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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

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

1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile 
1990 malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kurulsular Kesinhesap Kanunu Tasarılarının 
(1/325, 1/326, 1/262, 3/142; 1/263, 3/141) (S. Sayıları: 25, 26; 48,46) tümü üzerindeki görüş
meler tamamlanarak, maddelerine geçilmesi kabul edildi ve tasarıların 1 inci maddeleri okundu. 

Orman Bakanı Vefa Tanır, 
RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan, 
Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlu, 
İleri sürmüş oldukları görüşlerden farklı görüşlerin kendilerine atfolunması nedeniyle bi

rer konuşma yaptılar. 
11 Mart 1992 Çarşamba günü saat 10.00'da toplanmak üzere, birleşime 22.06'da son verildi. 

Hüsamettin Cindoruk < 
Başkan 

Halil Çulhaoğlu Lütfü Esengün 
İzmir Erzurum 

Kâtip Üye , Kâtip Üye 

Iftlay Saygın 
İzmir 

Kâtip Üye 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 
11 . 3 . 1992 Çarşamba 

Tasarılar 
1.—Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu 

Kanuna Bazı Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı (1/359) (Millî Sa
vunma ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 93.1992) 

1:— Efta Devletleri ile Türkiye Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı (1/360) (Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 93.1992) 

3. — İskân Kanununa İki Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı (1/361) (Bayındır
lık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 93.1992) 

4. —-Hayvan Islahı Kanunu Tasarısı (1/362) (Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan 
ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 93.1992) 

5. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Dostluk, İşbirliği ve İyi 
Komşuluk Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/363) 
(Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 93.1992) 

6. — Mera Kanunu Tasarısı (1/364) (Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komisyonları
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 93.1992) 

7. — Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı (1/365) (İçişleri ve Tarım, 
Orman ve Köyişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 93.1992) 

Teklifler 
1. — Antalya Milletvekili Ali Karataş ve 2 Arkadaşının; Abdurrahmanlar Adıyla Bir İlçe 

Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/234) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına (Başkan
lığa geliş tarihi : 53.1992) 

2. — Antalya Milletvekili Ali Karataş ve 2 Arkadaşının; Akçay Adıyla Bir İlçe Kurulması 
Hakkında ICanun Teklifi (2/35) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 53.1992) 

3. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'in; Gıda Mühendisliği Kanun Teklifi (2/236) (Sağlık 
ve Sosyal İşler ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 
5.3.1992) 

4. — İstanbul Milletvekili Naci Ekşi'nin; Arapgir Adı ile Bir İl Kurulması Hakkında Ka
nun Teklifi (2/237) (İçişleri ye Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 
53.1992) 

5. — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının; 6136 Sayılı Ateşli Silah
lar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesinin 4 üncü Fıkrasın
dan Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkındaki ICanun Teklifi (2/238) (Adalet Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 63.1992) 

6. — İçel Milletvekili Fevzi Arıcı'nın, 18.1.1984 Tarihli ve 2927 Sayılı Mahallî İdareler ile 
Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakbnda Kanunun 9 uncu Maddesinin İkinci 
Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi (2/239) (Anayasa ve İçişleri komis
yonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 63.1992) 
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' 7. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğı Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren 18.1.1979 Tarih ve 2177 Sayılı Kanunda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Teklifi (2/240) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tari
hi : 6.3.1992) 

8. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuv
vetleri Personel Kanununun Ek 18 inci Maddesine Geçici (C) Fıkrası ve Geçici Bir Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/241) (Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 6.3.1992) 

9. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Sayılı Ka
nunun 25 inci Maddesine Bir Ek Fıkra ve Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 
(2/242) (Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.3.1992) 

10. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, T.B.M.M. İçtüzüğünün 55 inci Maddesi
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/243) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 93.1992) 

11. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 4 Arkadaşının, Akşehir'in, ti Olması Hak
kında Kanun Teklifi (2/244) (içişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tari
hi : 9.3.1992) 

12. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 20 Arkadaşının, 22.4.1983 Gün ve 2820 Sayılı 
Siyasî Partiler Kanununun 87 inci Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi 
(2/245) (Anayasa ve Adalet komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.3.1992) 

Rapor 
1. — Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı Hakkın

da 20.2.1992 Tarihli ve 3773 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhur
başkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (1/358, 3/325) (S. Sayısı : 53) (Dağıtma tarihi : 11.3.1992) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, binaları tamamlanan ve ihtiyaç duyulan 

yerlere imâm hatip liselerinin açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/248) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.3.1992) 

YazûıSoru Önergeleri 
1. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İli Yoncalı Kaplıcaları Fizik Tedavi 

Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/82) (Başkanlığa geliş tarihi: 
10.3.1992) 

2. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, T.K.I. Seyitömer Dumanlı Yakıt Ünitesi ile 
Tunçbilek ve Seyitömer Termik santrallarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/83) (Başkanlığa geliş tarihi : 103.1992) 

3. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Emet bölgesinde entegre tesisleri kurulup ku
rulmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/84) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 10.3.1992) 

4. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, elektrik makbuzlarının son ödeme tarihlerine 
ilişkili Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/85) (Başkanlığa geliş tari
hi : 10.3.1992) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Yılmaz Hocaoğlu 

KÂTİP ÜYELER : Halil İbrahim Artvinli (Kocaeli), Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 47 nci Birleşimini açıyorum. 
1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanunu Tasarılarıyla, 1990 Malî Yılı Kesinhesap Ka

nunu Tasarıları üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 
Görüşmelere başlamadan önce, Başkanlığın sunuşları vardır; okutacağım : 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı Hakkında 20 
Şubat 1992 tarih ve 3773 Sayılı Kanunun bir defa daha görüşülmek üzere geri gönderildiğine ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/325) 

BAŞKAN — 20 Şubat 1992 tarihli 3773 sayılı Kanunun, Anayasanın 89 uncu maddesine 
göre, bir daha görüşülmek üzere geri gönderildiğine dair Cumhurbaşkanlığımn bir tezkeresi 
vardır, okutup bilgilerinize sunacağım. 

B.Ol.O.KKB.0.00.00.01 5 Mart 1992 
Kan. Kar.39-18/A-3-92-159 

Konu : 3773 Sayılı Karnin Hakkında. ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 21 Şubat 1992 tarih ve A.01.0.GNS. 0.10.00.02/538-2500 sayılı yazı. 

İlgideki yazıya ekli olarak gönderilen 20 Şubat 1992 tarih ve 3773 sayılı "Bazı Kamu Ala
caklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı Hakkında Kanun" incelenmiştir. 

Yapılan düzenlemeyle genel olarak, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle; 

1. Vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz gelmemiş bulunan, 
2. Asılları kısmen ya da tamamen ödenmiş bulunan, 
3. Bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olup Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itiba

riyle ödenmemiş olan, 
Vergi, resim ve harçların tamamı ile bu alacak asıllarına isabet eden gecikme zammı, ge

cikme faizi ve vergi cezalarının ayrı ayrı yüzde 30'unun dört eşit taksitte nisan, haziran, ağus
tos, ekim 1992 ayları sonuna kadar ödenmesi ve ihtilaf, yaratılmaması, yaratılmış ihtilaflardan 
vazgeçilmesi şartıyla kalan yüzde 70* inin tahsilinden vazgeçilecektir. 
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Kanunun gerekçe bölümünde; vergi dairelerinde birikmiş takipli dosyaların sayılarının azal
tılması, idarenin daha etkin bir çalışma ortamına kavuşması, yargı mercilerine intikal eden dos
yaların tasfiyesi suretiyle yargı organlarının iş yükünün azaltılması, Hazineye ek bir malî kay
nak sağlanması ve vergi sistemlerinden doğan haksızlıkların telafi edilmesi için bu yola gidildi
ği açıklanmıştır. 

Bilindiği gibi, Anayasanın "Vergi ödevi" başlığını taşıyan 73 üncü maddesinde; herkesin, 
kamu giderlerini karşılamak üzere, malî gücüne göre, vergi ödemekle yükümlü bulunduğu hü
küm altına alınmıştır. 

Bundan ayrı olarak, vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sos
yal amacı kabul edilmiştir. 

Buna karşılık bu Kanun; devlete olan güveni sarsacak, vergi ahlakını bozacak, mükellef
lerin periyodik af beklentisine sebep olacak, vergi denetimini zedeleyecek ve vergi cezalarının 
caydırıcı etkinliğini azaltacaktır. 

Kaldı ki, ülkemizde zaman zaman çıkarılan af kanunları yargı yükünü belli bir süre azalt
makta ise de, bunu takip eden yıllarda yargıya intikal eden dosya sayısı büyük oranda artmak
tadır. Dolayısı ile, bu Kanun kesin bir çözüm yaratmayacak, bu zamana kadar vergisini zama
nında ödeyen mükellefleri de olumsuz yönde etkileyecektir. 

Şayet vergi ödemekte güçlük çeken küçük esnaf ve tüccarlara bir kolaylık getirilmesi dü
şünülüyorsa, aynen küçük çiftçilerde olduğu gibi, kanunda vergi borcunun makul bir sınırının 
tespit edilmesi gerekirdi. 

Kanunda sadece gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının affı yoluna gidilme
miş, 7 nci ve 8 inci maddelerle gelir, Kurumlar ve Katma Değer vergilerinde belirlenen oranlar
da artış yoluna gidilmesi halinde, vergi asıllarının da affedilmesi yolu benimsenmiştir. 

Daha açık bir ifade ile gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri, vermiş oldukları yıllık be
yannamelerinde vergiye esas alınan matrahlarım 1987 takvim yılından 1990 takvim yılına ka
dar yüzde 40 ila yüzde 20 oranında artırmaları kaydıyla, hiçbir incelemeye tabi tutulmadan, 
beyanlarının üzerinde bir kazanç sağlamış olsalar bile, bu dahi, af kapsamına girecektir. 

Aynı uygulama Katma Değer Vergisi için de getirilmiştir. Bilindiği gibi Katma Değer Ver
gileri üçüncü şahıslardan tahsil edilip, vergi dairelerine yatırılması gereken bir ödeme şeklidir. 

Katma Değer Vergisinde affa gidilmesi, vergi mükelleflerinin haksız kaynak transferine 
yol açacak, vatandaşlardan kesilen Katma Değer Vergisi Hazineye gelir olarak intikaletmeye-
cek, bilakis, vatandaşın parası, bunlan zamanında vergi dairelerine yatırmayan vergi mükel
lefleri için haksız bir kazanç sağlayacaktır. 

Bu maddenin yürürlüğe girmesi üzerine Hazinenin zararı iki şekilde oluşacaktır. 
Birincisi, kötü niyetli vergi mükellefleri tarafından üçüncü şahıslardan tahsil edilen Kat

ma Değer Vergisi Hazineye yatırılmadığından dolayı Hazinenin bu vergiden sağlayacağı geliri 
azalacak. 

İkincisi ve daha önemli husus ise, Hazine kendisine yatmayan Katma Değer Vergisini kap
sayan fatura ve fiş tutarlarını vergi iadesi olarak ilgililerine ödeyecektir. , 

Kanunun 17 nci maddesi aşağıdaki hükmü taşımaktadır : 
"Madde 17. — Bu Kanuna göre ödenecek olan gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi 

cezalarının toplamı doğmalarına neden olacak alacak aslını geçemez." 
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Vergi Usul Kanununa göre, gecikme zammı ve gecikme faizi yüzde 84 oranında, kaçakçı
lık cezası da, ödenmesi gereken vergi borcunun üç katı kadardır. Getirilen madde tüm bu hü
kümleri geçersiz kılacaktır. Zira, bu maddenin yürürlüğe girmesi üzerine 10 milyon TL. vergi 
borcu olan bir vergi mükellefinden gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezası olarak top
lam 10 milyon lira alınacaktır. 

Bu uygulama ile Gelir İdaresini uzun yıllar meşgul eden, dolayısı ile faiz ve ceza toplamı 
ana borcunu geçen vergi mükellefleri ödüllendirilecek, gerçek ödeme güçlüğü nedeni ile son 
yıllarda vergi borcunu zamanında ödeyemeyen vergi mükellefleri ise cezalandırılacaktır. 

Yukarıda da arz edildiği Üzere, kapsam yönünden sınırsız ve miktar yönünden limitsiz bir 
düzenlemeye gidilmiş, vergisini zamanında ödememe alışkanlığı kazanmış yüksek gelir ve ver
gi borcu olanlar da af kapsamına alınmıştır. 

Bundan ayrı olarak, Katma Değer ve Stopaj Vergileri gibi üçüncü şahıslardan tahsil edi
lip, vergi dairelerine yatırılması gereken gelirlerin faiz ve cezalarının affına gidilmesi, ödeme 
güçlüğü ile ilgisi olmadığı gibi, bu tip mükelleflere haksız kaynak transferini, diğer bir deyim
le, direkt sübvansiyonu öngörmektedir. 

Dolayısıyla, vergisini zamanında ödeyen vergi mükellefleri mağdur edilirken, vergi beyan
namesini zamanında vermeyen ve vergi borcunu zamanında ödemeyen mükellefleri ödüllen
dirmekte, bu uygulama ise Anayasanın eşitlik ilkesini zedelemektedir. 

Anayasanın 10 uncu maddesinde yer alan "Kanun önünde eşitlik" ilkesinden ayrılabil
mek için, ortada haklı bir neden ve kamu yararının bulunması gerekmektedir. 

3773 sayılı Kanunla yapılan düzenlemede haklı bir neden ve kamu yararı bulunmamaktadır. 
İncelenen kanun, yıllardır kurulmakta olan vergi belge düzeninin bozulmasına, oluşan vergi 

toplama disiplinine saygınlığın azalmasına ve vergi borcunu zamanında ödememe alışkanlığı
nın yayılmasına ve artmasına neden olacaktır. 

Sonuç olarak, Devlet için ağır malî yük getirecek olan ve eşitsizlik yaratan ve vergi yükü
nün adaletli ve dengeli dağılımını menfi yönde etkileyecek bulunan 20 Şubat 1992 tarih ve 3773 
sayılı "Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı Hakkında 
Kanun" Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince bir defa daha görüşülmek üzere ilişikte iade 
edilmiştir. 

Arz ederim. 
Ek : 1 Kanun 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — Azerbaycan; Türkmenistan, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan, Özbekistan ve Ukray
na'ya gidecek olan Devlet Bakanı Şerif Ercan'ın dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı 
Ekrem Ceyhun'un vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/326) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Cumhurbaşkanlığının diğer tezkereleri vardır; ayrı ayrı 
okutup bilgilerinize sunacağım. 
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26 Şubat 1992 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 28 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan, Türkmenistan, Kır
gızistan, Tacikistan, Kazakistan, Özbekistan ve Ukrayna'ya gidecek olan Devlet Bakanı Şerif 
Ercan'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un vekillik etme
sinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

/ , Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. —Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan, Özbekistan, Ukrayna'ya 
gidecek olan Dışişleri Bakam Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar, Dışişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve 
iskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/327) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
26 Şubat 1992 

Türkiye Büykü Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 28 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan, Türkmenistan, Kır

gızistan, Tacikistan, Kazakistan, Özbekistan ve Ukrayna'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Hik
met Çetin'in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve tskân Bakanı Onur Kum
baracıbaşı'nın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgi
lerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN—• Bilgilerinize sunulmuştur. 

4. •— Azerbaycan, Türkmenistan, Ktrgızistan, Tacikistan, Kazakistan, Özbekistan ve Ukray
na'ya gidecek olan Millî Eğitim Bakam Koksal Tbptan'ın dönüşüne kadar, Millî Eğitim Bakanlığına, 
Ulaştırma Bakanı Yaşar Tbpçu'nun vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/328) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

26 Şubat 1992 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 28 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan, Türkmenistan, Kır
gızistan, Tacikistan, Kazakistan, Özbekistan ve Ukrayna'ya gidecek olan Millî Eğitim Bakanı 
Koksal Toptan'ın dönüşüne kadar; Millî Eğitim Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu'-
nun vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize 
sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
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5. — Almanya'ya gidecek olan, Devlet Bakam Mehmet Batalh'nın dönüşüne kadar, Devlet Ba
kanlığına, Devlet Bakam Ömer Barutcu'nun vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/329) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
3 Mart 1992 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

3 Mart 1992 tarihinde Almanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Batalh'nın dönü
şene kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ömer Barutcu'nun vekillik etmesinin, Başba
kanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
' , Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

6. — Norveç'e gidecek olan Millî Savunma Bakanı Nevzat Ayaz'm dönüşüne kadar, Millî Savun
ma Bakanlığına, içişleri Bakanı ismet Sezgin'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/330) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
/ 3 Mart 1992 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bağımsız Avrupa Program Grubunun (IEPG) 10 uncu Bakanlar Toplantısına katılmak üzere, 
4 Mart 1992 tarihinde Norveç'e gidecek olan Millî Savunma Bakanı Nevzat Ayaz'ın dönüşüne 
kadar; Millî Savunma Bakanlığına, içişleri Bakanı tsmet Sezgin'in vekillik etmesinin, Başba
kanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

7. — Danimarka'ya gidecek olan Sağlık Bakam Yıldırtm Aktuna'ntn dönüşüne kadar, Sağlık Ba
kanlığına, Orman Bakanı Vefa Tamr'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/331) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
3 Mart 1992 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 4 Mart 1992 tarihinde Danimarka'ya gidecek olan Sağlık 
Bakanı Yıldırım Aktuna'nın dönüşüne kadar; Sağlık Bakanlığına, Orman Bakanı Vefa Tanır' 
in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştun 

8. — Almanya'ya gidecek olan Turizm Bakanı Abdulkadir Ateş'in dönüşüne kadar, Turizm Ba
kanlığına, Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağlar'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhur
başkanlığı tezkeresi(3/332) 
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BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : . ] 
3 Mart 1992 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 6 Mart 1992 tarihinde Almanya'ya gidecek olan Turizm 

Bakanı Abdulkadir Ateş'in dönüşüne kadar; Turizm Bakanlığına, Kültür Bakanı D. Fikri Sağ-
lar'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize 
sunarım. • ' 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
9. — Belçika ve Portekiz'e gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar, Dışişle

ri Bakanlığına, Bayındırlık ve iskân Bakanı, Onur Kumbaractbaşt'ntn vekillik etmesinin uygun görüldü
ğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/333) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
3 Mart 1992 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 9 Mart 1992 tarihinde Belçika ve Portekiz'e gidecek olan 

Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve tskân 
Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
10. — Polonya ve Almanya'ya gidecek olan Çevre Bakam B. Dogancan Akyürek'in dönüşüne ka

dar, Çevre Bakanlığına, Orman Bakanı Ufa Tântr'tn, vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/334) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : , 
< Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 9 Mart 1992 tarihinde Polonya ve Almanya'ya gidecek olan 

Çevre Bakanı B. Dogancan Akyürek'in dönüşüne kadar; Çevre Bakanlığına, Orman Bakanı 
Vefa Tanır'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgile
rinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
11. — Fransa'ya gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal inönü'nün dönüşüne 

kadar, Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakam ibrahim lez'in vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/335) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

OEÇD Bilim ve Teknoloji Komitesi Bakanlar Toplantısına katılmak üzere, 9 Mart 1992 
tarihinde Fransa'ya gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal inönü'nün dö
nüşüne kadar; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı İbrahim Tez'in vekil
lik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
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12. — Almanya'ya gidecek olan Devlet Bakam Mehmet Ali Yûmaz'ın dönüşüne kadar, Devlet 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Akm Gönen'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/336) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
9 Mart 1992 tarihinde Almanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'ın dö

nüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Akın Gönen'in vekillik etmesinin, Başbaka
nın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

13. — Londra 'da düzenlenecek "Üçüncü Avrupa 'nın Geleceği" konulu konferansa TBMM'yi tem-
silen katılacak parlamento heyetine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/337) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının iki tezkeresi vardır; okutup bil
gilerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
İngiltere'de Avam Kamarası üyelerinin Başkanlığını yaptığı "Avrupa'nın Geleceği Tröstü" 

adlı kuruluşun 22-26 Mart 1992 tarihlerinde Londra'da düzenleyeceği, 45 yaş ve altındaki par
lamenterlerin katılacağı "Üçüncü Avrupa'nın Geleceği" konulu konferansa Türkiye Büyük Millet 
Meclisinden dört kişilik bir Parlamento Heyetimizin katılması Genel Kurulun 27 Şubat 1992 
tarihli 42 nci Birleşiminde kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclîsinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesi gereğince heyetimizi oluşturacak siyasî parti grupları tarafından bildi
rilen sayın milletvekillerimizin isimleri Genel Kurulun bilgilerine sunulur. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
Gaffar Yakın (Afyon) 
Bahattin Şeker (Bilecik) 
Atilla Mutman (İzmir) 
Fethiye özver (Tekirdağ) 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

14. —Kanada'ntn Vancouver kentinde yapılacak olan 'İskân ve Kalkınma Dünya Parlamenterler 
Konferanst'na TBMM'yi temsilen katılacak parlamento heyetine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/338) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Kanada'ntn Vancouver Kentinde 15-20 Mart 1992 tarihleri arasında yapılacak olan "İs

kân ve Kalkınma Dünya Parlamenterler Konferansı"na, Türkiye Büyük Millet Meclisini tem
silen 5 kişilik bir Parlamento heyetimizin katılması Genel Kurulun 5 Mart 1992 tarih ve 45 inci 
Birleşiminde kararlaştırılmıştı. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başka
nı Adnan Ekmen başkanlığındaki heyete siyasî parti grup başkanlıklarımızın bildirmiş olduğu 
adayların adları Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 
3620 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca Genel Kurulun bilgilerine sunulur. 

. Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
Adnan Ekmen (Batman) 
Haydar Baylaz (Bingöl) 
Abdulillah Fırat (Erzurum) 
M. Bahattin Yücel (istanbul) 
Abdurrezzak Yavuz (Şanlıurfa) 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

15. — Azerbaycan, Türkmenistan Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan, Özbekistan ve Ukray
na'ya resmî bir ziyaret yapacak olan parlamento heyetine, Konya Milletvekili Servet Turgut'un da katıl
masının uygun görüldüğüne ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/339) ; 

BAŞKAN — Başbakanlığın, Anayasanın 82 nci maddesine göre bir tezkeresi vardır; oku
tup oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : a) 25.2.1992 tarihli ve B.02.0.KKG/114-269/03059 sayılı yazımız. 
b) 27.2.1992 tarihli ve KAN. KAR. MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02/850-3653 sayılı yazınız. 

Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, Devlet Bakanı Şerif Ercan ve Millî Eğitim Bakanı Koksal 
Toptan'ın, temas ve görüşmelerde bulunmak üzere bazı milletvekillerimizin de iştirak edeceği 
bir heyetle birlikte 28 Şubat - 6 Mart 1992 tarihlerinde Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızis
tan, Tacikistan, Kazakistan, Özbekistan ve Ukrayna'ya yapacakları resmî ziyarete Konya Mil
letvekili Servet Turgut'un da katılması uygun görülmüştür. 

Anayasamızın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 
Süleyman Demirel 

z Başbakan 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan tezkereyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları 
ile 1990 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları (1/325, 
1/326; 1/262, 3/142; 1/263, 3/141) (S. Sayıları : 25, 26; 48, 46) (1) 

(1) 25, 26; 48, 46 S. Sayılı Basmayazılar 10.3.1992 tarihli 46 net Birleşim tutanağına 
eklidir. 
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A) TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 1992 Malî Yüt Bütçesi 
2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri; programa göre, Türkiye Büyük Millet Meclisinin büt
çesi ve kesinhesabının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Başkanlık Temsilcisi?.. Burada. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi üzerinde, grupları ve şahısları adına söz almış bulu
nan sayın üyeleri takdim ediyorum: Doğru Yol Partisi Grubu adına Adana Milletvekili Sayın 
orhan Şendağ, Anavatan Partisi Grubu adına Denizli,Milletvekili Sayın Hasan Korkmazcan, 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Kerimoğlu, Re
fah Partisi Grubu adına Van Milletvekili Sayın Fethullah Erbaş. 

Grubu adına ilk konuşmayı yapmak üzere, Doğru Yol Partisi Adana Milletvekili Sayın 
Orhan Şendağ'a söz veriyorum; buyurun Sayın Şendağ. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1992 yılı bütçesi üzerindeki görüşlerimizi temel hatlarıyla 
Genel Kurulumuza sunmak üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Bu vesileyle, şahsım ve 
Doğru Yol Partisi grubu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri; şu bir gerçektir ki, dünyada en güzel rejim demokratik parlamenter 
rejimdir. Bu rejimin bir fazilet rejimi olduğunda hemen herkesin mutabık kaldığı da bir ger
çektir. Demokratik parlamenter rejimde, halkın sesi vardır, halkın bizzat kendisi vardır. Bu ba
kımdan, siyasî olayların baş döndürücü bir hızla geliştiği, ülkelerin birçoğunda rejimlerin çö
züldüğü ve yeni arayışlara girildiği dünyamızda, milletvekili olarak bize, vatandaş olarak de
mokratik kitle örgütlerimizle, basınımızla, ferdimizle hepimize düşen temel görevin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisini en yüce bir şekilde korumak ve kollamak olduğu konusunda, sanırım 
hiçbir kimsenin kuşkusu olmasa gerek. Ancak, hoşgörünün sınırsız olduğu ülkemizde, zaman 
zaman, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yüce şahsiyetinin ve milletvekilliğinin yıpratılmasını 
hedef alan davranışların ve yayınların olması üzüntü ve esef vericidir. 

Demokrasilerde eleştirinin temel unsur olduğunu biliyoruz; Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin ve milletvekillerinin eleştirilmesini de doğal karşılıyoruz; ancak, eleştirinin hoşgörü sınır
larım aşmaması gerektiği inancını da taşımaktayız. Bu bakımdan, bir milletvekili arkadaşı
mın, Plan ve Bütçe Komisyonu çalışmaları esnasında halisane konuşması üzerine ertesi gün, 
gazetelerde milletvekillerini kastederek ve hedef alarak, "patlayın emi!", normal görevini yap
maya çalışan bir bakana da "Saygısız Bakan" gibi manşetlerin yer almasının, hoşgörü sınırla
rını zorladığı kanaatini de taşıyoruz. (DYP sıralarından alkışlar) 

Türkiye Büyük Millet Meclisini ve milletvekillerini yıpratıcı davranışların ağır fatura
sını geçmişte tüm ulus olarak birlikte ödediğimiz hususu, hiçbir zaman akıllardan çıkma
malıdır. 
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özellikle vurgulamak ve belirtmek isterim ki, ülkemizde geçmişte olan 27 Mayıs, 22 Şu
bat, 21 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül ve benzeri olaylar hiç kimseye yarar sağlamamış; aksine, ulus 
olarak çadaşlığa ve gelişmişliğe erişmemize engel olmuşlardır. Bu bakımdan, bu tür hareketle
re çanak tutmaya yönelik tasarrufları, Türkiye Büyük Millet Meclisini ve milletvekillerini kü
çültücü, yıpratıcı her türlü davranış biçimlerini -kimden gelirse gelsin ve kim yaparsa yapsın-
şiddetle reddediyor ve kınıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, deprem geçmiştir, heyelan durmuştur, toprak yerine oturmuştur... 
Ulusumuz, günahıyla sevabıyla, demokratik parlamenter rejimi benimsemiş ve özümsemiştir. 
Parlamenter rejimimize zarar veren, demokrasimizin tüm kurum ve kurallarıyla yaşatılmasına 
ve yerleştirilmesine engel teşkil eden -adı ne olursa olsun- her türlü hareketi, bundan böyle 
görmek ve yaşamak istemiyoruz. Milletvekilleri olarak hepimiz, bu Yüce Meclisin kürsüsün
den, vicdanımızla başbaşa kalarak, hakkın ve halkın huzurunda, devletin varlığını ve bağım
sızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü koruyacağımıza, şerefimiz üzerine and iç
tik. Türkiye Büyük Millet Meclisinin bünyesinde, Yüce Genel Kurulunda, bu "ant"a sadık ka
lamayacak bir milletvekilinin olabileceğini de düşünmek istemiyoruz. Bu bakımdan, çevremizde 
ve dünyamızda gelişen olaylar karşısında, demokratik parlamenter rejimimize milletçe sımsıkı 
sarılmaya, ona sahip çıkmaya, her zamankinden daha çok muhtaç olduğumuzu bir an olsun 
dikkatlerden uzak tutmamalıyız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; çağımız, çok ilginç gelişmeleri ve değişimleri yaşamak
tadır. Milletlerarası ilişkiler ve bunlara paralel olarak parlamentolararası ilişkiler, gittikçe art
maktadır. Bu gelişmeler, parlamentoları, geleneksel görevleri yanında, yeni ve değişik görevle
re doğru yönlendirmekte ve sürüklemektedir. 

Sovyetler Birliğinin dağılması ve yeni cumhuriyetlerin bağımsızlıklarını ilan ederek ortaya 
çıkması, bölgemizin ve bilhassa Türkiye'nin önemini artırmıştır. Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin, bu gelişme ye değişmelerden uzak durmaması gerekmektedir. Gerek Karadeniz ülkeleri 
ile, gerekse Türkî cumhuriyetlerin parlamentolarıyla çok sıkı ilişkiler içine girilmesinde fayda 
görüyoruz. Bu yöndeki çalışmaların hızlandırılmasını ve yoğunlaştırılmasını, Sayın Meclis Baş
kanından bekliyor ve temenni ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, çağımız demokrasilerinin bir başka özelliği de, açıklık ve şeffaflık 
olmuştur. Halklarıyla bütünleşmeyen parlamentoların durumlarının tartışıldığı bilinmektedir. 
Parlamento çalışmalarının, olduğu gibi halka aktarılması, parlamenterizmin vazgeçilmez un
suru olmuştur. Bu bakımdan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gerek Genel Kurul, gerekse Plan 
ve Bütçe Komisyonu çalışmalarının, olduğu gibi, TRT aracılığıyla halka sunulması yönündeki, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının girişimleri, umut ve memnuniyet vericidir. 

Meclis çalışmalarının TRT aracılığıyla kitlelere ulaştırılmasının sağlanması, Parlamento
muz ve demokrasimiz hesabına büyük bir kazanç olmuştur. Bu yöndeki çalışmaların daha da 
yoğunlaştırılmasını, Meclis çalışmalarının TRT aracılığıyla halka daha çok yansıtılmasını ar
zuluyor ve bekliyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; demokrasiyi ve parlamenter sistemi, tüm kurum ve 
kurallarıyla yerleştirmenin, hepimizin amacı ve hedefi olduğundan kimsenin kuşkusu yoktur. 
Günümüzün demokratik parlamenter sistemlerinde çokseslilik esastır. Demokrasi, siyasî, eko
nomik ve sosyal hakların bütünüdür. Kalkınmanın sağlanması, sosyal adaletin kurulması 
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ve refahın yaygınlaştırılması, ancak, demokrasi ve demokrasi geleneğinin yerleşmesiyle müm
kün olabilmektedir. 

Demokratik parlamenter rejimin bu yönü, parlamento üyelerinin sorumluluk ve etkin gö
revlerini ön safhaya çıkarmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, bu konumlarıyla çok 
ağır ve fedakâr, aynı zamanda çok sorumlu ve şerefli bir görev yüklenmektedirler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, yalnız seçildikleri bölgelerin temsilcileri değil, aynı 
zamanda tüm ulusun temsilcileridirler. 

Milletvekilliği sıfatları sona erse bile, Türkiye Büyük Millet Meclisinde görev yapan de
ğerli arkadaşlarımız, kendilerini, daima, demokrasinin, Parlamentonun ve halkın hizmetinde 
görmektedirler ve kamuoyu da bunu böyle kabul etmektedir. 

55 milyon vatandaşın temsilcileri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi üylerinin, bu sıfatla
rı sona erdiğinde, ulaşmış oldukları çevreden, yaşama biçiminden geriye gitmeleri pratikte müm
kün olamamaktadır. Emekli bir generali, emekli bir valiyi, emekli bir basın mensubunu nasıl 
protokollerden soyutlayamıyorsak, uzak tutamıyorsak, daha önce kazanmış olduğu sosyal hak
lardan yoksun bırakmıyorsak, sıfatı sone eren milletvekilini de, bu sosyal haklardan yoksun 
bırakmamak gerektiği inancını taşıyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul çalışmalarını izlemeye gelen, milletvekilliği sı
fatı sona ermiş bir arkadaşımızın veya eski bir bakanın yeri, dinleyici sıralarının en sonunda 
olmamalıdır. Bu değerli arkadaşlarımızın, localardan ve benzeri durumlardan faydalandırıl
ması kadar doğal bir şey olamaz. (Alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bir eski milletvekili arkadaşımızın VIP salonundan geri çevrildiğini 
ben müşahade ettim. Amma, bir başka gün de, 3 bin nüfuslu bir belde belediye başkanının, 
VIP salonundan geçirildiğini ve faydalandırdığını gördüm. Böyle şey olmaz! 

Yarın hepimiz eski milletvekili olacağız. Acaba kaçımız politikadan uzak kalacağız? Be
lirli bir konuma gelen milletvekili, sıfatı sona erse bile, o konumda tutulamıyorsa, sistemde 
mutlaka bir yanlışlık var demektir. 

Türk Parlamenterler Birliği çatısı altında toplanmış, sayıları 2 360 civarında bulunan bu 
eski arkadaşlarımızın, milletvekillerine tanınan sosyal haklardan yararlandırılmaları gerektiği 
kanaatindeyim. 

Bu bakımdan, çalışmaları sürdürülen İçtüzüğün 151 inci maddesine, malî bir yük getir
meyecek olan, sadece onurlandırmaya yönelik, "Yasama organı üyeleriyle, açıktan atanan ba
kanlar, bakanlık görevleri sona erenler, yukarı fıkralar hükmüyle, milletvekillerine tanınan pro
tokol ve sosyal haklardan aynen yararlanırlar" hükmünün son fıkra olarak eklenmesini Türki
ye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından beklemekteyiz. Bu konuya Yüce Genel Kurulun dik
katlerini de çekmekte fayda görüyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; İstanbul Selamiçeşme'de, daha önce Türk Parlamen
terler Birliğine tahsis edilen Filizî Köşkte, üyelerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir lokan
tanın kurulması, Köşkün, Millî Saraylar Daire Başkanlığı tarafından bakımının ve korunması
nın sağlanması için gerekli yardımları esirgemeyen ve Türk Parlamenterler Birliğine sıcak yak
laşımlarından dolayı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Hüsamettin Cindoruk'a, 
Türk Parlamenterler Birliği mensupları, yöneticileri ve şahsım adına, huzurlarınızda memnu
niyetimizi ve şükranlırımızı sunmayı bir borç biliriz. 
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Sayın Meclis Başkanımızdan, bu konuda bir iki beklentimiz daha var: İstanbul Beşiktaş'
taki ve İzmir'deki misafirhanelerin en kısa zamanda hizmete sunulmaları için yardımlarını esir
gemeyeceklerine inanıyoruz. Bunlara benzere bir yerin Ankara'da da temin edilmesine azamî 
katkılarını bekliyor ve umut ediyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 6.11.1991 tarihinde 19 uncu Dönem 1 inci Yasama Yılı 
v çalışmalarına fiilen başlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, bugüne kadar, top

lam 45 Birleşim yapmıştır. Bu birleşimlerin hepsinde de toplantı yetersayısı sağlanmış bulun
maktadır. ) 

Meclisimize, bu yasama yılında 92 adet kanun tasarısıyla, diğer dönemlerden intikal eden 
kanun hükmünde kararnameler de dahil, 224 adet kanun hükmünde kararname gelmiş bulun
maktadır. 

