bir dönemi kapsamaktadır. Amerikan 
Yüksek Mahkemesinin 200 yılı aşan icraatında iptal ettiği kanun sayısı bizimkinin ancak yüz
de 40'ına tekabül etmektedir. Alman Anayasa Mahkemesinin 40 yıllık bir sürede iptal ettiği 
yasa sayısı ise, bizimkinin yüzde 60'ıdır. Bizdeki sayının yüksekliğine sebep olarak, Meclisin 
hukuka daha az önem vermesi ileri sürülebilir; fakat, Anayasa Mahkemesi kararlarından siya
sî nitelik taşıdığı iddia edilenlerin hiç de az olmadığı düşünülürse, hukuka önem verilmemesi 
iddiası yaygın bir geçerlik kazanmaz. Bu fazlalık, bizde uygulanan yöntemin bir sonucudur. 
Anayasaya göre, belirli bir gücü olan siyasî parti gruplarına Anayasa Mahkemesine başvuru 
hakkı tanınmıştır. Gerçi Almanya'da da bu hak tek tek milletvekillerine tanınmıştır; fakat, orada 
siyasî partiler çok ender olarak bu hakkı kullanmaktadırlar. Bizde ise bu hak sık sık kullanıl
maktadır ve bu tutum, önemli sakıncaları da beraberinde getirmektedir. Bir siyasî parti, Mec
liste geçiremediği sözünü Anayasa Mahkemesi yolu ile gerçekleştirmeye kalktığında, hem Meclisin 
saygınlığına gölge düşmekte, hem de Anayasa Mahkemesi politikanın içine itilmektedir. Ne var 
ki, bu sakıncanın ortadan kalkmasının tek yolu, siyasî partilerin, bu tutumun zararlı olduğu 
bilincine ulaşmalarıdır. 

Anayasa Mahkemesinin kendine özgü sorunları da vardır. Bunların başında, Anayasa Mah
kemesi üyeliğinin özenilen bir mevki olmasının sağlanması gelir. Oysa, giderek ilgi azalmakta
dır. Birkaç yıl önce üniversitelerde ayrılan kontenjan için aday tespitinde tam bir ilgisizlikle 
karşılaştığımı hatırlamaktayım. Dünyanın hiçbir yerinde karşılaşılmayacak olan bu durum; se
beplerinin araştırılması gereken bir nitelik göstermektedir. Daha ziyade maddî olanaklarının 
kısıtlı olmasından kaynaklanan ve bunun kesin olduğuna inandığım bu ilgisizlik, birçokların
da, yanlış olarak, Mahkemenin bugüne kadar icraatına yeterli saygınlığı sağlayamadığı endişe
sini de doğrurabilmektedir. 

Anayasa Mahkemesinin çalışma şartları, bilhassa yeni binasının yapılmasıyla önemli öl
çüde geliştirilmiştir. Kuruluşundan 150 sene sonra kendi binasına kavuşan Amerikan Yüksek 
Mahkemesine karşılık, bizim Anayasa Mahkememiz kuruluşundan 28 yıl sonra kendi binasının 
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sahibi olmuştur. Üyelerin meslekî çalışmalarında yardımcıları yoktur. Hukuk fakültelerinden 
yeni mezun olmuş bir iki yardımcı verilmesi, Anayasa Mahkemesi üyelerini diğer ülkelerdeki 
meslektaşlarının olanaklarına kavuşturacaktır. 

Üzerinde durulması gereken bir diğer husus du, 1982 Anayasası ile getirilen ve kararın 
gerekçeli olarak yayımlanması hükmüdür. Bu hüküm, daha önce kararların yayımlanıp, ge
rekçelerinin bilinmemesinden doğan kargaşayı ortadan kaldırmak için getirilmiştir; fakat bu 
defa da karar verilmekte ve dışarı sızmakta; gerekçe ise, görevlendirilen üyeye atfedilecek ne
denlerle, askıda aylarca kalmaktadır. Amerikan Yüksek Mahkemesinin gizlilik içinde çalışan 
bir basımevi vardır. Gerekçeli karar ve karşı oylar bu basımevinde basılır ve bir bütün olarak 
basına ve taraflara verilir. Bu ana kadar kararın sızdığı bir tek vaka yoktur. Kararı ve karşı 
oyları yazmakla yükümlenen üyelerin, bu görevlerini ihmal ettikleri de görülmemiştir. Orada 
neden öyledir, bizde neden böyledir; o da incelenmesi gereken bir konudur. 

Muhterem milletvekilleri, beni sabırla dinlediğinizden dolayı teşekkürlerimi sunarım. 
Anayasa Mahkemesine, Anavatan Partisi Grubu, bir anayasal organ olarak inanmakta

dır. Anayasa Mahkemesinin bütün kararlarında, bu memlekette hakkı koruyan, en son merci 
olarak gayret göstermesini temenni eder, yeni bütçenin Yüksek Mahkemeye hayırlı olmasını 
diler, hepinize saygılarımı sunarım. (ANAP sıralarından alışkar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karhan. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Balıkesir Milletvekili Sayın Önder Kırlı. 
Buyurun Sayın Kırlı. (SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin de

ğerli üyeleri; Anayasa Mahkemesi Başkanlığı bütçesi üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti
nin görüşlerini Yüce Meclise sunarken, hepinizi şahsım ve Grubum adına saygı ile selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, çağdaş devlet, sadece yönetmek ve yapmak için değil,1 yaptıklarını 
hak ve adalet ölçüleri içinde yapmak zorunda olan devlettir. Buna uyulmazsa, devlet, elbette 
yine vardır; ama, o devlete zorba devlet, baskıcı devlet ve o yönetimine keyfi yönetim diyoruz. 
Bu nedenle, çağdaş devlette, hukuka saygı ve hukukun üstünlüğü ilkesi, demokrasinin açık bir 
göstergesi ve rejimin gereğidir. Toplumların, "hukukun üstünlüğü" ilkesini egemen kılarak ki
şi hak ve özgürlüklerini elde etmeleri, toplumsal huzuru ve güveni sağlamaları uzun ve zorlu 
mücadelelerin ürünüdür. Bu mücadelelerdir ki, demokrasiyi yaratmış, egemenliği, kişilerden, 
sınıflardan alarak halka götürmüş ve onun güvencelerini kurumlaştırarak bugüne gelmiştir. 
Bu kürsünün arkasında da yazıyor : "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." Ama, sadece bu 
güzel sözü okumak, yazmak ve söylemek, bir devleti çağdaşlaştırmaz. Asıl gerekli olan, onun 
yaşama geçirilmesidir. Egemenlik, yürütme yetkisi ile yasama ve yargı erklerini içeren bir bü
tündür. Çağdaş devlet, egemenliği ulus adına kullanacak yetkili organları çoğaltarak katılımı 
artırmak, demokrasiyi genişletmek, yaygınlaştırmak, kökleştirmek istemiştir. Bunun içindir ki, 
"Kuvvetler ayrılığı" ilkesini benimsemiştir. Demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti nitelikle
riyle, ulusal egemenlik temeli üzerine yükselen Cumhuriyetimiz, bu nitelikleri ve insan hak ve 
özgürlüklerine bağlılığı ölçüsünde çağdaş bir devlet olacaktır. Bunu sağlayacak olan da, kuş
kusuz, hukukun üstünlüğü ilkesidir. Devlet, yalnız ve her şeyden önce hukuka bağlı olacaktır. 

Çoğu kez yapıldığı gibi, hukukun üstünlüğü sözlerinin dillere pelesenk edilmesi, hukuk 
devletinin varlığını göstermez. Temel hak. ve özgürlükleri anayasal güvencelere bağlanmış, kuv-
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vetler ayrılığı kesinlikle sağlanmış, yürütmenin yasamayla birlikte bağımsız organlarca yargı
sal denetimi gerçekleşmiş, adalet her alanda sunulabilmişse, hukuk devleti yaşama geçmiş de
mektir. 

Değerli üyeler, Türkiye'nin sön yüzelli yıllık kavgası hep bu yöndedir. Demokrasi ve hu
kuk kavgamız ne yazık ki bugün de sürüyor. Devletin hukukî çerçevesini çizen Anayasanın, 
aradan sadece sekiz yıl geçmesine rağmen, toplumumuzun özlemlerini karşılamadığı, bir tepki 
Anayasası olarak doğduğu için, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletine yakışmadığı tar
tışmasızdır.'Bugün bu olumsuzluğa, 12 Eylülde başlatılan bir kolaycılığın, "Çoğunluk bende, 
ben istediğimi yaparım" sakat düşüncesinin -üstelik devletin en tepe noktasında oturan kişi 
tarafından- ileri sürüldüğünü eklerseniz, Türkiye'nin süratle bir Anayasa bunalımına sürük
lendiğini inkâr edemezsiniz. 

Bu Anayasa değişmelidir; ulusal bir uzlaşmayla değiştirilmelidir. Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti olarak, biraz önce belirttiğimiz temel ilkeler içinde buna her zaman hazırız; ama, bugün 
için beğenmesek, değiştirmek istesek de, yürürlükte kaldığı sürece, bu Anayasaya uymak zo
runluluğu vardır. Aksi halde, bırakınız hukukun üstünlüğünü, yasalara bağlılıktan söz etmek 
mümkün olmaz. 

Ne yazık ki, bugün Anayasamız, ona en ziyade uymak, onun buyruklarını yerine getir
mek zorunda olan makamları işgal eden kişiler tarafından uygulanmamakta, işe geldiği biçim
de yorumlanmakta ve fiilen ihlal edilmektedir. 

Üzüntüyle belirtmeliyim ki, bu girişim, en başta, devletin en yüce makamında oturan ki
şiden kaynaklanmakta, sonra sorumluluklarından kaçan Hükümet Başkanına, mahkeme ka
rarlarını hiçe sayan bakanlara kadar perde perde inmektedir. 

Soruyorum : Nerede Cumhurbaşkanının tarafsızlığı? Anayasanın 101 inci maddesindeki, 
"Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir" hükmü apaçık ortadayken, "Ben 
ANAP kurucusuyum, Cumhurbaşkanı da olsam, partimle ilişkilerimi sürdürürüm" diyen Sa
yın özal, partisinin patronluğunu fiilen yürütürken, tarafsız mıdır? Tarafsız olabilir mi? Kimi 
aldatıyoruz? 

Ya Anayasanın Cumhurbaşkanına öngördüğü yetkilerin üstünde yetkiler kullanılmaya kal
kışılması?.. 

Hükümet öylesine silikleşmiş ki... Âdeta yok. 
Anayasaya göre sorumsuz Cumhurbaşkanı, Hükümete ait yetkileri içte de, dış ülkelerle 

olan temaslarda da bildiği gibi kullanıyor. Yanında, görünüşte dahi olsun, bu Hükümetin iti
barını korumak için hiçbir Hükümet üyesi yok. Davulu takmış hayalî hükümete, tokmak elin
de, vuruyor da vuruyor... 

Sayın özal'a, "Anayasadaki yetkileri neden kullandın" diyen yok. Tam tersine, Anayasa
da olmayan yetkileri kullanmaya kalkması sorun yaratıyor. 

Anayasaya göre sorumlu olan Hükümet, elbette bu sorumsuz gidişin hesabını halkımıza 
verecektir; ama, siyasette bir de politika onuru vardır, onu sormak gerek bu Hükümete, o ne
relerde kaldı? 

Hiçbir bahanenin arkasına saklanmayalım. Bu yol, Anayasa ihlaline giden yoldur. Ana
yasalar sadece silahlı çeteler kurarak değil, Anayasaya sadakat yemini ederek, iktidar koltuk
larına tırmananlar tarafından da ihlal edilebilir. 
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Anayasaya saygı, en başta, devletin başında bulunan kişilerden gelmelidir. Ülkenin Baş
bakanı iken, "Anayasayı bir kere ihlalden, ne çıkar" derseniz, böylesine vurdumduymaz, fü
tursuz davranırsanız, elbet Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturunca Anayasayı bir yana iterek, 
"Ben ayrı bir devlet başkanı olacağım, Cumhurbaşkanlığını öyle yapacağım" mantığı size ege
men olur. Bu mantık, açıkça yetki aşmadır, Anayasa ihlalidir, cuntacı mantığıdır. Çünkü, han
gi makamda olursa olsun, hiç kimsenin kendi görevini kendisinin belirleme yetkisi yoktur. O 
belirlemeyi Anayasa ve yasalar yapar. Hiç kimse, Anayasa ve yasalardan daha üstün değildir. 

Aktif politikaya bizzat müdahale ile parlamenter rejimin niteliğinin değiştirilmesi, Ana
yasada olmayan başkanlık sistemi vehimlerine kapılınması sivil cuntacılık değil midir? Biçare 
bir hükümete Köşkte boş kâğıda imzalattırılan kanun hükmünde kararnameler bir yana, Türkiye 
Büyük Millet Meclisindeki İktidar Grubuna açıkça baskı yapılarak, ön gün önce Hükümete 
verilmeyen savaş yetkisi devrinin, on gün sonra, ortada hiçbir değişiklik yokken verilebilmesi, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin münhasıran kullanması Anayasa emri olan bir hakkın görü
nüşte Hükümete, gerçekte sadece Sayın özaPa devredilmesi, Anayasa ihlaline giden bir yolda 
olduğumuzu göstermiyor mu? 

Hükümeti, bakanları, Genelkurmayı dışlayarak, Köşkte topladığı danışmanları ve aile mec
lisi ile ülkenin geleceğine ilişkin kararlar almak, peşpeşe, bakanların, Genelkurmay Başkanı
nın uyarıcı istifalarına rağmen uyanmamak demokrasi mi, hukuk devleti mi? 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de bugün uygulanmak istenen sistem başkanlık sistemi ya 
da yarı başkanlık sistemi de değildir. Çünkü, o sistemlerde, hakları ve yetkileri kullanan or-
ganlararası bir denge vardır, denetim mekanizmaları vardır. Asıl önemlisi, sitem Anayasaya 
dayalıdır. Bizdeki ise özalizmdir; keyfîliktir, hukuk devleti yolundan aşiret yönetimine gidiştir. 
Politika, reisin kişisel egosunu tatmine, ne istediğine göre şekillenmektedir. Dışişleri Bakanlığı 
makamındaki zat, ya meseleyi çok iyi bildiğinden ya da sonsuz saygısından dolayı, kendi ba
kanlığına ait teknik bir konunun Köşke sorulmasını isteyebilmekte; Sayın Başbakan ise, ülke 
sorunlarından habersiz, gözlerini ve kulaklarını Çankaya'ya çevirmiş, dolaşmakta ve iktidar 
çoğunluklu Meclis, on gün önce reddettiği Meclise ait savaş yetkisinin Hükümete devri konu
sundaki doğru kararından -ortada hiçbir yeni neden yokken- sadece "Şef istedi" diye on gün 
sonra çark edip Çankaya'daki reise verebilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, çığırından çıkan kanun hükmündeki kararname furyası, 
giderek artan fon uygulamalarıyla devletin gelir ve giderlerinin tümünü denetleyememekte, vergi 
salma, vergi oranlarını tespit bile Parlamentodan kaçırılmaktadır. Bütün bu uygulamaların neresi 
demokrasi, neresi anayasaldır? 