Ayrıca, milletvekillerince, bu yasama yılında 233 adet kanun teklifi verilmiştir. 
Bu yasama yılında, tasarılardan 11 adedi kanun olmuş, 1 adedi Hükümete geri verilmiş, 

19 adedi de gündemdedir. 
Halen, komisyonlarda, 61 adet kanun tasarısı ile 40 adet kesinhesap kanun tasarısı bulun

maktadır. 
Kanun hükmünde kararnamelerden 11 adedi, birleştirilerek, 7 kanun olmuş; 5 adedi de 

gündemdedir. Halen, komisyonlarda, 208 adet kanun hükmünde kararname bulunmaktadır. 
Tekliflerden ise; 10 adedi birleştirilerek 5 kanun olrnuş, 1 adedi teklif sahibince geri alın

mış, 3 adedi de gündemdedir. Komisyonlarda, 218 adet kanun teklifi bulunmaktadır. 
Yine bu yasama yılında, 1 adet İçtüzük değişiklik teklifi, karar olmuştur. 
Yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkında, 18 inci Dönemden intikal edenlerle 

birlikte, 61 adet Başbakanlık tezkeresi gelmiştir; halen, tamamı komisyonda bulunmaktadır. 
243 adet sözlü soru önergesi verilmiş; bunlardan 32 adedi cevaplandırılmış, 4 adedi işlem

den kaldırılmış, 152 adedi gündemdedir; 55 adet soru önergesi de gündeme girecektir. 
79 adet yazılı soru önergesi verilmiş; bunlardan 47 adedi cevaplandırılmış, 32 adedi ise 

halen işlemdedir. 
10 adet genel görüşme önergesi verilmiş; bunlardan 6 adedi kabul edilmiş, 3 adedi gün

demde, 1 adedi de işlemdedir. 
4 adet Meclis soruşturması önergesi verilmiş; bunların 2 adedi kabul edilmiş, 2 adedi de 

reddedilmiştir. 
36 adet Meclis araştırması önergesi verilmiş; bunlardan 1 adedi reddedilmiş, 7 adedi ka

bul edilmiş, 2'si birleştirilerek 6 komisyon kurulmuş, 28 adedi ise gündemdedir. 
2 adet gensoru önergesi verilmiş ve ilgili bakanın istifası üzerine işlemden kaldırılmıştır. 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda ise, Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 1990 yılına 

ait bilanço ve netice hesaplarını incelemek üzere 21 adet alt komisyon kurulmuş olup, alt ko
misyonlar çalışmalarını sürdürmektedir. 

Bunlara ilaveten, bir Hükümet programı ve üç aylık geçici bütçe görüşülmüştür. 
Görüldüğü gibi sayın milletvekilleri, 19 uncu Dönem Birinci Yasama Yılının ilk 124 gü

nünde, Meclisimiz fevkalade verimli olmuştur. Bu verimli çalışmaların, önümüzdeki günlerde 
de sürmesini temenni etmekteyiz. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu temel görüşleri belirttikten sonra, Meclisin bazı bi
rimlerinin işlevleri hakkında açıklamalarda bulunmak istiyorum. 

Millî Saraylar Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan kültür hazinelerimiz Dolmabahçe, Bey
lerbeyi sarayları, Yıldız Şale, Aynalıkavak, Küçüksu, Ihlamur, Maslak kasırları ile Yalova Ata
türk Köşkünün turizme hizmetinin sürmesi; 500 bini aşkın ziyaretçinin, 4 milyar Türk Lirası 
ödeyerek bu eserlerimizi gezmelerinin sağlanması, saraylarımızda bulunan 80 bine yakın eşya
nın envanterinin tamamlanarak bilgisayarlara aktarılması işleminin tamamlanması, Osmanlı 
döneminin geliri gideri ile ilgili malî kuruluş olan Hazine-i Hassa Teşkilatının 4 742 defter, 
3 110 evrak, 542 keşif defteri ve çok sayıda harcama belgesinin tasnif edilerek devlet arşivi nite
liğine kavuşturulmuş bulunması, memnuniyet verici ve takdire şayandır. 

Millî Saraylarda ambar, personel, tahakkuk ve yayım çalışmalarında bilgisayara geçilmiş 
olması, saray, köşk ve kasırların tahsis yönetmeliğinin çıkarılarak, tahsislerinin disiplin altına 
alınmış bulunması, Millî Saraylar Dergisinin yıllığa dönüştürülme çalışmalarının başlatılmış 
olması, saraylarımızı tanıtıcı 5 adet kitabın hazırlanması; Dolmabahçe Sarayı yangın korunum 
sisteminin kurulma çalışmalarının başlatılması, dikkate ve takdire değer çalışmalardır. 

Sayın milletvekilleri, binasıyla, eşyasıyla, evrakıyla, kültürüyle eşi bulunmayan, yaşayan 
saray konumunda bulunan Dolmabahçe Sarayının tarihî kimliğine, ve özelliğine kavuşturul
ması, kaçınılmaz bir görev olarak önümüzde durmaktadır. 

Dolmabahçe Sarayının müştemilatı, yani tamamlayıcı parçalan olan ve halen Millî Sa
vunma Bakanlığı, Devlet Malzeme Ofisi ve Beşiktaş Kaymakamlığının elinde bulunan binala
rın, mutlaka Millî Saraylar Daire Başkanlığı emrine verilmesi sağlanmalıdır. 

Çok geniş bir alana yayılmış bulunan Millî Saraylar Daire Başkanlığının yeniden düzen
lenmesinde, yeni bir organizasyona kavuşturulmasında zaruret görmekteyiz. Hatta, orada sü
regelen iki başlı yönetime acilen son verilmesi gerektiğine inanıyorum: Bir yanda Millî Saray
lar Daire Başkanı, bir yanda Meclis Başkanı Kültür Danışmanı: 

Böyle yönetim şeklinin, ancak, tarihe karışmış ANAP döneminde olabileceğini takdirle
rinize sunuyorum! Hiçbir işle ilgisi olmayan; ancak, her işe karışan Kültür Danışmanının is
tihdamı gerekiyorsa, emrinde çalışanlarla birlikte Ankara'ya nakledilerek, Millî Saraylar, yö
netim rahatlığına kavuşturulmalıdır. 

KİT'lerde ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan ve devlete yük olan ANAP' 
tan kalma arpalık danışman kadroların görevlerine son verilirken, sözleşmeleri yenilenemez-
ken, Meclis Başkanı Kültür Danışmanının sözleşmesinin sürdürülmemesi gerekir. 

Sayın Meclis Başkanından, bu konu üzerinde hassasiyetle durmasını, ANAP döneminin 
yönetim hastalıklarına son vermesini bekliyor ve umut ediyorum. 

1991 milletvekili genel seçimlerinden hemen önce ve hemen sonra, diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarında olduğu gibi, Türkiye Büyük Millet meclisi bünyesinde, gerekli gereksiz yapılan 
atamaların titizlikle incelenmesini ve üzerinde durulmasını arzu etmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, bakanlıklara, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlarınkine 
benzer, lokal, kamp gibi sosyal tesisler, bugüne kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi personeli 
için sağlanmamıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi personelinin bu tür tesislere kavuşturulmasını temenni 
ediyoruz. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi personeli için Dikmen/tlker'de yıllardır yapımı devam eden 
lojmanların yapım işi sonuçlandırılmalı ve personele, en kısa zamanda, adil bir şekilde dağıtı
mı sağlanmalıdır. 

Başkanlık Divanınca yapılan, ancak bizce yanlış görülen birkaç tasarrufu hatırlatarak geç
mek istiyorum: 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa, 418 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 
uncu maddesiyle, makam tazminatı verilmesine dair 4 sayılı cetvel eklenmiştir. 418 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca belirli ek göstergeye sahip unvanlarda çalışan 
personele verilen makam tazminatı, Türkiye Büyük Millet Meclisi görevli personeline Başkan
lık Divanınca, kanımızca adil bir şekilde dağıtılmamış, aynı ek göstergeye sahip personelin bir 
kısmına makam tazminatı, verilmiş, bir kısmına ise verilmemiştir. 

Bu uygulama düzeltilerek, mağduriyetler ortadan kaldırılmalıdır. 

2919 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununa, 3594 sayı
lı Kanunun 5 inci maddesiyle eklenen ek 1 inci maddeyle, Türkiye Büykü Millet Meclisi idarî 
teşkilatında sözleşmeli personel çalşıtırılabileceği öngörülmüş ve aynı madde hükmünce söz
leşmeli olarak çalıştırılacak personelin unvanları belirtilmiştir. Makam tazminatında yapılan 
haksız uygulama, burada da yapılarak, kanunla öngörülen sözleşmeli olarak çalıştırılacak per
sonelden bir kısmı sözleşme kapsamına alınmış, bir kısmıysa alınmamıştır. 

Kanunda öngörülmesine rağmen sözleşme kapsamına alınmayan personel de, sözleşme kap
samına alınarak, yapılan haksızlıkların bir an önce giderilmesi sağlanmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; memur çalıştığı kurumun bünyesinde yükselmeyi ve 
taltif görmeyi bekler. Bu, memurun en doğal hakkıdır. Genel Sekreterlik emrinde çalışan bir
kaç lise mezunu var... Bunlar Meclise girerlerken yardımcı hizmetler sınıfına alınmışlar ve is
tihdam edilmişlerdir; ancak, öğrenimlerine devam etmişler ve tamamlamışlardır. 

Fedakârlığa ve sıkıntılara katlanan bu lise mezunu birkaç kişiyi, yardımcı hizmetler sını
fından, genel idare hizmetleri sınıfına almak, pek zor bir sorun olmasa gerektir. Bu konuda, 
Başkanlık Divanından anlayış beklemekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, lojmanlar konusuna değinmeden geçemeyeceğim. Tek kelimeyle, loj
manlar dökülüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu tür tasarrufa girmiş olması da -daha 
önce girmiş olması-bence yanlış olmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, inşaatçı ve işletmeci zihniyetinden en kısa zamanda uzak
laşmalıdır. 

Lojmanların bakımı, onarımı ve hizmete hazır bulundurulması, devlete büyük yük getir
mektedir. Bu nedenle, lojmanların, en kısa zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisinin elinden 
çıkarılması gerektiğine inanıyorum. 

Sayın milletvekilleri, Meclis bütçesinin rakamlarına girmeyeceğim. Bütçenin, yasama gö
revinin rahatlıkla yürütülmesini sağlayabilecek şekilde hazırlandığı açıktır. Bu yıl, ulusal ege
menliğimizin 72 nci yılını idrak edeceğiz.Kutlamaların çok görkemli olması konusundaki ça
lışmaların sürdüğünü de öğrenmiş bulunuyoruz. Bu bakımdan, Başkanlık Divanını da takdire 
şayan görüyoruz. 
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Meclisimizin 1992 yılı bütçesinin ülkemize, milletimize ve çalışanlarına, Meclisimize ha
yırlı olmasını diliyor, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyor, grubum ve şahsım adına saygılar 
sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şendağ. 
Anavatan partisi Grubu adına, Denizli Milletvekili Sayın Hasan Korkmazcan. 
Buyurun Sayın Korkmazcan. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekili arkadaşlarım; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 19 uncu dönemdeki ilk 
bütçe görüşmelerini yapıyoruz. Bu münasebetle, şahsım ve Anavatan Partisi Grubu adına Yü
ce Meclise saygılar sunuyorum. 

Ayrıca, bu münasebetle, başta Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurucusu aziz Atatürk 
olmak üzere, 72 yıldan bu yana bu çatı altında aziz milletimizi temsil etmiş olanlardan ahirete 
intikal etmiş olanları rahmetle anıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, günümüzde dünya, parlamentoların değerinin çok daha iyi anlaşıl
dığı bir dönemi yaşamaktadır. Ulusların kalkınmaları; ulusların, dünya milletleriyle yarışlarını 
sürdürebilmeleri ve çağdaş olabilmeleri, Öncelikle, demokratik seçimle gelmiş, çok partili bir 
parlamentoya sahip olmalarıyla eşdeğer hale gelmiştir. Ayrıca, parlamentoya sahip olan ülke
lerle, olmayanlar arasında çok büyük farklılıklar teşekkül ettiği; geçtiğimiz beş altı yıl içerisin
de, hiçbir tartışmaya yer bırakmayacak açıklıkta, dünyanın gözleri önüne serilmiştir. 

Hür parlamentosu olmayan ülkelerin, uzay yansına katılabilseler, dünyadaki süper güç
lerden biri sayılsalar dahi, içten içe çürümelerinin ve çökmelerinin önlenemediğine, günümüz 
dünyası tanık olmuştur. 

Türle Milleti, bu gerçeği 72 yıl önce kavramış olmakla, çağdaş demokrasiler içerisinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisini önemli bir kurum olarak yaşatmayı bilmiştir. 

Bizim Meclisimizin, dünya parlamentoları arasında çok saygın bir yeri vardır. Bu saygın
lık, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, sadece rejimimizin temel kurumu olmasından doğma-
maktadır; bu saygınlık, aynı zamanda, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, bu devletin aslî kuru
cu unsuru olmasından doğmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisine, "Gazi Meclis" denilmektedir; çünkü, Birinci Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, "Gazi" unvanıyla anılır; onun her bir üyesi de, İstiklâl Savaşının gazisi 
olmak onurunu taşımıştır. Bu kutsal çatının altında görev yapan insanlar, işte böylesine kutsal 
bir mirasın devam ettiricileridir. Bu bakımdan, şu anda Meclis çatışı altında görev yapan 450 
parlamenterimiz veya daha önceki dönemlerde bu görevi yapmış olan arkadaşlarımız için, bi
raz önce Doğru Yol Partisi Grubu adına görüş ifade eden Sayın Şendağ'ın konuşmasına büyük 
ölçüde katılıyorum. Gerçekten, parlamenterin konumunu, parlamenterin toplum içindeki ye
rini iyi belirleyemezsek, oturttuğumuz demokratik sistemi kökleştirdiğimiz iddiasını ileri süre
meyiz. Bunlar, birbiriyle bağlantılı şeylerdir. Parlamentonun ve parlamenterin saygınlığıyla, de
mokrasi arasında; millet iradesinin, devlet idaresine hâkim olması arasında, vazgeçilmez bir 
bağ vardır. 

Bu bakımdın, fırsat da çıktığı için, Türk Parlamenterler Birliği Başkanlığını sürdürdüğüm 
dönemde, bizim çalışmalarımıza katkıda bulunmuş olan, gelmiş geçmiş bütün Meclis başkan
larına da, bugünkü Sayın Meclis başkanımıza da, Yüce Meclisin huzurunda teşekkür etmeyi 
bir borç biliyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, Meclisin saygınlığının sürdürülmesi konusu, elbette burada yapıla
cak çalışmanın kalitesiyle ilgilidir. Burada yapılacak çalışmanın, ülkenin ihtiyaçlarına ve va
tandaşın beklentilerine cevap vermesiyle de ilişkilidir. Bu bakımdan, ben, Sayın Şendağ'ın, bü
rokratlar arasındaki bazı sürtüşmeleri dikkate alarak getirdiği konuları, Meclis bütçesinin mü-. 

• zakeresi düzeyinde görmüyorum; tasvip etmediğim nokta budur. Meclise bir müşavir alınmış
tır, kendi mesleği alanında Türkiye'nin saygın aydınlarından birisidir, idarî bakımdan bazı sür
tüşmeler bahis konusu olabilir. Onların çözüm yeri, Meclis kürsüsü değildir. 

Ayrıca, danışmanla çalışmak, Anavatan İktidarının icat ettiği bir usul de değil, kınana
cak bir Usul de değil, önemli olan, danışmanların, yerinde kullanılması; danışmanlığa ehil kim
selere verilmesi ve yeteri kadar istihdam edilmesidir. Bu ölçüler aşılmadığı sürece, danışmanlık 
müessesesini, her şeyi bilen kişilerin yönetimde bulunacağı gibi bir iddiaya götürmek olur ki, 
bu da danışmanlık müessesesini gölgeler. Halbuki, millî Saraylar bünyesinde, gerçekten özel 
meslekî bilgilere ihtiyaç bulunmaktadır. Bunların korunması, bu hazinelerin gelecek nesillere 
sağlam bir şekilde taşınabilmesi ve dünyaya tanıtılabilmesi, bu türlü istihdamları zorunlu kıl
maktadır. 

Bir de şu, "arpalık" sözüne değinmek istiyorum. Dün Sayın Başbakan da bu kürsüden 
ifade ettiler, "Biz, ANAP dönemindeki birtakım arpalıkları kaldırdık" dediler. 

Bildiğim kadarıyla, bu, Parlamentoda görev yapmış 17 nci ve 18 inci dönemdeki arkadaş
larımız için, hiçbir sosyal güvenliklerinin olmadığı dönemde bir istihdam şekliydi. Ayrıca, da
nışman olarak değişik kuruluşlara atanmış olan arkadaşlarımız orada yönetime karışmıyorlar
dı; yönetimin şu veya bu doğrultuda yönlendirilmesine, partizanlık yapılmasına karışmıyorlardı. 

Şimdi, Sayın Başbakan, "Bu arpalıkları kaldırdık" diyor; ama bu arpalıkların içine, se
çim kaybetmiş, particilik yapan ve fiilen milyarlara tasarruf edebilecek yetkilerle birtakım in
sanlar doldurulmuştur. 

Bu çelişkiyi kamuoyunun gözünden saklamak mümkün değil ve bunlar gerçekten ucuz 
politikalardır. Danışma kurullarını kaldırdık, 12 milyar lira tasarruf edildi; ama şimdi, yöne
tim kurulları, denetim kurulları vesaire gibi organlardaki 400 milyara yakın masraflar var. Ya
ni, kamuoyunu böyle birkaç günlüğüne kandırmak gibi gayretler, bir Başbakana, bir iktidara, 
bir iktidar programına yakışacak ölçüde veriler değildir. 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Bunlar zaten ANAP döneminden kalma. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — ANAP döneminden kalanlara yeni ilave edilen

ler var, yeni kurumlaşmalar var. İşte, ilave olarak bir TÖYÖK var. Katmerleniyor şimdi... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Daha başlamadı. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) —- Başlayacak. Yani, onu da bazı kişiler için vaat 

olarak mı söylüyorsunuz, dönecek misiniz bir müddet sonra? TÖYÖK'ten de mi döneceksiniz?! 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — TÖYÖK de yetmeyecek! 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Meclisimizin bu dönem

de yapması gereken, kamuoyunun beklediği, iktidar partilerinin angaje oldukları, muhalefetin 
de desteklediği bazı konular var; bunlar üzerinde durmak istiyorum. Bu Meclisin, bence ilk 
görevi, bir anayasa değişikliği çalışmasını başlatmak olmalıydı. Çünkü, ihtilaller, işbaşına ge
lişlerinden bir saat sonra, yarım saat sonra, hatta, ihtilale karar verdiklerinde, demokratik reji
min anayasasıyla ilgili tasarruflarını düşünmüş, taşınmış, tedbirini almış olarak geliyorlar; 
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ama, seçimle gelen meclisler, maalesef, Türkiye'de bugüne kadar anayasa konusunda, 1971 ve 
1972 değişiklikleri hariç olmak üzere, kendi iradeleriyle ciddî bir çalışma yapamadılar. 

1982 Anayasasından, bu Meclis çatışısı altında şikâyetçi olmayan kimse yok; geçen dö
nemde de şikâyetçi olmayan kimse yoktu. Çünkü, kamuoyunda 1982 Anayasasının, artık gü
nümüzün demokratik ilkeleriyle bağdaşmayan birtakım hükümler taşıdığı yolunda yerleşmiş 
bir kanaat var. öyleyse, Meclisin bu konuyu değerlendirmesi lazım. 

İSMET ATİLLA (Afyon)— Cumhurbaşkanı dahil mi? Cumhurbaşkanı dahil mi? 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — 1989 yılında, 1990 yılında... 
İSMET ATİLLA (Afyon) — Cumhurbaşkanı dahil mi? 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) —... 1991 yılında, Anayasa konusunda, Türk Par

lamenterler Birliği olarak/siyasî partilerle temaslarımız oldu. Bir yandan, "1982 Anayasası, 
askerlerin bu millete dikmiş olduğu elbisedir" diye maydanlarda anayasayı kötüleyen muhale
fet partileri, o dönemde, iktidarla muhalefet partilerinin bir partilerarası anayasa komisyonu 
çatısı altında bir araya gelmek suretiyle, daha demokratik, daha çağdaş bir anayasa yapılması 
teklifimizi geri çevirdiler. Gerekçeleri şu idi: "Anavatan çoğunluğu erken seçime götürülmeli
dir; Anavatan çoğunluğu, anayasa yapma ehliyetinde değildir; Anavatan Partisi çoğunluğu
nun tabam kalmamıştır; öyleyse, biz oturup onlarla anayasa yapmayız; anayasayı, biz iktidara 
geldiğimiz zaman yapacağız" dediler. 

Şimdi, "Anavatan Partisi, iktidar dönemlerinde neden anayasayı değiştirmemişti?" de
mek mümkün değil. Sayısı müsait değildi; muhalefetin katılımına ihtiyaç vardı. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Vardı Hasan Bey... 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Hatta, bu sayı yeterli olsa dahi, anayasaların, 

ilke olarak, bütün siyasî partilerin, hatta sivil toplum örgütlerinin katılımıyla yapılması uygun 
bir metottur. Yani, bugünkü İktidara da, bu sayıyı bulabildiği takdirde, sadece sayıyı yeterli 
görmek suretiyle anayasa değişikliğine gitmeyi tavsiye etmem; üç grup bir araya gelip yapabilir 
bunu. Meclisteki bazı gruplar bir araya gelip, bazı maddeleri değiştirebilirler; ama, önemli olan, 
eğer kalıcı bir anayasa yapmak istiyorsak ve dünyanın bugünkü ortamında, 72 yıllık yasama 
deneyi olan Türkiye Büyük Millet Meclisinde hâlâ rejim tartışmaları yapmak gibi bir ayıptan 
bir an önce kurtulmak istiyorsak, Anayasayı, sivil toplum örgütleri dahil, toplumun bütün ke
simlerinin görüşlerini alarak, süratle değiştirmemiz lazım. Bunun için, Sayın Meclis Başkanlı
ğının ve Başkanlık Divanının, bir an önce, partilerarası bir anayasa komisyonu toplamaların
da yarar vardır. Bu işi Hükümete de bırakmayalım. Bu, doğrudan doğruya, Anayasamıza gö
re, aynı zamanda kurucu meclis gibi çalışma yeteneği olan, yetkisi olan, anayasa koyucu sıfatı
nı da taşıyan Türkiye Büyük Millet Meclisinin, birinci işidir. 

Değerli arkadaşlarım, İçtüzük değişikliğinin de, anayasa değişikliğinden sonra, Anayasa
daki, İçtüzüğe ilişkin hükümleri de değerlendirmek suretiyle ve süratle gerçekleştirilmesinde 
yarar görüyorum. 

Siyasî Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu da süratle yenilenmelidir. Yani, 1987 seçimlerin
de uygulanan seçim sistemi dolayısıyla yüzde 35 civarında oy alan bir parti grubu, "bu oy ora
nından fazla Mecliste temsil edildi" denilerek gayrimeşru ilan edilmişti; seçilme yetenekleri, 
seçme güçleri olmadığı idda edilmişti. Şimdi aynı seçim kanunuyla, aynı sistemle yüzde 27 oy
la yüzde 40 civarında temsil edilmek, bu iddia sahiplerini mahcup etmiyor mu? I 
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YILMAZ OVALI (Bursa) — Alakası, mantığı nerede?.. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Alakası şurada: Bugün, Türkiye'de, tartıştığı

mız birçok konunun temelinde, 1987 seçimlerinden sonra başlatılmış olan bu münakaşalar vardır. 
1987 seçimlerinin sonrasında, bu Meclisin çoğunluğu, Meclis içinden yıpratılmıştır. Dün bura
da, Sayın Başbakan, "Bu Meclis yaralıdır, yara almıştır" dedi. 

Gerçekten Meclis yaralıdır; ama, her dönemde, bu Meclis, asıl yarayı kendi içinden almış
tır. 27 Mayıs'ta bu Meclisin çoğunluğunun yargılanmasına, bu Meclisin içindeki muhalefet al
kış tutmuştur. 12 Mart'ta, bu Meclisin denetim yolları birtakım oyunlarla tıkandığı için, Mec
lis yara almıştır; 12. Eylül'de bu Meclis, gene, kendi içindeki çekişmelerden yara almıştır... Ya
ni, bu gerçekleri bilelim. 

OSMAN SEYFt (Nevşehir) — Demokratik Partiden bahset... 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Demokratik Partiden bahsedersem, siz orada rahat 

oturamazsınız. (ANAP sıralarından alkışlar) 
İSMET ATİLLA (Afyon) — Nedenmiş?.. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Demokratik Partiden bahsetmek hem fazla vak

timizi alır, hem de... 
BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, affedersiniz; bugün, Sayın Attila seri atışlarına devam ' 

ediyor; 3 defa, "Sayın Cumhurbaşkanı da dahil mi?" dedi. Halbuki, O'nun imzaladığı karar
nameyle, uzun yıllar, Anavatan İktidarına hizmet eden değerli bir arkadaşımız. (ANAP sırala
rından alkışlar) f , 

Şimdi, ben, tabiî, bu sevgili arkadaşımızın arzularına cevap vermenizi isterim de, İçtüzük 
izin vermiyor. Ayrıca, daha 5 ayrı bütçe görüşeceğiz. 

Demokratik Parti konusunu bilahara aranızda özel olarak görüşmek üzere, lütfen, yarar
lı, Meclis Bütçesi konuşmanıza devam ediniz. 

Teşekkür ederim. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Sayın Başkanın bu tavsi

yesine de uyacağım. 
Belki arkadaşımızla tekrar karşılaşma fırsatım olmayabilir. Haziran 1970, Türkiye Büyük 

Millet Meclisi İçtüzüğünü okusun arkadaşımız; Demokratik Parti olayını da, benim de ne de
mek istediğimi anlar. 

Değerli arkadaşlarım, bu Meclis, 1987'den itibaren, genel seçim sistemi; 1989'da da, yapı
lan mahallî seçimler dolayısıyla yaratılan münakaşalardan çok yara almıştır. 

Bugün, gerek ekonomideki birtakım sıkıntılar, gerek terör olaylarındaki birtakım tırma
nışlar -eğer geçmişi dikkatli bir gözle incelerseniz- 1987'den sonra başlamıştır. Yani, burada, 
bugünün iktidar kanatlarını teşkil eden partiler, sorumluluklarını kabul etmelidirler. Böylelik
le, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, yasama organının, iktidarıyla muhalefetiyle bir bütün ol
duğunu; birbirleri arasındaki hizmet yarışını meşruiyet tartışmalarına götürdükleri takdirde, 
her tarafın bundan zararlı çıkacağını idrak etmiş olurlar. 

Değerli arkadaşlarım, 1987 seçiminden sonra Meclisin çoğunluğu hakkında öylesine bir 
tartışma meydana getirilmiştir ki, o Meclisin seçtiği Cumhurbaşkanını, yıllarca, bugünkü ikti
dar kanatları tanımamışlardır; "elini bile sıkmayız" demişlerdir. 

Anayasayı tanımamaktır bu; İçtüzüğü tanımamaktır bu; bir milletvekilinin, milletvekili 
olmaktan doğan yetkilerini tanımamaktır. 
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Bugün de, rejim tartışmalarımızın içinde, hâlâ, o zaman yapılan yanlışlık vardır. 
Bu yanlışlığı bir an önce düzeltiniz. 
Bir memleketin Başbakanı, her hafta, kamuoyu araştırması yapan şirketlere, "Cumhur

başkanı hakkında halk ne düşünüyor; acaba, popülaritesi artıyor mu, eksiliyor mu?" diye an
ket yaptırır ve bunu, bir marifetmiş gibi, ilan ederse, o memleketteki demokratik sistemi ciddi
ye aldırmak mümkün müdür?! (ANAP sıralarından alkışlar) 

NABÎ SABUNCU (Denizli) — O manada değil. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Yani, bu anketlerle devlet yönetilen yer nerededir? 
Dün burada gördünüz... Sayın Başbakan, bir muhalefet liderinin ufak bir pas vermesi kar

şılığında, "Hazır mısınız?" diyor. 
Neye hazırmış? Cumhurbaşkanını indirmeye hazırmış! 
Değerli arkadaşlarım, Cumhurbaşkanını indiremezsiniz. Eğer bu memlekette hukuk dev

leti varsa, Cumhurbaşkanı, süresini doldurur, ondan sonra, yerine yenisini seçersiniz. Başka 
hukukî yolu da yoktur. (ANAP sıralarından alkışlar) Yani, bu olmayacak şeyi, oy toplamak 
için, birtakım yapamadığınız hizmetlerden dolayı vatandaşları oyalamak için kullanıp durma
yın. Bu mümkün değil. Hukuken de mümkün değildir; yeter sayı da olsa mümkün değildir 
efendim. 

YILMAZ OVALI (Bursa) — Ben de hukukçuyum. Sayı buldun mu, indirirsin! 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Sayı da olsa mümkün değildir efendim. 
Anayasa çerçevesinde ve hukuk devletinde, bir makamdaki seçilmiş kişiyi, ancak belli suç

lamalarla indirebilirsiniz; o da bir yargı işidir. Bu, siyasî bir konu değildir. Cumhurbaşkanlığı 
makamını... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Seçilme niteliğini kaybederse, indiremez miyiz? 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — O ayrı bir şey. O, bir cezaî sorumluluk durumudur. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, görüşülmekte olan bütçe, Türkiye Büyük Millet Mec

lisi bütçesidir, tzin verirseniz, heyecanınızı da, hazırlığınızı da, Cumhurbaşkanlığı bütçesine 
saklayın. Müsaade edin, hatip konuya dönsün. 

Ne demek yani! Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi görüşülürken, Demokratik Parti 
olayının yeri var mı? İstirham ederim. Müsaade buyurun, Meclis bütçesini görüşelim. 

Buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) — Sayı olsa, Anayasa engel değil; düşürülebilir. Ayrıca, 
Sayın Korkmazcan, Cumhurbaşkanlığı bütçesini mi konuşuyor acaba? 

BAŞKAN — Efendim, zatıâliniz değerli bir grup Başkanvekili olarak hatibe gösterdiğiniz 
dikkati, Grubunuzun sataşan üyelerine gösterseniz ve onların mükerreren, "Cumhurbaşkanı
nı da anlat" demelerine mani olabilseniz, konu dışına çıkmak zarureti olmaz. Sayın Daçe, is
tirham ederim... (ANAP sıralarından alkışlar) 

Esas, kürsüdeki hatibin konuşmasıdır. Kürsüdeki hatip konu dışına çıkmadı; ama, değer
li arkadaşlarımız arada bir müdahale ettikleri için, o da, bir noktadan sonra arzı cevap etmek 
zarureti hissettiği için konu dışına çıktı. 

Ben, "dönülür mü?" diye bekledim; ama, baktım ki, gittikçe dalga dalga yayliıyor; onun 
için müdahale etmek mecburiyetinde kaldım. 
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Müsaade ederseniz kaldığımız yerden devam edelim. 
Buyurun efendim. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, ben, bu Meclisin önünde, 
Anayasayı, çağdaş, demokratik ve Türkiye'nin bugünkü ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilir 
hale getirmek gibi bir görev olduğundan bahsediyorum. 

Bu elbette, Meclis bütçesi içerisinde, sadedin içerisinde bir değerlendirmedir. Arkadaşla
rımız, bu değerlendirmelerime, bazı sataşmalarla, bir başka mecra vermeye gayret ettiler. 

Sayın Başkanın ikazları için teşekkür ederim. Şimdi, kaldığım yerden konuşmamı sürdü
rüyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin, demokrasinin temel kurumlarıyla ilgili yasa düzenle
melerini süratle gerçekleştirmesinin bir başka sebebi ve zorunluluğu vardır. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, bugün, Türk dünyasında yeni kurulmakta olan cumhuriyetlere model olma şansını 
yakalamıştır. Bu, sadece bizim arzumuz değil; bu, tarihin, kültür birliğinin getirdiği bir zorun
luluk. Aynı zamanda, yeni kurulmakta olan Türk cumhuriyetlerinin bu yolda talepleri oldu
ğunu biliyoruz. 

Bu ülkelere bir model sunarken, eksiksiz bir model sunmamız, dünya ölçüsünde demok
ratikleşmenin yaygınlaşmasına da bir katkı teşkil edecektir. Yani, Çin Denizine yaklaşan bir 
coğrafyaya kadar iyi bir demokrasi örneği verebilmek görevi, aynı zamanda, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin omuzlarındadır. Bu tarihî görevden kaçınanlayız. Onun için, en kısa zaman
da kendi yasal değerlendirmelerimizi ve düzenlemelerimizi tamamlayıp, önümüzdeki dönem 
içerisinde, hem Meclis çatısı altında görev yapan arkadaşlarımız, hem de daha önce görev yap
mış arkadaşlarımızın birikimleriyle, bu ülkelere kültür desteğinde bulunma zorunluluğuyla karşı 
karşıyayız. -

Değerli arkadaşlarım, bu Meclisin önündeki en önemli görevlerden birisi de, ülke ve mil
let bütünlüğünü tehdit eden terör olaylarının önlenmesi konusudur. Bu konuyu partiler üstü 
bir olay olarak gördüğümüzü, bu konuda iktidar-muhalefet farkı gözetilmeden elbirliğiyle he
defler tespit edip, o hedeflere doğru önlemler alınması gerektiğini, Anavatan Partisi, değişik 
platformlarda ifade etmiştir. Yani, 19 uncu Dönem milletvekilleri, terör olayının içinden çık
maya mahkûmdurlar, mecburdurlar. Bu, sadece milletvekilliği görevinin bir icabı değil; aynı 
zamanda, bin yıldan beri aynı toprakta kardeşçe yaşamış insanların temsilcisi olmak gibi tari
hî bir sorumluluğun sonucudur. 

Değerli arkadaşlarım, terörün Önlenmesi konusunda Hükümete her türlü desteği verece
ğimizi vaat ettik; ama, bu konuda bir yanlış doğrultuda tartışma var. 

Deniliyor ki: "Terörü önleyemedik diye bizden hesap mı soruyorsunuz? 100 günde ne ön
leyebilirdik? Zaten, terörü geçmişten devraldık." 

Bunlar doğru. Hiç kimse, "100-110 günde terörü niye önleyemediniz?" diye bir soru yö
neltmiyor iktidar kanatlarına; fakat, "terörü önleme gerekçesiyle girdiğiniz yol yanlıştır" de
niliyor. 

Bu hususu iyi tespit ediniz. Biz, hiçbir kimsenin yakasına, "terörü şu kadar zaman içeri
sinde niye önlemedin" diye bir takvim kavgası yapmak için yapışmıyoruz. Biz diyoruz ki: gir
diğiniz yolda, terörle mücadelede birtakım handikaplar vardır. Bu eksikliklerinizi süratle 
düzeltin. 
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Terörle mücadelenin birinci unsuru, bu mücadeleyi verecek grupların, sağlam bir şekilde, 
mücadeleyi yapacak devlet görevlilerinin arkasında yer almasını temin etmektir; kararlılıkla 
devlet görevlilerinin arkasında bulunduğumuzu hissettirmektir. 

İşte bugünkü İktidar, bu kararlılığı gösterememektedir. Bir tarafta, "terörle mücadele için 
her türlü tedbiri alacağız, her türlü eksikliği gidereceğiz" iddiası var; öbür tarafta da, bu mü
cadeleleri, neredeyse, bir devlet terörü kabul eden bir grup var. Bunların her ikisi de aynı ikti
darın içerisinde! 

Bu çelişki giderilmedikçe, eksi 30 derecede görev yapan Mehmetçik, orada kendini güven 
içerisinde hissedemez. Bu eksikliği, bu çelişkiyi ortadan kaldırmaya, Meclisin diğer grupları
nın da gücü yetmez. Bunu önce, iktidar, kendi içerisinde çözmek durumundadır. 

BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütçe
siyle bu konuşmaların ilgisi var mı? 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Bu konuşmalarımın Meclis bütçesiyle ilgisi var
dır Sayın Başkan. Bu Meclisin çözme durumunda olduğu 1 numaralı konu budur ve bugün 
Türkiye'de üç vatandaş bir araya gelirse, Meclisin içinde de, dışında da, öncelikle bu konuyu 
konuşuyor. 

BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) — Meclis bütçesiyle ne ilgisi var?.. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Benim konuşacağım konu... 
BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) — Türkiye'nin gündemindeki tek konu, sizin şu anda ko

nuştuğunuz konu değil. 
MEHMET ADNAN EKMEN (Batman) — Sayın milletvekili, merak etme, Koalisyon Hü

kümetinin protokolü var, herkes ona bağlıdır. 
YILMAZ OVALI (Bursa) — Konuşma süresi doldu Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Daçe... Sayın Ekmen... Sayın Ovalı... Bütçe görüşmeleri ilerledikçe, 

şu andaki hassasiyetinizin, bu şerefli hizmetteki ilk dönemler ve denemeler olduğunu ve bun
dan kaynaklandığını anlayacaksınız. 

YILMAZ OVALI (Bursa) — Biz sizden eskiyiz... 
BAŞKAN — Ve gayet açık söylüyorum, değerli grubunuzun seçkin sözcüleri dahi, göre

ceksiniz ki, hiç ilgisi olmadığı halde, kendince bir ilişki kurarak burada sereserpe konuşacak 
ve çoğunuz da buna, başkanların müdahalesine rağmen, "söz hakkına müdahale etme. Kürsü 
serbesttir, dinleyelim, konuşsun'' diyeceksiniz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Geçmişteki konuşmalarınızı hatırlar mısınız?!. 
BAŞKAN — Mesela Sayın Kamer Genç, "Hatırlar mısınız?" diye soruyor. 
Kendileri, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün bütçesinde konuşurken ' 'ozort tabaka

sını kim deldi arkadaşlar?" diye sormuş; "ANAP'lılar, özal deldi" diye de, konuyla ilgisini 
(!) ifade etmiş bir değerli arkadaşımızdır. (ANAP sıralarından alkışlar) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Niye müdahale ettin o zaman?.. 
BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen... Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde 

konuşun diye müdahale etmiştim; "döneceğim efendim, ozon tabakasını kim deldi, biliyor mu
sunuz; ANAP'ın zamları deldi" diye cevap vermişlerdir. 

Böyle, değerli mantık eseri (!) çok renkli konuşmalara şahit olacaksınız. 
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Sayın Ovalı, zamanı ifade buyurdu. 
Hatibi bu kadar kürsüde bekletmekten üzüntü duyuyorum ve hatipten özür diliyorum. 
Sayın Şendağ 7 dakika fazla konuştu; buna rağmen bir tek kere müdahale etmedim; siz 

de müdahale etmediğiniz için, konuşmasını tamamladı, indi; ama, bu uzatmalara, tabiri mah-
susuyla "inkıta" derler; inkıtaları konuşturuyorum. Müsaade buyurun, şu bütçeyi tamamlasın. 

Devam buyurun Sayın Korkmazcan. . •, • • 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Yani, çok taraflı hareket ettiğini bilesin! 
HASAN'KORKMAZCAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Sayın Başkanın, burada 

taraflı hareket etmesinden veya müsamahasından istifade ederek sadet dışı konuşmuyorum; 
sadedin tamamen içindeyim. Konuştuğum konu şudur: Bugün dünyanın her yerinde bütün de
mokrasilerinde yasama organlarının, icranın etkisi dışında görevlerini yapması konusu tartışılıyor. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, iktidarların, iktidar partilerinin güdümünde her şeyi tas
dik eden bir organ değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin, hele Kurucu Birinci Meclisin, 
"Gazi"Iik unvanı taşıması dolayısıyla, tarihi boyunca İçendi kullandığı inisiyatifler olmuştur. 
Ben, bu inisiyatifleri Yüce Meclisin değerli üyelerine hatırlatmak için bu konulara giriyorum. 
Anayasa konusu, doğrudan doğruya Meclisin kendi inisiyatifini kullanarak çözeceği bir konudur. 

Eğer, iktidar gruplarına, Hükümete filan bırakırsak, bunun gerçekleşmesi mümkün de
ğildir. Onlar, bu Anayasadan yıllarca şikâyet etmişlerdir; Anayasanın değişebileceği ortamlar 
olduğunda, kaçmışlardır. 

Şimdi iktidardadırlar, "Anayasa konusunda hazırlığımız var" diye yıllarca kamuoyuna 
ilan ettikleri halde, dört aydan beri hâlâ ortaya hiçbir şey koymamışlardır. 

Anayasa konusu, Meclisin inisiyatif kullanacağı bir konudur. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Hazırlığımızı size gönderelim. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Terör konusu, milletvekillerinin ve Yüce Mecli

sin doğrudan doğruya inisiyatif kullanacağı bir konudur. 
Bir başka konu daha var: Denetim hakkı, doğrudan doğruya Yüce Meclisin üyeleri tara

fından, kendi vicdanî kanaatlerine göre, kendi vicdan ölçülerine göre yürütecekleri bir görev
dir. Mecliste soruşturma açılması konusu, doğrudan doğruya milletvekillerinin, hiçbir grup bağ
lantısı olmadan, hiçbir grup görüşmesi olmadan, inisiyatif kullanacaktan bir konudur. Bu ko
nuda da dikkatinizi, bazı menfi gelişmelere çekerek sözlerimi tamamlamak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu Meclisin tarihinde ilk defa art arda, kısa süre içinde açıkta bir 
Genel Kurul kararı çelişkisi yaşandı: Bir önceki hafta, geçmiş dönemin hükümeti hakkında, 
Bakanlar Kurulunun tüm üyeleri hakkında bir soruşturma önergesi verildi; bu önerge kabul 
edildi. Aynı konuda, ertesi hafta, gene Yüce Genel Kurulumuz, aynı işlemin yürütücüsü olan 
Başbakan ve Bayındırlık ve tskân Bakanı hakkında kabul oyu vermedi/ reddetti. Biraz önce 
Orhan Şendağ arkadaşımızın reddedildiğini ifade ettiği soruşturma önergelerinden birisi budur. 

Böyle bir durumda, Yüce Meclisin, İçtüzüğe ve Anayasaya göre, milletvekillerini vicdan
larıyla başbaşa bırakan bir yargı yetkisi tarzında kendisine tevdi edilhliş yetkiyi, ehliyet içinde 
kullanmadığı gibi bir manzara çıktı. 

Bunu, en kısa sürede bu Meclisin düzeltmesi zorunluluğu vardır. Aksi halde, soruşturma
lar konusunda, mesele tamamen siyasî değerlendirmelerle ele alınıyor gibi bir kanaat yayılacaktır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Mahkeme karar verecek, mahkemeye gidecek. 
— 192 — 



TJ3.M.M. B : 47 11 . 3 . 1992 O : 1 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Mahkemenin karar vermesine fırsat vermiyorsu
nuz! Aynı konuda, Onur Kumbaracıbaşı ve Sayın Demirel'in mahkemeye gidip de, hesap ver
mesi fırsatını tanımıyorsunuz! Bu kararın düzeltilmesi zorunluluğu vardır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Olayı yanlış anlıyorsun. 
CENGİZ BULUT (İzmir) — Bu, Meclisin ayıbıdır. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, yolsuzluklar konusunda

ki çalışmaların bir bakan tarafından yürütülmesi olayı da, gene Meclisçe yapılacak siyasî de
netimi ipotek altına alan bir uygulamadır. Bunun da süratle değiştirilmesi zorunluluğu vardır. 

Eğer, mesele, idarî denetimse, yasalarla kurulmuş teftiş kurulları var; cezaî denetimse, dev
letin hukuk mekanizmaları var; siyasî denetimse, siyasilerin yolsuzluklarıyla ilgili denetimse, 
doğrudan doğruya Meclis tarafından yapılır; onun da kuralları, Anayasada ve İçtüzükte yazı
lıdır. Bunun dışındaki bir uygulama, Meclisin saygınlığına büyük ölçüde gölge düşürecektir. 

Yolsuzluklar konusunda, gene şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesini konuştu
ğumuz için, gene bütün milletvekillerinin elbirliğiyle çözmesi gereken konulara değindiğimiz 
için teferruata girmiyorum. Bu konularda Anavatan Partisine yöneltilecek suçlamaların hiçbi
risi siyasî bir sonuç almaz; ama, başka istikametlerde geçmiş birtakım olaylar karıştırılacak 
olursa, bunun altından kalkamayacak (Bakanlar Kurulu sıralarını işaret ederek) bu sıralarda 
oturan çok kişi vardır. Biz oralara girmiyoruz. 

YILMAZ OVALI (Bursa) — Girin! Lütfen öyle konuşmayın. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Bizim ilke olarak söylediğimiz şudur: Türkiye 

Büyük Millet Meclisi, denetim yetkisini, siyasî etkilerin dışında kullanmalıdır. 
YILMAZ OVALI (Bursa) — Demagoji yapıyorsun. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Bunu kullanamadığınız takdirde, Anayasayla ve

rilmiş bir görevi, siyasî maksatlarla, icranın gelip geçici konjonktürel heveslerine feda etmiş 
olursunuz. 

Değerli arkadaşlarım, ben kürsüde arkadaşlarımın da katkılarıyla biraz fazlaca zamanı
nızı aldım. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Korkmazcan. 
Grupları adına üçüncü konuşmayı yapmak üzere Sosyaldemokrat Halkçı Parti Ankara Mil

letvekili Sayın Mehmet Kerimoğlu'na söz veriyorum. 
Buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; Grubum adına, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1992 Malî Yılı Bütçesi üzerinde 
konuşmak için huzurlarınızdayım. Sözlerime başlamadan önce, bu Kurumu bize emanet edenlere, 
her türlü el koymaya rağmen sahip çıkan halkımıza, huzurunuzda şükranlarımı sunmak isti
yorum. Yine, sözlerime başlamadan önce Grubum adına, ülkemizde yaşanan çığ felaketine, 
maden faciasına, her türlü teröre, işsizliğe, pahalılığa karşı inançla, dirençle bu Parlamentoya 
saygısını, sevgisini eksiltmeyen halkıma huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Ancak konu
nun daha sonra dışına çıkmamak için burada bir şeyin altını çizmek istiyorum. Her nedense, 
Parlamentoda bir grup .arkadaşımız, "Cumhurbaşkanı" sözü geçince hemen alınganlık 
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gösteriyorlar. Oysa, Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin temsilî bir kişisi, bir zâtıdır. Zaten bizim de 
derdimiz, Cumhurbaşkanlığında kimin oturduğu falan değil; bizim temel sıkıntımız, Cumhur
başkanının yetki ve sorumluluğu konusundaki sıkıntıdır. Keşke Cumhurbaşkanımız, gerçekten 
tarif edildiği ölçüde o noktada kalabilseydi. 

BAŞKAN — Sayın Kerimoğlu, bir dakika lütfen. 
Zatıâliniz Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunun değerli sözcüsü olarak Türkiye Büyük 

Millet Meclisi bütçesi üzerinde konuşacaksınız. 
MEHMET KERtMOĞLU (Devamla) — Elbette, elbette; beyefendi de öyle konuştu. 
BAŞKAN — Müsaade edin. Grubunuzun sözcüsü, Cumhurbaşkanlığı bütçesinde, zanne

diyorum -zatıâlinizin değerli düşünceleri de dahil- grubunuzun tümüne sözcülük yapabilecek 
ehliyette bir. arkadaşımızdır. 

Şimdi bakınız, siz, "Cumhurbaşkanlığı adı geçince hassasiyet doğuyor" diyorsunuz; zatı
âliniz, görevli olduğunuz Meclis bütçesini bırakıp, Cumhurbaşkanığından nutuk vermeye baş
lıyorsunuz! 

Rica ediyorum Meclis bütçesine dönelim. 
MEHMET KERtMOĞLU (Devamla) — Sonucunu dinlerseniz Sayın Başkanım... 
BAŞKAN — Hemen akabinde Cumhurbaşkanlığı bütçesi olmasa belki Başkanlık tolerans 

gösterebilir; ama müteakiben.tahsisen bu konu görüşülecek. İstirham ediyorum. 
MEHMET KERtMOĞLU (Devamla) — Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Yalnız, izin 

verirseniz, sözümü bitirmek istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, izin vermiyorum; eğer verecek olsaydım, müdahale etmezdim. 
MEHMET KERtMOĞLU (Devamla) — Peki, peki. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sen istediğin gibi konuş. 
BAŞKAN — Onu bir de sen dene, o zaman görelim! Sıran gelir... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Ben kürsüye çıktığımda görürsün sen! 
BAŞKAN — Denediğinde, biliyorsun!.. 
Sayın Kerimoğlu, anlayışınıza teşekkür ederim. 
Buyurun, konuşmanıza devam edin. 
MEHMET KERtMOĞLU (Devamla) — Değerli dostlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisi 

1920'lerde Ulusal Kurtuluş Savaşımızı yönetirken, hatta Polatlı'dan top sesleri gelirken, hiçbir , 
zaman, yetkisini başka ellere devretmemiştir. tşte, bu anlayışı, Türkiye Büyük Millet Meclisini 
böylesine anlamlı kılan bu anlayışı saygıyla anmamak elde midir? 

Yine, böylesi köktenci, böylesi temeller üzerine kurulan bir Türkiye Büyük Millet Meclisi
ni, hangi gerekçeyle olursa olsun, kendinde, kapatma cüretini görenleri kınamamak elde midir? 

Değerli basınımızın son günlerde yaptığı anket çalışmalarına katılmam mümkün değil. 
Orada, Türkiye'nin sorunlarını sıralıyor: Enflasyon, terör.işsizlik... 

Bunlar elbette ki, Türkiye'nin önemli sorunlarıdır; ama Türkiye'nin ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin en temel sorunu, siyasal belirleyiciliktir. Normal demokrasilerde, devlet, hükümete 
karşı sorumlu olmalıdır; hükümet Meclise karşı sorumlu olmalıdır; meclis de, millete karşı so
rumlu olmalıdır. 
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Gelin.bu tersine işleyen gerçeği, olgunluk içinde, demokratik parlamenter sistem içerisin
de tartışalım, bu olgunluğu gösterelim; 19 uncu Dönem Parlamentosu, gelecek nesillere önem
li miraslar devretsin. 

ELAATTlN ELMAS (İstanbul) — İktidarsınız... 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) — Türkiye'de kendini, devletin asıl sahibi olduğu

nu sananlar, artık bu alışkanlıklarından vazgeçmelidir. Türkiye'de siyasal belirleyicilik, bu Par
lamentonun olmalıdır. 

Bir değerli arkadaşım, "İktidarsınız" dedi. Bu sorun, iktidar ya da muhalefet olma soru
nu değildir; bu sorun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, yıllardan beri korumaya çalıştığı bir 
ortak sorunumuzdur. O yüzden, bu işleyişi, yani devletin hükümete, hükümetin meclise, mec
lisin halka karşı sorumluluğu işleyişini, hep birlikte, göz bebeğimiz gibi korumak zorundayız. 

Bu işleyişi devam ettirmek isteyenler var ki, şurada 5 aylık parlamenter olmama rağmen, 
Meclisteki çalışmalarımdan ötürü dokunulmazlığımın kaldırılmasıyla ilgili, iki defa talep ge
lebiliyor. Yani Türkiye'de bir kurum, Genelkurmay İkinci Başkanlığı Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin bir üyesinin dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili talepte bulunabiliyor; ya da bir DGM 
savcılığı, milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili talepte bulunabiliyor. 

Çağdaş ve demokrat ülkelerde, bunlar, olmaması gereken şeylerdir. Bu konulara iktidar 
ya da muhalefet olarak değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bakmak zorundayız; bu 
konuda kendimizi görevli hissetmek mecburiyetindeyiz. Parlamentonun saygınlığını, siyasal be
lirleyiciliğini, birlikte yaratmak zorundayız. Benim söylemeye çalıştığım bu. 

MELİKE TUGAY HAŞEFE (İstanbul) — O zaman siz de saygınlığını muhafaza edin. 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) — Eğer Parlamento içerisinde herhangi bir millet

vekili ya da herhangi bir grup yanlış yapıyorsa, denetimini halktan yetki alan bu Parlamento 
yapmalıdır: Benim anlatmaya çalıştığım bu. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Parlamentonun saygınlığı, elbette yasalarla sağlana
maz. Parlamentonun saygınlığı, parlamento çalıştırılarak, işlevli kılınarak sağlanır. 

Dün burada konuşan bir grup sözcüsü, "Hükümet Parlamentoyu çalıştırmalıdır" dedi. 
Bence, bu cümlede bir eksiklik var. Eğer, hükümet parlamentoya karşı sorumluysa, asıl itici 
olan, asıl çalıştırılması gereken, Türkiye Büyük Millet Meclisidir. O yüzden biz, parlamento 
saygınlığını beklerken, bunu kendi içimizde, kendi işleyişimizde aramak zorundayız. 

Ülkemizin, gerçekten çözüm bekleyen yığınlarca sorunu var. Bugüne kadar bu gelenek nasıl 
bağlanmış, nasıl geçmiş, bilmiyorum; ama diliyor, istiyor ve düşünüyorum ki, bundan sonra, 
siyasal konuları tartışmak üzere gruplararası sürekli çalışan bir komisyon oluşturmak zorun
dayız. Çünkü, bu ülke bizim; bu ülkenin sorunlarını birlikte çözmek zorundayız. Eğer, bu Par
lamentoda, iktidar muhalefete, muhalefet iktidara kapalı olursa, diyalogları kopuk olursa, o 
zaman, yıllardan beri geldiğimiz noktalara döneriz; parlamentonun gerçek anlamda saygınlı
ğını bir türlü tesis edemeyiz. O yüzden, parlamento saygınlığıyla ilgili, değerli basınımızın man
şetlerine alınganlık göstereceğimize, burada, hoşgörü içerisinde, sürekli çalışan araştıran, didi
nen bir parlamento yapısını oluşturmak zorunluluğumuz vardır. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Grup olarak kaç teklif verdiniz? 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sekiz senedir siz ne yaptınız ki!.. 
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MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sen alınma, niye alınıyorsun? Nasıl çalışacak Parla
mento? Oradan laf atmakla mı çalışacak? 

MEHMET KERÎMOĞLU (Devamla) — Ben alınmıyorum... 
BAŞKAN — Efendim, hem demokrasi edebiyatından geçilmiyor, hem kürsüdeki hatibi 

konuşturmuyorsunuz? Lütfen... 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) — Aslında, Sayın Kalemli'nin hoşgörüsüne sığına

rak, kendisini, niyeyse, o grup içerisinde son derece heyecanlı görüyorum. Aslında, Grup Baş-
kanvekili olarak heyecanını hoş karşılıyorum. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Ben, kendi hareketimi kendim tayin ederim. 
MEHMET KERÎMOĞLU (Devamla) — Kendisinin de bize örnek olmasını bekliyorum; 

ama zamanla alışacaklar, zamanla o örneği gösterecekler... 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — "Parlamento çalışacak" diyorsunuz- ; öyle çalışır 

parlamento- teklif vermiyorsunuz, tasarı getirmiyorsunuz! Nasıl çalışacak Parlamento?.. 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) — Sayın Kalemli, buradan söylersiniz... 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Devam edin, devam edin... 
AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) — Geçin, idare edin Sayın Kalemli! 
BAŞKAN — Efendi, ben de buradayım yani... 
Sayın Kerimoğlu çok zarif bir arkadaşımız. Onun yerinde ben olsaydım, hepinize sitem 

ederdim. 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) —• Değerli arkadaşlar.biz kendi gerçeğimizi .kendi

miz tartışalım. Ben de, Parlamentonun bir üyesi olarak diyorum ki: Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin tartışıldığı bir bütçe, böyle mi olmalı? Bir parlamento, kendi bütçesini tartışıyorken.mil-
letvekilleri kendi bütçesini tartışıyorken, görünüm bu mu olmalı? Bu, kendi kendimize yapma
mız gereken eleştiridir; çünkü, haftanın üç günü (salı, çarşamba, perşembe günleri) burada ça
lışıyoruz; özellikle televizyon kameraları görüntüledikten sonra, hepimiz sokakta seçmenimiz
den, yurttaşımızdan aynı eleştirileri görmüyor muyuz? O yüzden, eğer Parlamento olarak so
kakta saygınlık bekliyorsak, siyasette saygınlık bekliyorsak, kendi işlevimize de saygı göster
mek zorundayız. 

Sayın Kalemli beni bağışlarsa, önerimi tekrar edeceğim: Bugüne kadar, hangi grubun hangi 
üretkenliği, hangi işlevi yaptığını bir tarafa bırakıyorum; benim aramaya çalıştığım, Grubu
muzun aramaya çalıştığı şey, bu Parlamentonun işlevini yapar hale gelebilmesi, karşılıklı siya
sal iletişimlere, etkileşimlere açık olması olayıdır. 

Burada son derece mutlu oldum; değerli grup sözcüleri, Anayasayı değiştirmekten, o ko
nudaki çalışma ve katkılardan bahsetti. 

Aslında bu Parlamento, tümüyle bu arayış içerisindedir. Geçmiş dönemde sağlanmıştır 
ya da sağlanmamıştır, bunları bir tarafa bırakıyorum; gelin, şimdi uzatın ellerinizi; eğer ger
çekten Parlamento saygınlığını, gerçekten ülkede siyasal etkinliğimizi sağlamak istiyorsanız, 
verin elinizi, Anayasanın geçici 15 inci maddesinden başlayalım ve bu halkımıza reva görülen, 
eza çekmesine neden olan diğer maddelerini; tüm yasalarını elden geçirelim. İşte, anlayış fark
lılığımız buradan kaynaklanıyor... 

BURHAN KARA (Giresun) — Teklif getir. 
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MEHMET KERtMOĞLU (Devamla) — Benim söylediğim, sizin geçmişte yaptığınız gibi 
bir dayatma değil. Anayasa, bu toplumun ortaklaşa uzlaşacağı bir metindir, o metnin sadece 
DYP - SHP tarafından hazırlanması yetmez. O metni, gelin beraber hazırlayalım. Zaten met
nimiz de var, kamuoyuna sunalı çok oldu. tşte, aradığımız odur. Aradığımız, hoşgörü; aradığı
mız, bu ülkenin, hepimizin olduğunu kabulleniştir. Zaten, eski zihniyet, eski mantık, tek başı
na her şeye hâkim olma mantığı, bizi bu sıkıntılı noktalara getirmiştir. 

Değerli parlamenterler, yine Parlamentonun saygınlığının sağlanması açısından, görüntü
sünün de, bu Parlamentoya emek veren insanların da, korunmasının önemi vardır. Ben, parla
mentoya geldiğim günden beri inanır mısınız, bir şeyi anlamakta zorluk çekiyorum: Şuradan 
geçerken, görüyorum; orada 2 tane dinleyici locası var; birisi, "Resmî Erkân Locası" diğeri 
de "Askerî Erkân Locası". AUahaşkına bana söyler misiniz, bizim askerimiz, "resmî erkân" 
sıfatı içerisinde değil midir?.. Bunun anlamını eğer birileri kafasında bulmuşsa, lütfen bize izah 
etsin. 

O anlamda, burada değerli parlamenter arkadaşlarımızın, değerli siyaset adamlarının gö
rüşmeleri rahatça izleyebilceği bir loca yokken, niye bu iki resmî kurum, yani bir tarafta resmî 
erkân, diğer tarafta askerî erkân yaratılıyor? Ben bunu anlamakta güçlük çekiyorum. 

Bu, bizim sıkıntımızdır. Bunu niye sıkıntı olarak görüyorum?.. Lütfen yanlış anlamayın; 
ben, askerimizin, ordumuzun, bu ülkenin onuru olduğuna inanıyorum; ama bu hareket, ben
ce, asıl, askerimize, Ordumuza yapılan yanlış bir harekettir. O yüzden, bunu, bu yanlışlığı hep 
birlikte çözmek zorunda olduğumuza inanıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; zaman zaman işleyiş içerisinde bazı sıkıntılarla mut
laka karşılaşıyoruz. Örneğin, herhangi bir sıkıntıdan ötürü emniyet müdürlüğüne telefon etti
ğim zaman ya da bir yere gitmek istediğim zaman, her nedense, oradaki resmî görevli, devletin 

• 1 - • . 

bir kurumunu, milletvekiline karşı koruma ihtiyacını hissediyor. 
Bundan son derece rahatsızım. Kim, kimin için, neyi koruyor?.. Oysa, benim inancım o 

ki, gerçekten Parlamentonun saygınlığını artırmak istiyorsak, geliştirmek istiyorsak, devletin 
hiçbir kurumu, parlamentoya, parlamentere kapalı olmamalıdır. 

Sevgili arkadaşlarım, burada bir noktayı da açıkça söylemek istiyorum, lütfen bu konuda 
alınganlık göstermeyin: Güneydoğu gezisinde ya da başka bir yerde, nerede olursa olsun, Par
lamento söz konusu edildiği zaman, "kürsü dokunulmazlığı" gündeme geliyor. 

Aslında, ne anlama geldiğini bilmeden, bazı arkadaşlarımızın, Grup Başkanvekilimiz Sa
yın Mahmut Alınak'ın, sözleri üzerine, konuşması sırasında yaptıkları hareketler, takındıkları 
tavırlar, inanın ki, kamuoyu tarafından hoş karşılanmıyor. 

Bunun bir tek getirişi var: O konuşmayı dinleyen insanların, Parlamentoya karşı inançla
rının zayıflamasına neden olmaktan başka bir işe yaramamaktadır. O yüzden grup olarak, Par
lamento kürsüsünün dokunulmazlığını her koşulda savunuyoruz. Bu, kendi Grubumuz adına 
da olsun, DYP Grubu adına da olsun, ANAP Grubu adına da olsun, MÇP adına olsun, RP 
adına olsun, DSP adına olsun, herhangi bir sayın parlamenterimizin konuşmasına ve kürsü 
dokunulmazlığına yapılan saldırın kamuoyu tarafından hoş karşılanmadığını biliyorum, gru
bumuz tarafından hoş karşılanmadığını bilesiniz; bundan sonra da aynı şeyler tekrar olursa, 
aynı şekilde sert tepkilerle karşılayacağımızı da bilesiniz. 

ABBAS İNCEAYAN (Bolü) — Sopa mı gösteriyorsun! Ortağına söyle... 
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ZtYAEDDİN SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Tehdit mi ediyorsun?! 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) — Çünkü, biz burada kendi aramızdaki sorunları

mızı medenî diyalog içerisinde çözmek zorundayız. Belki Sayın Başkanım kürsüden izliyor
dur; bugüne kadar (dört aydır) hiçbir zaman kürsüdeki hatibe şu veya bu şekilde laf atmayı 
ya da sataşmayı, parlamenterlikle bağdaşır görmüyorum; doğrusunun da bu olduğuna ina
nıyorum. 

Sevgili arkadaşlarım, bu Parlamento olmadığı zaman, hangi sıkıntıları yaşadığımızı hep 
beraber gördük, öyleyse, bu Parlamentoyu gözbebeğimiz gibi korumak zorundayız. Bu, bi
zim, parlamenter olarak görevimizidir; bu, bizim, insan olarak görevimizdir, yurttaş olarak 
görevimizdir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 19 uncu dönem Parlamentomuzun, her soruna yeni 
çağdaş bir yaklaşımla, insanlığın evrensel anlamda kazandığı demokrasiyi Türkiyemizde yer
leştirmek üzere yeniden kendine bakmak zorunda olduğunu söylemiştim; burada yineliyorum. 
Bunun nasıl olacağından, yani neyin olup, neyin olmayacağından önce, eğer Parlamento bu 
konuda görüş birliği içerisindeyse, bunu tartışacağımız bir demokratik platforma ihtiyacımız 
vardır. Gerçekten, bu Anayasa, mevcut yasalarımızın bazıları, biraz ülkemize yakışmıyor. Eğer 
biz bunu yapmazsak, kendisini devletin hamisi görenler, kendisini, devletin kurtarıcısı gören
ler, bu Meclisi ya da bu ülkeyi korumakta iddialı olanlar, başka tür hareketler içerisine de gire
bilirler; oysa, dünyanın gelişmiş tüm çağdaş ülkelerinde demokrasilerin iki bacağı vardır: Biri
si parlamento, yani siyasî partiler, bir diğeri demokratik baskı grupları. 

Eğer, çağdaş bir ülke, demokrat bir ülke olmak istiyorsak, Parlamentomuzun saygınlığını 
artırmak zorundayız, demokratik baskı gruplarımızı oluşturmak zorundayız, onların uyarıla
rını 'dikkate almak zorundayız, onların önerilerini dikkate almak zorundayız. Yani, Parlamen
toyu denetime tek yetkili olan halkın örgütlü gücü, demokratik baskı gruplarıdır; demokratik 
baskı gruplarının bu ülkedeki eksiklikleri mutlaka giderilmelidir. 

Ben 19 uncu dönem Parlamentodan çok şeyler beklediğimi söyleyerek, bu Parlamento
nun, gelecek kuşaklara çok önemli miraslar devredeceğine inanarak, hepinize saygılar sunuyo
rum, sevgiler sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kerimoğlu. 
Gruplar adına son konuşmayı yapmak üzere, Refah Partisi Van Milletvekili Sayın Fethul-

lah Erbaş 'a söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Erbaş. (RP sıralarından alkışlar) 

RP GRUBU ADINA FETHULLAH ERBAŞ (Van) — Sayın Başkan.sayın milletvekilleri; 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1992 malî yılı bütçesi üzerinde Refah Partisi Grubunun gö
rüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızdayım. Grubum ve şahsım adına Yüce Heyetinizi saygıy
la selamlıyorum. 

Görüşülen bütçe, her şeyden önce kendi bütçemiz olması hasebiyle hepimizi yakından il
gilendirir. Bütçemize rakamsal olarak baktığımız zaman, 797 milyar 556 milyon Türk Lirasıy
la bu bütçenin, 1981 malî yılı Türkiye genel bütçesinden fazla olduğunu görmekteyiz. 

Bu kadar büyük bir rakamla 1981'de Türkiye'nin tamamı idare edilirken, şimdi, bu 60 milyon 
insanın temsilcisi olan 450 milletvekilinin yasama görevlerini yürütürken harcanacak para 
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olarak önümüze çıkmaktadır. Düşünecek olursak, bu yılkı bütçenin tamamı 207 trilyon lira
dır. Bunun Meclis bütçesine oranı yirmialtıda bir; nüfusa oranı da 60 milyon bolü 450 dersek, 
sonuç yaklaşık olarak 133 bin çıkar. Demek ki, bu millet, bu bütçeden 133 bin kişinin hakkını, 
biz, 450 milletvekiline veriyor. 

Bu, fakir milletimiz için çok büyük bir fedakârlıktır. Bu millet, bizim gibi, tarih boyunca 
çok büyük fedakârlıklara katlanmış; ancak, kendi bünyesinden kopuk idareciler tarafından bu 
fedakârlığı anlaşılamamıştır. 

Tarihimize bakacak ve demokrasi tarihimizin ikiyüz yıldan beri devamını inceleyecek olur
sak; aydınlarımız, Batı hastalığına yakalanmış, Avrupa devleti olabilmek için, milletimizin maddî 
ve manevî birçok varlığını acımadan feda etmiştir. Maddî olarak, Kırım'dan Hint Okyanusu
na kadar tüm ülkeleri, petrol yataklarını; Atlas okyanusundan Hazar Denizine kadar tüm zen
gin ülke ve madenlerimizi Avrupalı sömürgecilere terk etmiştir. Manevî alanda, dünya Müslü
manlarının liderliğini, yasalarını, giyimini, yazısını, kültürünü, milyonlarca evladını şehit ver
miştir. Karşılığında aldığı ise, sadece ve sadece Batının kokuşmuş örf ve âdetleri olmuştur. 

Şimdi, bütçesi üzerinde görüştüğümüz parlamenter demokratik sistemi kavramamız da, 
rayına oturtmamız da, çok uzun merhaleden geçmiştir: 1808 Senedi İttifakı ile başlayan bu 
süreç, 1839 Tanzimat Fermanı, 1856 İslahat Fermanı, Birinci Meşrutiyet, 1876 Anayasası, İkinci 
Meşrutiyet, Millî Mücadele yılları, cumhuriyetin kuruluşu ve 1946'da çok partili döneme geçiş 
ve bu dönemde de 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül harekâtlarının demokrasiye müdahaleleri ve 
bugün geldiğimiz durum. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; ikiyüz yıl önce dünyanın süper devletiyken, bu
gün, ekonomisinden sosyal hayatına kadar bozulmuş bir düzende yaşamaya mahkûm bir mil
let haline nasıl dönüştürüldük?.. Batı, 19 uncu yüzyılda Batı sanayi devrimini gerçekleştirir
ken, bizim aydın idarecilerimiz, Batının kültürüne, örf ve âdetlerine, sosyetesine tutulmuşlar 
ve bu kültür emperyalizmi, kısa sürede İstanbul'da, Paris ve Londra ayarında bir sosyetenin 
oluşmasına sebep olmuş; bürokratlarımızın bir kısmı İngiliz hayranı, bir kısmı da Fransız hay
ranı olmuşlardır. 

1838'de Mustafa Reşit Paşanın İngilizlerle imzaladığı ticaret anlaşması, Osmanlı sanayisi
ni-bir anda yok etmiş; Bursa'da, Üsküdar'da ve Ankara'da çalışan tekstil tezgâhlarımız dur
muş, memleketimizin sanayii, Batıya rekabet edecek güce erişmediği için, tamamen iflas etmiş 
ve iğneden ipliğe batının kontrolüne geçmiştir. Batılılar mallarını satabilmek için; bugün oldu
ğu gibi, lüks tüketim mallarını teşvik etmişler, sefahet ve israf hayatı almış yürümüş; 1855'te, 
İngiliz Büyükelçisi, Canning; Sultan Abdülmecit'e sunduğu ıslahat tedbirlerinde, dışarıdan borç 
para alınmasını tekli etmiş; Padişahın bunu reddetmesi üzerine, devrin Sadrazamı Âli Paşa, 
bu anlaşmayı gizlice imzalamıştır. Bu anlaşma da, Osmanlı maliyesinin iflasını ve yabancıla
rın, borçlarını tahsil bahanesiyle, devletin sağlam gelir kaynaklarına el atmalarını; yani, Dü
yunu Umumiyeyi doğurmuştur. Bugün de Batıdan aldığımız borçların faizleri ve anaparalarını 
ödemek için, memleketteki kârlı sanayi kuruluşlarımızı, özelleştirme yutturmacası altında Fran
sızlara sattığımız gibi. Alınan borç paralar sanayi yatırımlarına sarf edileceği yerde, bugün ol
duğu gibi -saraylara, turizm yatırımlarına sarf edilmiş- sefahet âlemlerinde tüketilmiştir. Bu
günkü idareciler de, çocuklarının düğünlerinde milyarlarca liralık israflar yapmaktadırlar. 

Bu şartlar altında devletimiz zayıf düşmüş, Birinci Cihan Harbinde Batılı dostlarımız, "has
ta adam" dedikleri -ve mikrobunu kendileri üretip zerk ettikleri- Osmanlı İmparatorluğunu 
parçalamış ve işgal etmişlerdir; bize de Ankara'yı bırakmışlardır. 
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Milletimizin verdiği millî mücadeleyle Anadolu bunların elinden kurtarılmış ve bağımsız 
bir devlet kurmuşuz. 

Batıcılık ve kulüpçülük, bu devlette de devam etmiş; milletimizin Avrupalılaşması için giydiği 
elbise, yazdığı yazı, kullandığı dil ve kültürden tutun da, kanunlarımıza kadar her şeyimiz, Ba
tıya akort edilmiş; İsviçre'nin Medenî Kanunu, İtalya'nın Ceza Kanunu, idare ve anayasalar 
Batıdan ithal edilmiştir; buna rağmen, Batılılar yine bizi kabullenmemişlerdir; külfet oldu mu 
yüklemişler, nimet oldu mu uzaklaştırmalar. Bu, böyle devam edip gitmektedir. 