Sayın üyeler, Anayasaya saygı, Anayasaya aykırı davranmamak, onu uygulamaya özen gös
termek yanında/Anayasa Mahkemesinin kararlarına uymayı, o doğrultuda hareket etmeyi de 
gerektirir. Üzüntüyle belirtmek gerekirki, iktidar bu yolda hiç de başarılı bir sınav verememiş
tir. Anayasa Mahkemesince iptal edilip, yenisinin çıkarılması için süre tanınan yasaların he
men hepsi Yüksek Mahkemece işaretlenen hukukî doğrultuda çıkarılamamıştır. Bu sürelerin 
bir kısmı da birçok yasada çoktan dolmuştur. Daha vahimi, Anayasa Mahkemesi kararlarına 
rağmen, âdeta Yüksek Mahkeme ile bir zıtlaşma yoluna gidilerek, iptal edilen yasaların aynen 
çıkarılmasıdır. 

Unutmayalım ki, Anayasa Mahkemesinin "Anayasaya aykırı işlem" olarak niteleyip iptal 
ettiği bir yasayı Yüksek Mahkeme kararına rağmen yeniden çıkarmak, Anayasaya aykırı işlem-
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den, Anayasayı ihlal sınırına yol almak demektir. Bu husus hepimizi düşündürmelidir. Burada 
bu yalın gerçeği iktidara bir kez daha hatırlatmayı, tarihî bir görev biliyorum. 

Değerli üyeler, 1960 devrimi sonrasında, Türkiye, hukukun üstünlüğüne inanan, kuvvet
ler ayrılığı ilkesine dayalı demokratik devleti yeniden örgütlerken, geçmişin acı deneylerinden 
ders alarak, 1961 Anayasasıyla, anayasal bir denetim mekanizması olarak, Anayasa Mahke
mesini kurmuştur. Anayasa Mahkemesi, yasaların, Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğü, kanun 
hükmünde kararnameler ve bazı Meclis kararlarının Anayasaya uygunluğunun denetlenmesini 
sağlayan norm denetimi yanında, Yüce Divan sıfatıyla Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu üye
leri, yüksek yargı organ ve kurulları başkan ve üyelerini yargılama yetkisine sahiptir. Bu ne
denle, 1961 Anayasası, Yüksek Mahkemenin bağımsızlığını korumak, üyelerin hiçbir baskı al
tında kalmadan görev yapmalarını sağlamak için üye seçimine büyük özen göstermiştir. 1961 
anayasasına göre, Yargıtay 4, Danıştay 3, Sayıştay 1, Türkiye Büyük Millet Meclisi 5 ve Cum
hurbaşkanı 2 üye seçerek Yüksek Mahkeme oluşmaktaydı. Kuşkusuz, bu yöntemde yüksek yargı 
organlarına güven ve saygının yanında, onun tarafsızlığını sağlamak amacı yatmaktadır; çün
kü, yargının siyasî etkilerden, politikacıların baskılarından, onlara bağımlılıktan uzak kalma
sı, hukuk devleti açısından tartışılmaz bir önem taşıyordu. 1961 Anayasasıyla gelen yasama 
ve yürütmenin yargısal denetimi, siyasî iktidarların hoşuna gitmemiştir. 1980 öncesinde zaman 
zaman Anayasada yapılan değişikliklerle Yüksek Mahkemenin yetkileri kısılmış; ama, onurla 
belirtelim ki, Anayasa Mahkemesi bugüne değin üstlendiği görevi, hukuk ve Anayasa kuralları 
içinde yerine getirme gayreti içinde olmuş, siyasal iktidarların baskılarına boyun eğmemiştir. 

12 Eylül, kendi yasaları ve kararlarını hukuk ve Anayasa denetimine kapadığı için, ara 
dönemde Yüksek Mahkeme fiilen görev yapamamıştır. Üstelik bu dönemde 12 Eylül yönetimi
nin hukuk ve adalet anlayışı, "Ben yaptım, oldu" mantığına dayandığından en başta hukuk 
düzeni alt üst edilmiş ve devleti yönetenler, başta Anayasa Mahkemesi olmak üzere, yüksek 
mahkemelere güvenmemişler, onları kendi denetimlerine almak istemişlerdir. Bunun sonucu
nu, Anayasa Mahkemesinin siyasal iktidara göre şekillendirilmesin! sağlayan 1982 Anayasası
na 146 ncı maddenin sokulmasıyla görüyoruz. Buna göre Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve en 
önemlisi Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anayasa Mahkemesi üyelerini belirleyememekte, Yük
sek Mahkemenin 3 asil 1 yedek üyesini doğrudan, 8 asil ve 3 yedek üyesini de diğer mahkeme
ler ve Yüksek öğretim Kurumunun göstereceği 3 veya 5 aday arasından Cumhurbaşkanı seç
mektedir. Bu suretle, yüksek mahkemelerin doğrudan üye seçmeleri engellenmiş, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin üye seçme hakkı ise tamamen ortadan kaldırılmıştır. 

Biraz önce burada konuşan Sayın Karhan'ın, Fransa, Amerika ve Alman anayasa mahke
melerinden verdiği örnekleri burada tekrarlarsak, Anglosakson hukukunun, Amerika Birleşik 
Devletleri ve İngiltere'de uygulanan hukukun Kara Avrupası hukukunu kabul etmiş olan Tür
kiye'de uygulanma olanağının mümkün olmadığını, eğer Amerika Birleşik Devletlerinde ve Fran
sız hukukunda bu konuda başkanın yetkileri varsa, onun anayasadan kaynaklanan sistemden 
doğduğunu; çünkü, o ülkelerde başkanlık ve yarı başkanlık sistemlerinin yürürlükte olduğunu 
hatırlatmakta yarar görüyorum; ama, bir kez daha vurgulamak isterim ki, 1982 Anayasasıyla, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin, halkın iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin Anayasa Mahkemesine doğrudan üye seçmesinin ortadan kaldırılmış olması, 1982 Anaya
sasının bu Yüce Meclise bakış açısını gösteren ayrı bir örnektir. 

Değerli arkadaşlarım, 12 Eylülün mirası üzerine oturan ANAP iktidarı, yargıyı yürütme
ye bağlı kurumlar arasında görmeye devam etmiş; ancak, hukuk ve Anayasaya aykırı yasaları 
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Yüksek Mahkemeden geri döndükçe, önce bunu yadırgamış, sonra kızmış, eleştirmiş, hatta göz
dağı verme yolunu tutmuştur. Millî iradenin Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edildiği 
ileri sürülerek Anayasa Mahkemesi, millî iradeyle çatışan, âdeta onu ortadan kaldıran bir ku
rum gibi gösterilmeye çalışılmıştır; ama kıvançla belirtelim ki, bu çabalar sonuç vermemiş, yüksek 
mahkeme, toplum katında daha da saygınlık kazanmıştır. 

Doğrudan saldırıların sonuçsuz kalması üzerine bugün girilen yol, üzüntüyle belirtmeli
yim ki, sinsi ve çok tehlikelidir. Uygulanmak istenen senaryo, yüksek mahkemeyi arkadan ku
şatarak içten ele geçirme, tarafsızlık ve bağımsızlığını ortadan kaldırarak siyasî iktidara ba
ğımlı kılma çabalarıdır. 

Cumhurbaşkanına 1982 Anayasasının 146 ncı maddesiyle verilen yetki, demin arz etmeye 
çalıştığım gibi, bizim sistemimizin başkanlık ve yarı başkanlık sistemi olmaması nedeniyle Ana
yasamızda bulunmaması gereken bir hükümdür; ama, buna rağmen, hukuka içtenlikle ina
nan, Anayasanın 101 ve 103 üncü maddelerinde öngörülen tarafsızlığı içine sindirebilmiş bir 
Cumhurbaşkanıyla belki bu kadar olumsuz sonuçlar vermeyebilir. Oysa bugün, İktidar Parti
sinin Genel Başkanlığı, Başbakanlık mevkilerinde bulunduktan sonra Cumhurbaşkanlığı mev
kiini işgal ederek, fiilen hem partisinin genel başkanlığı, hem Başbakanlık ve hatta bakanların 
görevleriyle birlikte Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenen Sayın özal, bu seçimleri yaparken ta
rafsız davranabilir mi? Yapısı, yaklaşımı, amacı belli bir insanın, kendine yakın kişiler yerine, 
bağımsız ve tarafsız kişileri yüksek mahkemeye seçeceğini düşünmek, elbette safdillik ve hayal
perestlik olur. 

Nitekim, 1982 Anayasasındaki bu hükmün de yetmediğini geçtiğimiz günlerde yaşadık. 
Anayasa Mahkemesi üyeliği kendisine yedi ay önce biçilip ilan edilen bir tarikatla ilgili olduğu 
ileri sürülen bir şahsın seçimini sağlayabilmek için, Sayıştay Yasası değiştirilerek, Sayıştay Ge
nel Kurulunu oluşturacak üyelerin seçimi Plan ve Bütçe Komisyonuna verildi. Bu yasanın gö
rüşülmesi sırasında bu Mecliste yaptığımız uyarılara tktadar Partisi maalesef kulak vermemiş 
ve Anayasa Mahkemesini arkadan kuşatmada cüretkâr bir adım atılmıştır, 

Şimdi, bütün bu "Yaptım, oldu" kısır görüşünün ülkeyi büyük çıkmazlara sokacak mey
veleri toplanmaya çalışılmaktadır. Görüyoruz ki, Başbakanımızın sayın eşi, Anayasa Mahke
mesi yedek üyeliğine ve tarikatçı olduğu ileri sürülen ve günah olduğu için evinde televizyon 
yasağı koyan, üyeliği yedi ay önce ilan edilmiş bir muhterem zat, Sayıştay Yasasındaki son de
ğişiklikle arkadan dolaştırılarak, Cumhurbaşkanınca, yüksek mahkemeye üye yapılmaktadır. 
Tarikatçı olduğu ileri sürülen sayın üyenin, bunları reddederek, "Hayır, ben, laik cumhuriyete, 
hukukun üstünlüğüne içtenlikle inanan demokrat bir insanım" demek yerine susması ve Sayın 
Cumhurbaşkanının, "Evini incelettim, televizyon olduğunu görünce inadına onu seçtim" yo
luna basına geçen beyanları, Sayın özal'ın neyle uğraştığını ve kimle inatlaştığını ortaya koy
muyor mu? Diğer yandan, Başbakanın sayın eşi yetenekli bir yargıç olabilir; ama, eşinin üst
lendiği görev Başbakanlıksa ve bu Hükümetin Türkiye Büyük Millet Meclisinden çıkardığı ya
saların yarısı Anayasa Mahkemesinden dönüyorsa, bu atama daha da kuşku verici değil mi
dir? Anayasaya aykırılığı ileri sürülen her karar ve davranışında, hatta bizzat -Allah gösterme
sin diyoruz- kendisinin yargılanması halinde, eşinin üye bulunduğu bir yüksek mahkemeyle 
karşı karşıya kalabilecek bir başbakan dünya tarihinde herhalde sadece bizde vardır. 

Bütün bu gerçekler ışığında, Türkiye'de 12 Eylül sonrasında yargının bağımsızlığı üzerine 
düşen gölgenin giderek arttığını, hukuk devleti niteliğinin ağır yara aldığını belirtmek isterim. 
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Demin burada, çok saygı duyduğum ANAP sözcüsü Sayın Karhan, ünlü tngiliz yargıçla
rından Edward Cook'tan bahsetti. Ben de bu ünlü hukukçuya ait bir hikâyeyi sizlere anlatmak 
istiyorum : 

1612 yılında tngiliz Kralı Birinci James, yargıçların kral adına hüküm verdiğini, bu neden
le kendisinin dilerse karar verebileceğini ileri sürüyordu ve kendisinin de yasaya bağlı kılınmak 
istenmesini, krallık makamına ve kendisine bir ihanet olarak niteliyordu. Buna karşı, demin 
Sayın Karhan'ın bahsettiği o ünlü yargıç Edward Cook, kralın yüzüne karşı şu anlamlı cevabı 
vermiştir : "Kuşkusuz, majesteleri hiçbir insana bağlı değildir; ancak, krallar da yasaya uy
mak zorundadır." Krallar yasaya uyacak da, demokrasi olan rejimlerde cumhurbaşkanlığı ma
kamında oturanlar uymayacaklar mı? 

Değerli arkadaşlarım, geçtiğimiz aylar içinde, Anayasa Mahkemesi Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin 108 sayılı kararı hakkında görüşünü bildirdi. Bu görüş üzerinde kısaca durmak isti
yorum. Biliyorsunuz, bu kararla Türkiye'nin yabancı ülkelere asker göndermesi ya da yabancı 
ülke askerlerini ülkemize sokması kısacası savaş açma, savaşa girme yetkisi, "izin" adı altında 
Hükümete devredilmişti. Oysa, savaş açma ve savaşa girme kararı vermek Anayasanın 92 nci 
maddesi gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisince doğrudan kullanılabilecek bir yetkidir ve 
hiçbir organ ya da kişiye devredilemez. Ne var ki, Yüksek Mahkeme kendi yetkisini belirleyen 
Anayasanın 148 inci maddesinin sadece lafzıyla hareket etmiş, anılan maddede Türkiye Büyük 
Millet Meclisi kararlarından bahsedilmediği için, kendini davaya bakmaya yetkili görmemiştir. 
Ortaya çıkan durum gerçekten düşündürücüdür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin iktidar çoğunluğuna dayalı kararı açıkça Anayasaya ay
kırı olacak; ama, Yüksek Mahkeme bu konuda suskun kalacak... Karar, ülkeyi savaşa sokacak 
bir nitelik taşıyacak, ama, Anayasa Mahkemesi bu konuda karar veremeyecek... Münhasıran 
Yüce Meclisin kullanması gereken bir yetki hükümete devredilecek; ama, sonuçları açısından 
ülkeyi sarsabilecek, yüzlerce vatan evladının ölümüne sebep olabilecek bir karar yargı deneti
minden geçemeyecek... Bu durum, hukuk kurallarına da, mantık kurallarına da aykırıdır. Ka
nımızca, Anayasa Mahkemesi, hukuk yaratma konusunda evrensel hukuka değerli bir katkı 
yapacak tarihî bir fırsatı değerlendirememiştir. Anayasaların, Yüksek Mahkemede görev ya
pan yargıçların dinamik ve çağdaş yorumlarıyla ayakta durabileceği, canlılık ve süreklilik ka
zanabileceği dikkatlerden uzak tutulmuştur; şeklî hukuk adına Anayasayı çiğnemekten çekin
meyen, Anayasa Mahkemesini açıkça ayak bağı olarak gören bir siyasal iktidara prim verilmiş
tir. Bu konuda ileri sürülen, Yüksek Mahkemenin siyasal değerlendirme yapamayacağı, böyle 
bir durumun mahkemeyi siyasal tartışmaların ortasına çekeceği ve yıpratacağı görüşü demin 
burada Sayın Karhan tarafından da ifade edildi; ama, biz bu görüşü, tutarlı ve bilimsel saymı
yoruz. Çünkü, Anayasa Mahkemesine verilen görev ve yetki, siyasal etkinliğin bir sonucu olan 
yasamanın denetlenmesidir. Bu yetkinin kullanılması, siyasal alana girmeyi zorunlu kılar. Zi
ra, mahkemenin denetlediği siyasal iktidarın kendi politikasına uygun olarak ve çoğu kez ken
di siyasal çoğunluğuna dayanarak çıkardığı yasalar ve kararlardır. Kısacası Anayasa yargısının 
doğasında siyaset vardır, siyasal yan vardır. 

Bu sonuca varılırken, benzer durumda büyük yaratıcılık gösteren Amerika Birleşik Dev
letleri yüksek mahkemesinin davranışı da dikkate alınmamıştır. Demin burada Sayın Karhan'-
dan da dinledik, Amerika Birleşik Devletlerinde yasaların, anayasaya aykırılığının denetlen
mesinde federal mahkemeye bir yetki tanınmamıştır. Ancak, yüksek mahkeme, toplumsal olay
lardaki gelişmeyi dikkate alarak kendi içtihatlarıyla bu yetkiyi kullanmış ve Amerikan toplumuna 
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da kabul ettirmiştir. Her zaman bir hukuk güvencesi olarak gördüğümüz Anayasa Mahkeme
mizden de böye yaratıcı bir karar beklerdik. Üzüntümüz, bu konuda salt şeklî hukuka bağlı 
kalınarak alınan yetkisizlik kararı ile Anayasayı çiğnemekten çekinmeyen ANAP İktidarının 
bir hukuk dışı tasarrufunun yargı denetimi dışında kalmış olmasındandır. 

Değerli üyeler, Anayasa Mahkemesi hukukun üstünlüğünü sağlayabilmek için yasama ve 
yürütme erkinin üstün gücünü Anayasa düzeni ile sınırlamak ve Anayasaya aykırı davranışları 
yargısal önlemlerle geçersiz kılmak güç ve yetkisindedir. Ancak, Anayasanın 153 üncü madde
sinin bir ve beşinci fıkraları gereği, iptal kararları geriye yürümediği, gerekçesi yazılmadan açık
lanamadı^ ve yayımlanmadan yürürlük kazanmadığı için arada geçen sürede, iptal edilen ka
nunun uygulanmasıyla, birçok işlem geçerlik kazanmakta, eşitlik ilkesi de çiğnenmektedir. Bu 
konuda, yabancılara mütekabiliyet aranmaksızın mülk satışına olanak sağlayan yasanın iptali 
ve gerekçesinin yazılıp, açıklanmasına rağmen, ANAP tktidarınca günlerce yayımlanmasının 
geciktirilmesi, elbette hukuk devletine yakışmayacak büyük ayıplardan, literatüre geçecek hile-i 
şeriyyelerden biridir. Buna fırsat vermemenin temel yöntemi, elbette Anayasanın 153 üncü mad
desinin yeniden düzenlenmesi ve iptal kararlarının açıklanmasıyla birlikte yürürlük kazanması 
ve bazı hallerde geriye yürümenin sağlanması yoludur. Ama, böyle bir Anayasa değişikliğini 
beklemeden de ağır sakıncaların, tehdit edici durumların ortaya çıkmasını önlemek, geri dö
nülmeyecek durumlarla karşılaşmamak için, tedbiren yürütmenin durdurulması yoluna gidile
bilmesi bir çözüm olabilir. 

Tedbir kararı, yargılama usulü ile ilgilidir. Anayasa Mahkemesinin böyle bir karar vere-
meyceğine ilişkin herhangi bir hüküm de yoktur. O halde, koşullar gerektiriyorsa, usul hüküm
lerinin kıyas yoluyla uygulanması ve yürütmenin durdurulması kararı verilmesi doğal karşı
lanmalıdır. Diğer yandan, yasada açıklık bulunmayan hallerde, hâkimin hukuk yaratabileceği 
temel ilkesi, Anayasanın 138 inci maddesinde de yer almıştır. Bu maddeye göre yargıç, sadece 
Anayasa ve yasalara göre değil, hukuka ve vicdanına göre karar verecektir. Kaldı ki yasayı kök
ten kaldırabilen bir mahkemenin, o yasanın yürürlükte kaldığı sürece meydana getireceği tela
fisi imkânsız zararları önlemek için, tedbir kararı verebilmesi olağan sayılmalıdır. 

Bu konuda, değerli bilim adamı Profesör Lütfi Duran, "Yüksek yargı kuruluşları yasanın 
ve yürütme organları gibi egemenliğin bir parçası olan yargı erkini kullanarak yargısal dene
tim yaparken, hukuk ve yasa ilke ve kurallarının üstünlüğü ve ışığı altında kanunları serbestçe 
yorumlayıp uygulayabilmelidir. Gelenek ve içtihatlarına bağlı her yüksek mahkeme, bu yolda 
davranır ve davranmalıdır" diyerek görüşümüzü paylaşmaktadır. Nitekim, Alman Anayasa Mah
kemesi, bu yolda geçici önlemler anılabileceğine karar vermiştir. 

Bu konudaki düşüncelerimizi Yüce Meclise sunarken, Sosyaldemokrat Halkçı Parti ola
rak bu konuda hazırlanan bir yasa teklifini Yüksek Başkanlığa verdiğimizi bilgilerinize arz 
ediyoruz. 

Sayın üyeler, 12 Eylül döneminde başlayan ve ANAP İktidarıyla tırmanışını sürdüren top
lumsal yozlaşma ve devlet çarklarında küçülmenin, giderek, bağımsız kalması ve üzerine toz 
kondurulmaması gereken devlet organlarını da sarmaya başladığını ve saygınlıklarını etkiledi
ğini görmemezlikten gelemeyiz. Bakınız, İktidar Partisi Sayıştay Yasasını alelacele değiştire
rek, Anayasa Mahkemesini kuşatıyor, kendi dümensuyuna almak istiyor. Bütün bunlar tamam. 
İktidar kusurludur, yapılmaması gereken çok yanlış bir yoldadır. Peki, Anayasa Mahkemesine 
aday belirleyen yüksek yargı organlarının sayın üyelerine ne demeli? Onların hiç mi sorumlu-
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hıkları yok? Anayasa Mahkemesi, "Üç aday gösterin, birini Cumhurbaşkanı tercih edip seçecek" 
dediğinde, o üç kişinin arasına gayri resmî üyeliği yedi ay önce ilan edilen meşrebi nedeniyle 
tepede oturanın seçeceği kuşkusuz olan birini sıkıştınveriyor ya da Başbakanın sayın eşini koy
maktan kendilerini alamıyorlarsa, kusurlu olan, devleti yozlaştıran sadece bu iktidarın çarpık 
hukuk anlayışı mıdır? Yozlaşmayı, Anayasa Mahkemesine taşımak demek olan bu davranışı 
gösteren Yargıtay üyeleri, Sayıştay üyeleri hangi gerekçeyle olursa olsun, iktidara çanak tutma
mışlar mıdır? Ben, bu konuda Yüce Atatürk'ün yargıçlarla ilgili şu sözlerini bu kürsüde yine
leyerek konuşmamı bitirmek istiyorum : Şöyle diyor Büyük Atatürk : 

"Türlü yurt hizmetlerinde ya da adalet dağıtma görevini kapsayan onurlu meslek yaşa
mında eğilmeden, bükülmeden, çıkarların ve duyguların kölesi olmadan hizmet etmesi gere
ken Türk hukukçusuna, ülkenin geleceğini kurma yolunda pek çok görev düşmektedir." 

Bu sözlerle önce ve en başta Anayasa Mahkemesine üye seçen yüksek mahkemelerde gö
rev yapan hukukçular kulak vermelidir. Sonra iktidar, kendi kararlarını onaylayacak, karşısın
da eğilip bükülecek memur yargıçlara arama gafletinden vazgeçmelidir. Demokrasi, ancak hu
kuk ve adaletle yaşayabilir. Onun için, hukuka ve onun üstünlüğüne gerçekten inanmak, gü
venmek gerek. Mahkemelerin bağımsız organlar olduğunu hiç unutmamak gerek. Uydu mah
kemeler yaratabilmek için, bugün, Sayıştay Yasasını, yarın başka bir yasayı değiştirerek arka
dan kuşatmalarla sonuç almaya çalışmak, biçare bir davranıştır. Bu yolun sonu hüsrandır. Top
lum vicdanında, hukuk ve adalete düşen gölge kolay kolay paklanamaz. Buna, hangi makam
da olursa olsun, kimsenin hakkı yoktur. 

Kendinize güveniyor, yaptığınız işin gerçekten haklı ve doğru olduğuna inanabiliyorsanız, 
yüksek mahkemelerin hiçbirini engel olarak görmezsiniz; ama o güveni duyabilmek, hukukun 
üstünlüğüne gerçekten inanmakla ve o yolda hareket etmekle mümkündür. 

Sayın Başkan, değerli üyeler, 1991 yılının ülkemizin en tepe noktasindaki yöneticisinden, 
siyasal iktidarı elinde tutan tüm kadrolar için, aklın başa devşirildiği, hukukun üstünlüğüne 
içtenlikle inanıldığı bir yıl olmasını diliyor, zor koşullarda onurla çok büyük bir görev yapan 
Anayasa Mahkemesinin tüm mensuplarını saygıyla selamlıyor, bütçelerinin kendilerine ve ulu
sumuza hayırlı olmasını diliyor, Sayın Başkanın gösterdiği müsamahaya da içtenlikle teşekkür 
ediyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırlı. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Zonguldak Milletvekili Sayın Güneş Müftüoğlu; buyuru

nuz efendim. 
Sayın Müftüoğlu, Sayın Karhan ve Sayın Kırlı U*er dakika fazla konuştular; tabiatıyla, 

siz de bu imkâna sahipsiniz. 
DYP GRUBU ADINA GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın mil

letvekilleri; Anayasa Mahkemesinin 1991 malî yılı bütçesi üzerinde Doğru Yol Partisinin gö
rüşlerini sunmak üzere huzurlarınızdayım. Sözlerime başlamadan önce, Grubum ve şahsım adına 
hepinizi saygıyla^ selamlıyorum. 

Anayasa Mahkemesi denilince, akla hemen, yasaların Anayasaya uygunluğunun denetimi 
gelmektedir. Gerçekten de, Anayasa Mahkemeleri, kanunların, kanun hükmünde kararname
lerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün Anayasaya şekil ve esas yönünden uygunlu
ğunu denetler. Ayrıca, bir diğer önemli görevi de, Yüce Divan sıfatıyla, cumhurbaşkanlarını, 
bakanları ve yüksek yargı organlarının üyelerini, görevleriyle ilgili suçlardan dolayı yargılamaktır. 
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tik Anayasamız olan, 1876 tarihli Kanuni Esasi, yasaların, Anayasaya uygunluğunun de
netimi bakımından, 64 üncü maddesinde, siyasal denetimi getirmiştir. 1921 Anayasasında bu 
konuda bir hüküm bulunmamaktadır. 1924 Anayasasının 103 üncü maddesinin son fıkrası, 
"Hiçbir kanun Anayasaya aykırı olamaz" hükmünü içermektedir. 

Görüldüğü gibi, aykırılığın nasıl tespit edileceği belli değildir. Mekanizma ortada yoktur. 
1924 Anayasasının getirdiği sistem de, siyasal bir denetimdir. 

1961'e gelinceye kadar, yurdumuzda iki gelişme oluyor : 1950 yılında, Danıştay, bir kara
rında, Anayasaya aykırılık defilerinin incelenebileceğini ileri sürüyor; ancak, 1956 yılında Yar
gıtay Hukuk Genel Kurulu, "Meclisin çıkardığı kanunların Anayasaya aykırılığının tetkikine 
mahkemelerin yetkisi yoktur" şeklinde karar vererek, geriye dönüşü getiriyor. 

1961 Anayasası ile yasaların Anayasaya uygunluğunun gerçek yargısal denetimi, devlet, 
hukuk ve Anayasa sistemimize girmiştir. 1961 Anayasası yargı bağımsızlığı ve güvencesi yö
nünden ileri bir adımdır. 

Anayasa Mahkemesi bakımından 1961 Anayasasına baktığımızda, 15 asıl ve 5 yedek üye
den oluşan mahkeme üyelerinden sadece 2'sinin Cumhurbaşkanınca seçildiğini görüyoruz. Oysa 
1982 Anayasası, üye sayısını 11 asıl ve 4 yedek üyeye indirmiş; ancak, bu üyelerin tümünün 
seçimi yetkisini de Cumhurbaşkanına tanımıştır. Bu sistem, haliyle bir geriye gidiştir. Yasama 
ve yürütme işlemlerinin yargısal denetimi derin bir yara almıştır. Yargı bağımsızlığı ve yargıç 
güvenliğine gölge düşürülmüştür. Yargının, yürütme karşısındaki bağımsızlığı sadece Anayasa 
Mahkemesinde değil* Yargıtay hariç diğer yüksek yargı organlarında da sarsılmıştır. Bu olum
suzluklara Anayasa yargısında kısıtlamalar da eklenmiştir. 

örneğin, olağanüstü hallerde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin Anayasaya ay
kırılığı ileri sürülemez; ayrıca, Anayasa değişikliklerinin esas yönünden denetlenememesi, da
va açma yetkisi ve sürelerin azaltılması da, bu kısıtlamalardandır. Yine, 12 Eylül 1980 ile 7 Ocak 
1983 tarihleri arasında çıkarılmış kanunlar, kanun hükmünde kararnameler ile 2324 sayılı ana
yasa Düzeni Hakkında Kanun uyannca alınmış olan kararlar ve yapılmış olan tasarruflar da 
denetim dışıdır. Görüldüğü gibi, 1982 Anayasası, Anayasa Mahkemesini geriye götürmüştür. 

Sayın milletvekilleri, yasaların Anayasaya uygunluk denetimi, siyasal denetimle başlamış
tır. Büyük Fransız Devriminden sonra insanlar hak ve özgürlüklerinin güvencesini seçtikleri 
meclislerde görüyorlardı. Bu meclislerin yaptığ veya yapacağı yasaların kendi aleyhlerine ol
mayacağı kanaati hâkimdi. Kendi içlerinden çıkan meclislerin, Anayasayı aykırı davranmaya-
cağına güveniyorlardı; ancak, bu düşünce uzun sürmedi, asaların Anayasaya uygun olması 
esastı. Bu uygunluğu denetleyecek bir organ kurulmasına dair görüşler ileri sürüldü. Yine de 
meclisin üstün iradesinin denetime tabi tutulamayacağı görüşü de yerini korudu. Bu görüşe 
göre, anayasaya sadakat yemini, çift meclis sistemi, devlet başkanlarının veto veya yasaları ye
rine yeniden görüşülmek üzere meclislere iade yetkisi, hür ve kuvvetli basın, aydın kamuoyu 
gibi siyasal nitelikli denetim yeterli olmalıydı; ancak, zaman içinde bu denetimin yeterli olma
dığı, olamayacağı ortaya çıktı ve en etkin yol olan yargısal denetim sistemi ve anayasal mahke
meleri doğdu. 