Batılılar, bu ekonominin gereği olarak, bize borç para vermeye başlamışlardır, özal döne
minde uygulanan politikalarla, devletin iç ve dış borçları had safhaya çıkanlmıştır. 50 milyar 
dolarlık dış borcun faizi ve anapara ödemesi, Türkiye'nin tüm ihracatından fazla olmuştur. 
Keza, iç borçların faiz ve anapara ödemeleri de aynı durumdadır. Yeni Hükümetin bütçesinin 
bir borç ödeme bütçesi haline gelmesinin ana nedeni, bu dış borçlar ve faizleri olmuştur. 

Batılılar, 1948'de kurmuş oldukları Birleşmiş Milletler Teşkilatını, kendileri tarafından ko
nulan kurallarla Batının bir sömürü vasıtası haline dönüştürülmüşlerdir. Bu teşkilatın beş dai
mî üyesinin tamamı, gayri müslim devletlerdendir. Bu beş devletin veto hakları vardır; bu beş 
devlet, Güvenlik Konseyinin değişmez üyeleridir; istedikleri devleti cezalandırmakta, istedikle
rini bağışlamaktadırlar. Son örneğini Körfez Savaşında gördük. İsrail, Ürdün'ün, Suriye'nin, 
Lübnan'ın, Filistinlilerin yurtlarinı işgal ettiği halde, Birleşmiş Milletler, İsrail'i taltif etmekte
dir; ama, bunun yanında, Kuveyt'i işgal edince Irak'ı yerle bir etmiştir. 

Hangi mantıkla hareket edilir, bilinmiyor. Bilinen gerçek, bu teşkilatın da, Batının sömü
rüsüne vasıta bir teşkilat olduğudur. 

Sovyetler Birliği tarihe mal olmuştur; Varşova Paktı yıkılmıştır. NATO'nun kuruluşu, bu 
pakt içindi. Şimdi NATO'nun kaldırılması lazım; fakat, NATO, Batının menfaatlerinin zedele
neceği yerde müdahale etmek için, hazır kuvvet olarak bekletilmektedir. Sovyet tehdidinin ol
madığı bir zamanda, NATO gibi askerî paktın ne için tutulduğu, hepinizce malumdur!.. 

1960'lardan beri Ortak Pazar mevzuunda, Türkiye, Batılılaşmanın bir şartı gibi, bu teşki
lata girmek istemiş; ancak, Batı, Türkiye'yi, her seferinde elinin tersiyle dışarı atmıştır. 

Demokrasi havarisi olan Batı, demokrasiyi de kendi sömürü vasıtası olarak kullanmakta
dır. Türkiye'ye, "demokratikleşme sürecinde noksanlık var" diyerek, tenkitler ve ambargolar 
uygularken, Cezayir'de kurulan demokraside seçimle işbaşına gelen bir parti için, "bu 
İslamcıdır" gerekçesiyle ihtilal yapılır; Fransa'nın şampanya kaynağı kurumasın diye, Batıdan 
hiç ses çıkmaz, üstelik, ihtilalciler alkışlanır. 

Son yıllarda, Türkiye üzerine yeniden bir oyun oynanmaktadır. Bu da, Türkiye'nin bölge
de nüfuz kazanmasını önleme operasyonudur/Asırlardır birlikte yaşadığımız, birbiri hakkın
da kardeşlikten başka hiçbir duygusu olmayan Kürt ve Türk milletleri birbirlerinin aleyhine 
kışkırtarak sömürü düzenlerini devam ettirmeye çalışan dış güçler, bundan da faydanalacak 
ve devletten taviz koparmaya uğraşacaklardır. 

Bu durum göz önüne alınarak, devletimiz, bu bölgeye ve milletimize, kardeşlik bağlarını 
kuvvetlendiren bir politikayla yaklaşmalı, bizlerin inançlarına zıt uygulamalardan vazgeçilmelidir. 

Hükümetler, "uluslararası kardeşlik dernekleri" dîye, mason localarını teşvik etmekte
dir. Bunlara, "toplum yararına çalışan dernekler" statüsü tanırken, bir uluslar mozaiği olan 
Anadolu'daki insanların kardeşlik bağlarını kuvvetlendirmek için hiçbir şey yapılmamaktadır. 
(RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
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Hükümet ve Türkiye Büyük Millet Meclisi, yapacakları icraatla TRT isimli kurumu, siya
sî iktidarın propaganda vasıtası olmaktan çıkararak, halkımızın kardeşlik bağlarını güçlendi
rici programlar üretip, millî birlik ve beraberliğimizi sağlayıcı çalışmalar yapmazsa Türk de
mokrasisi yeniden bir darbe yiyecektir. 

Batılılaşma Türkiye için en çağ dışı akımdır. 200 yıllık Türk demokrasi tarihi, bu tarihi 
doğrulayan hadiselerin tarihidir. Türkiye, Batılılaştıkca batmış, sömürgeleşmiş, yabancı emel
lere alet olmuştur. Halkımız, Batılılaşma süreci boyunca artan bir şekilde maddî ve manevî 
sefalete mahkûm edilirken, belli bir bürokrat kesimle, holdingciler, lüks tüketime yöneltilecek 
gelire sahip olmuştur. Halkımız, kendini sefalete mahkûm edenlere karşı öz benliğiyle karşı 
çıkınca, bunun adı, irtica, gericilik, çağdışıcılık olmuş. Oysa gerçek irtica, gericilik, çağdışıcı-
lık, halkımızı sefalete mahkûm etmek ve onları yabancı kültürlerin ve iktisatların oyuncağı 
yapmaktır. (RP sıralarından alkışlar) 

Batılılaşma uğruna benim halkıma reva görülenleri sayacak olursam, buna zamanımız el
vermez. Ancak, hayat hakkıyla ilgili birkaç örnek verelim. Osmanlı döneminde, Batılı gibi gi
yinme modası uğruna, Yunan fesi, halkıma zorla giydirilmek istenmiş; giymeyenlerin başı ke
silmiş, idam edilmiş... Sırf bu yüzden, Bitlis ve Van'da yüzlerce kişi idam edilmiştir. Cumhuri
yet döneminde tskoçya şapkası, Fransız pantolonu, ceketi, mantosu, frenk gömleği giydirmek 
için, yüzbinlerce kişinin başı kesilmiş; olmadık zulümler yapılmış... Ne için? Çağdışı, tutucu 
bir ideoloji olan, Batılılaşma uğruna. 

Yeter artık! Çağdışı uygulamaların sona erdirilmesini, 21 inci yüzyıla girerken, çağdışı ba
tılılaşma tutkusundan vazgeçip, öz benliğimize dönelim, Allah'ın ipine sımsıkı sarılalım. (RP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Kardeş olalım, ilimle, yüksele teknolojiyle, yamyam, sömürgeci, faizci Batının; köpek yi
yen, güneşe tapan Uzakdoğunun önüne geçelim. Muhtaç olduğumuz kuvvet, milletimizin inan
cında ve imanında mevcuttur. (RP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hemşerim ve eski Başbakanlardan, merhum Ferit Me-
len'in dediği gibi, "demokrasi kararg£İhı"nın bütçesine, rakamsal olarak, 1981 malî yılı, 
Türkiye bütçesinden fazladır dedik. Her yıl ortalama yüzde 150 oranında artmaktadır. Sözle
rimin başında da belirttiğim gibi, bu bütçenin israflara meydan vermeden yerinde kullanılma
sı, bizim için bir borçtur. 

Mecliste gördüğümüz bazı aksaklıkların düzeltilmesi umuduyla açıklama yapmak istiyo
rum. Türkiye Büyük Millet Meclisinde halen 2 408 kadrolu personel; 85 geçici görevli, danış
man ve personel olmak üzere, toplam 2 493 personel görev yapmaktadır. Bunun 476 personeli 
İstanbul'da Millî Saraylar Daire Başkanlığında çalışmakta, geri kalanıysa, Ankara'da görev 
yapmaktadır. Meclis memurluğu, istisnai memurluklardandır; 2919 sayılı Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Yasası hükümlerine göre özlük hakları düzenlenmektedir. 

Bu yasanın, Genel Sekretere ve Başkanlık Divanına verdiği yetkilerin 1983 senesinden beri 
yanlı uygulamasından dolayı personel arasında huzursuzluklar olduğu; taban ile tavan perso
nel arasında uçurumlar olduğu; bunun da, tavandaki memurlara özel hizmet tazminatları, ma
kam tazminatı, ek göstergeler, lojman imkânlarından yararlandırılma, sözleşmeli personel uy
gulaması gibi ayrıcalıklardan olduğu kanaatine varılmıştır. Yine Genel Sekreterliğin adam ka
yırdığına dair bazı müşahhas örnekler vermek istiyorum. 
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Bir müstahdem, 8 inci derecede olmasına rağmen, 3 üst derece verilerek 5 inci dereceye 
getirilmiştir. Yine, ilkokul mezunu bazı memurlar 3 üncü dereceye getirilirken, ortaokul ve lise 
mezunu bazı memurlar 4 üncü derecenin çeşitli kademelerinde bırakılmıştır. Bazı lise mezunu 
memurlara 1 inci derece müşavir, müdür yardımcılığı verilirken, yüksekokul mezunu bazı per
sonel, 1 inci derecenin 4 üncü kademesinde olmasına rağmen, memur unvanı ile görev yap
maktadır. 

Başkanlık Divanının personelle ilgili toplantısı 8 Şubat 1992 tarihinde yapılmış olmasına 
rağmen, Divana sunulmadan, 14 Şubat 1992 tarihinde 2 uzman ve 1 uzman yardımcısının de
recelerinde, Genel Sekreterlik ve Personel Daire Başkanlığınca düzeltmeler yapılmış, dereceler 
verilmiştir. 

19 ilkokul, 12 ortaokul mezunu şef, 1991 yılı Mayıs ayında 2 nci derece kadroya yükseltil
dikleri halde, müktesepleri 1 inci derecenin çeşitli kademelerine gelmiş bulunan yüksekokul 
mezunu şefler, 2 nci derece kadroda bırakılarak, hiçbir yasal engel olmamasına rağmen 1 inci 
derece kadro verilmemiştir. 

Yine, uzman kadrosuna 3 900 ek gösterge uygulanırken, yüksekokul mezunu şeflere 3 100 
ek gösterge uygulanmaktadır. Bunun mantığını anlamak zordur. 

Başkanlık Divanının bu konularda daha hassas ve yansız olmasını temenni ediyoruz. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, itfaiye teşkilatı olan bir kurumdur; ancak, halkla ilişkiler 

binası, yangından korunması çok zor bir yer olarak gözlenmiştir. Yangın vanalarının bina için
de uygun olmayan yerlerde oluşu, yangına anında müdahale imkânının, -panik olduğu takdirde-
zor olması nedeniyle, Meclisimize 1 adet arazözün alınması zorunlu bulunmaktadır, dıştan mü
dahale için bu elzemdir. Yine, milletvekili lojmanlarının yangından korunması için, bir itfaiye 
aracına acilen ihtiyaç bulunmaktadır. Yangın hidratlarının evlere uzak olması, hortumların bu
ralara taşınması zaman alacağı için itfaiye aracının olmasında zaruret vardır. 

130 personelin Meclis lojmanlarında görev yapması, savurganlık olarak görülmektedir. 
Meclis personelinin yüzde 70'ine yakın bir bölümü, niteliksiz ve iş yapamayan personel 

olup, bunların hizmet içi eğitimler ve belirli bir disiplinle devreye sokulması, hizmetlerin daha 
iyi yapılması ve savurganlığın önlenmesi için yararlı olacaktır. ,. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi kütüphanesinde görevli personele, Parlamenter arkadaşla
rımıza gösterilen ilgiden ve yaptığımız çalışmalarda yardımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. 
Kütüphanedeki personelin fevkalade yetişmiş olması, bilgisayara geçilmesi, dokümantasyon mer
kezinin verdiği hizmetler takdire şayandır. Kütüphanenin ihtiyacı olan teknik cihazların bir an 
önce temininin, hizmetleri daha da artıracağı kanaatındayız. 

Yine, Meclis bünyesinde 42 adet müşavir bulunduğu, bu müşavirlerin bir kısmını ilgisiz 
yerlerde istihdam edildiği, büyük bir kısmının da kızağa alınmış merkez valileri gibi bir salon
da oturmaya terk edildiği gözlenmiştir. İçlerinde, üç eski genel sekreterin de bulunduğu bu kıy
metli elemanların, Başkanlık Divanınca, bir an önce Meclisteki siyasî parti gruplarına yardım
cı olmak amacıyla görevlendirilmelerini, yeni parlamenterlerin bu gibi tecrübeli ve bürokrasi 
bilgisi olan müşavirlerden yararlandırılmasını istiyoruz. 

Yeni ve eski milletvekilleriyle bunların eş ve çocuklarının tedavi giderleri Meclisçe karşı
lanmaktadır. Bu hususun, bazı sağlık kurumlarınca istismar edildiği, gelen faturaların ince
lenmesinden anlaşılmıştır. İstanbul'da kurulu International Hospital adlı özel hastanenin, bir 
ayda 10 milyar liralık fatura ibraz ettiği; keza, Hacettepe Üniversitesinin de, inanılması zor ra
kamlarla, Meclise fatura çıkardığı görülmüştür. Bu tip sağlık kuruluşlarının sözleşmelerinin 
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iptal edilerek gönderilecek faturalarının kabul edilmemesinin -diğer sağlık kuruluşlarına da 
ikaz mahiyeti taşıyacağı nedeniyle- faydalı olacağı kanaatindeyiz. 

1984 yılında çıkarılan telefon yönetmeliği, yapılan değişikliklerle uygulanamaz hale gel
miştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Telefon Yönetmeliğinin bir an önce çıkarılarak, telefon 
konuşmalarının belirli esaslara bağlanmasının, belli limitlerden sonraki konuşmaların ücretle
rinin parlamenterlerden alınmasının uygun olacağı ve tasarruf sağlayacağı kanaatindeyiz. 

Satın almalarda, 2886 sayılı Devlet thale Kanunu ile 2919 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği Teşkilat Kanunu bir kenara itilerek işlemler yapıldığı görülmektedir. Yasal 
prosedürler uygulanmadan, Satın alma Komisyonu devre dışı bırakılarak satın almalar, özel 
emirlerle, "işin aciliyetine binaen" gerekçesiyle gerçekleştirilmektedir. Satın alman malzeme
ler hakkında, ihtiyaç ve gerekçeleri komisyon ve ilgili birimlerce tespit edilmeden, ayrı birim
lerce teklifler yapıldığı, Meclisin özel eşyalarının bodruma atıldığı, belli firmalar ve Devlet Mal
zeme Ofisiyle yapılan anlaşmalarla, Meclisin, Site eşyaları ve niteliksiz malzemelerle doldurul
duğu ve Meclisimize bu durumun yakışmadığı görülmektedir. 

1980 senesinden beri Mecliste bir muayene komisyonu kurulmamıştır. Malların teslim alı
nışında, bu komisyon kurularak, nitelik ve şartnamelere uygun olmayan eşyaların alınmasının 
önlenmesini talep ediyoruz. 

Ankara'da yaptırılan Meclis personeli lojmanları, bu yıl içinde bitirilmişse, bugüne kadar 
personele niçin tahsis edilmemiştir? Şayet henüz teslim alınmadıysa, bu lojmanlarda, bu kış 
boyunca, kalorifer, devamlı olarak niçin yaktırılmıştır? Bu uygulama, yakıt israfından başka 
bir şey değildir. Bu tür savurganlıkların önlenmesini istirham ediyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı, Meclisin tüm imkânlarından ve personelinden yarar
lanmaktadır. Ancak, bu hususta hiçbir yasal dayanak da yoktur. Yeni yapılacak İçtüzüğe, va
kıfla ilgili hüküm konulmasını ve bu Vakfın, harcama ve gelirlerinin murakabe edilmesini is
tiyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 1992 Malî Yılı Bütçesinin Meclisimize hayırlı olması dile
ğiyle hepinizi Refah Partisi Grubu adına saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erbaş. 
Gruplar adına konuşmalar tamamlanmış bulunmaktadır. 
Şahsı adına lehinde olmak üzere Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Recep Kırış'a söz ve

riyorum. , 
Buyurun Sayın Kırış; konuşma süreniz 10 dakikadır efendim. 

RECEP KIRIŞ (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; sözlerime 
başlarken, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu yılki bütçesi
nin, milletimiz ve devletimiz için hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle sözlerime başlıyorum. 

Benden önce konuşan çok değerli milletvekili arkadaşlarımın ifade etmiş oldukları, Mec
lisin saygınlığının korunması,Meclisin itibarının daha da artırılması konusu üzerinde ben de 
durmadan geçemeyeceğim. Bu bakımdan, evvela, kısaca bu konu üzerinde durmak istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şu an içerisinde bulunduğumuz ve görev yaptığımız 
Meclis, gerçekten, tarihî, yüce ve gazi bir Meclistir. Zaman zaman inkıtalara uğramış bulun
masına rağmen, gene milletimizin tercihleriyle, milletimizin reyleriyle, milletimizin demokrasiden 
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yana olduğunu gösteren tavırlarıyla şu an devamlılığını sürdüren, görevini ifa etmeye devam 
eden bir Yüce Meclistir. Bu itibarla, bu Meclisin gerçekten itibarının korunması ve saygınlığı
nın artırılması konusunda, öyle zannediyorum, başta milletvekili arkadaşlarımız ve Hüküme
timiz olmak üzere ve tabiî değerli basınımıza, bütün halkımıza, hulasa herkese, hepimize bü
yük görevler düştüğü kanaatindeyim. 

Değerli arkadaşlar, 19 uncu Dönem milletvekili olarak seçilmiş ve ilk defa bu Mecliste 
bulunan bir arkadaşınızım; ama aday olduğum ve siyasetle yakından ilgilendiğim zamandan 
itibaren, halk arasında, gittiğimiz görüştüğümüz insanlar arasında, inanın, beni şahsen çok 
üzen ve yaralayan, politikacılarımız, siyasetçilerimiz ve özellikle milletvekillerimiz hakkında 
vatandaşımızda meydana gelen bir güvensizlik hali olmuştur. Ben bunu, asla benimsemeyen, 
benimsemesi mümkün olmayan bir. arkadaşınız olarak, bunu hep üzüntü ve endişeyle izlemi-
şimdir; "neden acaba, halkımız, Meclise, Parlamentoya, milletvekillerine olan güvenini kay
betti?" diye bunun üzerinde durmuşumdur; bu soruyu kendime çok sormuşumdur. Tabiî bu
nun değişik nedenleri var; ama ben şahsen, seçim konuşmalarında, vatandaşımızda meydana 
gelen bu güvensizliği biraz da şöyle konuşarak dile getirmek istiyorum: Bu durumdan fevkala
de rahatsızım ve bana göre, bu Mecliste görev yapan insanların, bu memleketin en seçkin vev 

değerli ihsanları olması gerektiğine inandığım için, gittiğim her yerde, konuştuğum insanlara 
ve vatandaşıma hep şunu söyledim ve dedim ki: İnşallah biz Meclisin güvenirliğini artıracağız. 
Bunun için kendilerine, âdeta bir yemin gibi, şu konuşmayı yaptım : 

"Asla yalan söylemeyeceğimize, emanete ihanet etmeyeceğimize, bir söz verdiğimiz zaman 
onu yerine getirmek için âdeta çırpınacağımıza; muhaliflerimize karşı bile, adaletten, ciddiyet
ten ve nezaketten ayrılmayacağımıza; güçlüden yana değil, daima haktan ve haklıdan yana ola
cağımıza; babamız bile olsa, haksıza destek olmayacağımıza; rüşvetle, iltimasla ve her türlü 
yolsuzlukla sonuna kadar mücadele edeceğimize; inanç, fikir, kanaat, din ve vicdan hürriyeti
ni sonuna kadar savunacağımıza; birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını hâkim kılarak, 
milletimizin daha ileri, daha mutlu bir seviyeye yükselebilmesi için, gece gündüz çalışacağımı
za, sizlerin huzurunuzda Yüce Allah'a söz veriyoruz" dedim. 

Bunu, içimden gelerek, gerçekten fevkalade samimî olarak ve Meclisin, Yüce Parlamento
nun, milletvekillerimizin, halkımızın gözünde değişik olaylar vesilesiyle yıpratılmış olduğunu 
gördüğümden dolayı, bundan şahsen incinmiş olduğumdan dolayı, bir teminat olarak ifade 
etmek istedim, 

Değerli arkadaşlar, dediğim gibi, bu konuda hepimizin üzerine görevler düşüyor. Dün bu
rada birtakım olaylara hep beraber şahit olduk. Karşılıklı "yalandır, yalancıdır" gibi ithamlar 
oldu; zaman zaman hakaretlere varan olaylar oluyor. 

Ben, hiçbir arkadaşımın, burada, bilerek, isteyerek, daha doğrusu, yalan söyleme gibi bir 
durum içerisine gireceğini asla ihtimal vermek istemiyorum. Bize böyle şeyler yakışmaz, olma
malıdır. Bu, ne sayın Hükümet üyelerimize ne de milletvekillerimize karşı, karşılıklı olarak ifa
de etmemiz gereken bir beyan olamaz; olmamalıdır; hiçbir arkadaşımız da böyle bir şeye fırsat 
vermemelidir. Hepimiz Meclisin ve milletvekillerinin güvenirliliğini, her vesileden istifadeyle 
artırmak mecburiyetindeyiz. 

Değerli arkadaşlar, basınımızın da bu konuda çok dikkatli olması, daha dikkatli olması 
gerektiği kanaatindeyim. 

Hastaneler olayıyla ilgili olarak, zaman zaman basında haberler çıktı; 
Bunlar, hep, Meclisi yıpratan şeylerdir, tnanın, ben şahsen, şu,ana kadar bir defa bile 

-değişik zamanlarda- kendim veya ailem rahatsız olduğu halde, gidip de doktora muayene fır
satı bile bulamadım, bir reçete yazdırma imkânı olmadı. Benim gibi olan birçok arkadaşım da 
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vardır; ama zaman zaman belki birtakım arkadaşlarım da zorunlu olarak -Allah şifa ver si n-
birtakım hastalıklara duçar olmuşlardır, bazı masrafları olmuştur. Eğer bunlarda bir suiisti
mal varsa, netice itibariyle, bu şahsî bir olaydır; bütün Meclisin bir hatasıymış gibj, bunun, 
kamuoyunda uluorta ifade edilmesi, Yüce Meclisi yıpratmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bu Meclis yıpranırsa ne olur?.. Bu Meclisin yıpranması demek -netice 
itibariyle-.demokrasinin, demokratik hayatın yıpranması demektir. Meclisimizin fevkalade yıp-
randığı dönemlerde bu memleketin başına neler gelmiştir, demokrasi nasıl kesintiye uğramış
tır, hep beraber bunları görmüşüzdür. 

Gelin, demokratik hayatın kadrini kıymetini bilelim ve demokrasinin, bir bakıma, deği
şik vesilelerle kesintiye uğramasına neden olacak davranışlardan kaçınalım ve bu Meclisin iti
barını hep beraber artıralım. Ancak, bu konuda Sayın Hükümet üyelerimize de büyük görev
ler düştüğü kanaatindeyim. 

Değerli arkadaşlar, bu meclisin en önemli görevi, yasamadır. Türkiye'de kanun çıkarma 
işi bu Meclise aittir; bu konularda karar Yüce Meclisimize aittir; ama maalesef, kanun hük
mündeki kararnameler olayı, bu Meclisin yasama organı olma görevine gölge düşürecek bir 
mahiyet arz etmektedir. Dolayısıyla, öyle şeyler olmaktadır ki, bir konu üzerinde kanun hük
münde kararname çıkarılmakta ve o konu daha Meclise gelmeden, aradan bir hayli zaman geç
mekte ve tekrar ikinci bir kanun hükmündeki kararnameyle, o konu iptal edilmektedir. 

Bunlar olmamalıdır. Bu, uygulamayı, Meclisin itibarına karşı yapılmış bir saygısızlık ola
rak değerlendiriyorum. 

Değerli arkadaşlar, gene bu cümleden olarak, çok önemli birtakım konulara değinmek 
istiyorum. Bahsetmek istediğim konular, basit konular değildir. Bu konuların, mutlaka Yüce 
Parlamentomuzda görüşülmesi, konuşulması ve karara bağlanması gerekirdi; ama bunlar ya
pılmamıştır, hatalar olmuştur. 

Bu konuda bir örnek vermek istiyorum: Çekiç Güç konusunda sürenin uzatılması ve Ame-
rikayla "Üsler Anlaşması" diye de ifade edilen Savunma Ekonomik İşbirliği Anlaşmaları gibi 
anlaşmaların uzatılması konulan, bu Yüce Mecliste görüşülerek karara bağlanması gereken ko
nulardır. 

Değerli arkadaşlar, ama maalesef, süre uzatımı bu Meclisten geçirilmemiş, Bakanlar Ku
rulu kararıyla yapılmıştır. Bunlar yanlıştır. 

Değerli arkadaşlar, bir de şu hususa değinmek istiyorum: Bilhassa dış politikada önemli 
olan bu Çekiç Güç ve Savunma Ekonomik İşbirliği Anlaşmaları gibi konuların bu Mecliste 
müzakere edilmesi, Hükümetimize sadece destek olur, güven verir ve dışarıdaki ağırlığını da 
daha çok artırır. Bir örnek vermek istiyorum: Bildiğiniz gibi, bundan bir süre önce, Çekiç Gü
ce ait bir helikopterden, Güneydoğu bölgesindeki PKK militanlarına bir yârdım paketi atıldı
ğına ilişkin haberler çıktı. Ben, bu Yüce Meclisin naçiz bir ferdi olarak, bu konuyla ilgili ola
rak Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisine bir mektup yazdım. Konu önemli 
olduğu için, Sayın Başkanın ve sizlerin müsaadeleriyle, Meclis zabıtlarına girmesini istediğim 
için, kısaca bu mektubu arz etmek istiyorum. Mektup aynen şöyle idi: 

"Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçilik Makamına/Ankara. 
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Sayın Büyükelçi, 14 Ocak 1992 tarihinde basında çıkan ve Çekiç Güce bağlı bir helikop
terden PKK militanlarına yardım malzemesi atıldığını ortaya çıkaran haberi üzüntüyle öğren
miş bulunuyoruz. Gene teessürle öğreniyoruz ki, PKK militanlarında, Amerikan yapısı silah
lar bulunuyor. 

Sayın Büyükelçi, ülkemiz, Ortadoğu'da Amerika Birleşik Devletleri'nin en güvenilir bir 
müttefiki durumundadır; ama bu türlü olaylar, Türkiye'de haklı olarak antiamerikancı bir ka-

- « . 
muoyunun gelişmesine katkıda bulunacaktır. Eğer/Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'yi de
ğil de, PKK'yı tercih ediyorsa, bunu bilmek ve ona göre bir tavır ortaya koymak, bizim de hak
kımızdır. Biz, Amerika Birleşik Devletleriyle iyi ilişkilerin geliştirilmesinden yanayız. Ancak, 
Kıbrıs Harekâtından sonra uygulanan silah ambargosu, Kıbrıs konusunda Rum tarafının des
teklenmesi, İsrail'in yayılmacı ve zalim uygulamalarına arka çıkılması ve Türk Devletine karşı 
savaş açan terörist eski yaya cesaret verecek bazı davranışlara girilmesi gibi politikalar, halkı
mızı derinden üzmekte ve Amerikan aleyhtarlığı giderek yayılmaktadır. 

Türkiye'nin Ortadoğu'daki konumu ve gelecek açısından önemi sizlerin malumlarıdır. Mil
letimiz sadıktır, vefakârdır, dostlukları da, düşmanlıkları da asla unutmaz. Bir kahvenin kırk 
yıl hatırı vardır deriz; ama iki yüzlü davranışlardan da asla hoşlanmayız. Milyonlarca vatan
daşımızın yüksek duygularına tercümen olduğuma inanarak, takdirlerinize sunuyorum." 

Evet, mektup böyle idi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Sayın Ric-
hard C. Barkley buna bir cevap gönderdi. Cevap şöyle: "Sayın Bay Kırış, Amerika'nın PKK 
politikasıyla ilgili olarak endişelerinizi bize bildirmek için gösterdiğiniz zahmete teşekkür ederim. 

Amerika Birleşik Devletleri PKK terörist örgütüne hiçbir zaman, hiçbir şekilde yardım 
yapmamıştır, tşin gerçeği şudur ki, biz, bu örgütün terörist faaliyetlerini sürekli olarak kınaya-
geldik. Providecomfort, yani Çekiç Güç harekâtıyla ilgili olarak ortaya çıkan gerçek dışı ve 
kötü niyetli ithamları kamuoyu önünde protesto eden ve bu konudaki gerçekleri ortaya koyan 
bir basın bültenimizi de ilişikte sunuyorum. 

Birleşik Devletler, Türkiye ve harekâtın diğer mensupları, birlikte, insanî bir görevi yerine 
getirmektedirler. Bu çerçevede hiçbir şekilde PKK'ya yardım etmedik ve etmiyoruz. Amerika 
Birleşik Devletleri, Türkiye'ye büyük kıymet atfetmektedir. Gerek NATO çerçevesinde, gerek 
ikili plandaki dostluk ve ittifak ilişkilerimiz, zamanın deneyiminden geçmiştir. İşbirliğimiz güç
lüdür ve bunu, önümüzdeki yıllarda daha da ileriye götürmek arzusundayız. Bugün Ortado
ğu, eski Sovyetler Birliği ve Kıbrıs'ta, şimdiye kadar görülmemiş fırsatlarla karşı karşıyayız 
ki, bunları değerlendirdiğimiz takdirde, bölgesel istikrar, güvenlik ve barışa büyük hizmetlerde 
bulunabiliriz. Türkiye, bu süreç içinde, komşularına model rolü oynayabilecek önemli bir yere 
sahiptir. Türkiye'nin, bölgesinde olumlu bir istikrar unsuru olma çabalarına destek 
veriyoruz. 

Sözlerime son verirken şunu söylemek istiyorum ki, Türkiye gibi, Amerika Birleşik Dev
letleri de, dostlarını her zaman için hatırlamıştır ve Türkiye, Amerikan'ntn dostları arasında 
en ön sıralarda yer almaktadır. 

Saygılarımla. -
Büyükelçi 

Richard C. Barkley" 
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Değerli arkadaşlar, demek ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisinden sadece bir millet
vekilinin, şahsı adına göndermiş olduğu bir mektuba, Amerika Birleşik Devletleri Ankara Bü
yükelçisinin bizzat vermiş olduğu cevap budur ve de Sayın Demirel'in Amerika gezisi öncesin
de meydana gelen bu mektuplaşma olayı, gönderdiğimiz mektup, Sayın Demirel'in Amerika 
gezisi esnasında, hem George Bush'un, hem de Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Baş
kanının, "Biz, PKK'ya asla yardım etmedik, etmemiz mümkün değildir" tarzında açıklama
larında da, biz konuyu gündeme getirmiş olmamamıza rağmen, onların bu türlü açıklama ih
tiyacı duymalarında da, zannediyorum etkili olmuştur. • 

Bunu şunun için söylüyorum: Demek ki, birtakım şeylerin burada açık açık konuşulması, 
Savunma Ekonomik işbirliği Anlaşmaları gibi, Çekiç Güç gibi ve benzeri birtakım dışarıyla 
ilgili olan konularımızın da burada konuşulması ve kamuoyuna intikal ettirilmesi, Hükümeti
mize, sadece ve sadece, bu görüşmelerde güç verecektir, kuvvet verecektir; bundan sarfı nazar 
edilmemelidir. 

Değerli arkadaşlar, son olarak, birkaç konuya daha, Sayın Başkanın izniyle temas ederek, 
sözlerimi bağlayacağım. Konuşan bir meclis, her bakımdan, demokrasinin Türkiye'de yerleş
mesi, daha da mükemmel hale gelmesi bakımından, hepimizin, zannediyorum temennisidir. 

Değerli arkadaşlar, sorular soruyoruz, sözlü soru önergeleri veriyoruz; ama, bunların ce
vaplandırılması çok uzun zamanlara sarkıyor. Sayın Hükümet üyelerimizin, Sayın Başbaka
nın, daha evvel, program görüşmeleri esnasında, "Burada haftanın bir gününde milletvekille-
rimiz doğrudan bakanlara sorular soracak ve onlar da cevaplandıracak" diye söylediği şeyler 
vardır. 

Bu uygulamalar fevkalade önemlidir, bunlara bir an önce geçilmesi şarttır kanaatindeyim. 
Diğer taraftan, Meclisteki çalışmaların televizyondan naklen yayını fevkalade önemlidir. 

Bu konuda Sayın Meclis Başkanımızın çok önemli girişimleri vardır, teşebbüsleri vardır; onu 
takdirle karşılıyoruz. Ancak, bu konuda, gerekli, belli bir paraya ihtiyaç olduğu ifade edilmiştir. 

Değerli arkadaşlar, ben burada bir öneride bulunuyorum. İnanın, Meclis'çalışmaları dü
zenli olarak vatandaşlarımıza intikal ettirilirse, bu, kendiliğinden bir halk denetimini meydana 
getirecek, Meclisteki görüşmeler daha seviyeli hale gelecek, arkadaşlarımız daha faydalı hiz
metler yapmak imkânı bulacak ve bir de, çok önemli olarak, inanın, Türkiye'de partilere yapı
lacak hazine yardımlarına gerek olmayacaktır. 

Ben burada bir öneri getiriyorum, diyorum ki: Mecliste yapılacak görüşmeler, düzenli ola
rak, vatandaşımıza, televizyon aracılığıyla naklen verilsin ve siyasî partilere de yardım yapıl
masın. Siyasî partilere hazineden yapılacak yardımın sadece bir kısmıyla zaten bu iş gerçekleş
tirilebilir; ama ille partilere hazineden yardım yapılacaksa, o zaman, seçime katılma şansı bu
lan bütün siyasî partilere, seçime katılmaya hak kazanan bütün siyasî partilere o yardım yapıl
malıdır; ama "Bir naklen yayınla ilgili olarak paraya ihtiyacımız vardır" diyoruz ve bunu bul
makta belki müşkülat çekiyoruz. Bunu takdirlerinize arz ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, milletvekillerimizin her birine birer sekreter verilmesi meselesi fevka
lade önemlidir. Hepinizin bilgidi gibi, iş yoğunluğu sebebiyle iki milletvekiline bir sekreter kâ
fi gelmemektedir. 

Değerli arkadaşlar, Meclisin haftalık çalışma programıyla ilgili bir öneriyi takdirlerinize 
sunuyorum: Meclisimiz şu an haftada 3 gün çalışmakta, bir ayda, yani 4 haftada 3 günden 
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netice olarak yaklaşık 12 gün çalışmış bulunmaktadır. Ben bunu şu şekilde değiştirmeyi teldif 
ediyorum; takdirlerinize sunuyorum... 