Sayın milletvekilleri, farklı hukuk gelenekleri ve değişik politik sistemler içinde yer alan 
anayasa mahkemeleri, kendi ülkelerinin özelliklerini taşırlar; ancak, temel esaslarda birleşil-
melidir. Bir anayasa mahkemesinin kendi rolünü iyi tanımlaması, iyi belirlemesi gerekir. Ana
yasa Mahkemesi, parlamento ve yürütme ile anayasa otoritesi arasında denge kurmak zorun
dadır. Yargıçlar ise, demokrasiyi, hürriyetleri ve anayasal düzeni korumak durumundadırlar. 
Yürütme de, her türlü müdahaleden uzak olmalıdır. 
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Duvarların yıkıldığı, demokrasinin fevkalade geliştiği, güçlendiği, AT'nin sınırlarını hayli 
genişlettiği ve avrupa evinin gerçek olmaya yüz tuttuğu yaşadığımız yıllarda, çeşitli ülkelerin 
anayasa mahkemelerinin kararları doğrultusunda ve insan haklarının savunucusu uluslararası 
belgelerin ışığında, avrupa anayasasının gerçekleşeceğini düşünmek hayal olmasa gerektir. 

Şimdi, izninizle, ideal bir anayasa mahkemesi nasıl olmalıdır sualine cevap bulmaya çalı
şacağım. Bir iki örnekle bu konuya yaklaşmak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, Avusturya Anayasa Mahkemesini tetkik ettiğimizde, bu mahkeme
nin, 12 yargıç, başkan yardımcısı ve başkandan oluştuğunu görüyoruz. Yargıçları devlet başka
nı atar ancak üyelerin yarısını hükümet seçer, diğer yansını da iki meclisli parlamento önerir. 
Üyelere 70 yaşına kadar azledilemezlik, bağımsızlık ve tayin edilemezlik garantileri tanınmıştır. 

Almanya Federal Anayasa Mahkemesi 16 üyeden oluşmaktadır. 8 üye Bundestag, 8 üye 
de Bundesrat denilen Meclislerde seçilir. Federal Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru im
kân da vardır. Temel haklarının ihlal edildiğini iddia edenler, tüm yasal yolları kullanmış ol
mak koşuluyla, Anayasa Mahkemesine başvurabilirler. Üye seçimi ve temel hakların korun
ması ideali, Alman Anayasa Mahkemesinde yer almıştır. 

Fransız Anayasa Mahkemesinde ise, sistem farklıdır. Yargısal denetim, yasaların Anaya
saya uygunluğu, yasanın yayımlanmasından önce başlıyor. Yayımlanarak yürürlüğe giren ya
saya artık itiraz hakkı yoktur. Meclisin kabulünden sonra on gün içinde yasa Anayasa Mahke
mesine gidiyor. Sisteme sadelik hâkimdir. Hukukî güvenlik, yasalara olan inanç, devletin yasa
larına güven oluşmuş. Bizde ise aksi, yasalara güvenenler zaman zaman mağdur oluyorlar ki, 
bunun en belirgin örneğini süper emeklilerin durumunda görüyoruz. Fransız sistemi gerçekten 
ideal bir sistem, ileride bu konuya tekrar değineceğim. 

Bu arada, bizden bir örnek vermek istiyorum : Gerçekten çarpıcı bir örnektir bu. Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi. Yüksek Mahkeme, Anayasa Mahkemesi, Yar
gıtay ve Yüksek tdare Mahkemesi görevi yapıyor. Mahkeme üyelerini, Cumhurbaşkanı, Cum- -
huriyet Meclisi, Cumhuriyet Başsavcısı ve Barolar Birliği seçiyor. Bizde Barolar Birliğinin ve 
baroların nasıl vesayet altında olduğunu düşünürsek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Ba
rolar Birliğinin Anayasa Mahkemesine üye seçme yetkisiyle karşılaştırdığımızda gerçekten çok 
enteresan durumlarla karşılaşıyoruz. Demek ki, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasa Mah
kemesi, bizden hayli ileri bir safhada bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Anayasa önerimizde yer alan Anayasa Mahkemesine gelmek istiyo
rum. Doğru Yol Partisi önerisine göre, Anayasa Mahkemesi, 14 asıl, 6 yedek üyeden oluşuyor. 
21 Kasım 1990 Çarşamba günü, Genel tdare Kurulu üyemiz Sayın Necmettin Cevheri tarafın
dan kamuoyuna duyurulan bu kitaptaki Anayasa Mahkemesinin kuruluşunu, özellikle, zabıt
lara geçmesi yönünden bilgilerinize sunmak istiyorum, 14 asıl ve 6 yedek üyeden oluşacak Ana
yasa Mahkemesi üyeleri, Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay ve Üniversitelerarası Yüksek Ku
rul, verecekleri üyeleri kendileri seçeceklerdir. Anayasa Mahkemesindeki üyeleri Cumhurbaş
kanının seçme hakkı yoktur. Gerçekten, ideali de budur; çünkü, mahkeme, Cumhurbaşkanı
nın açacağı iptal davalarını karara bağlayacaktır. Cumhurbaşkanının seçeceği üyelerin orada 
olması, en azından bir manevî baskı unsuru olacaktır. 

Bir diğer unsur : Cumhurbaşkanını Yüce Divan sıfatıyla yargılama yetkisini haiz olan bir 
mahkemenin üyelerinin, Cumhurbaşkanı tarafından seçilmesi de gerçekten uygun değildir. Ana
yasa Mahkemesi üyelerinin Cumhurbaşkanı tarafından seçilmesi yanlıştır. Sayın Karhan biraz 
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önceki konuşmalarında, "Yüce Divan" sıfatının bir başka kurula verilmesini önermişti. Oysa, 
yol çok basit, çok kolay. Geliniz, Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçimini Cumhurbaşkanının 
yetkisinden çıkaralım, Danıştay, Yargıtay, Askerî Yargıtay ve diğer organlar kendi üyelerini ken
dileri seçsinler ve Yüce Divan da adalete uygun olarak teşekkül etsin. 

Yine, Anayasa Mahkemesi teklifimiz, Fransız modelini benimsemiştir. Yasaların uygun
luk denetimi, yayım öncesi bir hafta içinde yapılacaktır. Fransız sisteminde, -demin bahsetmiştim-
bu denetim 10 gün içinde yapılıyor. Doğru Yol Partisinin, Anayasa Mahkemesi önerisine göre, 
kararın yayımından itibaren bir hafta içinde yasanın Anayasaya uygunluk denetimi yapılacak
tır. Keza, iptal davası açma yetkisi de genişletilmektedir. Teklifimiz gayet iyi düzenlenmiştir. 
inşallah, iktidara geldiğimizde bunu hayatiyete geçireceğiz. 

Sayın milletvekilleri, son zamanlarda Anayasa Mahkemesinin boş üyeliklerine yapılan se
çimler büyük eleştirilere hedef oldu. Benden önce konuşan Sayın Kırlı da bu konuya bir hayli 
değindi. Eleştiriler herhalde haklı idi. 

Bakınız, bir süre önce Anayasa Mahkemesi yedek üyeliği için Yargıtayca önerilen 3 aday 
arasından en az oyu alan Sayın Samia Akbulut, Cumhurbaşkanınca, Anayasa Mahkemesi üye
liğine seçildi; Başbakanın eşinin tercih edilmesi büyük tepkilere yol açtı. 

Yine, Sayın özal, bu tepkileri göz ardı ederek, Sayıştayda yapılan seçim sonucunda belir
lenen 3 aday arasından en az oyu alan Sayın Haşim Kılıç'ı üyeliğe seçti. Bu tutum da, tepkileri 
artırdı ve endişeler yarattı. Şöyle ki : Anayasa Mahkemesi, son zamanlarda, birçok kararı bir 
oy farkla alıyor; 6'ya S oy gibi çok kritik bir oran var. Ancak, bu üyelerin bu şekildeki seçimi, 
bu oranı sarsacak durumda. O nedenle, kamuoyu endişe içinde diyoruz. 

Yine Sayın özal, Allah ömür verirse, 4 Mayıs 1991'de emekli olacak Başkan Sayın Darıcı-
oğlu'nun yerine üye seçecek. Keza 1992 ve 1993'te de boşalmalar olacak ve bu seçimler de Sa
yın özal tarafından yapılacak. Bu nedenle, yargı çevrelerinde ve kamuoyunda endişeler var. 
Sayın Özal'ın seçimde uyguladığı kıstas belli değil. Şimdi, her yargıç en az oyu almak için bir 
gayret sarf edecek diye düşünüyorum. 

Bakınız, 1988 yılında, özerk Futbol Federasyonu kurulması yolunda bir yasa kabul edildi. 
Yasaya göre, bir genel kurul oluşturuldu. Genel kurul, kendi üyeleri arasından 3 aday seçecek, 
bu adaylardan birini, zamanın Başbakanı Sayın özal da, özerk Futbol Federasyonu Başkanı 
olarak atayacaktı. Yasa çıktı, 28.6.1988'de genel kurulda seçim yapıldı. En çok oyu Sayın Er-
denay Oflas (89) aldı. ikinci olarak Sayın Coşkun özarı 50 ve sonuncu Kemal Ulusu da 9 oy aldı. 

Zamanın Millî Eğitim Bakanı Sayın Hasan Celâl Güzel, Sayın özal'a büyük baskılarda 
bulundu, konuyu ısrarla takip etti; ancak, Sayın özal bir türlü seçim yapmadı. Kamuoyunda 
yansıyan görüşlere göre, Sayın özal'ın ve oğlu Sayın Ahmet özal'ın adayı da Kemal Ulusu 
idi. Bu nedenle, Erdenay Oflas'ı bir türlü federasyon başkanlığına getirmiyordu. 

O dönemde, genel kurul öncesinde, Sayın özal 16 Şubat 1988 günü profesyonel futbolun 
özerkliğine ilişkin çok geniş bir toplantıda konuşma yapıyor. Size, oradan kısa bir cümlesini 
aktarmak istiyorum : "Ben, seçimlere müdahale etmek, en çok oy almış bir arkadaşımın yeri
ne az oy alanı atamak istemiyorum; bir politikacı olarak böyle bir şeyi istemiyorum" diyor. 
Ancak, bu toplantıdan üç dört ay sonra genel kurul yapılıyor ve adaylar seçiliyor; fakat, Sayın 
özal, atamayı bir türlü yapmıyor. Daha sonra yasa değişiyor ve Başbakan, Futbol Federasyo
nu Başkanını doğrudan atıyor. 
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Buradan anlaşılıyor ki, Sayın özal'ın, en çok oyu alanlara bir antipatisi var. O zamanlar, 
en az oyu alanı, istediği halde, seçmedi. Kendi adayı Kemal Ulusu en düşük oyu almıştı; fakat, 
onu seçmedi; ancak, Sayın özal Cumhurbaşkanı olduktan sonra karakter mi değiştirdi veya 
daha mı cesaretlendi, bugünlerde görüyoruz, gözü yumuk, en az oyu alanları hemen seçiyor 
ve göreve başlatıyor. 

tşte, endişelerin gerçek nedenleri bunlar. Futbol Federasyonu Başkanını seçerken gösteri
len titizlik, Anayasa Mahkemesi gibi bir büyük kuruluşa üye seçiminde gösterilmiyor. Futbol 
Federasyonu da önemli bir kuruluş; ama, Anayasa Mahkemesinin Futbol Federasyonu kadar 
olamaması da çok enteresan. 

Tabiî, "Anayasayı bir kez ihlal etmekten bir şey çıkmaz" düşünceleri bu endişeleri artır
makta, üye seçimindeki tutarsızlık da bizleri doğrulamaktadır, öte yandan, bir bakan, düdüğe 
göre çalan mahkemelerden bahsedince, bağımsız Türk yargısı üzerindeki kara bulutlar art
maktadır. 

Sayın milletvekilleri, 1991 yılının Türk yargısı üzerindeki kara bulutlan yok eden bir yıl 
olmasını diliyor, bütçenin Anayasa Mahkemesine hayırlı olması dileğimle, sizlere saygılarımı 
sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Müftüoğlu. 
Sayın milletvekilleri, gruplar adına yapılan konuşmalar tamamlanmış bulunmaktadır. 
Şahsı adına lehinde söz isteyen sayın üye bulunmadığına göre, aleyhinde söz almış olan 

istanbul Milletvekili Sayın Mehmet Ali Eren dahi, bulunmadığına göre, görüşmeler tamam
lanmış bulunmaktadır. 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı bütçesi ve kesinhesabı üzerindeki görüşmeler tamamlan
mış bulunduğuna göre, bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Bölümlere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
1. — Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 1991 Mali Yılı Bütçesi 

A — CETVELİ 

Prag. 
Kodu A ç ı k l a m a 

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

111 inceleme ve Yargı Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

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

TOPLAM 11910 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Anayasa Mahkemesi Başkanlığı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 1989 Malî Ytlı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 1989 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı
nın bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bö
lümlere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

1989 YILI ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI 

A — CETVELİ 

Genel ödenek Toplam iptal edilen ödenek dışı 
Prog. Açıklama toplam harcama ödenek harcama 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 1282 030 000 1018 386 350 281731048 18 087 398 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

111 İnceleme ve Yargı Hizmetleri 872 805 000 756 378 980 116 426 020 -
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan 
Transferler 48 470 000 39 967 566 8 502 434 -
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 2 203 305 000 1 814 732 896 406 659 502 18 087 398 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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Sayın milletvekilleri, böylece, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 1991 Malî Yılı Bütçesi ile 
1989 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarıları kabul edilmiş bulunmaktadır; hayırlı olmasını te
menni ediyorum. 

E) DANIŞTAY BAŞKANLIĞI 
1. — Danıştay Başkanlığı 1991 Mali Yılı Bütçesi 
2. — Danıştay Başkanlığı 1989 Malî Yüı Kesûüusabı 

BAŞKAN — Programa göre, Danıştay Başkanlığı 1991 Malî Yılı Bütçesi ve 1989 Malî Yılı 
Kesinhesap Kanunu Tasarılarının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Danıştay Başkanlığı bütçesi üzerinde, grupları ve şahısları adına söz alan sayın üyelerin 

adlarını sırası ile okuyorum : 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Tunceli Milletvekili Sayın Orhan Veli Yıldı
rım; Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sakarya Milletvekili Sayın Ahmet Neidim; Anavatan Partisi 
Grubu adına, Antalya Milletvekili Sayın Hasan Çakır. 

Şahısları adına; aleyhinde, İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Ali Eren. 

tik söz, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Tunceli Milletvekili Sayın Orhan Veli 
Yıldırım'ındır. 

Buyurun Sayın Yıldırım. (SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA ORHAN VELÎ YILDIRIM (Tünedi) — Sayın Başkan, sayın mil

letvekilleri; idarî yargımızın değerli temsilcileri, 1991 yılı Danıştay bütçesine ilişkin, Sosyalde
mokrat Halkçı Partinin görüşlerini dile getirmek üzere söz aldım. Bu vesile ile Yüce Kurulu 
saygı ile selamlıyorum. 

Sayın üyeler, idarî yargı, olağanüstü yetkilerle donatılmış, yürütme erki karşısında bire
yin, vatandaşın temel hak ve özgürlüklerini korumak, haksızlığa uğradığında şikâyet hakkını 
kullanmak için, dava açmak üzere kurulmuş bir devlet gücüdür. 1868 yılında, "Şûrayı Devlet" 
ismiyle kurulan, bilahara "Danıştay" ismini alan ve 1982 yılında yapılan değişikliklerle, yurt 
sathında bölge mahkemeleri ve vergi mahkemeleriyle günümüze dek bireyimize, vatandaşımı
za hizmet sunan bir kuruluşumuzdur. 

Ben bu konuşmamda, bu idarî yargımızın teknik konuları üzerinde pek durmayacağım; 
zira, diğer parti grubu sözcülerinin, bu konuda Yüce Kurula bilgi arz edeceklerini tahmin edi
yorum. Ben daha ziyade, idarî yargının doğuş nedenleri, hukukî kaynağı, ülkemizdeki geliş
mesi ve günümüzde ülkemizde idarî yargının diğer iki erk karşısında, yani yasama ve özellikle 
yürütme erki karşısında geçirmiş olduğu merhaleler ve ülkemizdeki bugünkü konumuna iliş
kin, Partimizin görüşlerini arz edeceğim. 

Zorbalık ve esaret rejimi, yetkilerin ve güçlerin bir veya birkaç elde toplanmasından doğ
muştur. Antidemokratik rejimlerde egemen olan zorbalık ve baskı politikası, yoğunlaşan kud
ret tekelinin bir ürünüdür. Ancak, bu her zaman antidemokratik rejimlerde veya dikta rejimle
rinde vuku bulan bir olay değildir. Çoğu kez, demokratik çoğunluk denetimsiz ve murakıpsız 
kaldığı takdirde, aynı yola sapar, aynı yönteme gider. Nitekim, halk iradesine dayanarak se
çimle işbaşına gelen birçok iktidar, yapmış olduğu uygulamalarla, evvela kendisi, geldiği ira-

, denin kutsallığına inanarak, halkın iradesine dayandığına inanmak suretiyle birçok antidemok
ratik tasarruflarda bulunarak, nice diktatörlere rahmet okutacak eylemler içinde girmiştir. 
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Bu itibarla, bir elde toplanan ve kabına sığmayan bir güç, hakkın ve özgürlüklerin en bü
yük düşmanı olmuştur. Demokrasilerde de, çoğunluk, demin de arz ettiğimiz gibi, denetimsiz 
ve rakipsiz bir kuvvet durumuna gelince aynı sonuç doğmuştur. Nitekim, Hitler ve Mussolini 
de seçim neticesi iktidara gelmişler; ama, dünya insanlığının başına ve kendi ülke insanının 
başına bela kesilmişlerdir. 

tşte izah ettiğimiz gibi çoğunluğun demokratik olması ve ulusal egemenliğe dayanması 
halkın bunalımım dayanılmaz hale sokar. Çoğunluk, uyguladığı bu zorbalığı yasallaştırmak 
için, millî iradeye dayandığına önce kendini inandırır, demokrasinin bu yapısında saklı bu teh
likeyi önlemek, vatandaş hak ve hürriyetlerini güvenceye bağlamak ve önlem almak için de
mokratik teminat kurumları gerekmektedir, ki bunlardan biri güç ve yetkilerin tek elde toplan
masından ziyade, bölünerek biribirinin yanında özerk organ şeklinde kurumlaşması gerekmek
tedir. tşte, Danıştay, böylesine bir gereksinimin ürünüdür. Ancak, günümüzde, kuvvetler ayrı
lığını içine sindirmeyen birçok iktidarlar olmuştur. 

Sayın milletvekilleri, çağımız eskimeye ve 21 inci Yüzyıla doğru yol alırken, özellikle 20 
nci Yüzyılın son günlerinde dünyada meydana gelen olaylara baktığımızda, çağımızın demok
ratikleşme ve insan hakları çağı olduğu rahatlıkla söylenebilir. Artık, devletler kadar, insan 
da, temel haklarıyla, sosyal ve ekonomik haklarıyla dünyanın gündeminde birinci sırayı almış
tır. O kadar ki, sadece ülkesinin insanı ve devletini ülkesinin mahkemesinde dava etmiyor, baş
ka devletleri ve kendi devletini uluslararası kuruluşlarda şikâyet edip dava açma hakkını elde 
edebiliyor. Bir ülkede bir insana veya insan topluluklarına yapılan haksızlık ve hukuksuzluk 
diğer ülke insanlarınca ve kuruluşlarınca ele alınıp kınanabiliyor. Çareleri aranıyor, haksızlığa 
uğrayan insan, hakları ihlâl edilen kişinin devletine yaptırım uygulamasına kadar gidilebiliyor. 
Nitekim, üyesi bulunduğumuz Avrupa Konseyi statüsünün 3 üncü maddesinde, "Avrupa Kon
seyinin her üyesi yetkisi altında bulunan her kişinin temel hak ve özgürlüklerinden yararlana
bilmesi sonucunu kişinin temel hak ve özgürlüklerinden yararlanabilmesi sonucunu doğuran 
hukukun üstünlüğü ilkesini benimser" denilmektedir. Hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı, 
hâkim bağımsızlığı, temel hak ve özgürlükler, idarî tasarrufların bağımsız hâkimlerce denet
lenmesi, bağımsız meslekî kuruluşlar, barolar ve sendikalar gibi, kavram ve kuruluşları kapsa
maktadır. Bunlardan herbirinin devletin hukuka bağlı devlet olmasında, hukuk devleti sayıl
masında önemli rolleri vardır. Bu temel kurumlardaki eksiklikleri yapısında taşıyan ve buna 
göre çıkarılan yasalarla yönetilen devlet, elbette ki, hukuk devleti olamaz, olsa olsa kanun devleti 
olur. Bugünkü devlet yapımızda ve yönetiminde olduğu gibi, kanunilik adı ve görüntüsü altın
da, devlet her şeyi yapabilir, haksızlıklara meşruluk kılıfı giydirebilir, insanların temel hak ve 
özgürlükleri kanunla çiğnenebilir ve kanun devleti şeklinde yönetilebilir; ama, böyle bir devlet 
hukuk devleti olamaz. 

Parlamenter demokraside kuvvetler ayrılığı sistemini bu şekilde kısaca açıkladıktan son
ra, ülkemizde parlamenter demokraside esas olan kuvvetler ayrılığı sistemine ne denli uyulu
yor, tatbikat hangi safhada, kısaca buna da bir göz atmak isteriz. 

Sayın milletvekilleri, ülkemiz, bugün, 1976'dan beri süregelen hukuk devleti savaşında, 
kanun devletinden de geriye götürülmektedir. Ülkenin ve toplumun gündeminde yer alan ka
nun hükmündeki kararnamelerle, ülke, kanun devletinden de öteye, keyfi devlet yöntemiyle idare 
edilmektedir. Onlarca yıldır kanun hükmünde kararnamelerle yönetilen ülkemizin, insanların 
insan hak ve özgürlüklerini, toplumun huzur ve refahını rehber alan hukukun üstünlüğüne 
saygı duyan bir devlet olduğunun söylenmesi mümkün değildir. 
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1961 Anayasasının 1972 yılında "Güçlü idare" sloganıyla değiştirilmek suretiyle anayasal 
sistemimize getirilen kanun kuvvetinde kararname yetkisi, maalesef, 1983 sonrası, Anavatan 
Partisi iktidarlarınca, alabildiğine istismar edilmiştir. 

Anayasa Mahkemesi bütçesinin görüşülmesi sırasında, Grubumuzun sözcüsü Sayın Kır
lı' nın da belirttiği veçhile, bu kararnamelerle, İktidar Partisi, Anayasa Mahkemesinin kararla
rını hiçe saymış ve Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği bazı kanunları tekrar aynı mahiyette 
ve aynı şekilde çıkarmakta ısrar etmiştir. Bunlara örnek olarak, Devlet Personel \asası ve Ya
bancılara Mülk Satışı Yasasını verebiliriz. Nitekim, Anayasa Mahkemesinin, yerel yönetimle
rin idaresine ilişkin bir kararnameyi yetki yasasına dayanılmadığı gerekçesiyle iptal etmesine 
rağmen, aynı yetki yasasına dayanarak, Hükümet, bu kanun kuvvetindeki kararnameyi aynı 
şekilde çıkarmış ve uygulama alanına koymuştur. Bilahare, Anayasa Mahkemesi, bu yetki ya
sasını da iptal ettiği halde, Hükümet, bu yetki yasasına dayanarak çıkarmış olduğu kanun kuv
vetindeki kararnameleri ülke çapında uygulamaya devam etmiştir. Oysa ki, bu kararnameler, 
yetki yasasının iptaliyle mesnetsiz kalmışlardır. 

Yine, Anayasanın 91 inci maddesinin birinci fıkrasıyla, 121 inci maddesinin üçüncü fıkra
sına dayanılarak çıkarılan kanun hükmünde kararnameler, olağanüstü duruma ilişkin olduğu 
için, yine aynı yasanın birinci fıkrası gereğince "Anayasa Mahkemesinin denetimine tabi değildir" 
denilmektedir. Ancak, bu kanun hükmündeki kararnamelerin yasa durumuna gelmesinde, Mec
listeki denetim yolu açık tutulmuştur. Denetime kapalı plan husus, olağanüstü duruma ilişkin 
kararnamelerin, olağanüstü durumun uygulandığı alanla sınırlı olmasıdır. Olağanüstü duru
ma dayanılarak böyle olduğu ileri sürülerek ya da bu izlenim verilerek böyle olduğu bahanesi
ne sığınılarak, olağanüstü durum dışında ve bölgeyi aşacak biçimde düzenleme yapılırsa, ka
nun hükmündeki kararnamelerin de iptali için Anayasa Mahkemesine gidilmesinin gerekli ol
duğuna inanıyoruz. 

Son kanun hükmünde kararnamenin içeriği -yani, 414, 421 sayılı kanun hükmündeki ka
rarnamelerden bahsediyorum- yasal düzenlemeleri zorunlu kılan hususlarla doludur. Yapılan 
değişikliklerle de hukukun üstünlüğü ilkesi çiğnenmekte, temel hak ve özgürlüklere Anayasa 
ve yasalarda belirtilenlere yeni kısıtlamalar getirilmektedir. Bu kanun hükmündeki kararna
menin 5 inci maddesiyle ceza konulmakta; böylece, Anayasanın 38 inci maddesi çiğnenmekte
dir. Kararname, hukuk devleti ilkesinin temel direklerinden yargı bağımsızlığını ve adalet duy
gusunu ciddî şekilde zedelemektedir. Kararname ile, temelinde hukuka aykırı olan olağanüstü 
hal bölgesi dışına çıkarmak, yani sürgün yetkisi daha da genişletilmekte, Olağanüstü Hal Böl
ge Valisine, Devlet Güvenlik Mahkemesinde dava açma isteminde bulunma yetkisi verilmekte
dir. Kararnamede, verilen hukuka aykırı yetkilerin kullanılmasının yargısal denetimi böylece 
engellenmiştir. 

Kamu düzeninin bozulması, bölge halkının heyecanlanması gibi soyut kavram ve göster
geler kullanılarak, basının haber vermesi, yorum yapması engellenmekte, matbaaların kapatıl
ması yetkisi tanınmaktadır. Böylece, Anayasa ile yasaklanmış sansüre yeniden hayatiyet ka
zandırılmaktadır. 

Kararnamenin 3 üncü maddesinde belirtilen grev, lokavt yetkisinin kullanılması, irade be
yanı, referandum gibi sendikal faaliyetleri durdurmak veya izne bağlamak şeklindeki değişik
liklerle de, çalışma hayatında çalışma ve sendika özgürlüğü, toplu iş sözleşmesi ve grev hakkı
na aykırı düzenlemeler getirilmiştir. 
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Biz, Sosyaldemokrat Halçı Parti olarak, bütün bu yeni değişikliklere gerek olmadığına 
inanarak, güneydoğuya ve ülkemize iç huzur ve barışı getirme görüntüsü altında yeni kısıtla
malar, yeni hukuk çiğnemeleri, insan hak ve özgürlükleri kısıtlama ve ihlalleri ülkeye ve yöreye 
onarılması zor sosyal çalkantı ve bunalım getireceğinden ciddî şekilde endişe duymaktayız. 

Yine, Hâkim ve Savcılar Yüksek Kurulunun mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik temi
natları esaslarına göre kurulup görev yapması, bir Anayasa gereğidir. Hâkimler ve Savcılar Yük
sek Kurulunun bugünkü oluşumu ve işleyiş şekli konusunda hiçbir değerlendirme ve hiçbir sa
vunma inandırıcı olamaz. Sorun kişilere, kişiliklere bağlı olmadan öte, kurumsal bir sorundur, 
yargının bağımsızlığı sorunudur. 

Kurulun bağımsız sayılabilmesi için; Cumhurbaşkanınca seçilen S üyenin Danıştay ve Yar
gıtay tarafından seçilmesi. Bu tür seçim, hem daha demokratik ve işin özüne uygun, hem de 
kurul üyeliğine talip olacak pek çok değerli yargıcın, seçilemeyip, Cumhurbaşkanınca refüze 
edilmiş sayılması endişesini gidericidir ve rahatlatıcı bir sistemdir. 

Keza, Adalet Bakanı ve Müsteşarının kurulda bulunması, kurulun tarafsızlığını zedele
mektedir. Kurulun, Adalet Bakanlığı dışında müstakil bir binada ve müstakil bir sekreterya 
ile de çalışması zorunludur. 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım, 5 dakikanız var efendim. 

ORHAN VELt YILDIRIM (Devamla) — Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun bün
yesinde ve üyelerinin seçilmesinde değişiklik yapılması yetmez; Cumhurbaşkanınca, Danıştay 
üyelerinin dörte birinin seçilmesi esasının da kaldırılması gereklidir. 

Siyasal iktidarın hukuk devletinin temel kurumlarından olan idarî yargının sınırlarını ve 
Danıştayın yönetsel ve yargısal görev yetkilerinin daraltılma gayretleri nihayet başarıya ulaş
mıştır. tptal davasında menfaat şartının sınırlandırılmış olması, doğrudan doğruya ihlalin ge
rekliliğinin aranması, idari dava tanım ve anlayışından uzaklaşma sonucunu doğurmuştur. Yü
rütmeyi durdurma kararlarına karşı getirilen itiraz müessesesi, vatandaştan çok idareyi koru
yucu ve idareye zaman kazandırıcı niteliktedir. 

Ayrıca, idare mahkemelerine verilen kararların temyiz aşamasında işin esasını sonuçlan
dırma, görev ve yetkisi olmayan bölge idare mahkemesi yürütmeyi durdurmaya itirazda incele
me yapacak ve karar verecektir. Bu da, fevkalade büyük sakıncalar yaratıyor. 

Danıştay dava daireleri tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararlarına itirazların işin 
uzmanı olmayan diğer dairelerden oluşan kurulda incelenmesi de bir başka sakıncalı durum 
yaratmaktadır. 