BAŞKAN — Sayın Kırış, 8 dakika aştınız, rica ediyorum... 
RECEP KIRIŞ (Devamla) — Bağlayayım efendim. 
Haftada 3 gün değil de 4 gün Meclisi çalıştıralım. Yani, belli pazartesiden başlayarak bu 

olsun; ama böylece gene bir ay içeresinde, yani bir haftada 4 gün çalışınca, netice itibariyle 
3 haftada 12 gün Meclis çalışır hale gelmiş olsun, gene gün sayısında bir azalma olmasın, Mec
lis aynı seviyede çalışmış olsun; ama bir haftayı boşa çıkaralım. Bunu şuhun için söylüyorum: 
Değerli arkadaşlar, milletvekilleri, halkımızla devamlı irtibat halinde olması gereken ve sürekli 
bu irtibatı kuvvetlendirmesi gereken insanlar durumundadır. Biz onlarla ne kadar irtibat ku
rarsak, onlara daha çok hizmet edebiliriz. Bugün, inanın, birçok arkadaşımız, zaman bir hayli 
geçmiş olmasına rağmen, seçim bölgelerine -hele uzak olan yerlerde olan arkadaşlarımız- gi
demiyor; ama Meclisin çalışma günleri gene aynı kalmak kaydıyla böyle bir değişiklik yapar
sak, bir haftayı boşaltırsak -hatta o bir haftada arkadaşlarımızın memleketlerine gidişleri, ge-
lişleriyle ilgili olarak onlara harcırah bile vermek mümkündür- böylece onların halkla, seçmen
leriyle, vatandaşla daha sık irtibatını teşvik etmiş oluruz. Böyle bir uygulamanın fevkalade faydalı 
olacağı kanaatindeyim. Takdirlerinize sunuyorum. 

Son olarak değerli arkadaşlar, Meclisimizin, şu an Meclis Başkanımızın önem verdiği, Par-
lamentolararası Dostlok Grubu teşebbüsleri vardır. Bunun fevkalade büyük yararlı sonuçlar 
doğuracağına inanıyorum. Son Azerbaycan ve diğer Türk cumhuriyetleri gezimizde biz bunu 
müşahade ettik. 

Söz Azerbaycan'dan açılmışken, Azerbaycan'da, Karabağ'da şehit olan, rahmeti Rahman'a 
kavuşan bütün şehitlerimizi burada rahmetle anarken, onlara Allah'tan rahmetler niyaz eder, 
acılarını paylaşırken, ben burada, Meclisin yapması gereken bir görevi de teklif ediyorum, 

Değerli arkadaşlar, ben, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Karabağ olayına, orada zulme 
uğrayan mazlum kardeşlerimize her bakımdan yardımcı olma iradesinde, kararında bulundu
ğunun bir göstergesi olarak, bütün milletvekili arkadaşlarımızı biren milyon lira ile bile olsa, 
Karabağ'da zulme uğrayan o kardeşlerimize bir yardım kampanyasında bulunmaya davet edi
yorum. Bunun ilk adımını ben teklif ediyorum. Ben, birer milyon lirayla 450 milletvekili arka
daşımızın bu yardımı yapmalarım diliyorum, bunu kendilerine ulaştıralım diyorum. 

Ayrıca, gerekirse, sembolik olarak Kızılay vasıtasıyla da kan verelim ve oraya gönderelim 
diyorum. Bunun fevkalade önemli bir anlamı olduğuna inanıyorum. 

Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum, (Alkışlar) 
Teşekkür ediyorum Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım. 
BAŞKAN — Sayın Kırış, itikadımızca, veren el, alan elden üstünmüş; ama "açma, ört" 

diyor. ' 
Siz gerekli işlemi resmî görevlilerle yapın; bir de 1 milyonla tahdit etmeyin... 
RECEP KIRIŞ (Kahramanmaraş) — En azından, diyorum. 
BAŞKAN — Belki arkadaşlarımızın, olabilir... Yani, o bakımdan... 
Ben teşekkür ederim, buyurun. 
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MEHMET NEDtM BUDAK (Ankara) — Sayın Başkan, bir tavzih talebim var. 
BAŞKAN — Buyurun. 
MEHMET NEDtM BUDAK (Ankara) — Sayın Başkan, bundan evvel konuşan Refah Par

tili. milletvekili, konuşmasında ülkemizi bir milletler mozaiği halinde söylediler tahmin ederim. 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti tekil ve üniter bir devlettir; bir federasyon yapısı içinde de

ğildir; bir imparatorluk yapısı içinde edğildir; yalnız bir millet vardır. Yani, milletlerarası mo
zaik değil, tek bir millet vardır. Zabıtlara geçmesi açısından bunun tavzihini talep ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, zabıtlara geçmiştir, teşekkür ederim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Lehinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Şimdi, Başkanlık temsilcisi olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanve-

kili, İzmir Milletvekili Sayın Yıldırım Avcı'yı davet ediyorum. 
Buyurun Sayın Ava. (Alkışlar) 
KAMER GENÇ (Tunceli) — O zaman, son söz istiyorum. 

TBMM BAŞKANVEKÎLt YILDIRIM AVCI (İzmir) — Sayın Başkan, muhterem millet
vekilleri; konuşmama başlarken, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurucusu Ulu önder Kemal 
Atatürk'ü ve o günden bugüne kadar Yüce Meclisimize bu kutsal çatı altında hizmet etmiş 
tüm üyeleri saygıyla anıyorum. 

Ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi üzerinde grupları ve şahsı adına söz alan 
sayın milletvekillerini katkılarından dolayı tebrik eder, kendilerine teşekkürlerimi sunarım. 

Meclisimizin bütçe fonksiyonu 101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri Programı, 111 
Yasama Hizmetleri Programı, 112 millî Sarayların İdare ve Korunması Programı ile 900 Trans
ferler, Programı olmak Üzere, dört programdan oluşmaktadır. 1991 malî yılı bütçemiz başlan
gıç ödenekleri toplamı, 305 309 000 000 lira iken, yıl içinde alınan 157 820 000 000 lira ek öde
nek ile 463 129 000 000 liraya ulaşmıştır. 

1992 malî yılı bütçe teklifimiz ise, yüzde 71'lik bir artışla, 804 256 000 000 lira olarak tek
lif edilmiştir. Bir sayın üye, daha aşağıda bir rakam verdi, son defa Plan ve Bütçe Komisyo
nundan alınan 5 milyar lira yatırım ödeneğiyle, biraz önce zikrettiğim rakama ulaşılmıştın 

Bu artış, esas itibariyle üyelerimizin ve personelimizin özlük haklarını etkileyen katsayı 
artışları ve diğer cari harcamalardaki fiyat artışlarından kaynaklanmaktadır. 

1992 malî yılı bütçemizin yatırım harcamaları hakkında da kısa bir bilgi arz etmek istiyorum. 
Bayındırlık ve tskûn Bakanlığına inşaatı yaptırılmış bulunan Ankara İlker Mahallesinde

ki personel lojmanları inşaatı tamamlanmış olup, önümüzdeki günlerde personelimizin hiz
metine sunulacaktır. 

Yine, İstanbul'da inşaatına devam edilen, Tanıtım ve Konukevi bu yıl içinde ikmal edilip, 
siz sayın üyelerimizin istifadelerine açılacaktır. 

Saray, köşk, kasırlarımız için elektronik sezim, uyarım ve söndürme sisteminin yapımına 
başlanmış olup, 1992 yılında da devam edilecektir. 

Sayın milletvekilleri, muhakkak ki pek çoğunuz, saraylarımızı gezmiştir. Mesela, Dolma-
bahçe Sarayı, tamamiyle ahşap bir binadır. O binanın güzelliğini, onun haşmetini gördükten 
sonra, o binada esaslı bir yangın söndürme teşkilatının olmamasından dolayı, insanın uykusu 
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kaçıyor. Bu korkuyu önlemek için, birkaç yıldan beri sürdürdüğümüz çalışmalar netice vermiş 
ve orada çok güzel bir yangın haberverme ve söndürme tertibatı kurmak üzereyiz. 

Yine, Millî Saraylarımız, geçtiğimiz yıl, bilgisayar sistemine geçmiş olup, kültür varlığı
mız olan 72 521 adet tarihî eşyanın envanteri yapılmıştır. 

Yine, saraylarımızın gelir ve giderleriyle ilgili olarak malî bir kuruluş olan Hazineyi Hassa 
teşkilatının 4 742 defter, 3 110 evrak, 542 keşif defteri ye harcırah belgeleri tasnif edilerek, dev
let arşivi niteliğine kavuşturulmuştur. 

Halkla İlişkiler Binasındaki 200 kişilik kafeterya - lokanta faaliyete girecek, üyelerimiz 
ve misafirlerinin hizmetlerine açılacaktır. 

Sayın üyelerimizin çalışmalarını kolaylaştırmak, yasama faaliyetlerindeki verimi artırabilmek 
için, Bilgisayar Müdürlüğü kurulacak; fax ve daktilo gibi ihtiyaçlar çoğaltılacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin ihtiyaç programlarından en önemlisi de, arşiv meselesi
dir. Arşiv binasının, Türkiye Büyük Millet Meclisi kampusu içinde yeri tespit edilmiş olup, ya
pımı için 1992 malî bütçemize yeterli ödenek konmuş bulunmaktadır. 

Değişen ihtiyaçlara cevap verecek mahiyette yeni Meclis İçtüzük hazırlıkları için Sayın Baş
kanımızın başkanlığında Partilerarası özel Komisyon oluşturulmuş olup, önümüzdeki aylarda 
tüzük değişikliği teklifi Genel Kurula gelmiş olacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, 19 uncu dönem Millet Meclisinin çalışmalarına ait sizlere bilgi 
sunmayı arzu ediyordum; fakat konuşmacı arkadaşlarımızdan Sayın Şendağ, bana verilen, he
men hemen bütün bilgileri sizlere sunmuş bulunmaktadır. Zaman tasarrufu bakımından, ben 
bu bilgileri sunmaktan içtinap ediyorum. Şimdi kısaca, bize tevcih edilen sualleri ve temenni
leri cevaplandırmaya çalışacağım. 

Sayın Şendağ'ın da işaret ettiği gibi, yeni kurulan cumhuriyetlerle, meclislerarası işbirliği 
çalışmalarımız devam etmektedir ve 23 Nisan şenliklerine, yeni kurulan cumhuriyetlerimizden 
Ter üye ve l'er basın mensubu davet ettik. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun ve komisyonlarının çalışmalarının, TRT 
kanalıyla doğrudan doğruya yayınlanması çalışmalarımız son safhasındadır. Malî müşkülatı 
aşmak üzereyiz. Bunu, huzurlarınızda arz ederim. 

Sayın Şendağ'ın belirttiği, yardımcı hizmetler sınıfından olup, lise ve yüksek tahsilini ta
mamlayanların, yıl içinde açılacak sınavlarla, genel idare hizmetleri sınıfına alınması, Başkan
lık Divanımız tarafından kararlaştırılmıştır. 

izmir Büyükşehir Belediyesince 49 yıllığına kullanma hakkı verilmiş bulunan eski beledi
ye binasının röle ve projeleri yaptırılmıştır. Restorasyon projelerinin yapımına devam edilmek
te olup, bu yıl restorasyon çalışmaları başlatılacaktır. Bu binamız, Türk Parlamenterler Birliği 
ve parlamenterlerimizin kullanımına çok kısa bir zamanda açılabilecektir. 

Sayın Şendağ'ın belirttiği gibi, eski parlamenterlerimizin saygınlığını sağlamak, onları des
teklemek ve sosyal haklarını en iyi şekilde karşılamak için bütçemize ödenek konulmuş olup, 
gerekli çalışmalarımızı da hızlandırdığımızı da arz ederim. 

Sayın Şendağ'ın, Millî Saraylar Daire Başkanlığının teşkilatının en kısa zamanda ele alın
ması ve yeni bir organizasyona gidilmesi temennisine iştirak ediyoruz ve bu hususta çalışmala
rımız vardır. 
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Sayın Şendağ'ın belirttiği gibi, milletvekilleri lojmanlarının işletilmesinin, bakımının ve 
yönetiminin büyük masraf ve zorluklar doğurduğu malumunuzdur. Bir süre sonra bu lojman
lar ve eşyalar yıpranacak; dolayısıyla da lojmanların sorun olacağı ifade edilmiştir. 

Buna katılmamak mümkün değildir. Gerçekten, yapısı ve eşyalarıyla, bir süre sonra yıp
ranacak ve büyük masraflara müncer olacaktır. 

Pek muhterem arkadaşlar, lojmanlar, daimî olarak, gerek Divanımız tarafından, gerek bazı 
milletvekili arkadaşlarımız tarafından gündeme getirilmektedir. Lojmanların iyi tarafları da 
vardır. Birçok milletvekili arkadaşım, milletvekilliğine müracaat etmezden önce "Orada otu
racağım bir ev olmasaydı, milletvekilliğine müracaat etmezdim. Ev olması, beni bir dereceye 
kadar rahatlatıyor" dediklerini hatırlıyorum; fakat bu şekildeki bakım, çok büyük masraflara 
müncer olmaktadır. Belki kira yardımı yapmakla, bu masrafları daha aşağı çekme imkânı hâ
sıl olacaktır. 

Burada bir istirhamım da, yeniden seçilemeyen milletvekillerinin, lojmanı, zamanında terk 
etmeleri ve yeni gelen milletvekili arkadaşlarımızın, oraya ailelerini de getirerek, rahat bir ça
lışma hayatına kavuşmalarıdır. 

Başkanlığımız, Anayasa değişikliği konusunda bir hazırlık çalışması içerisindedir. Başkan
lığımız, bu konuda, sayın liderler ve sayın grup yetkilileriyle de görüşmelerde bulunmuştur. 
içtüzük hazırlık çalışmalarında olduğu gibi, Anayasa değişikliği için de, siyasî parti temsilcile
rinden oluşturulacak özel bir komisyon düşünülmektedir. 

Sayın Mehmet Kerimoğlu, kürsü dokunulmazlığı korunmalıdır temennisinde bulunmuş
tur. îçtüzük gereği olarak da, Meclisin geleneği olarak da, kürsü dokunulmazlığı üzerinde, Baş
kanlık Divanı olarak büyük bir hassasiyet göstermekteyiz. Tüm milletvekili arkadaşlarımızın 
da bu hassasiyeti göstermeleri gerektiğine inanıyoruz ve bunu beklemekteyiz. 

Sayın Erbaş'ın söylediği konuya gelince: Türkiye Büyük Millet Meclisi personelinin özlük 
haklarıyla ilgili kararlar Başkanlık divanımıza aittir. Başkanlık Divanımız kararı doğrultusun
da işlem yapılmıştır. Başkanlık Divanı, kendi içinde bir alt komisyon kurmuş ve bu komisyona 
düzeltme yetkisi de vermiştir. İşlemler bu şekilde yapılmaktadır. 

Yine, Sayın Erbaş'ın temennisiyle, idarî teşkilatımız ve kütüphane konusundaki soruları
na, ayrıca yazılı olarak cevap verilecektir. 

Benim sunmak istediğim ve cevaplandırabildiğim hususlar bunlardır. 
Bu vesileyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinin memleketimize hayırlı olmasını di

ler, hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Avcı. 
Sayın milletvekilleri, bütçe üzerinde son konuşmayı yapmak üzere, Kahramanmaraş Mil

letvekili Sayın Ahmet Dökülmez'e söz veriyorum. 
Sayın Dökülmez, bütçenin aleyhinde söz almış bulunuyorsunuz. 
Buyurun Sayın Dökülmez. (RP sıralarından alkışlar) 
AHMET DÖKÜLMEZ (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, kıymetli arkadaşlar; Türkiye 

Büyük Millet Meclisinin bütçesi üzerinde kendi görüşlerimi arz etmek üzere söz almış bulunu
yorum. Bu vesileyle hepinizi saygıyla ve hürmetle selamlarım. 
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Tabiî, tüm arkadaşlarımızın, bu kürsüye gelip, kendi görüş ve düşüncelerini iletme imkânı 
olmadığı için, kendi düşüncelerinin de bu kürsüden ifade edilmesini bizlerden rica ettiler. Bu 
meyanda, ölmüş olan eski milletvekillerinin eşlerine ödenen aylığın çok gülünç olduğu, defaa-
ten bizlere söylendi. , 

Yine, bir kısım arkadaşlarımız, "6 metrekarelik hücrelerde yarım sekreterle çalışıyoruz. 
Milletvekili otolanna verilen karton araç kartı yerine, tenekeden bir plaka verilerek, hiç değilse 
onunla bir ayrıcalığımız belli olsun" diye, özellikle bu hususlan ifade etmemi rica ettiler. Bun
ları ifade etmeyi bir görev biliyorum. 

Kıymetli arkadaşlarım, biraz önce şu noktalar dikkatimi çekti: Gerek yerinde oturan ar
kadaşlar tarafından, gerekse Başkanlık kürsüsünden "konunun dışına çıkıyorsunuz, şöyle ya
pıyorsunuz, böyle yapıyorsunuz" diye, sık sık müdahalede bulunuldu. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu ülkenin her meselesinin görüşüldüğü bir müessese oldu
ğu için, bence, Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi söz konusu olduğunda, bir konu sınırla
masının olmaması lazım. Kaldı ki, bu konuda kabiliyetli arkadaşlarımız, Meteoroloji işleri Genel 
Müdürlüğü bütçesi söz konusu olduğu zamanda bile, canları isterse ve ilgisini kurabilirime, 
ozon tabakasının delinmesiyle, zamların ilgisini kurabilmişlerse çok güzel de bir konuşma ola
biliyor. • .. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Bazı kişilerin anlaması lazım! 
BAŞKAN — Efendim, saç dökülmesinin önlenmesi hakkında da konuşmak isteyebilirsi

niz (!) ama Yüce Meclisin bir tçtüzüğü vardır, bir usulü, bir adabı, bir erkânı vardır. İstirham 
ederim... Roma Senatosu değil burası, Türkiye Büyük Millet Meclisi. 

Devam buyurun Sayın Hatip... ' 
KAMER GENÇ (Tunceli) — En fazla konuşan sizsiniz, Sayın Başkan. 
AHMET DÖKÜLMEZ (Devamla) — Sağlam bir bağlantı kurulursa, her şeyi konuşmak 

mümkün Sayın Başkanım. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Oraya layık ol, oturmaya çalış. 

'. AHMET DÖKÜLMEZ (Devamla)'— Kıymetli arkadaşlar, İçtüzük değişikliğini uzun za
mandır bekliyoruz. Görüyorsunuz, milletvekili sıralarının birçoğu boş. Meclis çalışmaları, eğer 
televizyondan naklen verilirse, sanıyorum.bu boş sıralar tamamen dolacak; her milletvekili millet 
huzurunda bir şeyler yapmak hevesi içerisinde, Meclis çalışmalarına sürekli iştirak edecek; Par
lamento, görevini layıkıyla yapacak ve millet de, seçtiği milletvekillerinin yaptığı çalışmaları 
televizyon vasıtasıyla denetleme imkânını bulacaktır. 

Kıymetli arkadaşlar -ben de katılıyorum- Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkan
lığından da, Başbakanlıktan da çok yüksek bir makamdır; fonksiyon itibariyle, görev itibariy
le çok ulvi bir yerdir. Arkadaşlarımız da ifade ettiler; "kutsal, ulvi ve çok saygın bir yer" diyo
ruz; ama nasıl bir saygınlık İd bu, üç beş postallı, kendisini, ülkenin en akıllı adamı sanan üç 
beş general, çıkıp, bu saygın ve Yüce Meclisin üyelerini on yılda bir kovalıyor; suçlu kovalar 
gibi kovalıyor?! Bu açıdan bakıldığında, 1960, 1971 ve 1980 askerî darbeleri, benim kanaatim-. 
ce, bir eşkıyalıktır. 

Eskiden Osmanlı, askerlerini en geç on yılda bir harbe gönderirmiş; çok önemli bir şey 
olmasa bile, bir sefere gönderirmiş; "asker, dış güçlerle harp etmezse, askerlik yeteneklerini 
kaybeder" diye endişe edermiş. 
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Ben, bu açıdan, 1974 dışında, düşmana karşı hiçbir hareket yapmamış bir askerin, her 
on yılda bir, gözünü iç siyasete, Meclise dikmesini,kendisi için kolay olanı seçmesini yadırga
mıyorum. Askeri çalıştıracak olan, ona görevlerini öğretecek olan, onun bütçesini yapan, Türkiye 
Büyük Millet Meclisidir; bu olmalıdır. 

Kıymetli arkadaşlarım, henüz bir tanesine katılma imkânını bulamadık; ama duyduğu
muz kadarıyla, Mecliste çok sık ziyafet veriliyormuş. 

Bu, israftan başka bir şey değil. Eğer zengin bir milletsek, niye başka ülkelere borç için 
el açıyoruz^?! Bütçemizin yüzde 25'i dış borç ödemelerine gidiyor!.. Yok, fakirsek, ziyafet ver
meye de hakkımız yok kıymetli kardeşlerim. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmak zorundayız. 

Sayın Başkan, kıymetli üye arkadaşlarım; Meclisimiz, kendi eserlerine sahip çıkmak zo
rundadır. Kendi eserlerine sahip çıkmak ne demek? Meclisin görevi, sadece yasama görevi de
ğil, aynı zamanda denetim görevi de var. Bu Meclisten bir türban yasası (başörtü yasası) çık
mıştır; ama bugün hâlâ, bu ülkede bazı üniversitelerde bir kısım ileri zekâlılar (!) "Meclis ne 
derse desin, ben kendi bildiğimi yaparım; başörtüsü filan dinlemem. Ben, kendi içimdeki ku
ralları kendim düzenlerim" diyor. 

Biz, Meclis olarak, burada onların bütçelerini görüşüyoruz. Orada "başörtülü genç kızı, 
türbanlı genç kızı bu okulda okutmam" diye direnen, hukuku hiçe sayan, insan haklarına ria
yet etmeyen o insanlar, bilmiyorlar ve anlamıyorlar ki, onların o üniformaları, sırtlarındaki 
cübbeleri, ayaklarındaki ayakkabılarına varana kadar, bu milletin alınterinden kesilerek öden
miş paralarla orada bu görevi yapmaktadırlar. Bunlara, sorumluluklarını ve yetkilerinin sınır
larını anlatmak, yine bu Meclisin işidir kıymetli arkadaşlar. 

Bazı arkadaşlarım diyorlar ki, "başörtüsünün ve türbanın arkasında siyasî amaç vardır." 
Ben, şu ana kadar, hiçbir başörtülü genç kıza, hangi partiye mensup olduğunu ve oy kul

landığını sormadım, soramam da. 
FAHRÎ GÜNDÜZ (Uşak) — O belli artık! 
AHMET DÖKÜLMEZ (Devamla) — Siz yiğitlik yapın; "Türkiye'de inandığım gibi yaşa

mak istiyorum" diyen insanların hakkını savunun, onlar sizin partiye oy versinler; hepsi de 
size oy versinler, size destek olsunlar. Siz bu konuda yapmanız gerekenleri yapmazsanız, Ça
nakkale'de 400 bin ecdadımın, düşmana silah sıkmak için, İngiliz'e, Fransız'a, onun düşünce
sine silah sıkmak için canını veren o insanımın ruhu gelir, sizleri çarpar, sizi oradan indirir, 
bizi çıkarır. 

Kıymetli kardeşlerim, başörtüsünün ve türbanın altında siyasî bir yasak arayan kıymetli 
kardeşlerim, kusura bakmasınlar, bu milletin din ve manevî duygularına fazla değer vermeyen 
kıymetli kardeşlerimdir. Kaldı ki, siyasî amaç güden kardeşlerim için sadece şunu söyleyip, söz
lerimi bitirmek istiyorum: 1969'da İlahiyat Fakültesinde Hatice Babacan isimli bir genç kız 
başörtüsü örttü diye Fakülte, okulu bir ay kapattı. O zaman Selamet Partisi mi vardı, o zaman 
Refah Partisi mi vardı?! Bu açıdan, bu konuda tüm kardeşlerimi, bu milletin öz evladı olan-
kardeşlerimi daha itidalli ve daha mutedil düşünmeye davet ediyorum. 

Bu konuşma fırsatını verdiği için Sayın Başkanıma ve dinleme tahammülünde bulundu
ğunuz için siz değerli kardeşlerime sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçemizin, milletimiz ve Türkiye Büyük Millet Meclisi için 
hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. (RP, ANAP, DYP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dökülmez. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmış bulunmaktadır. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum: 

1. — Türkiye Büyük Milkt Meclisi 1992 Malî Yılı Bütçesi 

A — CETVELİ 
Prog. 
Kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 306 646 000 000 
BAŞKAN— Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Yasama hizmetleri 399 328 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Millî Sarayların idare ve korunması 82 711 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler 15 871 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 804 256 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Böylece, Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2, — Türkiye Büyük Millet Meclisi 1990 Malî Ytlt Kesinhesabt 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi 1990 malî yılı kesinhesabımn bölümlerine ge
çilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Prog. A ç ı k l a m a 

A - CETVELİ 

Genel ödenek 
toplamı 

Toplam 
harcama 

îptal edilen 
ödenek 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 92 885 636 543 82 849 568 640 10 036 067 903 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

111 Yasama hizmetleri 73 746 150 546 63 168 191 186 10 577 959 360 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

112 Mülî Sarayların idare ve korunması 22 981 500 000 17 979 942 964 5 001 557 036 
BAŞKAN —Kabul edenler... Etme- " 
yenler... Kabul edilmiştir. 
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Prog. 

900 

990 

A ç ı k l a m a 

Hizmet programlarına dağıtılamayan 
transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
özel ödeneklere ilişkin hizmetlerin 
yürütülmesi 

Genel ödenek 
toplamı 

5 505 000 000 

3 000 840 200 

Toplam 
harcama 

5 050 005 395 

3 000 840 200 

İptal edilen 
ödenek 

454 994 605 

— 

GENEL TOPLAM 198 119 127 289 172 048 548 385 26 070 578 904 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Böylece, Türkiye Büyük Millet Meclisi 1990 malî yılı kesinhesap kanunu kabul edilmiştir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 1992 malî yılı bütçesi ve 1990 malî yılı kesinhesabının tümünü oylarını

za sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bütçenin, Türkiye Büyük Millet Meclisinin şahsında demokrasimizin tecelligâhı olan camiamıza ve 

değerli mensuplarına hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. (Alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, programa göre Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşmelerine devam etmek için saat 
14.00'te toplanmak üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 13.00 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : BaşkanvckUi Yılmaz Hocaoğlu 
KÂTİP ÜYELER : Halil İbrahim Artvinli (Kocaeli), Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul) 

— © : 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 47 nci Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

Çalışmalara kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

B) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. —16 Mart 1992 Pazartesi günü görüşülecek olan Ulaştırma Bakanlığı bütçesinin 20 Mart 

1992 Cuma günü, 20 Mart 1992 Cuma günü görüşülecek olan Bayındırlık ve iskân Bakanlığı bütçesi
nin 16 Mart 1992 Pazartesi günü görüşüleceğine ilişkin Başkanlık duyurusu 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 16 Mart 1992 Pazartesi günü görüşülecek olan Ulaştır
ma Bakanlığı bütçesiyle, 20 Mart 1992 Cuma günü görüşülecek olan Bayındırlık ve İskân Ba-7 
kanlığı bütçesinin, Bütçe Programında yer değiştirmesi hususunda her iki Bakan, mutabık kal
dıklarını bir tezkereyle Başkanlığımıza bildirmişlerdir. 

Buna göre, 16 Mart 1992 Pazartesi günü görüşülecek olan Ulaştırma Bakanlığı bütçesi, 
20 Mart 1992 Cuma günü; 20 Mart 1992 Cuma günü görüşülecek olan Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığı bütçesi ise, 16 Mart 1992 Pazartesi günü görüşülecektir. Genel Kurulun bilgilerine 
sunulur. 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) — O program oylandı, Genel Kurulun tasvibine sunul
du; nasıl olur?.. 

BAŞKAN — Evet, hakkı âliniz var. Zaruretler, memnuları mubah kılar. 

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

1. — 1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Taşanları 
ile 1990 Malî Yûı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları (1/325, 
1/326; 1/262, 3/142; 1/263, 3/141) (S. Sayıları : 25, 26; 48, 46) (Devam) 

B) CUMHURBAŞKANLIĞI 
1. — Cumhurbaşkanlığı 1992 Malt Yılı Bütçesi 
2, — Cumhurbaşkanlığı 1990 Malî Yılt Kesinhesabı 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, programa göre, Cumhurbaşkanlığının 1992 malî yılı büt

çesiyle, 1990 malî yılı kesinhesabının görüşmelerin? başlıyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerinde söz almış bulunan sayın üyeleri arz ediyorum : Ana

vatan Partisi Grubu adına, İzmir Milletvekili Işın Çelebi; Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına, Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz; Refah Partisi Grubu adına, Ankara Milletvekili 
Ömer Faruk Ekinci; Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan. 

— 216 — 



T.B.M.M. B : 47 11 . 3 . 1992 O : 2 

Şahısları adına; Lehinde, Afyon Milletvekili Gaffar Yakın; aleyhinde, Konya Milletvekili 
Musa Erarıcı. , 

Şimdi, Anavatan Partisi Grubu adına, tzmir Milletvekili Sayın Işın Çelebi'ye söz veriyo
rum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Buyurun Sayın Çelebi. 
ANAP GRUBU ADINA IŞIN ÇELEBİ (tzmir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Cumhurbaşkanlığı bütçesinin tartışıldığı bugün, mart ayında, Türkiye'nin, yeniden uzlaşmaya 
ve hoşgörüye ihtiyacı olduğu kanaatindeyim. Türkiye'nin, bugün, parlamenter demokrasi içinde, 
hukuk kurallarına uygun olarak, sorunları tartışmaya ve çözüm üretmeye ihtiyacı olduğu inan
cındayım. Bu nedenle, Türkiye'de bugün gerginliğe ve kızgınlığa, kişisel çekişmelere yer olma
dığı düşüncesindeyim. 

Değerli arkadaşlarım, bu düşünceler ışığında, toplumun demokratik geleneğinin kökleş
mesi ve tam olarak yerleşmesinin önemli olduğu, demokrasi kültürümüzün kuvvetlenmesinin 
gerekli hale geldiği, temel problemlere bakış açımızda sorunları serbestçe tartışmamızın ve hep 
birlikte çözüm bularak bunları uygulamaya koymamızın gerekli olduğu bir dönemi yaşamak
tayız. Geçmişi tartışırken de, parlamenter demokratik sistemin kültürünü, geleneklerini ve ku
rallarını korumakta ve bu kurallar çerçevesinde, tartışmaları yürütmekte toplumun geleceği açı
sından büyük yarar görmekteyiz. 

Cumhurbaşkanlığı makamının, Anayasanın 6 ncı, 8 inci ve 104 üncü maddesine göre yet
kileri ve görevleri tanımlanmıştır. Anayasanın 6 ncı maddesine göre, "... Türk Milleti, egemen-. 
ligini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır" demekte ve devam 
etmektedir, "... Hiçbir ldmse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisini 
kullanamaz." diye devam etmektedir. , 

Gene Anayasanın 8 inci maddesi, "Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakan
lar Kurulu tarafından, Anayasa ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir" de
mektedir. Görüldüğü gibi, Anayasamız, yasama, yürütme ve yargıyı birbirinden ayırdıktan sonra, 
yürütme görevini, Cumhurbaşkanına, Başbakana ye Bakanlar Kuruluna vermiştir. Bu durum
da, devletin önemli işlemleri, hükümetin ve Sayın Cumhurbaşkanının iradelerinin birleşmesiy
le yapılır. Bunun, parlamenter rejimin tarihinden gelen nedenleri, devlet düzeninden gelen te
melleri vardır. özellikle parlamenter rejimin bir başka kuralı da, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
önünde, bakanların ve başbakanın sorumlu olmasının yanında, Cumhurbaşkanının siyasî so
rumluluğunun olmadığıdır. Bu konuda 1976'da Sayın Turan Güneş'in yazdığı makale, bugünü 
tanımlamak ve yorumlamak açısından çok önemli bir makale niteliğindedir. Gene, Cumhur
başkanının yetkileri konusunda, idare hukukçusu Doçent Doktor Pertev Bilge'nin 4 Ocak 1992'de 
Cumhuriyet Gazetesinde yayınlanan yazısı, bu tartışmalarda çok önemli bir veri olarak kulla
nılacak temel dokümanlar niteliğindedir. 

Nitekim, Cumhurbaşkanının, hukukça mutlak görülen yetkisi, siyasal sorumluluk ve de
mokratik rejim geleneği açısından, takdir hakkını kullanmasını da önemli kılmaktadır. Çün
kü, Cumhurbaşkanı, her önüne getirileni imzalayacak ise, o zaman, bu imzaya gerek kalır mı? 
Sayın Turan Güneş'in 1976 yılı Şubat ayında yayınlanan "Cumhurbaşkanının Yetkileri ve Ba
kanlar Kurulu Kararnameleri" adlı makalesinde bu durum çok açıkça tartışılmaktadır. Bu ma
kalede şöyle söylenmektedir; "Hukukta, bir organın bir şeyi yapmaya veya yapmamaya neden 
olması için, bunun bir_müeyyideye bağlanmış olması gerekir. Oysa, bir kararı imzalamayan 
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Cumhurbaşkanına uygulanacak bir müeyyideyi Anayasa öngörmüyor." Yani, 1961 Anayasası 
bunu öngörmemektedir. İdare hukukçusu Doçent Doktor Pertev Bilge, "Kamu hukukunda, 
her görev, bir yetkiyi ve her yetki de bir görevi gerektirir" diyerek, 1982 Anayasasının 104 üncü 
maddesinin, 1924 ve 1961 Anayasalarında bir ölçüde bulunmayan "... Anayasanın uygulan
masını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir" ifadesine yer vermiş oldu
ğunu ve bu görevin yerine getirilebilmesi için gerekli yetkilerin de verilmiş donatmış olması 
gerektiğini belirtmektedir. 1924, 1961 ve 1982 Anayasalarında, Bakanlar Kurulu kararnameleri 
ve müşterek kararnamelerin, Cumhurbaşkanının katılmasıyla hukukî bir varlık kazandığı be
lirtilmektedir. 

Bütün bu çerçevede, Sayın Cumhurbaşkanı, bugüne kadar 1 061 kararnamenin 949'unu, 
yani yüzde 90'ını imzalamıştır. 20 Kasım 1991'den düne kadar, yaklaşık son üç ayda 19 müste
şarın görevden alınma, atama kararnamesini imzalamıştır. Bu, geçmiş dönemlerde 10'u geç
memiştir. Sayın Cumhurbaşkanı, son üç ayda 189 atamanın yapılmasını onaylamıştır. 

Hukuk devleti ve hukuk kurallarına uyum konusunu, Doçent Doktor Pertev Bilge, Cum
huriyet Gazetesinde çıkan makalesinde, "Cumhurbaşkanı tarafsızlığı, aktif tarafsızlıktır; bu 
sebeple, idarenin devamlılığı ve tarafsızlığını sağlamakla görevlidir. Başka bir ifadeyle, Cum
hurbaşkanının, partizan idareye izin vermeme görevi de vardır" diye açıkça belirtmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, elbette, devletin önemli işlevleri konusunda, Cumhurbaşkanı, Ba
kanlar Kurulu ve Başbakan ortak iradelerini kullanmaları, Cumhurbaşkanı ve Başbakanın uyum 
ve diyalog içinde çalışmalarını gerekli kılmaktadır. Anayasanın 6, 8 ve 104 üncü maddeleri, 
bu uyumun^ bu diyalogun sağlıklı biçimde sürdürülmesini emretmektedir. 

Ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanı, bugün, Parlamento içinden seçilmiş sivil bir Cumhurbaş
kanıdır. Dünyada, gelişmiş ve demokrasiyle idare edilen ülkeleri incelediğimizde, halk tarafın
dan veya parlamento tarafından seçim olduğunu, üçüncü bir yöntemin olmadığını görmekte
yiz. Türkiye'de 2 sivil Cumhurbaşkanı, Sayın Celal Bayar ve Sayın Turgut özal Parlamento
dan seçilmişlerdir. 

Bugünkü Sayın Cumhurbaşkanı, vizyonu olan, dışa açılmayı sağlayan, teknisyen ve çö
züm bulan kişiliğiyle, Sayın Başbakanla uyum ve diyalog içinde çalışmaktadır. Sayın Başba
kan, Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanının ortak iradelerini müşterek kullanmalarını ve uyumu 
hep beraber desteklemeliyiz. 