Danıştayın ilk derece mahkemesi olarak baktığı davaların temyizen incelenmesinde İsrar 
etme yetkisinin kaldırılması, temyiz müessesesi ile bağdaşmayan, bir alt mahkemeye tanınan 
yetkilerin üst mahkemeye tanınması sonucunu doğurmuştur. 

Danıştay Kanununun 38 inci maddesinde yapılan değişiklikle, idare dava dairelerinde, ilk 
derece mahkemesi olarak verilen kararlar, tdari Dava Daireleri Genel Kurulunca temyizen in
celenebilecektir. Bu husus, Danıştayda birinci derecede incelenen dava dosyalarının çokluğu, 
tetkik hâkim sayısının azlığı ve uzman üyelerin temyizen incelemeye katılmamaları nedeniyle 
davaların çok uzun zamanda sonuçlanmasına ve adaletin gecikmesine neden olmuştur. Danış
tay Kanununda yapılan değişiklikle, tüzük tasarılarının kanuna uygunluklarının sınırlı olarak 
inceleneceği ve sonucunu belirten bir rapor tanzimiyle yetinilmesi de ayrı bir sakınca yaratmıştır. 
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tdarî Yargılama Usulü Kanununda asıl yapılması gereken değişiklik 20 nci maddenin ye
niden düzenlenmesi ve bu maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarının kaldırılması olmalıydı. 
"Danıştayla idare ve vergi mahkemelerinin celbine karar verdikleri bilgi ve belgeleri, devletin 
güvenliğine veya yüksek menfaatlarıyla birlikte yabancı devletlere de ilişkinse, Başbakan veya 
ilgili bakan gerekçesini de bildirmek suretiyle söz konusu bilgi ve belgeleri vermeyebilir" denil
mektedir. Böylece gizli belge veya dosyalar, taraf vekillerine incelettirilmemektedir. 

1602 sayılı Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun 52 nci maddesiyle, 1972 yılında 
getirilen ve idarî yargılamada genişletilen gizlilik uygulaması sonucu, davada taraf olan kişi 
veya vekili kendi aleyhlerine olan belgeleri görememektedirler. Açtığı idarî davada, idare tek 
taraflı olarak ve keyfî bir şekilde istediği belgeye "Gizlidir" damgasını vuracak ve davayı açan 
veya vekili bu belgeyi inceleyemeyecektir. Neyle suçlandığını bilmeyen taraf kendisini nasıl sa
vunacaktır? idareye veya yargıca açık; ama ilgilisine, davacısına kapalı belgelerle, sağlıklı bir 
yargılama gerçekleşemez. 

Acaba mahkeme kararını verirken bu "Gizli" denen belgeleri değerlendirmek, kararını 
gerekçeli vermek durumunda değil midir? Gizlilik, kararda da sürerse, bu hukuken sağlıklı bir 
karar olabilir mi? Kanaatimizce, bu karar şüpheli karar olacaktır. Adalette şüphe varsa, devle
tin temeli sarsılır. Adaletsiz devlet, savunmasız adalet olamaz. 

Batıda gizli belge usulünün terkedilmesine neden olan olayların başında meşhur Dreyfus 
davası gelmektedir. Fransa'da 1894 yılında Yüzbaşı Dreyfus askerî mahkemeye gönderilen, ken
disinden ve avukatından saklanan bir belgeye dayanılarak mahkûm edilmişti. O tarihte ünlü 
yazar ve düşünür Emile Zola Dreyfus'un mahkûmiyetini haksız buluyor ve devrin Cumhur
başkanına hitaben bir açık mektubu yayınlamaktan yargılanıyordu. Bu konuyla ilgili olarak, 
Fransız Parlamentosunda konuşan Clemenceau'nun şu sözleri fevkalade ilginçtir : "Gizli bel
ge; bunun ne demek olduğunu biliyor musunuz? Bu, bir insanın ondan gizlenen bir belgeye 
dayanılarak yargılanması, mahkûm edilmesi; kendisinin, çocuklarının, ona yakın herkesin şe
refsizliğine hüküm giymesi demektir. Baylar, içinizde hanginiz bu şartlar altında mahkûmiyete 
isyan etmezsiniz? Şekil gerçeğe hiçbir zaman tercih edilmemelidir." 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak yüz yıl önceki bu olayların benzerleri her gün ülke
mizde yaşanmasın istiyoruz, Türkiye'de çağdaş Dreyfus'lar olmasın istiyoruz, insanlar şerefle-
riyle yaşasın istiyoruz. 

Savunma hakkı, zaman gelmiş imparatorlara, ülkesini tek sözüyle titretenlere de lazım 
olmuştur. Kime, nerede, ne zaman ve nasıl gerekeceği hiç belli olmaz. 12 Eylülü izleyen dö
nemde etkin devlet görevi sırasında, adlî ve idarî yargıda savunma hakkıyla ve yargıyla ilgili 
kısıtlamalara ses çıkarmayan bir ünlü general, kişiliğine vaki tecavüz karşısında savunma hak
kına sığınmak zorunda kaldı, avukatları vasıtasıyla hakkını Danıştayda aradı ve ne mutlu ona 
ki, yargılandı. Avukatları vardı, hakkını savundular ve Türkiye'deki yargıçlar, haklı olduğu için, 
hakkını verdiler. 

Sayın milletvekilleri, gerçekleri görmenin zamanı gelmiş hatta geçmiştir. Muhalefetiyle, 
iktidara mensup milletvekilleriyle aklımızı başımıza toplayalım ve milletin bize emanet ettiği 
cumhuriyet rejimini gelin hep birlikte koruyalım. Çünkü, rejim sinsice yıktırılmaktadır. Bu
nun temelleri çağdaş bir Anayasa olan 1961 Anayasasının 1972 yılındaki değişiklikleriyle atıl
mıştır. 1980 yılında gerçekleştirilen darbenin ta o zamanda hazırlığı başlamıştır. "Güçlü idare" 
sloganıyla yasama organının görevleri -kısıtlanmış, idarenin siyasal kanadı olan Bakanlar 
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Kurulundan ziyade, üst derece bürokrasi güçlendirilmiştir. Halkın iradesini temsil eden parla
mentonun dışında Millî Güvenlik Kurulu gibi bazı kurullara çeşitli iradeler izafe edilmiştir. 1980 
darbesiyle yargı erkinin temel şartı olan hâkim teminatı ve bağımsız Yüksek Hâkimler Kurulu 
ortadan kaldırılmak suretiyle, idarenin yargı erkine üstünlüğü sağlanmıştır. 12 Eylül 1980 dar
besiyle asker gücünü de arkasına alan cumhuriyet düşmanı düşünce, uyduruk bir anayasa ya
parak ve bu anayasaya dayanarak çıkartılan çarpık, antidemokratik seçim sistemiyle, cumhu
riyet rejimini, sahte Kemalist maskeciler süratle yıkıntıya doğru götürmüştür. 

Sayın milletvekilleri, günümüzde, ülkemizin genel konumuna bir baktığımızda, Parlamento 
gerçekten çalışıyor mu ve kimilerince yozlaştırılmak mı isteniyor? Gerçekten, bugün Parlamen
toda gerçek bir muhalefet imkânı var mı; varsa, iktidarca, muhalefetin olumlu eleştiri ve öne
rilerine kulak veriliyor mu? tdare ne yapıyor Yargı erkinin bağımsızlığı kaldı mı? 

Sayın milletvekilleri, rejimimiz, cumhuriyet, tarihinin en bulanık, en belirsiz, en alacaka
ranlık dehlizinde kaygan ve eğri bir yüzeyde kayıyor. Nedenini soracaksanız, işte ülkenin genel 
görünümü : Din görevlilerimiz Rabıta örgütünce petrodolarla besleniyor. Yurt savunmasında 
çok gizli bir görevi olan askerî örgütün Amerikan Doları ile finanse edilip, Amerikan yardım 
heyetiyle aynı binada çalıştığı, fakat, ülke başbakanının dahi bundan haberi olmadığı bir ülke. 

Üniversitelerin, Arap bankalarından gelen sözde araç-gereç yardımı ile uydulaştırılmaya 
çalışıldığı bir Türkiye. 

Millî kültür ne âlemde?.. Millî kültür etiketi altında sunulmaya çalışılan kültür boşluğu
nun, vakum gibi, önüne gelen her türlü kültürü içine çektiği bir ülke. Dizboyu cehalete gömül
müş debilitenin tercih nedeni, kurnazlığın devlet adamlığı, yalanın zekâ sayıldığı bir ülke. Tek 
adamın parmağına takıp savaşa sürükleyebileceği bir ülke. Nedenleri bilinen, fakat bu neden
leri kendilerine bile açıklamaktan çekinenlerin, tek adamın peşine takılıp sürüklendikleri ve 
beraberinde sürükledikleri bir ülke... Yani, Türkiye... 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım... 
ORHAN VELt YILDIRIM (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım; müsahamanıza 

sığınıyorum ve bitiriyorum. 
Efendim, ben sadece iktidar mensuplarını eleştirmiyorum; bakın şimdi muhalefete ait 

hususlara da dokunacağım, öneri ve eleştirilerimizi birlikte getiriyoruz; ama, soracaksınız, peki, 
biz ülkeyi bu konuma sürüklüyoruz da acaba siz, değerli muhalefet mensubu milletvekilleri, 
niye sesinizi çıkarmıyorsunuz veya sesiniz çıkıyor da kimsecikler duymuyor mu? Bu konuda 
siz de haklısınız; biz dönelim bir de kendimize bakalım. Türkiye'de Parlamentonun konumun
dan bahsediyoruz. 

Türkiye'nin gündemine devam ediyoruz : Hastayı kurtarmak ve sadece kan vermek için 
akla gelen NATO'nun yoksul akrabası Türkiye. "Ortak manevralarda suya düşen eski kamyo
nu çıkarmaya çalışırken, yanlarından geçen süper modern silahlı ABD askerlerine şaşkınlıkla 
bakılıyordu" diye Batı basınında kendisiyle alay edilen Türkiye ve işin acı tarafı, bir avuç do
larla birkaç varil petrole kanını vermeye boyun eğen, Batı'nın insan deposu Türkiye. 

tşte, sayın idare edenler ve onlara destek veren İktidar Partisinin sayın milletvekilleri, bu 
idare şeklinizle rejimi yıkmak üzeresiniz. 

Şimdi, muhalefeti biraz eleştireceğim. Türkiye'nin içinde bulunduğu bu bulanık ve karan
lık geçit, öyle, kınama demeçleriyle, bilmem kaç imzalı kınama duyurularıyla, Atatürk'e 
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yakınma gösterileriyle, özel deftere süslü yazılar yazmakla aydınlığa çıkabilecek geçitlerden de
ğildir. Hastalık büyük. Virüs, adalete bile bulaşmıştır. Ülkenin talihsizliği, dünyanın devrim-
karşıdevrim gelgitleri ve çalkantılarında, yarını görmekten yoksun, ufuksuz, temelsiz, karan
lık ellerde kalmış olmasıdır. 

Haklısınız sayın iktidar Partisi mensubu milletvekilleri; bu iş, artık siyasî partilerin grup
larındaki eleştirileriyle veya basın toplantısındaki konuşmalarla, vicdan yıkama çabalarıyla ge
çiştirilecek kadar hafif değildir; bu iş, "ülkeyi bu hale getirenlerin yüzüne karşı eleştirilerimi 
yapıyorum, daha ne yapayım'' gibi yalancı pehlivan perşrevleriyle geçiştirilecek kadar da ucuz 
değildir. "Bu iş, iyi olur, iyi olur; ama zaman lazım" gibi tevekkülle gömülecek kadar da yu
muşak değil... Rejim çatırdıyor!.. Tüm kurum ve müesseseleriyle bu çatırdama sesleri eğer an-
diçtiğimiz bu kürsüden ve bu Parlamentodan duyulmuyorsa, bir gün gelir, bu Parlamentoyu 
bizler ve sizler de arar duruma geleceğiz. 

Danıştaytn, Türkiye'nin en bunalımlı dönemlerinde, demokrasinin askıya alındığı dönem
lerde bile verdiği cesaretli, sağlıklı, hukuka uygun kararlar ile, Türk, toplumu, Türk insanı ve 
laik demokratik hukuk devleti için güvence olduğu açıktır. Hele 1402 sayılı Sıkıyönetim Yasası 
uyarınca görevlerine son verilen memur, diğer kamu görevlisi ve hatta işçiler için kısa süre ön
ce Danıştayın verdiği karar "Türkiye'de yargıçlar var" dedirten bir karardır. Sade kamu göre
lilerinin yanı sıra, müsteşarı, valiyi, dekanı, rektörü, hatta yargıç ve savcıyı büyüteçle incele
meye kalkanların elini tutan güvenlik soruşturması yönetmeliğinin iptali kararı ayrıca övgüye 
değer bir karardır. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak, Danıştayımızın ve idarî yargımızın her türlü güçlü
ğe, fiilî ve hukukî engellere karşın, geleneksel, sağlıklı karar üretme yolunda ödünsüz ilerleye
ceğine, ülkemiz insanına güven veren niteliğini koruyacağına inanarak, bu inanç ve duygularla 
1991 malî yılı Danıştay bütçesinin, ülkemiz Danıştay mensuplarına, halkımıza ve Meclisimize 
uğurlu olmasını diler, Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim. 
Buyurun Sayın Neidim. (DYP sıralarından alkışlar) 
Sayın Yıldırım 8 dakika fazla süre kullandı. Tabiî, zatı âlinizin de aynı süreyi kullanmanız 

hakkınızdır efendim; zamanlamanızı ona göre ayarlayabilirsiniz. 
DYP GRUBU ADINA AHMET NEİDİM (Sakarya) — Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; Danıştay Başkanlığı 1991 bütçesi üzerinde Doğru Yol Partisinin görüşlerini arz etmek üze
re söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'de demokratik gelişmenin Tanzimatla başladığı söylenir. Bir-
kısım tarihçilerimizin de bu konuyu Kanunî Sultan Süleymana kadar uzattıklarını da bilmek
teyiz. Muhteşem Süleyman'ın en büyük eseri, Kanunnameleridir. Bu Kanunnameleri incelerse
niz bütün tebaanın ceza hukuku yönünden eşit olduğu söylemektedir. Yine şahsî hukuk yö
nünden de eşitlik ilkesini koymaktadır. Kanunî Sultan Süleyman'ın muhteşem bir imparator
luk kurmasının temelinde, Osmanlı Devletine bir hukuk devleti niteliği kazandırması yatmak
tadır. Nitekim, bugün, Kanunî Sultan Süleyman'ın Waşhington'da kongre salonunun galeri
sinde büstü varsa, o, kılıcının hakkından ötürü değil, o, koyduğu kanunlardan ve hukuk devle
ti ilkelerinden doğmaktadır. 
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Değerli milletvekilleri, bunu niçin söyledim. Osmanlı geleneğimizde de hukuk devleti var, 
bizim devlet geleneğimizde de hukuk devleti var. Türkiye'de hukuk devleti arayışları içinde bu
lunduğumuz bugünlerde gözlerimizi maziye çevirmekte fayda gördüm. 