1983 yılında askerî idareden yönetim devralınmıştır. Ekonominin düzeltilmesi ve rayına 
oturtulması; altyapı eksikliğinin tamamlanması; demokrasinin, ilkeleri çerçevesinde yerine otur
tulması ve sivilleşme; modern bir ülke yolunda önemli adımlar atılması, askerî idareden yöne
timi devralan 1984 sonrası Türkiye'nin, Türk toplumunun başarılarıdır. Parlamenter demok
rasinin ve hukuk devleti ilkelerinin yerleşmesi, 1984 sonrasında, ciddî biçimde yeniden oluştu
rulmuştur. Bu anlamda, Türkiye'nin bu gelişmesinde, toplumun başarısında, sanıyorum ki, 
ANAP'ın da, Sayın Turgut Özal'in da önemli katkıları vardır. 

özellikle, demokrasinin ve toplumun başarısı olarak belirteceğim bir. önemli nokta da, 
demokrasiye engel olan Türk Ceza Kanununun 141, 142 ve 163 üncü maddelerinin ve dillere 
konulan yasaklarla ilgili 2932 sayılı Kanunun kaldırılmasıdır. Tabu olan konularda, toplum olarak 
tartışmaya ve araştırmaya başlamamız ve politika değişikliklerinin oluşması da sanıyorum ki, 
toplumun bir başarısıdır ve bu başarıda, Anavatan Partisinin ve Sayın özaPın büyük katkısı 
olmuştur; bunu belirtmek benim bir önemli görevimdir. 
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20 Ekim 1991 seçimleri, Türk toplumu için önemlidir. Bunun önemi tartışılabilir ve ileri
de siyaset bilimcileri, iktisat tarihçileri, bu önemi belirleyeceklerdir, 1984'ü de, 20 Ekimi de. 

Türkiye'nin demokrasi tarihine baktığımızda, seçimle iktidara gelen tek parti olarak yö
netimde bulunan Demokrat Parti vardır, Adalet Partisi vardır, Anavatan Partisi vardır; ama, 
yönetime seçimle gelen tek parti olarak iktidarını sürdüren bu üç partiden sadece ve sadece 
.Anavatan Partisi, demokratik kurallar çerçevesinde iktidarı devretmiştir. Bu, Türkiye'nin önemli 
bir başarısıdır, toplumun önemli bir başarısıdır. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Bu Türkiye'nin yaptığı bir aşamadır ve Türkiye'de, özellikle 1984 sonrasında, tarla yeni
den sürülmüş, kutuplaşmalar giderilmiştir. Bu sonuçlarda, sanıyorum ki, toplumun başarısı 
önemlidir; ama, Anavatan Partisinin ve Sayın özal'ın katkıları da önemlidir. 

Değerli arkadaşlarım, 1989 yılında Parlamento içinden seçilen Sayın Cumhurbaşkanı, bi
raz önce de belirttiğim gibi, ikinci sivil Cumhurbaşkanıdır. Ancak, toplumda bir tartışma baş
lamıştır ve bu tartışma, değişik biçimde sürmektedir. 

Sorun, Cumhurbaşkanının seçim yöntemi üzerine ise, halkın veya Parlamentonun dışında 
bir seçim yöntemi yoktur. 

Bugün, Sayın Cumhurbaşkanının, Anayasadan doğan yetkilerini kullanması da, siyasî ge
leneklere ve demokratik rejimin prensiplerine uygun olarak en doğal hakkıdır. Çünkü, biraz 
önce de belirttiğim gibi, 1961 ve 1982 Anayasaları yasama, yürütme ve yargıyı birbirinden ayır
dıktan sonra, yürütme görevini, Sayın Cumuhrbaşkanına, Sayın Başbakana ve Bakanlar Ku
ruluna vermiştir ve işlemlerin, Sayın Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulunun iradelerinin bir
leşmesiyle yapılacağını, hem Anayasada görüyoruz, hem Sayın Turan Güneş'in 1976 yılında 
yazdığı makalede görüyoruz. Bu nedenle, toplumda uzlaşma ve hoşgörüye gerek vardır. 

Değerli arkadaşlarım, ben, Sayın Başbakana da, Sayın Cumhurbaşkanına da ve Sayın Ba
kanlara da saygılı bir insanım. Bu saygının, mart ayına geldiğimiz bugünlerde, toplumda ger
ginliğe ve kutuplaşmaya neden olmayacak şekilde bir uzlaşma ve hoşgörü ortamı içinde sorun
lara çözüm bulmamıza yardımcı olmasını diliyorum. Ama, görüyorum ki, bugün, tartıştığı
mız, Sayın Cumhurbaşkanının bütçesi, bütün bakanlıkların ve kuruluşların bütçeleri arasın
da, en düşük düzeyde artış gösteren bütçedir. 

Cumhurbaşkanlığının bütçesi, yüzde 25 düzeyinde artış göstermiştir; Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin bütçesi, yüzde 188 oranında artış göstermiştir; Başbakanlığın bütçesi, yüzde 105 
oranında artış göstermiştir; Planlamanın bütçesi, yüzde 94 oranında artış göstermiştir; Hazi
nenin bütçesi, yüzde 133 oranında artış göstermiştir; Devlet İstatistik Enstitüsünün bütçesi, 
yüzde 120 oranında artış göstermiştir; Tapu Kadastronun bütçesi, yüzde 114 oranında artış gös
termiştir; Devlet Meteoroliji işleri Genel Müdürlüğünün bütçesi, yüzde 87 oranında artış gös
termiştir. 

Değerli arkadaşlarım, ben, Anayasanın doğan yetkileri ve sorumlulukları anlatırken, uz
laşma ve hoşgörüye, bugün, 1992 Martında, geçen seneki 1991 Martına göre daha çok ihtiyacı
mız olduğunu, sorunları, tartışarak, bu Parlamento çatısı altında çözmemiz gerektiğini belirt
tim; ama, Cumhurbaşkanlığının bütçesinde yüzde 25 düzeyinde artış olması, buna karşılık Ta
pu Kadastronun yüzde 114, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yüzde 87 oranında artış göster
mesi karşısında durumu takdirlerinize sunuyorum. 

MEHMET ÇEBÎ (Samsun) — Sayın Cumhurbaşkanı köprü mü yapacak!.. 
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IŞIN ÇELEBİ (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, inancım şudur ki, Sayın Cumhurbaş
kanının, Türkiye'de vizyonu olması, demokrasinin ve sivilleşmenin sözcülüğünü büyük ölçüde 
toplum olarak başarmamız ve toplumda bir uzlaşma ve hoşgörü ortamım oluşturarak 20 Ekim 
Seçimlerinin, sağlıklı ve ciddî biçimde sonuçları alınan bir seçim olması ve bir iktidar değişik
liğine yol açması, toplumun başarısı ve Anavatan Partisi yönetiminin başarısıdır. 

Bütün bunları unutabiliriz; bütün bunları unutabilirsiniz; seçim öncesi tartışmaları sür
dürmek isteyebilirsiniz. Hepsinin izahına ve gerekçelerine, haklı veya haksız nedenler bulabi
lirsiniz. Ancak, tekrar belirtiyorum : Sayın Cumhurbaşkanının, Sayın Başbakanın ve Bakan
lar Kurulunun uyum içerisinde çalışması ve bizim o makamlara saygı göstermemiz, çok önem 
taşımaktadır. Çünkü, parlamenter rejimin tarihinden gelen bu saygıya gerek olan çok temel 
nedenler vardır; çünkü, devlet düzeninden gelen temelleri ve gerekçeleri vardır. Diğer çok önemli 
bir neden ve gerekçe, bugün toplumun, çözümleri özgürce tartışmaya ihtiyaç göstermesidir. Bugün 
artık Türk Toplumu, gerginlik ve kavga istememektedir. Türkiye Büyük Millet Meçlisi olarak 
biz, parlamenter demokrasinin kökleşmesini ve güçlenmesini temin etmek zorundayız; Türki
ye'de siyasî kültürün ve geleneğin yerleşmesini temin etmek durumundayız. , 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin önündeki sorunlar, ciddî bir demokratikleşme progra
mını gündeme getirmektedir: Bizler, sorguda avukat bulunduracak mıyız? Bizler, mahallî ida
relerin yetkilerini artıracak mıyız? Bizler, eğitim ye sağlık hizmetlerinde, mahallî idarelerin yet
kilerine ne kadar önem vereceğiz? Bizler, çalışma hayatının şartlarını yeniden düzenleyecek miyiz? 
Bizler, seçmen yaşını 18'e indirecek miyiz? Bizler, Siyasî Partiler Kanununu gözden geçirip; 
gençlerin, kadınların, siyasî partilerde daha etkin olmasını sağlayacak mıyız? 

Bu maddeleri uzatabilirim; ama, toplum bunları tartışmaktadır. 
örgütlü ve sivil toplum olmanın gereğini yerine getirip getirmeme konusunda, Koalisyon 

Protokolünde söylenenlerin yapılmasını bekliyoruz. Yoksa, Türk Toplumunun bugün içine geldiği 
noktadaki sorunlara, gerginlik içinde, parlamenter demokrasinin kuralları dışında, Türkiye Bü
yük Millet Meclisini devre dışı bırakarak mı çözüm arayacağız? insanları karalayarak, "iyi adam, 
kötü adam" tartışmaları yaparak, kişilerde mi çözümleri arayacağız; yoksa, çözümleri, Türki
ye Büyük Millet Meclisi içinde, Sayın Cumhurbaşkanının, Sayın Başbakanın, Bakanlar Kuru
lunun, siyasî partilerle bir uyum içinde, tüm toplum olarak, demokrasi içinde çözümler mi 
arayacağız? Hukuk devleti ilkeleri içerisinde elele vererek, toplumda yeniden uzlaşmayı ve hoş
görüyü temin etmek için sorunları tartışacak mıyız? 

Eğer çözümü, Türkiye Büyük Millet Meclisi içinde arayacaksak, bu şartlarda, Cumhur
başkanlığı makamını da, Başbakanlık makamını da, Türkiye Büyük Millet Meclisini de, siyasî 
partileri de korumak zorundayız. Çünkü, "hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir" ilkesini unut
madan, terör dahil tüm sorunlara, demokrasi içinde, hukuk devleti ilkeleri içinde ve parlamen
ter demokrasi içinde çözüm bulmalıyız; demokrasi dışı yöntemlere ve bunalım politikaları içinde 
şantajlara boyun eğmemeliyiz. 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çelebi. 
Şosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Gaziantep'Milletvekili Sayın Mustafa Yılmaz, 

buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar. 
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SHP GRUBU ADINA MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; 1992 malî yılı Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerinde, SHP Grubunun görüşlerini belirt
mek üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Saygıdeğer milletvekilleri, geçen dönemde olduğu gibi, gördüğüm kadarıyla, hissettiğim 
kadarıyla, bu dönemde de Cumhurbaşkanlığı bütçesinin bütçe rakamları üzerinde, parasal de
ğerler üzerinde konuşulmayacak; bu, daha, Cumhurbaşkanlığı bütçesine gelmeden önce, diğer 
bütçelerde kendini belli etti. Bunun sebebi de, Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden, Cum
hurbaşkanlığı makamında oturan, Cumhurbaşkanlığı makamında görev yapan Sayın özaPıh, 
Cumhurbaşkanlığı görevlerini bırakarak, başka işlerle uğraşması, o görevlerin dışına çıkması, 
başkalarının işlerine burnunu sokmuş olmasıdır (SHP sıralarından alkışlar; ANAP sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, İçtüzüğün ilgili hükmünün, bana, hem görev, hem yetki ola
rak tanıdığı, nezih konuşmaya davet hususunda, zatı âlinizi, size yakışır bir üsluba çağırıyo
rum. "Burnunu sokma" tabirini herhangi bir insan için dahi kullanamazken, Türk Devletinin 
bir numaralı temsilcisi için, sanırım, siz de kullanmak istemezsiniz. 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Efendim, ben "başkalarının işine karışmak" anla
mında söyledim; ayrıca da, Sayın Cumhurbaşkanımızın, bu işlerle ilgili ne yaptığını biraz son
ra anlatacağım. Yani, "burnunu sokma" ne anlama gelir : "Başkasının işine karışma" anla
mına gelir; onu söyledim. (ANAP sıralarından gürültüler) O anlamda. 

BAŞKAN — Neyse, yani ben uyarımı yapmış olayım. 
Devam buyurun. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Sayın Cumhurbaşkanımızın ne yaptığını, nasıl uygu

lamalar içerisine girdiğini anlatmadan önce, Anayasanın 101 ve 103 üncü maddelerini Yüce 
Meclise sunmak istiyorum : 

"Madde 101. — Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisince kırk yaşını doldur
muş ve yükseköğretim yapmış kendi üyeleri veya bu niteliklere 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." 
"Madde 103.— Cumhurbaşkanı, görevine başlarken Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde 

aşağıdaki şekilde andiçer : 
Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez 

bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, Anayasa, hukukun üs
tünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik Cumhuriyet ilkesine bağlı kala
cağıma, milletin huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan hak
larından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cum
huriyetinin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine 
getirmek için bütün gücümle çalışacağıma (buraya dikkat edelim) Büyük Türk Milleti ve tarih 
huzurunda, namusum ve şerefim üzerine andiçerim." 
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YAŞAR ERYILMAZ (Ağrı) — Doğru. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Bu doğru, bu doğru. 
Bunu yapmış mı, bakalım. 
Bu maddelerin arkasından, basınımızda, üç beş gün önce, değerli bir yazarımız tarafın

dan yazılan bir yazıyı da okuyarak, konuşmamı devam etttirmek istiyorum. 
"... tarafsız olmamıştır. Böylece, Anayasayı ve Anayasa uyarınca ettiği yemini çiğnemiştir. 

Devletin en yüce makamını, ANAP Genel Başkanı gibi davranarak kullanmıştır. Açıkça taraf 
olmuştur. ANAP'ı yönlendirmiş, muhalefete çatmış, son derece yakışıksız sözler söylemiştir. 
Karısını istanbul ANAP İl Başkanı yaptırmış, bu amaçla ANAP kulislerine girmiş, delegelerle 
bizzat, pazarlık etmiştir. Kendisinin, karısının, biraderlerinin, oğullarının ve kızının 1983 yılın
dan bu yana edindikleri servet anormal boyutlara ulaşmıştır. Bütün yakınları işbitiricilik yap
mıştır. Değirmenin suyunun nereden geldiği belli değildir. Kendisinin ve ailesinin bireylerinin 
kamuoyu önündeki davranışları ve yaşam biçimleri asla onaylanmamış, sürekli eleştiri almış
tır. En önemlisi, devleti tek başına yönetmeye kalkmış, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Hükü
meti devre dışı bırakmış ve çok büyük hatalar yapmıştır. Anayasayı ve yasaları kendi anlayışı 
içinde çiğnemiş, devleti devlet olmaktan çıkarmıştır." (ANAP sıralarından gürültüler) 

Şimdi, sizin sıkıntınızı anlıyorum... 
BAŞKAN — Efendim, Genel Kurula hitap edin. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Arkadaşlar, ben buraya ANAP'lıları memnun etmek 

için gelmedim. Ben, bildiklerimi söylüyorum; tabiî ki, siz benden memnun olmayacaksınız. 
Buraya konuşma yapmak için geldim. (SHP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, bu okuduklarıma rağmen, Sayın özaPın tarafsız olduğunu, tarafsız kaldığını, Ana
yasayı çiğnemediğini, siyaset yapmadığını savunan arkadaşlar var gibi görünüyor. Kafasında 
soru işareti olanlar varsa, beni izlemeye devam etsinler. (SHP sıralarından alkışlar) 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa)—-Sana hiç ihtiyacımız yok. 
BURHAN KARA (Giresun) — Sen genel başkanından direktif al, başyazardan değil. 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Devam et, devam et, heyecanlanma. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Sayın Cumhurbaşkanı, siyaseti çok sevebilir, bu nor

mal; ama, kendisini, kimse zorla Cumhurbaşkanı seçmedi oraya. Kimse, kimseyi kravatından... 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

CENGİZ BULUT (İzmir) — Kimse zorla seçmedi, biz büyük bir zevkle seçtik. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Bir saniye efendim... 
Değerli arkadaşlar, bu kadar sıkıntıda olmanıza gerek yok; yaptıklarını anlatıyorum. Du

run bakalım, ne dedim ki, daha anlatacağım şeyler var; daha bir şey demedim, gerisi var, bek
leyin. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Değerli arkadaşlar, ne bizi milletvekili olarak bu Meclise zorla seçtiler, ne de onu. Biz iste
dik, aday olduk ve halk seçti. O da, Cumhurbaşkanlığına aday oldu, arkasında yüzde 20 oyu 
olan, desteği bitmiş ANAP Grubu tarafından seçildi. Bu kesin... 

CENGİZ BULUT (izmir) — Millet sizden de desteği çekti; ama, Hükümet oldunuz!.. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — O zaman ben Meclisteydim... 
CENGİZ BULUT (izmir) — Siz üçüncü parti oldunuz ya!.. 
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MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Değerli arkadaşlar, kimse kimseyi zorla, kravatından 
tutarak, ne milletvekili yapıyor, ne de Cumhurbaşkanı seçiyor. (ANAP sıralarından gürültüler) 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Abuk sabuk konuşma... 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, Genel Kurula hitap ederseniz, görüşlerinizi ifadeniz daha ko

lay olur. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Efendim, konuşmama fırsat verirlerse... 
BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuştukça, susturmak zorlaşıyor. 
CENGİZ BULUT (tzmir) — Siz üçüncü partisiniz. 
MUSTAFA YILMAK (Devamla) — Değerli arkadaşlar, şimdi, Cumhurbaşkanlığının büt

çesini görüşmeye çalışıyoruz. Parti konusunu sonra tartışırız, o ayrı. Siz bu dönemde buradan 
oraya geldiniz; gelecek dönemde, kapıdan dışarı çıkacaksınız. Bunun farkında mısınız?.. (SHP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Bunu bilin, bu dönemde buradan oraya, gelecek sefer 
dışarıya, onu bilin... 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Siz kendinize bakın, kendinize. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Olur mu yahu!.. Abuk sabuk konuşuyorsun. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Böyle soruya, böyle cevap... 
MÜMİN GENÇOĞLU (Bursa) — Meclise yakışır şekilde konuşalım lütfen... 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Meclise yakışır şekilde oturun yerinizde; dinleyin, sonra 

tartışalım. 
Değerli arkadaşlar, Semra Hanımın nasıl İstanbul İl Başkanı olduğunu, Sayın özal'ın da... 

(ANAP sıralarından gürültüler) 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Saçmalama, abuk sabuk konuşma. Bunların bütçeyle ne 

alakası var? 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz... (ANAP sıralarından gürültüler) 
Sayın Yılmaz, bir dakika... 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Değerli arkadaşlar, bir şey söyleyeyim : Sayın Semra 

özal'ın il başkanı oluşunda, delegeleri, ilçe başkanlarını Antalya'nın Kemer'inde ağırlayan, 
uğurlayan Cumhurbaşkanı değil mi? Bu, bütçeyle ilgili değil mi? Bu para nereden çıkıyor, ne
reden?.. (ANAP sıralarından gürültüler) Nereden çıkıyor bu para, bu bütçe değil mi, kimin 
cebinden çıkıyor?.. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz... 
BURHAN KARA (Giresun) — Öteki gazeteye geç, ötekine... 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Ben, bütçeyle ilgili olarak konuşuyorum. Cumhur

başkanının siyasete nasıl katıldığını, Antalya'ya 23 ilçe başkanını nasıl çağırdığını, Semra Ha
nımın il başkanı olmak için onlara altın dolmakalemleri nereden .verdiğini, onları anlataca
ğım; bunlar bütçeyle ilgili değil mi?.. (SHP sıralarından alkışlar, ANAP sıralarından gürültüler) 

ELAATTİN ELMAS (İstanbul) — Kalem burada, kalem; ben de ilçe başkanıydım; ama, 
kalem altın değil. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz... 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Sayın Başkanım, dinliyorum... 
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BAŞKAN — "Sayın Başkanım" diyorsunuz; ama, Başkanlığa karşı görevinizi yapmı
yorsunuz. 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Sayın Başkanım, dinliyorum... 
BAŞKAN — Şimdi, burası, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu... 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Arkadaşlara söyleyin Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun. 
Gündemimiz, Cumhurbaşkanlığı bütçesinin görüşülmesiyle ilgili. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Altın dolmakalem bedava mı alınıyor? Bütçeden de-

ğil'mi? 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. 
Burası, ne Anavatan Partisi Kongresi, ne burada bulunmayan kişilerin özel hayatlarının 

ya da ailevî ilişkilerinin sergilendiği bir münazaradır. (SHP ve ANAP sıralanndan gürültüler) 
Efendim, müsaade buyurun. ,, 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Bütçeye giriyor efendim, bütçeye giriyor. 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Arkadaşın konuşmasının içeriğine müdahale edemezsi

niz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Neye müdahale edemem Sayın Almak? 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) -— ileri geri konuşamaz, abuk sabuk konuşamaz burada. 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Konuşmasının içeriğine müdahale edemezsiniz. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Para var, para. Kalemi bedava mı veriyorlar? Parayla 

veriyorlar. Bütçe, bütçe, bu konuştuğum bütçe... 
BAŞKAN — Şimdi bakın, nasıl müdahale ederim, anlatayım... 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — İçtüzüğü açın. Olmaz, Sayın Başkan! 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Para konuşuyorum, kalemi konuşuyorum, dolmaka

lemi konuşuyorum. Dolmakalemi kimin cebinden aldı da verdi? O zaman desin ki, bütçeyle 
ilgisi yok. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz... Sayın Yılmaz... 
BURHAN KARA (Giresun) — Hiç ilgisiz şeyleri konuşuyorsun, seviyesiz şeyleri konuşu

yorsun. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Var, daha konuşacaklarım var... 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, Başkanlığı dinlemiyor musunuz?! 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Dinliyorum efendim de, zamanıma ilave ediyorsunuzdur 

inşallah. 
BAŞKAN — O zaman, müsaade buyurun. 
"Müdahale edemezsiniz" diyen SHP- Grup Başkanvekili Sayın Alınak da eline İçtüzüğü

nü alsın, şimdi ben nereden, niçin müdahale ettiğimi söyleyeyim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — İçtüzüğün 67 nci maddesini oku. 
BAŞKAN — Hatip konu dışına çıkmıştır. (SHP sıralarından gürültüler) 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Hangi konunun efendim? , 
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BAŞKAN — Müsaade buyurun... Müsaade buyurun... 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Hangi konunun efendim? Cumhurbaşkanlığından Baş

bakanlığa mı geldim? Konuştuğum konu, Cumhurbaşkanlığı bütçesi. 
BAŞKAN — Hatip, yaralayıcı dil kullanmakta, nezih konuşmamaktadır. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — 68'i okumamış daha. 
BAŞKAN — Başkan, İçtüzüğün ilgili maddeleri uyarınca... 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Hangi madde Sayın Başkan? 
BAŞKAN — 66, 67, 68. (SHP sıralarından gürültüler) 
Efendim, müsaade buyurun. Burada içtüzük dersi vermiyorum ben. Herkes bilmekle mü

kelleftir. Ben, içtüzüğün ilgili maddelerinin bana tanıdığı yetkiye dayanarak gerekli uyarıyı 
yaptım. 

Şimdi bakınız, yine bu kitabın tanıdığı bir yetkiye dayanarak son uyarımı yapıyorum : 
Hatip bu şekilde konuşmakta ısrar ederse, Genel Kurula teklif etmek suretiyle sözünü keserim. 

Şimdi devam buyurun. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — O biraz başınızı ağrıtır Başkanım. 
MAHMUT ALINAK (Şırnak)— Sayın Başkan, bir dakika... 
BAŞKAN — Şimdi devam buyurun, birazını görürsünüz... 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — O biraz başınızı ağrıtır. 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Bir dakika Sayın Yılmaz... 
BAŞKAN — Devam buyurun. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Devam edeceğim, nasıl inanmışsam öyle devam ede

ceğim, hiç kimseden çekinmeden, korkmadan... Bu kürsüyü özgürce kullanacağım. Sizden mi 
korkacağım ANAP'lılar! (ANAP sıralarından gürültüler) 

MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Bir dakika Sayın Yılmaz... 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Sizden mi korkacağım?! Hayırl 
MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) — Saygılı konuş, yeter. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Şu gazeteyi okudunuz mu? Diyor ki : "Sayın Semra 

özal ve Turgut özal 23 il başkanıyla birlikte hatıra resmi çektirdi, dolmakalemleri verdi" 
Bunu ben mi yazdım? Söylemeyecek miyim bunu? (ANAP sıralarından "Sana ne?" ses

leri, gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerinde konuşmalarınıza devam 

edin. • \ 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — O kalemlerin bedelleri belki de Cumhurbaşkanlığı büt
çesinden çıkıyor. Ben, bütçeyi konuşuyorum. 

MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Sayın Yılmaz, beni bir dinler misiniz?.. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Soruyorum, soruyorum; acaba diyorum. Soruyorum 

ve sormaya devam edeceğim, soracağım... 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Sayın Yılmaz, bir dakika... 
BAŞKAN — Sayın Alınak, lütfen yerinize oturun. 
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MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Sayın Başkan, bir konuyu yerimden size arz etmek is
tiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, usul müzakeresi açmadım. Yönetimde usulsüzlük ve boşluk yok
tur. Lütfen müzakereleri engellemeyin. 

MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Efendim, ben müzakereleri engellemek gibi bir düşün
cenin içinde değilim; ama, bu kürsü, adam gibi kullanılabilmelidir. Bu kürsü özgürlüğü, biz
zat Başkanlığınızca korunmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Almak... Sayın Almak... (Gürültüler) Beyefendiler, bir dakika... 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — 65 inci madde, görevlerinizi... 
BAŞKAN — Grup başkanvekili olmanız, size, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 

makamını adam gibi kullanın" demek, gelişigüzel beyan hakkını vermez. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — "Başkanlığı" demiyor, "burayı" diyor, burayı. 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — "Başkanlığı" demiyorum; tahrif etmeyin. Burayı, kür

süyü kast ediyorum, kürsü özgürlüğünü... 
BAŞKAN — Lütfen yerinize oturun, size söz yermiyorum. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) —- Konuyu çarpıtıyorsunuz Sayın Başkan. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) —- "Başkanlığı" demiyor, burayı kastediyor. Lafı saptır

ma, saptırma. 
./ -

BAŞKAN — Size söz vermiyorum.. Tutanakları inceledikten sonra da usulsüz davranışını
zın gereğini takdir edeceğim. ' 

MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Arkadaşımızı baskı altına alıyorsunuz. 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, İçtüzük kuralları çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığı bütçesi üze

rinde görüşmeye devam edecek misiniz, etmeyecek misiniz? 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Görüşmeye devam edeceğim. Cumhurbaşkanlığıyla 

ilgili görüşmeye devam edeceğim. 
BAŞKAN — Sizi uyardım. 
Buyurun. ! 

MAHMUT ALINAK (Şırnak) — 65 inci maddeyi hatırlatıyorum ben. 
Sayın Başkan, 65 inci maddeyi bir okur musunuz? 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Cumhurbaşkanının siyaset yaptığını anlatmaya, etti

ği yemini çiğnediğini, bundan dolayı, bu bütçesini kullanamayacağını, yanlış kullanacağını, 
onun için bu bütçeyi hak etmediğini konuşmaya devam edeceğim; çünkü, güvenim yok. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

Bu bütçeyi kullanmak isteyen zat, vatandaş, böyle yanlışlar yaparsa, bu yanlışları söyle
mek durumundayım; parlamentersem söylemek durumundayım. Söylemezsem, neyi konuşa
cağım ben, bütçenin hangi rakamını konuşacağım (!) 

KEMAL NACİ EKŞİ; (İstanbul) — Milletvekili sıfatına uygun olarak her şeyi söyle. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Tamam; milletvekili sıfatıma uygun olarak söyleyeyim. 
BURHAN KARA (Giresun) — Yakışacak şekilde söyle. 
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MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Eski söylediklerim gibi devam edeyim; milletvekili sı
fatına yakışan şekilde konuşmaya devam edeyim. Çünkü, öyle başladım; Öyle devam ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, orada bir şeyi söylemek istedim; ama, yerinizden fırladınız, duramı
yorsunuz. Cumhurbaşkanı, tarafsız kalmaya, siyaset yapmamaya, namus ve şerefi üzerine söz 
vermiştir. Siyaset yapmış mıdır, yapmamış mıdır? Var mı, "yapmadı" diyen, içinizde, bir tane 
çıkıp?!. Var mı burada?! (ANAP sıralarından gürültüler) 

KEMAL NACl EKŞİ (İstanbul) — Cumhurbaşkanı devletin başıdır devlet için siyaset yapar. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Siyaset yapıyor. Şerefi ve namusu üzerine söz vermiş

tir burada; şurada yemin etmiştir, ben bunu duymuşumdur; amâ, siyaset yapıyor! (ANAP sı
ralarından gürültüler) 

KEMAL NACt EKŞİ (İstanbul) — Devlet için siyaset yapar. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) •— Değerli arkadaşlar, başka bir yanlışlık, son günlerde 

yaptığı en büyük yanlışlardan birisi, Hükümetin işine karışmak; Hükümeti çalıştırmayarak, 
kamuoyunda küçük düşürmek, kendine göre, güya hesabına göre tutturabilirse, bu koalisyon 
hükümetini başarısız kılarak... 

CEM KOZLU (İstanbul) - • Zaten başarısız; gerek yok!.. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — ANAP'ı, yeniden, acaba iktidara getirebilir miyim 

hesabı yapıyor. (ANAP sıralarından gürültüler) 
Başbakanımız, değerli bakanlarımız, köşke, genel müdür kararnamesi gönderiyor, ben bu

nunla çalışının diye; geri dönüyor : "Ben bu adamı beğenmedim." 
Ben sana beğendirdikten sonra, bu millet, seni niye buradan aldı, buraya koydu? Mesele 

yok. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Tabiî, görevi onun. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Müsteşar için gönderiyorum, ben bununla çalışıyo

rum, diyorum; müsteşarınki geri dönüyor; il müdürünün geri dönüyor... 
Böyle çalıştığı takdirde, böyle olduğu takdirde, arkadaşlar, "siyasetten uzak kaldım" di

yebilir mi?! Diyemez. (ANAP sıralarından gürültüler) 
Değerli arkadaşlar, Hükümeti... 
CEM KOZLU (İstanbul) — Hepsi imzalandı. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Kaçıncı turda, kaçıncı gidip gelmede, kaç kere gitti 

geldi? Arabaların tekeri aşındı!.. Daha da devam ediyor... 
H. FECRİ ALSAPLAN (Ağrı) — Doğru dürüst gönderin. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Sayın Mesut Yılmaz bir taraftan, Cumhurbaşkanı Köşk

ten diğer taraftan, Hükümeti iki ateş arasına almış; ama, hiç sevinmeyin Allah'tan atışlar ka
ravana, atışlar tutmuyor, karavana, boşa çıkıyor!.. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

CENGİZ BULUT (İzmir) — Sizin arkadaşlarınız destek vermiyor. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Koalisyon protokolü var. Onlar, o protokol çerçeve

sinde gelişecek ve hepsi devam edecek. 
Sayın özal, gördüğüm kadarıyla, eski huyunu bırakmadan siyasete devam edecek. Benim 

tahminim, yani, vicdanıma sorduğum zaman, politikaya devam edecek, siyasete devam edecek... 
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H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Sayın Başkan, tahminler üzerine fikir yürütüyor; böyle 
şey olur mu?! ' 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Evet, tahminimi söylüyorum. Müneccim miyim?! Tah
minimi söylüyorum... 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Böyle görüşme olmaz, böyle şey olmaz. Delilli konuş
ması lazım; tahminle olmaz. Sayın milletvekili, yanlış mı?... 

MUSTAFA YÎLMAZ (Devamla) — Bir dakika... Efendim, bir saniye... Yaptıkları var... 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, karşılıklı konuşmayın, görüşlerinizi ifade edin; süreniz doluyor. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Müdahale etmesinler, müdahale ediyorlar. 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Sayın Başkan, siz onları susturun. Hep bu tarafa söylü

yorsunuz, o tarafa müsamaha ediyorsunuz! 
BAŞKAN — Efendim, değerli hatip Genel Kurula hitap etse, bu durumlar daha kolay 

önlenebilir. , 
MAHMUT ALINAK (Şırnak)— Genel Kurula hitap ediyor. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Tamam. 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Onları susturun. 
MUSTAFA YILMAZ (Deyamla) — Sayın milletvekilleri, Cumhurbaşkanının o makam

dan indirilmesi şart. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) O makandan indirilmediği takdirde... 
BURHAN KARA (Giresun) — Gücün yeterse indir. Senin "indirin" demenle inmez o. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Dinle, dinle, dinle, anlatacağım. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Saygısızlık yapma!.. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — O makamdan indirilmesi şart. O makamda olduğu 

müddetçe, bu tür yanlışlıkları, bu tür yanlış işleri yapmaya devam edecek; benim gördüğüm 
kadarıyla, iki yıllık tecrübem bu. 

İndirmek için ne gerekli? 301 oy gerekli. Süleyman Demirel de, Erdal İnönü de, Koalisyon 
Hükümetini oluşturan partiler meydanlarda gezerek bir şeyin sözünü verdiler... 

BURHAN KARA (Giresun) — "Sayın Süleyman Demirel" denir, "Süleyman Demirel" 
denmez. Kendi Başbakanınıza "sayın" diye hitap etmiyorsunuz! 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Halka bir şey için söz verdiler : "Gelirsek, hanedan
dan hesap sormaya ve cumhurbaşkanını indirmeye.." (ANAP sıralarından gürültüler) 

Bir saniye, dinleyin arkadaşlar, dinlemesini öğrenin... Dinleyin, dinleyin... 
Sayın Demirel geldi, ilk günde, daha hükümeti kurma görevini alma sıralarında partilerle 

görüşme turuna başladı; halka verdiği birinci söz olan, hanedandan hesap sorma ve Çankaya'
yı aşağıya indirme konusunda tura başladı; herkes biliyor bunu. 

SHP'den olumlu yanıt aldı; çünkü o da halka söz vermişti. Anavatan Partisi malum, za
ten olmaz; böyle bir şey demeleri mümkün değil; "yok, biz buna razı değiliz" dedi. Beni şaşır
tan, bu konuda beni en çok düşünceye sevk eden, sayın Refah Partilerin, Sayın Hocamın tutu
mu oldu... (RP sıralarından gürültüler) 

Benden sonra Refah Partisinin sözcüsü konuşacak; cevaplandırsın. 
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Değerli arkadaşlar, dün Sayın Erbakan burada bir cümle söyledi, Başbakan da karşılığını 
verdi ve ondan sonra konuşamadı. 

HASAN DİKlCt (Kahramanmaraş) — Beyefendi, sen kendi partin için konuş. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Sayın Hoca da Sayın özaPdan memnun olmadığını, 

onun, bu işi yapamadığını, her gittiği köyde, kasabada söyledi. (RP sıralarından gürültüler) 
HASAN DlKtCt (Kahramanmaraş) — Sen kendi partin için konuş. Konuya gelelim, 

konuya... 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Şimdi, Hocamın bu konudaki tutumunu, Refah Par

tisinin bu konudaki tutumunu anlamış değilim. Vatandaş bize soruyor... Kimse anlamıyor!.. 
(RP sıralarından gürültüler) 

Tamam efendim, gelir izah edersiniz. Değerli arkadaşlar; ne diyor : "önce bir tane bula
lım, ondan sonra bunu indirelim" Şimdi mantığa bakın!. 