Sayın milletvekilleri, tanzimat, o hukuk devletinin bozukluğunu düzeltmek için ortaya çıktı 
ve biz-tanzimattan bu yana tekrar bir hukuk devletini kurmaya uğraşıyoruz; hangi hukuk dev
letini?... Sultan Süleyman'ın hukuk devletini. Şimdi geliniz, çok tarafsızca kendi tarihimizin 
de galerilerinde biraz gezerek, günümüzün şartlarını da dikkate alarak, nasıl bir hukuk devleti 
ortaya çıkarabiliriz ve bir hukuk devleti çıkarmaya niçin mecburuz, birlikte arayalım. 

Eğer, ülkeyi idare edenler, milletin hür iradesiyle gelip giderlerse, millet iradesi üstün irade 
haline gelmişse, ülkede, iktidarlar, kansız, kavgasız, entrikasız el değiştiriyorsa, devleti oluştu
ran kuruluşların hepsinin yeri, görevi, yetkisi, sorumluluğu belli ise ve bu kural da işliyorsa 
ve gene ülkede adalet hızla ve düzgün olarak dağıtılabiliyorsa, her şey vatandaşın gözünün Önün
de, açık, alenî oluyorsa, kanun önünde herkes eşitse, hak arama yolları sonuna kadar açıksa, 
şayet kişi insanca yaşayabilecek imkân ve vasıtalara kavuşmuşsa, işte böyle bir rejim hür ve 
demokratik bir rejimdir; bu devlet de bir hukuk devletidir. 

Sayın milletvekilleri, Danıştay, yüksek yargı organları arasında yer alan yüce bir kurulu
şumuzdur. Yüksek İdare Mahkemesi ve diğer yandan da danışma ve inceleme mercii olmak 
üzere iki temel fonksiyonu bulunmaktadır. Danıştay, Anayasanın 15S inci maddesinde belirti
len yargı görevini iki şekilde icra etmektedir. 2S7S Sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde sayılan 
ve ilk derece mahkemesi olarak bakacağı davaları çözümleyerek sonuçlandırır, öte yandan, yi
ne aynı kanunun 25 inci maddesinde belirtildiği üzere, idare ve vergi mahkemeleri tarafından 
verilen kararları temyiz yoluyla inceler ve karara bağlar. 

Danıştayımız, bu görevleri dışında, Başbakanlık veya Bakanlar Kurulunca gönderilen ka
nun tasarı ve teklifleri hakkında görüşünü bildirmek, tüzük tasarılarını, imtiyaz sözleşme ve 
şartamelerini incelemek, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık tarafından bildirilen diğer konu
lar hakkında görüş bildirmek suretiyle görev ifa etmektedir. 

Değerli milletvekilleri, idarî yargıdaki ihtilafları halletmek üzere, 20 Ocak 1982 tarihinde 
yürürlüğe giren 2576 ve 2577 sayılı Kanunlarla idare mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri 
ve vergi mahkemeleri adı altında yeniden mahkemeler kurulmuştur. Bu suretle, Danıştayın yü
kü kısmen azaltılmış ve hizmet, vatandaşın kolaylıkla istifade edebileceği verimli hale getiril
miştir. Gerek Danıştay, gerekse, vergi ve idare mahkemelerinde çalıştırılacak olan hâkimleri
mizin iyi yetişmiş olması, hizmetin görülmesinde çok önemlidir. Danıştay, bu hizmetlerini, 2'si 
idarî, 8'i de dava dairesi olmak üzere, toplam 10 daire marifetiyle vermektedir. 

Danıştay, çeşitli dava daireleri yoluyla yaptığı yargısal denetimini, açılan davalar üzerinde 
idarî tasarrufun yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden, Anayasaya, yasalara, diğer 
düzenleyici mevzuata, hukuka, kamu hizmetinin yararına ve gereklerine uygun olup olmadığı
nı incelemek suretiyle yapar ve kararlarını, Anayasanın 138 inci maddesinde yazılı olduğu üze
re, Anayasaya, kanuna, hukuka ve vicdanî kanaatlerine göre verir. Eğer dava konusu olan ida
rî tasarruf, bu unsurlardan herhangi birine uymuyorsa, o tasarrufu iptal eder. 

Sayın milletvekilleri, burada üzerinde durulması gereken en önemli husus, yargı güvence
sidir. Yargı güvencesi, yasaların erdemli yargıçlar eliyle uygulanmasını gerekli kılar. Bu itibar
la, bilgili yargıç yetiştirmek, hizmetin görülmesinde ve adaletin doğru tecelli ettirilmesinde bü
yük önemi haizdir. 
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Hâkimlerin birtakım özelliklere sahip olması, kamu hukuku ve idarî yargı içinde yetişmiş 
bulunması, idarî yargının gerektirdiği teknik bilgiye sahip olması, idarî alanda tecrübeli olma
sı şarttır. Hukuk devletinde, fertlerin kaderi, idare edenlerin keyfî takdirlerine ve insaflarına 
terk edilemez. İktidar, uygulamalarıyla idarî yargıya kısıtlamalar getirmek istemiştir. Bazıla
rında başarılı olmuşlar, bazılarında da netice alamamışlardır. Danıştay Kanununda yapılması 
düşünülen yeni düzenlemeler, idarenin yargısal denetimi açısından son derece kuşku vericidir. 
idarenin yargı gücü tarafından denetlenmesi, demokrasinin temel şartlarından biridir. Oysa, 
Danıştay, bir danışma kurulu haline getirilmek istenmektedir. Ayrıca, şahsî zarar görmeyenle
rin kamu zarar} bahis mevzuu olsa bile, dava açmamaları için teklif ve tasarılar hazırlanmak
tadır. Çıkarılacak yasaların sadece iktidar lehine düşünülmesi çok yanlıştır, inşallah, bu bariz 
hatalar, en kısa zamanda görülür ve bu tür düşüncelerden vazgeçilir. Çünkü, bunun kimseye 
faydası yoktur. Başlangıçtaki küçük hesaplar, büyük kayıpları meydana getirebilecek zararlara 
sebep olabilirler. 

Şu bilinmelidir ki, hukuk ve adalet, her türlü anlaşmazlık ve uyuşmazlıkları çözmede en 
büyük ve en başta gelen imkândır, tç ve dış barışı da ancak ve sadece hakka inanç, hukuk ve 
hukuka saygı sağlayabilir. Güçlü devletlerin ve tarihe mal olan büyük devlet adamlarının in
sanda ve toplumda hak ve adalet duygularının yerleşmesinde birinci derecede önem vermeleri 
bundandır. Hukuk ve adaletin hâkim olduğu yerde, sadece zulmün, huzursuzluk ve anarşinin 
hakim olduğu bir gerçektir. Hukukun bütünlüğüne dayalı devlette, hukuk, çatışan çıkarları 
uzlaştırarak, toplumun geliştirmesini sağlayan bir iktidar vasıtasıdır. Ferdin çıkarlarını ve var
lığını, toplum içinde ve toplum uğruna eritmeyen, buna karşılık, toplumsal çıkarları da ferdin 
çıkarlarına feda etmeyen, kuvvetlinin zayıfı sömürmediği, sosyal adalete, yani adaletli dağıtım 
ve paylaşma ilkesine dayanan güçlü bir hukuk düzeni ve onun somut bir şekli olan güçlü bir 
hukuk devleti başlıca idealimiz olmalıdır. 

Bu düşünce ve duygularla, Danıştay bütçesinin memleketimize ve milletimize hayırlı ol
masını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayın Neidim. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Antalya Milletvekili Sayın Hasan Çakır; buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA HASAN ÇAKIR (Antalya) — Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Danıştay bütçesi hakkında Anavatan Partisi Grubu

nun görüşlerini belirtmek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Konuşmama başlamadan 
önce, şahsım ve Grubum adına, hepinizi en derin saygılarımla selamlarım. 

Vakit geç oldu. Benden önce partileri adına konuşan değerli arkadaşlarım, Danıştayımı-
zın kuruluşu, görevleri, organları ve tarihî gelişimini huzurlarınızda ifade ettikleri için, ayrıca, 
bu konuları belirtip, kıymetli vakitlerinizi almak istemiyorum. 

Danıştayımız, bugünkü şekline 122 senede gelmiştir, imparatorluk Danıştayı olarak, bir
çok değişiklikler geçirdikten sonra, Cumhuriyet devrinde de Danıştayımızın ilk defa 1924 Ana
yasasının Sİ inci maddesiyle kurulması öngörülmüş ve 1927 senesinde kurulmuş olmasına rağ
men, günümüze kadar, Danıştay Kanununda çeşitli değişiklikler yapılmış, günün ihtiyaçlarına 
uygun hale getirilmesi ve biriken dosyaların devredilmemesi, adaletin bir an önce tecelli etmesi 
için her türlü çalışma yapılmıştır. Buna rağmen, cumhuriyet devrinde görev yapan Cumhuriyet 
Danıştayı da, önüne gelen dosyaların çokluğu sebebiyle, bir sene sonraya binlerce dosyayı dev
retmek mecburiyetinde kalmıştır. 
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Sayın milletvekileri, hukuk devleti diyoruz, hukukun üstünlüğü diyoruz ve devletimizin 
demokratik, laik bir sosyal hukuk devleti olduğunu iftiharla her zaman söylüyoruz. Hukukun 
üstünlüğünün gerçekleşmesi için kanun hâkimiyetinin sağlanması lazım. Hukuka ve kanunla
ra, idare edenlerin ve idare edilenlerin saygılı olması lazım, tşte, hukuk karşısında, devleti ida
re edenlerin haksız veya kanunsuz hareketleri karşısında, vatandaşın devlete karşı hakkını ara
yabilmesi için müracaat ettiği başlıca mercilerden birisi, bugün yüksek idarî yargı organı ola
rak ifade edilen, Danıştayımızdır. 

1927 senesinde Danıştayımız kurulduğunda müracat sayısı 1 500; 1935 senesinde Danışta-
yımıza müracaat sayısı 7 000; 1938 senesiyle 1946 senesi arasında Danıştayımıza müracaat sa
yısı 41 000'i bulmuştur, tşte o tarihten itibaren, Danıştay kendisine yapılan müracaat dosyala
rını zamanında, senesi içerisinde cevaplandırabilmek, bakabilmek imkânını bulamamıştır. Bu
na çare olarak, pek çok tedbirler alınmış, kanunlar değiştirilmiş; fakat, Danıştaydaki dosyala
rın birikmesine bir türlü engel olunamamıştır. 

Bizim öğrencilerimiz zamanlarında idare hukukuna gelen profesörler 1956'h yıllardan iti
baren, bölge idare mahkemelerinin kurulmasını her zaman, her vesileyle ifade etmişlerdir; fa
kat, 6 Ocak 1982'ye kadar da bölge idare mahkemeleri kurmak mümkün olmamıştır. 1576 sa
yılı Kanunla bölge idare mahkemeleri kurulup, Danıştayımızın yükünün azaltılması yoluna gi
dilmiş ise de, 22 yerde idare mahkemeleri, 33 yerde vergi mahkemeleri, 22 yerde bölge idare 
mahkemeleri kurulmuş olmasına rağmen, vatanaşımızın devlet tasarrufları karşısında, idarî 
tasarruflar karşısında hak arayışının çok olması sebebiyle, Danıştayımızdaki dosyalar azalma
mış, her zaman çoğalmıştır. 

Size kısaca 1989 yılı ekim ayı itibariyle sonuçları vermem gerekirse, bu tarihe kadar 15 
579 dosya karara bağlanmış, buna karşılık 34 661 devreden dosya bulunmaktadır. 1990 yılının 
kasım ayına kadar 21 500 sonuçlandırılmış olup, buna karşılık kasım ayında devreden dosya 
sayısının 41 449 olduğunu ifade edersem, Danıştayımızın bugün karşı karşıya bulunduğu yü
kün ağırlığını bir nebze ifade etmiş olurum. 

Bölge idare mahkemeleri kurulmuş olmasına rağmen, idare mahkemeleri ve vergi mahke
meleri kurulmasına rağmen, görüyoruz ki, Danıştayımıza müracaat sayısı, olduğundan her za
man fazla olmuş ve senesi içerisinde veya en kısa zamanda müracaatlara bakma imkânı olma
mıştır. 

Adaletin geç tecellisinin de en büyük adaletsizlik olduğu prensibi nazarı itibara alınarak, 
pek çok merhale kaydetmiş olan Danıştayımızın, bugünkü ağır yükün altından kurtulabilmesi 
için iki çare olduğunu huzurlarınızda ifade etmek istiyorum : Gelişen teknik ve teknolojiye, 
ilerleyen ülkemizin şartlarına göre yeniden bir hukuk reformu yapmak gerektiği kanaatindeyim. 

Bugün, Danıştayımız Ankara'dadır; Türkiye'nin Başkentindedir, merkezî bir durumdadır. 
Yurt, sathındaki bütün davalar Danıştaya yapılmaktadır. Hukuk sistemimizde değişiklik yapı
lıp, jüri sistemi bağımsız mahkemelerimize konulduğu takdirde, Danıştayımızın yükünün azal
tılacağı kanaatindeyim. Hukuk reformu yapmadan veya Danıştay kanunlarında herhangi bir 
değişiklik yapmadan, Danıştayımızın kendisine gelmiş olan dava dosyalarını, zamanı içerisin
de tetkik edip cevaplandırabilmesi için, günlük tedbirleri de huzurlarınızda şu şekilde ifade 
etmek isterim : 
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Damştayımızda 10 daire, 1 Danıştay Başkanı, 70 Danıştay mensubu ve 194 Danıştay tet
kik hâkimi kadrosu olmasına rağmen, Danıştayımız 100 tetkik hâkimi ile çalışmakta; 48 savcı 
kadrosu olmasına rağmen, 28 savcı ile çalışmaktadır. Dosyanın bu kadar çokluğuna rağmen, 
Danıştayın yükünün bu kadar fazla olmasına rağmen, mevcut kadrolarının bile doldurulama
mış olduğunu üzüntüyle görmüş oluyoruz. Gerçi, bugün Adalet Bakanlığına, Yüksek Hâkim
ler ve Savcılar Kuruluna bağlı olan stajyer hâkimlerin, tetkik hâkimlerinin ve savcıların yetişti
rilmesi için 150'ye yakın hâkim ve savcı adayı alınmış olup; bunlar 50'şer kişilik gruplar halin
de, vilayetlerde, bölge mahkemelerinde, Danıştayda stajlarını tamamlamak ve merkezde de iç 
kurs tanzimi suretiyle yetiştirilip, kısa zamanda Danıştayımıza tetkik hâkimi ve savcı olarak 
verilmesine gayret edilmekte ise de, bunun en kısa zamanda olmasını temenni etmekteyiz. Bu 
konuda kanunî değişikliğin yapılıp, hâkim staj süresinin 2 seneden 1 seneye indirilebilmesi du
rumları nazarı itibara alınmalıdır. 