Yani, bu, devlet adamı mantığına yakışır mı? (RP sıralarından gürültüler) Baştaki bir in
san yanlış yapıyorsa, "yanlış yapan, yerine bir tane iyi bulana kadar sen yerinde dur, ondan 
sonra seni indireceğim" !.. Bunu hangi mantık kabul eder?.. Hiçbir mantık kabul etmez. (RP 
sıralarından gürültüler) 

* 
Onun için, Sayın Hoca, 20 Ekim'e kadar, bu işin günahı, vebali ANAP Grubuna ait; gü

nahı vebali varsa, ANAP Grubuna ait, onlar seçtiler. 20 Ekim'de seçim oldu, o günahın, veba
lin altına giren bir ortak daha buldunuz. Bu günah size yeter, bu vebal size yeter Sayın Refah 
Partililer; başka vebale gerek yok... (RP sıralarından gürültüler) 

HASAN DtKtCÎ (Kahramanmaraş) — O bizi ilgilendirir efendim. 
BURHAN İCARA (Giresun) — Sayın Başkan, süre yarım saat mi, 15 dakika mı? 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, sürenizi doldurdunuz, konuşmanızı tamamlamanızı rica edi

yorum. (SHP sıralarından gürültüler) 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Hayır efendim, daha konuşmamın dörtte birine gel

medim, konuşturmadınız beni. 
BAŞKAN — Efendim, sizin "hayır" demenizle olmaz; 14.26'da başladınız, 22 dakikadır 

konuşuyorsunuz. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — O fireleri çıkarırsanız, daha yarısına gelmedim. 
Sayın Başkanım, başkalarına gösterdiğiniz iyi niyeti, ben de bekliyorum. Burada izliyo

rum, kimlere ne kadar süre tanındığını. Benim konuşamamamın sebebinin ne olduğunu bili
yorsunuz. Bu konuda destek bekliyorum. 

BURHAN KARA (Giresun) — Hâlâ vakit geçiriyor Sayın Başkan. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Şimdi, bütçenin detayına bir bakalım şöyle... 
İLHAN KAYA (tzmir) — Hele şöyle bütçeye gel!.. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Sayın Özal'ın bütçede neler istediğini, Sayın Yamak, 

Plan ve Bütçe Komisyonundaki konuşmasında sundu; Cumhurbaşkanlığı bütçesinin müzake
relerini izledim. Ne istemiş? 15 tane yeni araba... Eskiden ne kadar araba varmış? Hafızam 
beni yanıltmıyorsa, 39 Mercedes, 15 Renault, 6 Cadillac, 6 BMW, 2 Chevrolet, 1 Doğan marka 
otomobil olmak üzere toplam 69 otomobil... 15 daha isteniyor. 
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Ne yapacaksın Sayın Yamak bu kadar arabayı, Çankaya'ya galeri mi açacaksın?!. (DYP 
ve SHP sıralarından alkışlar, ANAP sıralarından gürültüler) 

BURHAN KARA (Giresun) — Söylediklerine kendin vicdanen inanıyor musun?! 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Ben, orada duyduklarımı söylüyorum. 
BURHAN KARA (Giresun) — Duymayı bırak, vicdanen inanıyor musun? 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Vicdanen inanmasam burada konuşmam. 
BURHAN KARA (Giresun) — Hayır, istismar için söylüyorsun. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Vicdanlarımız farklı biraz. 
BURHAN KARA (Giresun) — Cumhurbaşkanlığı makamına bunu söyleyemezsin sen; buna 

layık bile değilsin!.. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Konuşmalarına dikkat et! Sen atamayla geldin, ben 

seçimle geldim, önseçimle... İyi bak!.. Nasıl layık değilim, hangi koltuğuma layık değilim?.. 
(SHP sıralarından alkışlar, ANAP sıralarından gürültüler) Senin bu cümleyi söylemen için, 
önseçime girmen lazım. Ben önseçimle gelmişim, halkın onayıyla gelmişim; atamayla gelmiş
sin, atamayla... (SHP sıralarından alkışlar) 

BURHAN KARA (Giresun) — Ben üç defa geldim. Sen ne konuşuyorsun?.. Üstelik, ter
cihle geldim. ^ 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Hangi cesaretle söylüyorsun?.. 
BURHAN KARA (Giresun) — Beni millet seçti, üçüncü defa geldim. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Beri de, ben de... Hem önseçim, hem tercih.. Bir de 

İdare Amiri olacaksın!.. (ANAP sıralarından gürültüler) 
TUNCA TOSKAY (İstanbul) — Biz buraya atamayla gelmedik, seçimle geldik, milletin 

oyuyla geldik. Sözüne dikkat et. 
MUSTÂFA YILMAZ (Devamla) — Değerli arkadaşlar, son cümlemi... (ANAP sıraların

dan sıralara vurmalar) , / 
BAŞKAN —Sayın Yılmaz bir dakika... (ANAP ve SHP sıralarından ayağa kalkmalar, 

kürsü önünde toplanmalar) ' 
MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Bir grubu karşısına alıp hakaret edemez, Sayın Baş

kan. Biz, milletin oyuyla geldik; böyle konuşamaz. , , 
BAŞKAN — Sayın Milletvekilleri, bir dakika... 
Lütfen herkes yerine otursun. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Şimdi... 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, bir dakika müsaade edin. (ANAP sıralarından gürültüler) 
TUNCA TOSKAY (İstanbul) — Sayın Başkan, iki türlü milletvekili yok burada; biz, ata

mayla gelmedik buraya, seçimle geldik. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, görüşmeler bu şekilde devam ederse, 

çığırından çıkma istidadı gösteriyor. Başkanlık Divanından arzımız, eğer görüşmeler bu şekil
de devam edecekse, İçtüzüğün 68 inci maddesinin uygulanmasını istemek olacaktır. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
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MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Konuşmamı bitiriyorum Sayın Başkan, konuşmamı 
bitiriyorum. (ANAP ve SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri.., 
SELtM SADAK (Sımak) — (Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'ye hitaben) Ne diyor

sun sen!.. ' • 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — (Sımak Milletvekili Selim Sadak'a hitaben) Sen ne 

diyorsun be! Otur oturduğun yere; sana mı düştü!.. (SHP ve ANAP'lı bir kısım milletvekilleri
nin kürsü önüne toplanması, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... (Gürültüler) Sayın milletvekilleri... 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Bir dakika, bir dakika... 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Arkadaşlar yerlerine oturur larsa... 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, görüşmeler devam etmektedir. 
Sayın Yılmaz, sürenizi 6 dakika aştınız ve Cumhurbaşkanlığı bütçesi yerine, konuyla ilgisi 

olmayan rasgele konularda ve diğer milletvekillerini tahrik edecek tarzda konuşmanızın, İçtü
zük muvacehesinde uygun olmadığını ve bu sebeple, son cümlenizi söylemenizi, aksi takdirde, 
sözünüzü, istemeyerek keseceğimi son defa ifade ediyorum. 

Buyurun. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) —- Son paragrafı söyleyeceğim Sayın Başkanım, son sö

zümü değil. 
BAŞKAN — Son cümlenizi efendim. 7 dakika fazla konuştunuz. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Burası askerî kışla mı, beni talim ettiriyorsunuz?! 
BAŞKAN — Onun takdiri bana ait. Lütfen... 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Son cümle ne demek?! Cümlemi nasıl bağlayacağımı 

ben bilirim. 
BAŞKAN — Efendim, burada, Anamuhalefet Partisi üyelerini, en az sizin kadar meşru, 

en az sizin kadar milletin temsilcisi olan değerli milletvekillerini, eleştirmeye; eleştirmenin öte
sinde, meşruiyetini tayin etmeye, yakışıp yakışmadığını, atanıp atanmadığını, önseçim, merkez 
yoklaması nutuklarını çekmeye devam edersiniz, böyle olur işte... 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Onlara söyle, onlara... (ANAP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı bütçesiyle bunun ne alakası var?! 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Oraya söyle, oraya, oraya, oraya... 
BAŞKAN -— Son sözlerinizi söyleyin lütfen. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Oraya söyle, kabahatliye söyle... Kimseye durduğu yerde 

bir şey söylemiyorum ben. (ANAP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, son sözlerinizi söyleyiniz. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Niye hatibe söylüyorsunuz da, ANAP'lılara söylemiyorsu

nuz bunları?.. 
MAHMUT ALINAK (Sımak) — Sayın Başkan, arkadaşı baskı altına alıyorsunuz. 
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MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Değerli milletvekili arkadaşlarım, bir de, son günler
de Cumhurbaşkanlığına giden yasaların vetosu konusu var; onlara da değinmek istiyorum. 

Ziraatçilerle ilgili bir yasa çıkarıyorsun, "Aman hazine..." deniliyor, veto ediliyor... Er
keklerin 25 hizmet yılını, kadınların 20 hizmet yılını tamamladıklarında emekli olabilmelerini 
sağlayacak yasa değişikliği için söz vermişsin, yasayı çıkarıyorsun; "Aman, hazine..." denili
yor, veto ediliyor; arkasından, vergi cezalarının affıyla ilgili bir yasa çıkarıyorsun, veto ediliyor!.. 

ABBASINCEAYAN (Bolu) — öyleyse, o zaman sen de Cumhurbaşkanlığı bütçesine ret 
oyu ver be kardeşim. 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Şimdi, ben diyorum ki: Böyle yasalarda duyarlı olan 
Sayın Cumhurbaşkanımız -ilk bakışta güzel, hazineyi ne güzel düşünüyor- Köşkün içine 6 mil
yarlık lamba, avize, araba isterken, bu paralan hazine ödemiyor da, Malatya'daki babasının 
sulu kavağını satarak Sayın Özal mı ödüyor?! Söyleyin bana, söyleyin!.. Onu da hazine ödü
yor. (SHP ve DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Konuşacağım çok şey var; ama gördüğüm kadarıyla, ANAP Grubundaki arkadaşlanmız 
çok rahatsız oluyorlar. Gene de onları severim; bu bakımdan, fazla rahatsız etmeyeyim. Çün
kü her konuştuğumda, bir havaya hoplayıp, yere iniyorlar, bilmem ne ediyorlar. Onun için ko
nuşmamı bağlayacağım. 

Bu bütçenin, Cumhurbaşkanlığı Köşkünde çalışan insanlara hayırlı olması dileğiyle, Yüce 
Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Sağolun, varolun. (SHP sıralarından alkışlar) 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Senin sunduğun saygıyı kabul etmiyoruz. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 
Sayın milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerinde üçüncü konuşmayı yapmak üze

re, Refah Partisi Grubu adına, Ankara Milletvekili Sayın Ömer Faruk Ekinci'ye söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Ekinci. 
RP GRUBU ADINA ÖMER FARUK EKİNCİ (Ankara) — Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; ülkemizin Riyaset makamında olan, ülkemizin bir numaralı temsilcisi olan Reisicum-
hurluk bütçesi üzerinde, Grubumuzun görüşlerini belirtmek üzere huzurlarınıza gelmiş bulu
nuyorum. Bu vesileyle Yüce Meclisi saygıyla ve hürmetle selamlıyorum. 

Bütçe üzerinde görüşlerimi açıklamadan önce, bazı hususlan belirtmekte yarar görüyorum. 
Değerli milletvekilleri, insanın olduğu her yerde, yönetim; insanın olduğu her yerde, karşı 

görüş; insanın olduğu her yerde, fikir cereyanı, fikir akımı vardır; tarih boyunca bu böyle gel»-
mistir. Zaten, eğer dikkat edilir de, iyi inceleme yapılırsa, şu baş parmak üzerindeki izleri bile, 
Cenabı Hak, milyarlarca insanda, birbirine benzer yaratmamıştır; beyin yapısı da aynı şekilde
dir. Beyin yapısına baktığımız zaman, herkesin beyin yapısının değişik, düşünce yapısı ve gö
rüş açısının değişik olduğunu görürüz. Kimisi on metre önünü görebilir, kimisi yüz metre ileri
yi görebilir; birazdaha ileriyi görenler vardır; fakat, bazı kimseler de ayaklarının ucunu dahi 
göremezler; Allah böyle yaratmıştır, yaradılış böyledir. 

İnsanın olduğu her yerde yönetimler böyle devam ederken, şüphesiz ki, siyasî partilerin 
de görüşleri olacaktır. Siyasî partilerin zaten hepsi aynı görüşte olsalar, bugün, Sayın Başbaka
nın, DYP'nin çatısı altında hepimiz toplanırdık, DYP'Ii olurduk. Refah Partisinin,ayrı görüşü 
var ki, ayrı bir parti kurmuş, ayrı bir grup oluşturmuş; Anavatan Partisinin ayn bir dünya 
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görüşü vardır, o da ayrı bir parti kurmuştur. Bu Yüce Meclîste aslonan, esas olan, siyasî görüş
lere reaksiyon göstermeden, rahatsız olmadan, onlara sabırlı olarak bakmak, onlara karşı en 
azından dayanıklı olmaktır. Kürsüye çıkan sözcü, sadece ve sadece kendi görüşü varmış, baş
kasının görüşü yokmuş gibi hareket ederse, o zaman bu Yüce Meclisteki diyalog ve çalışmala
rın devam etmesi mümkün değildir. 

Hiç kimse buranın varisi değildir; yani, dedesinden, babasından kalarak buraya gelme
miştir. Türkiye, demokratik bir ülkedir. Siyasî seçimler yapılıyor; gece gündüz verilen mücade
le, bayrak yarışı şeklinde devan ediyor ve seçilen herkes buraya geliyor. Burada fikirler beyan 
edilirken, partiler, görüşlerini açıklarken, sadece ve sadece "benim konuşmalarımdan bir baş
kası rencide olsun, bir başkaları da tatmin olsun" gerekçesiyle konuşmak yerine, ülkemiz yara
rına, milletimiz yararına fikir beyan edenlere saygı duymak mecburiyetinde olduğumuzu, Gru
bumuz adına burada hatırlatmada yarar görüyorum. 

Değerli milletvekilleri, ailelerde sıkıntı vardır, milletlerde sıkıntı vardır, devletlerde sıkıntı 
vardır. Aileler İcarı koca olarak akıllı uslu hareket ederlerse, bir araya gelirler ve "bizim bugün 
bu sıkıntımız var; ama, ikimiz sırt sırta verirsek, bu sıkıntıları kolay yeneriz, bu sıkıntıların 
üstesinden geliriz" derler... Aralarında sürtüşme veya sıkıntı olan ailelerde, gerçekten de, karı 
koca sırt sırta verdikleri zaman, bakarsanız ki, ailede huzur ve güven olur. 

Milletlerde de sıkıntı olabilir, devletlerde de olabilir; ama.ne hikmetse, bizim milletimiz, 
kırk yıldan beri, bir başkasının önerdiği, bir başkasının teklif ettiği hususa ancak reaksiyon 
göstermekle yetiniyor. Nedense, karşıdaki adamın fikrine saygı göstermiyoruz. Milletimizin, 
bir araya gelme, -geçmişten ders alarak- bugün de en büyük ihtiyacımız olan uzlaşma ihtiyacı
nı bilme yeteneğini kaybettiği gibi bir düşünceye varıyoruz. 

Bakıyoruz, bu kürsüden, muhalefet partilerinden, -grupları veya şahısları adına- çok de
ğerli fikirler getiren arkadaşlarımız oluyor... Bir başka partinin fikridir diye, illa ona reaksiyon 
göstermek, siyasî anlayışın neresinde vardır?.. Bu, anlaşılması güç bir durumdur. Geçmişte de 
bunun örneklerini görüyoruz. 

Bu Cumhurbaşkanından önce Cumhurbaşkanlığı yapmış zata, asker olduğu için, bu kür
sülerden, şimdiye kadar, hiç bu kadar sataşma olmamıştır. Bundan evvelki dönemde, Cum
hurbaşkanı, asker kökenli olduğu için, her yaptığı şey için, "benim yaptığım kanundur, benim 
yaptığım doğrudur" demiş, herkes de sesini kesmiş, yutkunmuş geçmiştir. (RP ve ANAP sıra
larından alkışlar) 

Bundan evvelki makamda oturan zatın, giden sene, Milliyet Gazetesinde hatıraları yayım
landı. Hatıralarında, Reisicumhur makamında oturan bir adamın bile, başkasının fikrini ka
bullenmediğini gördük... 

Geçmiş dönemlerde, "İsrail, Ortadoğu'da çıbanbaşı oldu; tsraille ilişkilerimizi askıya ala
lım sözleri" Millî Selamet Partisi tarafından söylenmişti... 1982 Anayasasından sonra, zanne
diyorum Dışişleri Bakanı tarafından, Sayın Evren'e, "tsraille ilişkilerimizi biraz askıya alalım, 
İsrail çok şımardı, Ortadoğu'da çıbanbaşı oldu" denildiğinde; Sayın Evren şöyle söylemiştir : 
Bu dediğin şeyi iki nedenle yapamayız. Birincisi neden : Daha evvel aynı şeyi Erbakan söyle
mişti; eğer İsrail ile ilişkilerimizi askıya alırsak Erbakan'ın dediğini yapmış oluruz; onun için 
böyle bir şeyi yapamayız. İkinci neden : Amerika darılır; böyle bir iş yapamayız. İşte, bu iki 
nedenle tsraille ilişkilerimizi askıya alamayız... Bunu kitabında ve gazetede çıkan hatıraların
da bizzat kendisi yazmıştır. 
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Şimdi, doğru olan bir şeyi, SHP'li bir kardeşimiz söylemişse, doğru olan bir şeyi MÇP'den 
bir arkadaşımız söylemişse, bunun burada takdir edilmesi gerekirken, başka partiden söylendi 
diye, kesinlikle, bu kürsüden kabul görmesi mümkün değildir! Bunun, uzlaşmayla, demokra
siyle, siyasî anlayışla tarifi mümkün değildir. Nasıl tarif edeceksiniz? Doğru olanı kim söyle
mişse kabul edilmesi gerekir. Batı'da bir mütefekkir söylemişse kabul edilmesi gerekir. Ben gi
den sene, Avusturya'da Hans isminde bir doktorun muayenehanesinde, altında Kanunî'nin is
minin yazılı olduğu şu beyiti gördüm : "Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya 
devlet, cihanda, bir nefes sıhhat gibi." 

İşte, bu beyiti, Avusturya'nın Salzburg Şehrinde yaşayan bir doktor, "Osmanlı bu sözleri 
söylemiştir" diye değil de, söz doğru olduğu için muayenehanesine asmış. Yani, siyasî akımlar
da, siyasî ideolojilerde, hedefler ayrı da olsa, güzel şeyler söylendiği zaman, buradan takdir 
görmesi lazım. 

Değerli kardeşlerim, tabiî, hiç sırası değilken, hiç münasebeti yokken, SHP Sözcüsü Sayın 
Yılmaz, buradan, bizim Grubumuza dönerek, Reisicumhurun aşağıya inmesi, yukarıya çıkma
sı konusunda birtakım sözler söyledi. 

Demin konuşmama başlarken arz ettiğim gibi, biz, SHP'li değiliz ki!.. Biz Refahçıyız; ya
ni, senin dediklerini bizim yapmamız mümkün değil, senin görüşünde olmamız mümkün de
ğil. (RP sıralarından alkışlar) Olsaydık, biz de SHP'li olurduk; ama, biz Refahçıyız, biz millî 
görüşçüyüz. Biz, millî görüşümüze göre hareket edeceğiz. 

Bizim, Sayın'özal'la uzaktan yakından hiçbir kavgamız yoktur. Çıkışı, seçilişi üzerinde 
münakaşalar olmuştur, olmamıştır; bugüne kadar partimiz bu münakaşalara da girmemiştir. 
Meydanlarda Sayın Demirel, Sayın inönü, "İndireceğiz" diye bağırmışlardır; seçimden hemen 
sonra da, Sayın Demirel, kolları sıvamış, görüşmelere başlamıştır. 

Biz kendilerine ve şu anda Meclisin kürsüsünden 60 milyon nüfuslu milletimize de açık 
olarak söylüyoruzki, Sayın özal'la bizim bir kavgamız yoktur. 

Sayın özal'ı indireceksin de, yerine kimi koyacaksın?.. (RP ve ANAP sıralarından alkış
lar) Yerine koyacağınız adam, en azından, bizim milliyetimize, maneviyatımıza, ahlakımıza, 
inancımıza saygılı bir kimse olması gerekir; o hususta anlaşalım; yoksa, sıradan bir adamı ge
tirip, Reisicumhurluk makamına koyamayız biz. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

Şu anda yine Grubum adına bağırıyorum buradan : Anlaşalım; yerine koyacağımız adam, 
Sayın özal'dan daha iyi bir şekilde bu ülkeyi temsil edecekse, hemen Anayasa değişikliğine 
gidelim. 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Hoca var. Hoca... 
ÖMER FARUK EKİNCİ (Devamla) Ben varım, ben... Ben varım... Reisicumhur adayı 

ben varım; Hocam değil. Var mısınız?.. (DYP sıralarından "Varız" sesleri) Haydi bakalım. 
Fikri Sağlar'ı getirip koyalım, öyle mi?.. Fikri Sağlar'ı getirelim... Öyle yağma yok! (RP Ve 
ANAP sıralarından alkışlar) İnancımıza, itikadımıza, dinimize, her şeyimize saygılı olan bir 
adam varsa, o hususta anlaşırız... Anasaya mı değişecek; hemen hazırız. 

İLHAN KAYA (İzmir) — O da bir dahaki seçime... 
ÖMER FARUK EKİNCİ (Devamla) — Bir dahaki seçimde inşallah tek başımıza yapaca

ğız bunu. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
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Değerli kardeşlerim, tabiî, bütün bunları söyledikten sonra, bizim inancımıza göre, Reisi-
cumhurluk makamında kim oturursa otursun, sorumsuz olamaz; bizim inancımıza göre, so
rumlu olması lazım. 

Hazreti Ömer, "Ben yolumu şaşırdığım zaman ne yaparsınız?" dediğinde, içlerinden biri
si kalkıp, "Kılıcımla seni düzeltirim ya Ömer" der... Kılıcıyla düzeltecek -halkın başındaki-
insanın, çok sorumlu olması lazım. Bu millet, Müslüman millettir. Gece gündüz buradan "Av
rupa... Avrupa... Avrupa.... Batı... Batı..." diye batıyorsunuz yerin dibine; Müslüman olarak 
çıkıp da iki laf edildiği zamanda hemen kazan kaldırıyorsunuz! Bu millet, Müslümandır. Ta
rihte bu milletin altın levhaları vardır. Bu millet, şerefli bir millettir. Bu milletin Riyaset maka
mına hiç kimsenin hakaret etmeye hiç kimsenin ağzına gelen lafları söylemeye yetkisi, salahi
yeti yoktur. (RP ve ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Riyaset makamındaki kimsenin de sorumlu olması lazım. Yavuz Sultan Selim Han, üç 
kişinin idamına karar vermiş, Zembilli Ali Efendiye "imzala bunu" diye gönderdiğinde, Zem
billi Ali Efendi, "bu idamlar uygun değildir" diye geri çevirmiş. Yavuz Sultan Selim tekrar 
geriye göndermiş, "eğer imzalamazsa akıbeti kötü olur" demiş. Elçi gidip böyle söyleyince, 
Zembilli Ali Efendi, "Sultana söyleyin, ben burada onun, hem dünyasını, hem de ahiretini 
muhafaza ediyorum. Böyle bir şeye girmesin, ahireti elden gider" diye elçiyi geri göndermiş. 
Yani, tepedeki insanın sorumlu olması lazım. 

Yine, Yavuz Sultan Selim'in vasiyeti var; öldüğü zaman kabrine küçük bir sandık konul
masını istiyor, "bunu da kabrime bareber koyun" diyor. Yavuz Sultan Selim öldükten sonra, 
Zembilli Ali Efendi, "İslam Dininde, kefenden başka hiçbir şey kabre götürülmez, açın baka
lım, Yavuz ne götürüyor?" diyor. Sandık açılıyor, içerisinde, Yavuz'un padişah olduğu günden 
Ölümüne kadar yapmış olduğu işlerin fetvasının birer sureti var... Fetvaların suretini beraberin
de götürüyor... Zembilli Ali Efendi bunu görünce dizlerinin bağı çözülüyor, "Eyvah, Yavuz 
kendisini kurtardı; biz ne yapacağız; bizim işimiz harap..." diyor. 

Tepedeki insanın sorumluluğunu size arz etmeye çalışıyorum... Sorumlu olmak mecburi
yetindeyiz. 

Değerli kardeşlerim, demokrasi, başkanlık sistemi, Türkiye'de yürütülen sistem; kırk yıl
dan beri hep aynen devam ediyor. Kırk yıl evvel -açın bakın, hazineciler bunu çok iyi bilirler-
1 lira verdiğimiz zaman, karşılığında 1 dolar alıyorduk; bugün 1 dolar 6 bin liranın üzerinde!.. 
Yani, hep aynı şeyler devam edegelmiş, gidiyor... 

Millet bizden ne istiyor? 
Değerli kardeşlerim, millet bizden, huzur, güven ve refah istiyor. Milletin istediği huzuru, 

refahı ve güveni kim verecek millete? Ancak, milletine, maneviyatına, inancına saygılı, 60 mil
yonun içerisinden seçilerek gelmiş değerli milletvekilleri olarak, sizler vereceksiniz. 

Burada, dün bir kavga, bugün bir kavga... Peki bu kavgalarla mı vereceğiz?.. Hayır, bu 
kavgalarla bu işin sağlanması mümkün değil. Nasıl olacak? Herkes haktan yana olacak. Eğer, 
kürsüde Sayın Başkanımız bir hakıszlık yapıyorsa, bütün milletvekillerinin -bu haksızlık hangi 
partiye yapılırsa yapılsın- ayağa kalkmaları lazım; "Sayın Başkan, bu hususta, hak sahibi fi
lancadır, hakkının teslim edilmesi lazım" denmelidir. (RP sıralarından, "Dün olduğu gibi" 
sesi) Dün olduğu gibi; inşallah yarın da olacak. 
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Değerli kardeşlerim, 1982 Anayasası, tabiî ki, üzerinde tartışılması gereken, 160 üyeli Da
nışma Meclisi tarafından ve askerî heyet başkanlığında hazırlanmış bi anayasadır. Bu Anayasa 
çıktığı zaman, o günlerde ben öğretmendim. İmam hatip liseleri için Danışma Meclisinde şöy
le bir karar çıkacak veya daha evvelki hükümetler tarafından böyle bir karar alınmış, o gün 
uygulamaya konacak: İmam hatip liselerindeki kız çocukarı Kur'an-ı Kerim dersinde başörtü
lerini örtecek, diğer derslerde açacaklar... Danışma Meclisi içerisinden Çanakkale temsilcisi 
olarak gelen bir tek kişi, "Bizim ülkemizin yapılacak çok büyük işleri var, bunları yapalım; 
bu 50 santimlik başörtüsü üzerinde durmayalım" dediği zaman, sıra kapaklarına vurularak, 
"sen buraya yanlış gelmişsin; burada başörtüsünü müdafaa edemezsin" denmiştir, işte, bu 1982 
Anayasasını yapan 160 kişi bunlar... Sırf askerlere yaranmak için bunları yapmışlardır. 

Bu hususta hepimizin bir araya gelip, Türkiyemizin, yeniden gözden geçirilmesi gereken 
Anayasasını görüşmemiz gerek. Siyasî Partiler Kanunu var; hepimiz şikâyetçiyiz... Dün Baş
bakanımız burada, 100 günde neler yapılacağını neler yapılmayacağını durmadan anlattı. En 
azından bunun için bir komisyon kurulsun... Siyasi Partiler Kanunu üzerinde, Anayasa üze
rinde bir komisyon kurulsun diye Jbiz daha önce teklif ettik. İlle "Reisicumhur inecek" diye 
değil de, Anayasa üzerinde çeşitli çalışmaları yapmak üzere bir komisyon kurulsun ve bu çalış
malarına devam etsin... 

Değerli kardeşlerim, Anayasa değişikliği için, Grubumuz olarak, neler yapılması gereke-
cekse biz hazırız. Bunları, Grubum adına konuştuğum için Yüce Heyetinize arz ediyorum. Ama, 
biraz evvel de arz ettiğim gibi, gözü kapalı oyun oynamada yokuz. İndirirken Sayın Demirel 
bunu çok kolay yapıyor, ama sonradan olmuyor. Çünkü, her zaman, "Dün dündür, bugün 
bugündür" dediği için, yani, ne türlü oynayacağını bilmediğimiz için, tabiî, kimi koyacağı ko
nusunda baştan anlaşmamız lazım. 

Tabiî, Cumhurbaşkanlığımızın bütçesi üzerinde, 1988 yılından bu tarafa, şüphesiz ki, büt-
çemizdeki artışlara paralel olarak artışlar olmuş ve bugüne kadar gelinmiştir. 400 küsur perso
nelle hizmetler verilmektedir. Ülkemizi temsil eden bir makam olduğu için, o makama ayrılan 
bütçe üzerinde, az veya çok diye fikir beyan etmeden konuştum. 

Beni sabırla dinlediğiniz için Yüce Heyetinizi tekrar saygıyla selamlıyorum ve bu bütçeJ 

nin, Reisicumhurluk makamına hayırlı olmasını Cenabı Haktan niyaz ediyorum. (RP ve ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ekinci. 
Efendim, gruplar adına son konuşmayı yapmak üzere, Doğru Yol Partisi Sakarya Millet

vekili Sayın Nevzat Ercan'a söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Ercan. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA NEVZAT ERCAN (Sakarya) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin değerli üyeleri; Cumhurbaşkanlığının 1992 malî yılı bütçesi üzerinde, Doğru Yol 
Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Konuşmama başlarken, Grubum ve şahsım adı
na, Muhterem Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, Cumhurbaşkanlığı bütçesi münasebetiyle vaki konuşmamda, özellik
le ve öncelikle ifade etmek isterim ki, hiç kimseyi kırmak, darıltmak, incitmek niyetinde deği
liz. Bizim hiç kimseyle şahsî bir meselemiz yoktur; kavgamızda yoktur; ancak, söylemek iste
yeceklerimizi, bir başka ifadesiyle, bildiğimiz doğrulan, bildiğimiz yanlışları buradan ifade 
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etmeye çalışırken, muradımız yalnızca, sisteme işlerlik kazanırmak, müesseseleri işler hale ge
tirmektir; Hedefimiz odur. Ancak, mevcut uygulamalar münasebetiyle söyleyeceklerim, belki 
yâr-ü ağyara dokunur, belki birilerini üzebilir, ama bunları burada söylemek, bizim aslî göre
vimizdir. 

Elbette ki, Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerinde bize verilen süreyi, bütçeyle ilgili rakamla
rı arz ederek tamamlamak durumunda değiliz. Esasen, Cumhurbaşkanlığı bütçesiyle ilgili ra
kamların fazlasıyla münakaşa mevzuu edilmesini de, şahsen ve Grup olarak da doğru bulma
maktayız. Rakam münakaşalarına girilmesinde, Cumhurbaşkanlığı makamının özelliği itiba
riyle, fayda mülahaza etmemekteyiz. 

Değerli arkadaşlar, Anavatan Partisi Grubu Sayın Sözcüsü Işın Çelebi'nin, -bilhassa ya
şadığımız dönem itibariyle -uzlaşma ve hoşgörüye ihtiyacımız bulunduğu şeklindeki ifadesine 
katılmamak mümkün değil. 

Bugün dünyada, bugün Türkiye'de, toplumun bütün kesimleri, karşılıklı hak ve menfaat 
dengeleri olmasına rağmen, eğer bir toplumsal barıştan yana tavır koyma ihtiyacını duymuş 
ve o noktaya gelmişlerse, en tepe mevkide bulunan Cumhurbaşkanının da, elbette ki, böylesi
ne bir uzlaşmanın dışında kalmasını düşünmek fevkalâde yanlış olur; ama, bugün, evimden 
çıkarken lcanştırabildiğim üç beş gazetede, basına yansıyan ve Cumhurbaşkanlığının, eski par
tisi mensuplarına hedef göstererek, "hükümeti takip edin, bakan düşürün" tarzındaki talima
tının, arz etmeye çalıştığınız uzlaşmayla bağdaşır yanı olup olmadığını takdirlerinize sunuyo
rum. (DYP sıralarından alkışlar) 

' HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Nerede bu talimat? 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Istanblu) — Sayın Hâkim, böyle bir talimat yok!.. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Bugünkü basında, birkaç gün önceki, basında olup bi

ten hadiseler bunlar; yaşıyoruz bunları. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Beyefendi, basını taki etmiyorsunuz! Cum

hurbaşkanlığı bunu tekzip etti... Her gazeteye inanmayın... 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Daha buna benzer bu kürsüden ifade etmekten hicap 

duyacağım, bakınız, bu kürsüden söylemekten utanç duyacağım ve ondan sâdır olmuş sözleri, 
burada, zorlaşanız da söylemeyeceğim! 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Kaba ve yaralayıcı olmazsa söyleyin. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Zorlaşanız da söyleyemeceğim; ama, söyleyebileceğim 

şeyleri de, az sonra sırası gelince ifade edeceğim. , 
Değerli arkadaşlarım, tabiî, meseleye bir yerlerden gelmek lazım. Kolay değil öyle. Buraya 

gelip yutkunup duracak değiliz! 
Bizim kimseyle kavgamız yok. Hakikaten, toplumsal bir barış, bir uzlaşma, esasen, zaten 

bizim misyonumuz, bizim hedefimiz, Hükümetin görüşü, Hükümetin programı; ama, olup 
biten öylesine hadiseler var ki, onbir yılda cereyan eden öylesine olaylar var ki, iblisi bile yaya 
bırakan, siyasete, demokrasiye ve hukuk anlayışına ters düşen öylesine uygulama ve icraatlar 
var ki, bunları burada söylemek bizim görevimizdir. 

HÜSEYİN AKSOY (Eskişehir) — İblislikle ne alakası var bunun!.. 
CEM KOZLU (İstanbul) — Sen de söyle bakalım... 
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NEVZAT ERCAN (Devamla) — Biz bunları buradan söyleyeceğiz. Bunlan söylerken, belki, 
netice itibariyle,yanlışlar görülecek, doğrular görülecek ve sistem ve müesseseler -tekrar 
ediyorum- işlerlik kazanacaktır. 

Onbir yılda hep beraber yaşadık... Yedi sene il başkanlığı yaptım ben. O meydanlardan 
geliyorum... Demokrasinin... 

MUSTAFA KILIÇARSLAN (Sakarya) — Ne yaptık yani, biz sana ne yaptık? 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Evet, evet, hep beraber geliyoruz; sizin şahsınızla bir il

gim yok, hiçbirinizin şahsıyla bir ilgim yok. 
BAŞKAN — Yerinizden müdahale etmeyin, lütfen... Lütfen... 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Cereyan eden olayların içinde yaşamış bir olduğumu ifade 

etmeye çalışıyorum. 
Değerli milletvekilleri, Anayasamıza göre, Cumhurbaşkanı, devletin başıdır ve bu sıfatla 

Türkiye Cumhuriyetinin ve Türk Milletinin birliğini temsil eder. Genellikle bütün devlet sis
temlerinde ve düzenlerinde, özellikle de bizim uygulamakta bulunduğumuz demokratik parla
menter sistemde, Devlet Başkanlığı makamının ve bunun ifa etmesi beklenen fonksiyonunun, 
devletin işleyişinde ve dengelerin sağlanmasında büyük önemi vardır. 

Anayasanın temel esprisinde ve genelde kuvvetler ayrılığı ilkesinin demokratik parlamen
ter sistem içindeki doğru uygulamasında, Cumhurbaşkanlığı makamı, sistemin odak noktası
nı teşkil eder. 