Danıştayımızın gerçekten fedakâr elemanları, imkânsızlıklar içerisinde, yokluklar içeri
sinde, üstün gayret ve mesai sarf ederek vatandaşlardan kendilerine intikâl etmiş olan müraca
atları veya ikinci derecedeki temyiz dosyalarını elden çıkarmaya her türlü gayreti göstermekte
dirler. Buna karşı, kadro yetersizliği ve eleman azlığı sebebiyle, Danıştayımız, bu kadar ağır 
yükler altında bulunmasına rağmen, Danıştay mensuplarının mevcut ihtiyaçları zamanında gi
derilebiliyor mu? Onların istekleri ve dilekleri nazarı itibara alınıyor mu? Bu hususu Hüküme
timizin dikkatle incelemesi lazım. 

Danıştay mensuplarımız için, Hükümetimiz zamanında, gerçekten, oldukça lojman alın
mıştır; hâlâ lojman sıkıntısı mevcuttun 1991 senesi içerisinde bu sıkıntının da telafi edileceğine 
inanıyorum. 

Ayrıca, bu kadar üstün gayret gösteren Danıştay mensuplarımızın, Danıştay görevlileri
mizin yazın dinlenmeleri ve eğitimde bulunabilmeleri için, 1987 senesinde Manavgat'ta yer te
min edilmiş ve inşaatına başlanmış olan eğitim tesislerinin 1991 senesi içerisinde neticelendiri
lerek, Danıştay mensuplarının istifadelerine sunulmasında büyük fayda mülahaza etmekteyiz. 

Ayrıca, bugünkü imkânsızlıklar sebebiyle, Danıştayımızın talep etmiş olduğu araçların büt
çeye konulamamış olduğunu esefle tespit etmiş bulunuyorum, önümüzdeki yıllarda, ilk büt
çemizde, Danıştayımızın ihtiyacını karşılayacak araçların verilmesini faydalı ve zarurî gör
mekteyiz. 

Danıştayımızın, gerek personelinin dinlenme ve moral eğitimi, gerek yazı işlerindeki araç
ların en modern araçlarla değiştirilmesi ve gerekse memurlarının da ihtiyaçları nazarı itibara 
alınarak, huzur ve güven içerisinde, Danıştay mensuplarımızın, binlerce, onbinlerce dosyadaki 
davaya bakabilmeleri için, her türlü ihtiyaçlarının giderilmesinin faydalı olacağı kanaatinde
yim ve Anavatan Hükümetinin önümü/deki sene bu hususları nazarı itibara alacağına da ina
nıyorum. 

Geçmişte olduğu gibi, önümüzdeki yıllarda da, Danıştayımızın, üstün gayret göstererek, 
birikmiş olan dosyaları elden çıkaracağına inanıyorum. 

1991 yılı bütçesinin, Danıştay mensuplarına ve milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını dili
yor, hepinize en derin saygılarımı sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakır. 
Gruplar adına konuşmalar tamamlanmış bulunmaktadır. 

— 265 — 



T.B.M.M. B : 45 11 . 12 . 1990 O : 2 

Şahısları adına, lehinde söz isteyen sayın üye bulunmadığına göre, aleyhinde, İstanbul 
Milletvekili Sayın Mehmet Ali Eren?.. Yok. 

Danıştay Başkanlığı bütçesi ve kesinhesabı üzerindeki görüşmeler tamamlanmış bulun
maktadır. 

Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler. .. Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

/. — Danıştay Başkanlığı 1991 Malî Yüı Bütçesi 

A — CETVELİ 

Prog. 
Kodu 

101 

111 

900 

A ç ı k l a m a 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Yargı Danışma ve tnceleme 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 

5 552 000 000 

17 313 000 000 

834 000 000 

23 699 000 000 

Danıştay Başkanlığı bütçesinin bölümleri kabul edilmiş bulunmaktadır. 

2. — Danıştay Başkanlığı 1989 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Danıştay Başkanlığı 1989 malî yılı kesınhesabının bölümlerine geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
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1989 YILI DANIŞTAY BAŞKANLIĞI 

A — CETVELİ 

Genel ödenek 
Prog. Açıklama toplam 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 2 398 030 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Yargı Danışma ve inceleme Hizmetleri 6 079 520 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 345 665 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

GENEL TOPLAM 8 823 215 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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Danıştay Başkanlığı 1989 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiş bulunmaktadır. 
Sayın milletvekilleri, böylece, Danıştay Başkanlığının 1991 malî yılı bütçesiyle 1989 malî 

yılı kesinhesabı kabul edilmiştir; hayırlı olmasını temenni ederim. 
Bugünkü program tamamlanmış bulunmaktadır. 
Yarınki programda yer alan kuruluşların bütçe ve kesinhesaplarını görüşmek için, 12 Ara

lık 1990 Çarşamba günü saat 10.00'da toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.50 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — izmir Milletvekili Akın Gönen'in, Türk tütüncülüğünün rekabet gücünü koruması için alı

nacak önlemlere ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakam Adnan Kahveci'nin yazılı cevabı (7/1679) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Maliye ve Gümrük Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını arz ederim. 

20.11.1990 

Akın Gönen 
tzmir 

tzmir Sigara fabrikası işçileri kendi fabrikaları dışındaki fabrikaların hepsinde çift vardi
ya çalışma yapıldığını sadece kendi fabrikalarında sebepsiz olarak ve diğer fabrikalarla arala
rındaki eşitlik bozularak tek vardiya yapıldığını beyan etmekte ve bu durumun kendilerini za
rara uğratarak üzdüğünü ifade etmektedirler. 

15.4.1988 tarihinde TBMM KİT Komisyonu toplantısında o zamanki genel müdüre yö
nelttiğim soruda yabancı sigara ithalinin zaman içerisinde artma göstereceğini Türkiye'deki si
gara tüketim pazarında Türk tütünü aleyhinde bir eksilme yaratacağını, sigara üretiminin düş
me gösterdiğini ifade ederek bu durum sigara fabrikalarında işçinin fazla mesai, vardiya gibi 
konularında sıkıntı yaratacağı gibi işsizliğin büyük bir sorun olduğu ülkemizde sigara üretim 
sektöründe iş talebinin duracağını ifade ederek bu konuda DPT, Bakanlık ve Tekel Genel Mü
dürünün ciddî çalışma yapmasını ve bilgi vermesini istemiştim. 

Aradan geçen zaman içerisinde o günkü endişelerimin haklılığı konusunda bu mektup beni 
bu soruyu sormaya mecbur etmiştir. 

Soru 1. — Türk tütüncülüğünün rekabet gücünü koruması için elzem olduğuna inandı
ğım ve şu anda bizim gibi şark tütünü üreten rakip ülkeler olan Yunanistan, Bulgaristan ve 
Yugoslavya'nın uyguladığı "Güdümlü Fermantasyon Tekniği" neden hâlâ pilot çalışma safha
sından yaygın uygulamaya geçirilmemektedir? 

Soru 2. — Bu konuda büyük yatırım gerekmemesine rağmen neden kalitede ana proble
min hallinde "Tütüncülüğü Geliştirme Fonu" ve Ekici Tütün Piyasaları Destekleme Kararna
meleri gereği tesis edilen kaynaktan alınao meblağ Cebri Fermantasyon uygulamasına bir an 
önce ve zarurî olarak geçmek için kullanılmamaktadır. 
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Gerek ham tütün ihracımız için şart olan gerekse sigara kalitemizin yükselmesi için zarurî 
olan "Cebri Fermantasyon konusuna" genel bütçeden yeterli pay neden hâlâ yeterlice ayrıl
mamaktadır. 

3. — Bu konu için bugüne kadar yapılan yatırım ne kadardır? Ne kadar kaynak gerekiyor? 
4. — Bu tempo ile gidilirse kaç yıl sonra tam olarak uygulamaya geçilinebilir? 
5. — tzmir sigara fabrikasındaki filitresiz üretim yapan 20 makina her geçen gün pazar 

kaybetmesine rağmen neden hâlâ fılitre makinası alınarak Rusya'ya filitleri sigara ihracı imkâ
nı olmasına rağmen filitreliye süratle döndürülmemektedir? 

6. — Ege Bölgesinin ihracattaki payının düştüğü tartışmalarının sürdüğü günümüzde böl
genin önemli bir ihraç ürünü olan tütün ve sigara konusunda gerek Cebri Fermantasyon gerek
se sigara üretim yatırımı konusunda ciddî bir bölgesel çalışma var mıdır? Varsa 1990 yılında 
yapılan yatırımın gerçekleşme oranı nedir? 

7. — Rusya'ya tzmir Maltepe sigara ihracatı artışı gözönüne alınarak vardiyalı çalışmaya 
geçme yönünde bir çalışma yapılmaktamıdır, yaptırma düşünülür mü? 

T.C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

(Bağlı ve ilgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı) 11.12.1990 
SAYI : BtK. 40. 05/4-1-4164 

KONU : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Kararlar Müdürlüğünün 22.11.1990 tarih 
ve 7/1679-6233/27922 sayılı yazısı. 

Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmak üzere tzmir Milletvekili Sayın Akın Gönen ta
rafından sorulan ilgi yazıda belirtilen sorulara ilişkin cevaplarımız aşağıda sunulmuştur. 

Ülkemiz tütünlerine güdümlü fermantasyon uygulanması çalışmalarına 1980 yılında baş
lanılmıştır. Bu maksatla Yugoslav Makedonia Leaf-Tabocco Firması ile görüş alış verişlerinde 
bulunularak personel eğitimi ile bu konudaki inceleme ve araştırmalara başlanılmıştır. Bünye
sinde fazla su ihtiva eden iri kıtali ve kalın damarlı, diğer bir deyişle daha az dayanıklı tütünle
rin doğal fermantasyonları şiddetli geçtiği için bu gibi tütünlerde bozulmalar ve kalite düşme
leri olabilmektedir. Ülkemizde yetişen Doğu ve Güneydoğu Bölgesi tütünleri genelde bu vasıf
ları taşıyan tütünlerdir. Hem zamandan tasarruf, hem de bu gibi tütünlerin kalitelerini yük
seltmek için öncelikle bu bölge tütünlerine güdümlü fermantasyon uygulanması düşünülmektedir. 

Ayrıca güdümlü fenmantasyon çalışmalarında tütünlerin özelliklerine göre değişik rejim
ler uygunlanmaktadır. Uygulanan bu rejimlere göre güdümlü fermantasyon süresi 10-45 gün 
arasında değişebilmektedir. 

Bu konudaki çalışmalar 1985 yılında da devam ettirilerek Tekel Genel Müdürlüğü tarafın
dan deneme mahiyetinde bir adet güdümlü fermantasyon hücresi yaptırılmış, aynı yılın Hazi
ran ayından itibaren de çalışmalara başlanılmıştır. 
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1986 yılında Tekel Bursa Yaprak Tütün işletmeleri Merkez Müdürlüğünde 500 denk "kü
çük tonga" kapasiteli bir güdümlü fermantasyon hücresi kurulmuştur. Yapılan çalışmalar olumlu 
neticeler vermiş ve daha sonra aynı mahalde her biri 500 denk kapasiteli iki hücre yapılarak 
toplam kapasite 1500 denge çıkarılmıştır. 

1989 yılında ise Tekel Tokat Yaprak Tütün Merkez Müdürlüğüne bağlı Erbaa tşletme Mü
dürlüğünde 650 denk "küçük tonga" kapasiteli bir güdümlü fermantasyon hücresi kurulmuştur. 

Bu iki mahalde bulunan hücre kapasitelerinin toplamı 2 150 denkte 53 250 kg.ı bulmuş
tur. Anılan tşletme Müdürlüklerinde güdümlü fermantasyon ile ilgili çalışmalar halen devam 
etmekte olup, olumlu sonuçlar alınmaktadır. 

Ancak, güdümlü fermantasyon teklonojisinden gereği gibi istifade edebilmek için gerekli 
şartları ve koşulları yaratmak gerekmektedir. Ülkemizde bu uygulamaya geçmeden önce bazı 
alt yapıların oluşturulması zorunluluğu vardır. Bu koşulları yaratmadan güdümlü fermantas
yondan gereği gibi yararlanma mümkün görülmemektedir. 

Güdümlü fermantasyon ancak işlenmiş tütünlere uygulanabilmektedir. Çünkü tütünlerin 
özelliklerine ve kalitesine göre rejimler ayarlanmaktadır. Ülkemiz ekolojik şartlarına ve bölge
lere göre değişmekle birlikte doğal fermantasyon Nisan-Mayıs aylarında başlamaktadır. 

Ülkemizde üretilen tütünlerin doğal fermantasyonun başlangıcından önce alım ve işleme
lerinin bitirilmesi gerekmektedir. Ancak, teknik eleman azlığı, depo sıkıntısı, işleme kapasitesi 
yetersizliği nedeniyle bunlar yapılamamaktadır. 

Güdümlü fermantasyonun uygulandığı ülkelere baktığımız zaman eleman, depo, işleme 
kapasitesi... gibi problemleri hallettikleri ve aynı yıl ürünün Kasım-Aralık aylarında ekiciler
den alınmaya başlandığının ve bununla birlikte tütünlerin işlenmesinin de en geç Mayıs-Haziran 
aylarında bitirildiğini görmekteyiz. 

Güdümlü fermantasyonun uygulanabilmesi için tütünlerin tonga tarzında denklenmesi ge
rekmektedir. Bu nedenle ülkemizde özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizde is
kenderiye tarzı olan denklemenin tonga tarzında denklemeye dönüştürülme çalışmaları devam 
ettirilmektedir. Bu amaçla tütünlerin Treshing edilmesi "damarlarının çekilerek yaprağın da
ha küçük parçalara bölünmesi" projeside yürütülmektedir. Bu projede örnek olarak seçilen 
Batman yöresinde yetiştirilen 2 000 ton tütünün beş ay içerisinde Treshing edilmesi için yapıla
cak tesislerin bedeli yaklaşık olarak 10 milyar TL. dır. 

İzmir Sigara Fabrikasında bulunan filtresiz sigara imal makinaları çok eski model olup, 
günümüz teknolojisinde imal edilen yüksek devirli filtre takma cihazlarının akuplesi mümkün 
değildir. Diğer Sigara Fabrikalarımızdan Rusya'ya ihracaatımız devam etmektedir. 

tzmir Sigara Fabrikası mevcut fabrikalarla birlikte kapasite ve üretim seviyesi ile filtresiz 
sigaraların piyasa talebini rahatlıkla karşılayacak durumda olması nedeniyle bu şartlarda çift 
vardiyalı olarak çalışması düşünülmemektedir. Esasen, 1989 yılı itibariyle 10 939 ton/yıl olan 
filtresiz sigara üretim kapasitemize mukabil piyasanın bu dönem içinde 4 780 ton/yıl olan tale
bi tek vardiya ile rahatlıkla karşılanabilecek düzeydedir. Ayrıca, Cibali ve Tokat Sigara Fabri
kaları da tek vardiya halinde çalışmaktadır. 
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1991 yılı için Rusya'ya filtreli sigara ile birlikte filtresiz sigara ihracı konusunda görüşme
ler devam etmekte olup, bu görüşmeler sonunda filtresiz sigara ihracının kesinleşmesi halinde 
tzmir Sigara Fabrikasının da çift vardiyalı çalışması gündeme gelebilecektir. 

Bilgilerine arz ederim. 

Adnan Kahveci 
Maliye ve Gümrük Bakanı 
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3 
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