Yukarıda değinilmiş olduğu gibi, Cumhurbaşkanının devlet düzeni ve hayatı içindeki önem 
ve ağırlığı, bir yanda hukukî tanzim şeklinden, diğer yanda da, o makamda görevli bulunan 
Cumhurbaşkanının kişiliğinden kuvvet alır. ( 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hukukî tanzim tarzı, objektif kurallar ve bunun gibi, 
amacına uygun olarak kullanılmayı gerektiren usullerle düzenlenmiştir; yani, herkes için, istis
nasız, birdir. Hukuka dayalı demokratik devlet sisteminde, devlet çarkının en uç noktasındaki 
görevlilerin statüleri, görev, yetki ve sorumlulukları belirlenmiş olduğu gibi, öteki bütün görev 
yerlerinin ve en tepedeki makam olan Cumhurbaşkanlığı makamının da statüsü, seçimi, görev 
ve yetkileri ile sorumlulukları, hukukî ölçülerle belirlenmiştir. Esasen bu, hukuk devleti ola
bilmenin asgarî şartlarını ifade eden, etmesi gereken bir mecburiyettir, 

Değerli milletvekilleri, konumuzun ve gündemimizin 1992 malî yılı Cumhurbaşkanlığı büt
çesi olması itibariyle, belirli süre içerisinde, hukukî ölçüler ve olaylar çerçevesinde bazı tespit
leri ortaya koymayı gerekli ve zorunlu bulmaktayız. , 

Anayasanın 101 ve 103 üncü maddeleri Cumhurbaşkanının tarafsızlığını, 6, 8 ve 104 üncü 
maddeleri Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerini, 105 inci maddesi ise sorumsuzluğunu belir
lemiştir. 

Sayın milletvekilleri, Yüksek Heyetinizce ve bütün kamuoyunca bilindiği ve hatırlanacağı 
üzere, şu anda Cumhurbaşkanlığı görevini ifa etmekte olan Sayın Turgut özal'ın seçiliş tarzı, 
uzun süre siyasî gündemi meşgul etmiş ve tartışılır olmuştur. Biz, burada, seçime ilişkin müla
hazalar ortaya koymayı şu anda gereksiz görmekteyiz. Çünkü, bu, olup bitmiş bir hadisedir. 
Ancak, Sayın özal'ın Cumhurbaşkanlığının, kamunun vicdanının, hukukun genel prensiple
rinin, Anayasa ve Parlamento geleneğimizin zorlanarak temin edilmiş olduğunu ifade etme-, 
den de geçemeyeceğim. 
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İşte, rahatsızlığın ve Cumhurbaşkanlığı makamının o gün bugün tartışılır olmasının önemli 
ve ilk sebebi, arz ettiğim bu seçim tarzıdır. 

İLHAN KAVA (İzmir) — Tartışmayın, niye tartışıyorsunuz?.. Cumhurbaşkanını Meclis 
seçti... 

NEVZAT ERCAN (Devamla) — Dikkat buyurun, sistem ve müessese noktasından alıyo
rum olayı; bir başka noktaya çekmeyin; şahıslarla bizim husumetimiz yok. O bakımdan da, 
benim, Refah Partisi Grubu adına konuşan sayın sözcümüzün, "haydi, hodri meydan, gelin, 
Anayasayı değiştirelim, Cumhurbaşkanını seçelim" tarzındaki meydan okuyuşuna da bir di
yeceğim yok; ama ona ilaveten.beraberinde getirdiği; "gelin, birinin ismi üzerinde bir muta
bakat sağlayalım, anlaşalım,, şu şu vasıfları sıralayalım, Cumhurbaşkanını ondan sonra seçelim" 
tarzındaki ilave şartına katılamıyorum. 

GÜRHAN ÇELEBİCAN (İstanbul) — Hazımlı olmak lazım, hazmetmek lazım... 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Sistemi diyorum ben... Refah Partisi Grubu olarak, si

zin, bugün, devletin ve rejimin tıkanık olmasından dolayı bir rahatsızlığınız varsa, devleti ve 
rejimi işler hale getirmek istiyor ve Cumhurbaşkanlığı meselesinin de çözümünün şart olduğu
na eğer inanıyorsanız, bu noktada niutabıksanız; sizin bu tali şartınız bir anlam ifade etmez. 
Zaten sıraladığınız vasıflar, bir devlet hizmetinde aranan vasıflar olacaktır; ehliyet ve liyakat 
elbette ki devlet hizmetinde aranacaktır, hele Cumhurbaşkanlığı makamı için... Ona kimsenin 
itirazı olmaz. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın Demirel ile Sayın Reisicumhur sevişi
yor, anlaşıyorlar, size ne oluyor?!. Süleyman Bey akıllı adam, "Ben, Cumhurbaşkanıyla tartış
maya girmem" diyor. 

NEVZAT ERCAN (Devamla) — Değerli arkadaşlar, bu konuyla ilgili olarak çeşitli yön
lerden değerlendirme sebepleri zuhur ederse -bu seçim tarzıyla ilgili söylüyorum- bizim cevap 
veremeyeceğimiz hiçbir şey yok, her yerde ve her zeminde, her türlü meseleyi tartışırız. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (istanbul) — Sayın Demirel, "Devletin üst kademesiyle kavga 
etmem" dedi; akıllı insan. 

NEVZAT ERCAN (Devamla) — Bize de hiç kimse "yutkunun" demedi canım, elbette 
fikrimizi söyleyeceğiz... 

Bizim burada asıl bahis konusu etmek istediğimiz husus, Sayın Cumhurbaşkanının, mü
nakaşa sebepleri ihdas eden uygulamaları, tutum ve davranışlarıdır. 

Gelin bakalım, gerilere doğru gidip, bunları bir örnekleyelim. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; geçmiş yılların zabıtlarında -Cumhurbaşkanlığına ilişkin 

bütçe müzakerelerinde olsun, diğer vesilelerle Cumhurbaşkanıyla ilgili yapılmış beyanlarda olsun-
genellikle, Cumhurbaşkanlığı makamının, gereksiz yere münakaşa, polemik ve sürtüşme ko
nusu yapılmaması hususunda, başta zamanın Cumhurbaşkanları, parti grupları ve tüm parla-
menterlerce büyük dikkat ve itina gösterildiğini tespit ettik. 

Parlamenterlerin ve siyasî parti gruplarının, demokratik ve makamın saygınlığına uygun 
düşen bu davranış tarzını kendimize örnek ittihaz etmek istedik, yani, biz de bundan üzüntü 
duymuyor değiliz. Hiç şüphesiz, bü etkilenişimiz ve itinamız, Cumhurbaşkanlığı makamının, 
tenkitten tamamen azade bir makam olduğu ve Cumhurbaşkanlarının, sözleri, tutum ve dav
ranışları, görevleri çerçevesinde hiçbir şekilde değerlendirmeye konu edilemeyeceği anlamına 
gelmez. Esasen, dünyada ve demokratik düzen içinde, tenkitten masun bir makam ve kişinin 
mevcut olabileceği kabul edilemez. Aksinin düşünülmesi, bizatihi, demokratik anlayışın temel 
esprisine aykırı bir düşünce olur. 
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Bu ölçüler içinde, çok arzu ederdik ki, Sayın Cumhurbaşkanının bazı beyanları, tutum , 
ve tasarrufları üzerindeki beyanlarımız, sadece olumlu ve takdirkâr bir içeriğe sahip olsun; an
cak, hemen beyan etmeliyiz ki, bu arzumuza farklı düşecek beyanlarımız, bizim, şahsî, indî 
veya partisel gayretlerimizin sonucu beyanlar olmayacaktır. Bizzat Sayın Cumhurbaşkanının, 
beyan, anlayış ve tutumları, bizleri, bunlar karşısında tavrımızı ve düşüncemizi ortaya koyma
ya âdeta ictiar etmektedir. Zira, yanlışın karşısında susmak, hiç değilse tasvip etmediğini bil-
dirmemek, bir yönüyle manevî ve siyasî sorumluluğa ortak olmayı kabul etmek demek olur. 

Sayın Cumhurbaşkanının, âdeta klasik hale gelmiş bir beyanları olmuştur; hatırlarsınız... 
Gerçi bu beyanları Başbakanlık dönemlerine aittir; ancak, Cumhurbaşkanı sıfatıyla ifa ve icra 
ettikleri görev döneminde de, birçok tutum, davranış ve beyanları, aynı çizgi üzerinde devam 
ettiklerini göstermektedir. "Anayasanın bir defacık ihlal edilmesinden bir şey çıkmaz" düşün
cesinde bir anlayışın -başka bir şey söylememe gerek var mı?- sahibi olduklarını ifade etmişlerdi! 

Devlet ve hukuk mefhumu ölçüleri içinde, hiç şüphesiz, böyle bir kabul ve tutum, en azın^ 
dan, yadırganacak bir davranış olur; ama, müsaadenizle, bu düşünce, Sayın özal'm ifadele
riyle, bir def açıkta mı kaldı, bir defacıkla kalmış mıdır?! 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhurbaşkanlığı görevinin ifasında iki temel da
yanak bulunduğunu yukarıda arz etmiştim. Bunlardan biri, hukukî tanzim; öteki de, bu gö
revde bulunan Sayın Cumhurbaşkanın kişisel tavır ve takdirleridir. 

Anayasamızın 101 inci maddesi, Cumhrubaşkanının niteliklerini ve tarafsızlığını belirle
miştir. Anayasanın bu maddesine göre, Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa, partisiyle ilişiği kesi
lir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer. 

Cumhurbaşkanının partisiyle ilişiğinin kesilmesi, maddî ve manevî anlamdadır; yani, par
tisiyle sadece ilişiğini kesmiş olması, -mücerret manada- yeter mi? Hukukî ilişkinin sona erme
si yanında asıl ve önemli olan -hukukî ilişkiyi sona erdirdiniz; ama, onu tamamlayacak olan-
organik bağının da kesilmesidir; yani, moral ilişkinin de sona erdirilmesidir. tşte, bizim, sorr 
mak istediğimiz, cevabını almak istediğimiz husus bu noktada düğümlenmektedir. Yani, sade
ce partiden ayrılma, tarafsız olmak için yeterli değildir; gereğini de yerine getirmek lazımdır. 
Zira, Cumhurbaşkanı, milletin temsilcisi, devletin başıdır; partilerüstü, objektif ve tarafsız ol
mayı gerektiren bir şahsiyettir. Partiler arasında taraf olacak tarzda konuşamaz, hareket ede
mez. Ayırıcı değil, birleştiricidir.'Rolü, milletin hakemliğini yapmaktan ibarettir. Bu saydıkla
rımız, Cumhurbaşkanlığı makamı yönünden önemli unsurlardır. 

Gelin görün ki ve üzülerek belirtelim ki, Sayın Turgut Özal'ın, seçildiği günden bu yana, 
tarafsızlık ilkesine sadık kaldığı söylenemez. Ben şimdi, umumi heyeti bırakır, size, yani Ana
vatan Partisi Grubuna bile sorarım... • 

REFÎK ARSLAN (Kastamonu)—-Sen sorma da anlat... 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — ANAP Grubu içinde de tarafsız davranışları olmuş mu

dur? Anavatan Partisi Grubu açısından söylüyorum. Yani, daha hafızalardadır, taptaze duru
yor; il kongresinde ve büyük kongrede olup biten hadiseler de, Cumhurbaşkanının, kendi eski 
partisi içinde de taraf olduğunu açıkça göstermektedir. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Benim iç meselem o... 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Hatta öyle taraf olmuştur ki, ANAP'Iıları dahi rahatsız 

etmiş, "sen de mi brütüs" tarzında benzeri olaylar yaşanmış, istifa eden bakanlar dahi olmuş
tur. Olmadı mı? Oldu. Bütün bu olaylar, basında, televizyonda ve kamuoyunda açıkça konu
şuldu ve tartışıldı. 
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HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sana ne? 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Cumhurbaşkanı devletin başı ya... Sizin başınız mı? "Sana 

ne" diyor... Niye bana ne? Beni ilgilendiriyor; çünkü, devletin başı. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Ben koskoca partiyim, Genel Başkanım bura
da, tüzüğüm burada... 

NEVZAT ERCAN (Devamla) — Şimdi sıra bize müdahaleye geldi... O da var yani. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sen sosyaldemokratlarla ne yapacaksın; onu 

düşün. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Söz ve davranışlarıyla sorunları tırmandırarak, gerilim 

yaratmaktadır. Hükümet için, "Bu koalisyon başarılı olamaz" diyor Devletin Başı ve devam 
ediyor : "Bu koalisyonun ömrü bir yılı geçmez, bu hükümet gidici..." 

İLHAN KAYA (İzmir) — Herkes söylüyor. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Bakınız, işte anlayamadığınız tek şey o. Siz söylersiniz 

ve söylemek de hakkınızdır; ama, anayasal düzen içinde, hukuk düzeni içerisinde ittifak ede
mediğiniz nokta, işte o. Ama, tabiatıyla bunları öğreneceksiniz! Yani, Cumhurbaşkanı söyle
yemez; siz söylersiniz, başkası söyler, vatandaş söyler; ama Cumhurbaşkanı söyleyemez. 

"Bu Hükümet gidici, falanca bakan bu işten anlamaz, PKK vazgeçsin, af çıkarayım" gibi 
daha birçok sorumsuz ve talihsiz beyanlar!.. 

"Kanun şu şekilde çıkarsa veto edebilirim..." Yani, daha kanun, ya komisyonda ya Genel 
lûırulda... O safhadayken Çankay'dan yankılanan sesle, ya komiyon üyeleri üzerine ya Yüce 
Heyetin mensupları üzerine konan basla ve ambargo... "Eğer kanun bu şekilde çıkarsa veto 
edebilirim, şu şekilde çıkarsa imzalarım" tarzında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin hür ira
desi üzerine konulmak istenen baskılar ve yönlendirme gayretleri... Geciktirilen kararnameler 
ve Hükümetimizi başarısız kılma gayretleri... 

Şu husus iyice bilinmelidir kî  sıfatı ve makamı ne olursa olsun, hiçbir kişinin, millî irade
nin yegâne Ve hakikî temsilcisi Türkiye Büyük Millet Meclisinin üstün iradesini aşmaya hakkı 
ve yetkisi olmadığı gibi, Hükümetimizi de başarısız kılmaya gücü yetmeyecektir. (DYP ve SHP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; demokrasi, kaideler rejimidir, hukuk rejimidir. Türkiye, 
bir kurumlar, kavramlar ve kurallar rejimi olan gerçek demokrasiyi yerleştirecek; bu, Türki
ye'yi kuralsızlıktan kurtaracaktır. Herkes yerini yetkisini ve görevini bilecek, Anayasadan aldı
ğı yetkisini ve görevini kullanacak; kimse, kuralların dışına çıkmayacak, çıkamayacak; vkim ku
ralın dışına çıkmışsa, kuralların içine girmeye mecbur kalacak, mecbur edeceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Ercan, sürenizi 5 dakika aştınız; lütfen toparlayınız. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
Anayasaya sadâkat yemini etmiş bulunan Sayın özal'ı, üstünlük ve hâkimiyet görüntüsü 

vererek, kuvvetler ayrılığı prensibine gölge düşüren bu duruma son vermeye davet ediyoruz. 
Hükümetle olan ilişkilerinde, Anayasanın ölçüleri içinde kalmaya davet ediyoruz. 

Rejimimize zarar vermeye hiç kimsenin, hiçbirimizin hakkı yoktur. Sayın özal'ın da, bundan 
böyle, rejimimize ve Cumhurbaşkanlığı makamına zarar verecek davranışlardan kaçınacağını 
ummak istiyoruz. 
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Kaldı ki, her şeye rağmen, birçok güçlükleri aşmış oan Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 
rejimimizi tıkayan, yasa ve Anayasa dışı gidişi durduracak çözümler bulacağına da yürekten 
inanıyoruz. 

1992 malî yılı Cumhurbaşkanlığı bütçesinin, Cumhurbaşkanlığına, mensuplarına ve mil
letimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, Yüce Heyetinizie saygılar sunuyorum. (DYP ve SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ercan. 
Böylece,-gruplar adına yapılan konuşmalar tamamlanmış bulunmaktadır. 
Lehinde, şahsı adına, Afyon Milletvekili Sayın Gaffar Yakın'a söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Yakın. (ANAP sıralarından alkışlar) 
GAFFAR YAKIN (Afyon) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhurbaşkanlığı büt

çesi üzerinde şahsım adına konuşma yapmak üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum; hepi
nizi hürmetle selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, 1989 yılında, Sayın özal'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra, Cum
hurbaşkanlığı makamı üzerinde tartışmalar başlamış, Cumhurbaşkanlığı makamı, o zamanın 
muhalefet liderleri ve muhalefet partileri tarafından günlük politikanın içerisine çekilmiştir. 
Ben, bu tartışmaların nedenleri üzerinde durmak ve sonunda çözüm önerileri sunmak istiyorum. 

Birinci sebep, Sayın özal'dan önceki Cumhurbaşkanları asker orijinliydiler... 
NAZMİ ÇlLOĞLU (Bolu) — Celal Bayar hariç. 
GAFFAR YAKIN (Devamla) — Türk siyasî hayatında, Bayar'dan sonra Sayın özal, bü

rokrasinin her kademesinden geçtikten sonra bir siyasî partiyi kurup, uzun yıllar Başbakanlık 
yaptıktan sonra Cumhurbaşkanlığı makamına gelen ilk sivil Cumhurbaşkanıdır. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun)—Askerlerin şemsiyesinde!.. 
GAFFAR YAKIN (Devamla) — 1960 ve 1989 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı görevini 

yürütenler, asker orijinli olmalarından ve genellikle protokol görevini yürütmelerinden dolayı, 
bazı vatandaşlarımız ve bazı siyaset adamlarımızca, Cumhurbaşkanlığı makamı, sadece, pro
tokol görevlerini üstlenen bir makam, noter kâtibi gibi tasdik makamı olarak algılanıyordu; 
fakat, Türkiye'de demokrasinin yerleşmesiyle birlikte, gerçek manadaki demokrasinin başla
masıyla birlikte, yetişmiş, devletin her türlü tecrübesinden geçmiş sivil orijinli cumhurbaşkan
larının yapmış olduğu icraatlara da, Türk Milleti ve siyasîlerimiz alışacaklardır. Bu, Türk siya
set tarihinde ilk defa rastlanılan bir olgudur ve bu olgunun da kabul edilmesi ve algılanması 
için, biraz daha zaman geçeceğe benziyor. 

Sayın Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı makamına, şimdiye kadarki hiçbir Cumhur
başkanında rastlanılmadık oranda, siyasî, ekonomik ve devlet tecrübesine sahip bir insan ola
rak gelmiştir. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Askerler şemsiyesinde!.. 
GAFFAR YAKIN (Devamla) — Fakat, diğer taraftan, garibime giden bir husus şudur ki, 

her zaman için askerî ihtilallere, darbelere karşı olanlar, her nedense, bu sırada, asker orijinli 
Cumhurbaşkanlarını herhalde daha çok tercih ediyorlar!.. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

Bu tartışmaların oluşmasında ikinci bir sebep de, Türk siyasî yapısında gözüken bir has
talık... O da şu : Adi menfaatlerin, âli menfaatların önüne geçirilmesidir. Adi menfaatlar, kişi
sel menfaatlardır; âli menfaatlar ise, ülkenin, devletin ve milletin menfaalarının önde tutulma
sıdır. (DYP sıralarından gürültüler) 
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Maalesef, siyasetçilerimiz, kendilerini siyasetin merkezi olarak görmekte, kendileri varsa 
var, kendileri yoksa yok, benden sonra tufan zihniyetiyle hareket etmektedirler. Halbuki, dev
let ve millet ebedî, şahıslar gelip geçicidir. Hiçbir mevki ve makam, kimsenin tapulu malı de
ğildir. Her mevki ve makam milletindir. Mevki ve makamları, seçilmiş şahıslar, millet adına... 

NAZMİ ÇİLOĞLU (Bolu) — Biz onu muhalefet lideri olarak kabul ediyoruz... 
GAFFAR YAKIN (Devamla) — ... geçici bir zaman için deruhte ederler; fakat bu gerçek, 

siyaset adamlarımızca bir türlü hazmedilememiştir. 
Çok fazla eskilere gitmek istemiyorum; Sayın Demirel'in 1964 yılında, AP Genel Başkanı 

ve Başbakan olmasından sonra, çok sayın eski Demokrat Partili idareciler Sayın Demirel'i bir 
türlü Başbakan olarak, lider olarak kabul edememişler ve hep kendisinden, "bizim su işleri 
genel müdürü" diye bahsetmişlerdir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — O da müsteşarı imiş!.. 
GAFFAR YAKIN (Devamla) — Şimdi, bu bulaşıcı hastalık, 1970'Ii yıllarda yıldızı parla

yan Sayın Ecevit'in Başbakan olmasından sonra ise Sayın Demirel'e bulaşmış ve Sayın Demi-
rel, o zamanın Başbakanı Sayın Ecevit için, "Hükümetin başı" ifadesini kullanmış ve sorul
duğunda da "Bana, Başbakan dedirtemezsiniz" demiştir, öyle bir psikolojik yapı ki, sanki, 
başbakanlık, babasının tapulu malı!.. 

Şimdi, bu hastalıklı yapı, maalesef devam edegelmektedir. Türk Milletinin temsilcileri ola
rak, Türk siyaset insanları olarak bu hastalıkları yapıdan kurtulmamız gerekir. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin şu anda siyasî hayatında bulunan liderleri, artık çıraklık 
ve kalfalık dönemlerini tamamlamış, ustalık dönemlerini yaşayan siyasî liderlerdir. Siyasî ya
şamlarının olgunluk dönemini yaşamaktadırlar. Gelecekte siyasî tarih ve tarihçiler, onları, bu
günkü davranışlarıyla yargılayacak ve hüküm vereceklerdir. 

Tiİrk Devleti, 21 inci Yüzyıla girerken, 21 inci Yüzyılın yıldızı olarak gösterilmektedir. Si
yasî liderlerimizin de, bu anlayış içerisinde, bu olgunluk içerisinde hareket etmeleri, milletimi
ze örnek olacak fazilet numunesi hareketler sergilemeleri gerekmektedir. 

' Sayın özal ile, Sayın Demirel, uzun yıllar, beraber, uyum içerisinde çalışmış iki siyasî li
derdir. Sayın Demirdin eski demokratların içerisine düştükleri psikolojik duruma düşmemesi 
gerekir. Evet, Sayın özal senelerce, üst bir bürokrat olarak zamanın Başbakanı DemirePle ça
lışmıştır; tarihi inkâr etmeye kimsenin gücü yetmez; fakat, Sayın özal, Allah'ın takdiri sonu
cu, önce Başbakan, sonra da Cumhurbaşkanı olmuştur. Bu, Cenabı Allah'ın takdiridir. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Kenan Paşaya dua etsin!.. 
GAFFAR YAKIN (Devamla) — Onun için, kendisi "su işleri müdürü" tarzındaki psiko

lojiden kurtulamayarak, Sayın özal Cumhurbaşkanı seçilir seçilmez, Cumhurbaşkanlığını ta
nımamış ve "Ben Çankaya'ya çıkmam, Çankaya'dakinin elini sıkmam" demiştir. Sayın İnönü 
de, Sayın Demirel'in açtığı bu yoldan yürümüştür; fakat, benim şahsî kanım odur ki, Sayın 
özal 1989 yılında Cumhurbaşkanı seçildiğinde, Saddam'ın elini sıkmak için Bağdat'a kadar 
giden ve iyi yetiştiğine, aile terbiyesine inandığım Sayın İnönü eğer yalnız kalmış olsaydı, De
mirel böyle bir hareketi başlatmamış olsaydı, almış olduğu aile terbiyesi, ona, Cumhurbaşkan
lığı makamına kadar gidip özal'tn elini sıktırırdı. Benim İnönü hakkındaki kanaatim odur. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Aynı şeyi Cumhurbaşkanı yapsın. 
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GAFFAR YAKIN (Devamla) — Fakat, maalesef, Cumhurbaşkanlığı makamı, 1991 seçim
lerine kadar devamlı tartışma ortamında tutulmuş ve muhalefet partileri, Türkiye'nin ekono
mik ve siyasî yapısında alternatif çözüm üretecekleri yerde, Cumhurbaşkanlığı makamını tar
tışma ortamının içine çekmişlerdir. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Tartışmayı açan kendisi, biz değil. 
GAFFAR YAKIN (Devamla) — 20 Ekim 1991 seçimlerinde, Cumhurbaşkanlığı makamı, 

seçim malzemesi olarak, muhalefet partilerince meydanlarda kullanılmıştır. 
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) — Cumhurbaşkanı kullandırmaz isterse... 
GAFFAR YAKIN (Devamla) ~ Bu, tüm siyasiler açısından bir sorumsuzluk örneğidir. 

20 Ekimden sonra ise, seçim meydanlarında verilen "Çankaya'yı indireceğiz, vur vur Çankaya 
dinlesin, vaatleri unutulmuş, borsa gibi günlük durumlara göre, Sayın Demirel, demeçlerini 
değiştirmiş; bir gün "indireceğiz" derken, diğer gün "Ben devletin zirvesinde kavga ettirmem" 
diyebilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı makamının ulviyetine inanıyorsak, bu, tek taraf
lı fedakârlıklarla korunmaz; tüm siyasî birimlerin; ilçe başkanından, delegesinden, milletveki
linden, bakanından, başbakanına kadar hepsinin, kendi siyasî olgunluğu ve bunun idraki içe
risinde hareket etmesi gerekir. . . . . 

AHMET SAYIN (Burdur) — O olgunluğu, Önce Cumhurbaşkanı göstersin. 
GAFFAR YAKIN (Devamla)—• Herkes için geçerli bu. 
Siyasî liderlerimiz ve bizler, adi değil, âli menfaatleri bayraklaştırmalı; milletimize, fazi

letli davranışlarımızla örnek olmalıyız. Kamu vicdanı ve tarih önünde herkes sorumludur. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Ne ekersen onu biçersin! 
GAFFAR YAKIN (Devamla) — Sayın milletvekilleri, üçüncü bir sebep ise, 1982 Anayasa

sından kaynaklanmaktadır. 1982 Anayasası, Cumhurbaşkanına geniş yetkiler vermektedir; 1924 
ve 1961 Anayasalarından çok farklıdır. 1982 Anayasasının 104 üncü maddesi, Cumhurbaşka
nını, eskiden olduğu gibi, sadece protokol işlerine bakan, gelen evrakları onaylayan noter du
rumuna düşürmemiştir. Cumhurbaşkanlığı makamını daha etkin hale getirmiştir. 

Şimdi sizlere, idare hukukçusu Sayın Doçent Doktor Pertev Bilgen'in yazısından bir bölü
mü okumak istiyorum : "öte yandan, beğenilsin beğenilmesin -ki ben beğenmiyorum- 1982 
Anayasasında Cumhurbaşkanının hukukî durumu, 1924 ve 1961 Anayasalarından farklı bu-

' Ummaktadır. 1982 Anayasası, daha öncekilere göre çok güçlü ve etkili bir Cumhurbaşkanı sta
tü konusu tayin etmiştir." Sonuç olarak şunu diyor : "Bu görevler verildikten sonra, kamu 
hukukunda, her bir görev, bir yetkiyi gerektirir." 

Sayın milletvekilleri, Sayın Cumhurbaşkanı, bu dönemde, Hükümetin göndermiş olduğu 
682 üçlü kararnameden 589'unu, yani yüzde 89,5'ini onaylayıp göndermiş; 20 tanesini, yani 
yüzde 3'ünü iade etmiş olup, 73 tanesini de bekletmektedir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Az mı?.. 
GAFFAR YAKIN (Devamla) — Tabiî, az değil, ama, dün Sayın Genel Başkanımızın da 

söylediği gibi, Sayın özal'ın ilk Başbakanlığı döneminde, ilk üç ayda 3 tane müsteşar değişir
ken, Sayın Demirel'in ilk üç ayında 19 tane müsteşar değişmiştir. 
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Şimdi, eğer bir şikâyetiniz varsa -siz iktidar mevkiindesiniz; iktidar mevkileri tenkit ma
kamları değildir, çare makamlarıdır, iş yapma makamlarıdır; iktidara gelenler iş yaparlar, ça
reler tükenmez, ben size çaresini de göstereyim- yapacağınız şey gayet kolay : Şu Anayasanın 
104 üncü maddesini değiştirirsiniz ve istediğiniz yetkilerle donatırsınız... Bu, Türkiye Cumhu
riyeti Devletinin Anayasasıdır şu anda. 

Dördüncü sebep ise, Sayın özal'ın bizatihi kendi yapısıdır, özal'ı biraz tanımak gerekir. 
1920 ve 1922 yıllan arası siyasî tarihimizi inceleyecek olursak, bazı önemli mihenk noktalarını 
ve kişileri görürüz : Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Türk Devletinin te
mellerini atan, büyük devrimler yapan müstesna bir şahsiyettir. 1950 yılında iktidara gelen De
mokrat Partinin Başkanı ve Başbakan rahmetli Menderes ise, kalkınma hamlelerini başlatmış 
ve onun döneminde, sanayileşmenin temelleri atılmıştır ve Sayın üemirel de ayhı çizginin ta
kipçisi olarak devam etmiştir; fakat 1980 sonrasında Sayın özal... 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) — 1977'de ne oldu? 1977'ye geçme... 
GAFFAR YAKIN (Devamla) — ...statükoyu büyük oranda değiştiren ve serbest piyasa 

ekonomisi çerçevesinde Türkiye'nin tüm dünyayla entegrasyonunu sağlayan, büyük devlet ol
ma yollarını açan bir liderdir. Sayın özal, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde -altını çizerek 
söylüyorum- deha olarak zuhur etmiş bir liderdir, sıradan bir lider değildir. (ANAP sıraların
dan alkışlar) Dehaların kıymctiyse, kendi zamanlarında anlaşılamadığı gibi, herkes tarafından 
da anlaşılamaz, anlaşılması kolay olmamaktadır. 

Sayın Özal zamanında Türkiye'nin kat etmiş olduğu mesafe ortadadır. Avrupa'nın hasta 
adamı olarak 20 nci Yüzyıla başlayan ülkemiz, bugün 21 inci Yüzyılın yıldızı ve liderlerinden 
olmaya namzet bir ülkedir. Sayın Demirel'in dün söylediği gibi, Türkiye, bölgesinin Almanyası 
veya Japonyasıdır. Bu da, 1980 sonrası yapılan akılcı politikalar sayesinde olmuştur. 

Sayın milletvekilleri, bir hususa daha özellikle dikkatlerinizi çekmek istiyorum : Şahısları 
hiçbir zaman için putlaştırmayalım ve putlaştırmayınız. Hiçbir kimse hatadan münezzeh de
ğildir. Rahmetli Atatürk, güzel, veciz bir şekilde "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak 
olacaktır; ama Türkiye Cumhuriyeti devam edecektir" diyerek, bunu idrak etmiş bir lider ola
rak konuşmuştur, tnsan olarak herkesin hatası, herkesin sevabı, herkesin günahı vardır; hatta, 
peygamberlerin dahi zelleleri vardır. Her şahsı hatasıyla, sevabıyla, birlikte değerlendirmek ge
rekir. Sayın özal, sevapları ağır basan, Türkiye'ye büyük katkıları olan bir liderdir. 1983 son
rasında yapılan seçimlerde Sayın özal değil de, Sayın Calp veya Sayın Sunalp kazanıp da Baş
bakan olsalardı, bugün Türkiye'nin hangi noktalarda olacağını sizlerin takdirlerinize bıra
kıyorum! 

Sayın milletvekilleri, bugün enternasyonal platformda, dünya siyasetinde, Türkiye Cum-
huriyeti'nin gelmiş olduğu nokta nedir? Türkiye Cumhuriyeti, artık, dünün güçsüz, ekonomik 

I yönden zayıf, kredi dilenen, Lüksemburg'dan 1 milyon kredi almak için kapı kapı dolaşan, 
I süper devletler doğrultusunda politika izlemek gereğini duyan bir devlet değildir. Türkiye, eko

nomik, siyasî ve askerî yönden bölgesinin en güçlü devletidir. Akılcı politikalarla, lider ülke 
olma potansiyeline sahiptir. Siyasîlerimizin, bu idrak içerisinde, sorumlu hareket etme mecbu
riyetleri vardır. 

Sosyal bir yöne tekrar dikkatinizi çekmek istiyorum : Binlerce yıldan beri Türk devletleri, -
hep, güçlü liderler tarafından idare edilip gelmişlerdir. 
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Parlamenter sistem içerisinde bizim, Türk devlet geleneğine en uygun sistemimiz, iki baş
lılıktan ziyade, tek başkanlık sistemidir. Eğer gücünüz yetiyorsa, eğer bu sistemden çok şikâ-
yetçiyseniz, hodri meydan, buyurun, halkın reyleriyle seçilecek başkanlık sistemini Türkiye'ye 
getirelim. Bütün bu tenkit ettiğiniz hususlardan böylece kurtulabilirsiniz. Halka gidelim, halk 
da kendi liderini kendi reyiyle seçsin. . \ 

TURHAN TAVAN (Bursa) — O yetki var mı sizde? Kişisel mi, grup adına mı konuşuyorsun? 
GAFFAR YAKIN (Devamla) — Kişisel olarak konuşuyorum, kişisel teklifim bu. Eğer gü

cünüz yetiyorsa, eğer kendinize güveniyorsanız, gideriz, halkımız kendi liderini kendi seçer. 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Hodri meydan deyince, siz, kaçarsınız, hep kaçtınız. 
GAFFAR YAKIN (Devamla) — Bunu daha önce de gerek Anavatan Partisi Grubu sözcü

leri gerekse Sayın özal belirtmişti, "halkın reylerine başvuralım" diye; hep kıvırdınız. 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Grubuna imzalat, getir. 
GAFFAR YAKIN (Devamla) — Sayın milletvekilleri, İ992 Malî Yılı Bütçe Tasarısındaki 

ödenek artışlarını geçen yılki ödeneklere oranlayacak olursak, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına yüzde 188, Başbakanlığa yüzde 105, DFFye yüzde 94, Hazineye yüzde 133, Ta
pu Kadastroya yüzde 114 artış önerilirken, Cumhurbaşkanlığı bütçesine önerilen artış yüzde 
23 oranındadır. 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Çok bile o, çok, çok. 
GAFFAR YAKIN (Devamla) — Cumhurbaşkanlığındaki her şey ve Cumhurbaşkanlığına' 

alınan her şey, bu milletin kendi malıdır, kimsenin babasının tapulu malı değildir, kimse de 
alıp bir yere götürecek değildir. O onur ve şeref, yedisinden yetmişine Türk Milletinindir. 

Bu anlayış içerisinde, Cumhurbaşkanlığı bütçesinin, Cumhurbaşkanlığı Makamınca öne
rildiği tarzda kabul edilmesini ve olumlu rey kullanılmasını, şahsım adına, sizlerden istirham 
ediyorum. 

Hepinizi hürmetle selamlarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yakın. 
Bütçe üzerinde... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, aleyhte söz istiyorum. 
BAŞKAN — Aleyhinde, yazık ki Sayın Genç... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Lehinde konuşuldu. İçtüzük, bir lehinde, bir aleyhinde ko

nuşulmasını amir; ben de aleyhinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, ben de arzu ederim; ama; zatı âlinizden önce aleyhinde söz verilmiş. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Varsa, tamam; yoksa, ben söz istiyorum. 
BAŞKAN — Şimdi, müsaade buyurursanız eğer, Konya Milletvekili Sayın Musa Erarıcı 

konuşacak efendim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Konuşuyorsa hay hay, bir şey demiyorum. "Görüşmeler 

tamamlandı" dediniz de, o bakımdan... 
BAŞKAN — tşte, bu kehanetin, böyle mahcubiyet sahneleri de oluyor!. (ANAP sıraların

dan gülüşmeler) ' . • . * ' 
KAMER GENÇ (Tunceli) •— Söz isteyeceğimi tahmin ediyordun da, öyle kıvırttın işte! 
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BAŞKAN — Bütçe üzerinde son konuşmayı yapmak üzere, aleyhinde, Konya Milletvekili 
Sayın Musa Erarıcı'ya söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Erarıcı. 
MUSA ERARICI (Konya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün görüşülmekte olan 

Cumhurbaşkanlığı bütçesi hususunda sizlere görüşlerimi bildirmek üzere huzurlarınızdayım. 
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bu vesileyle, başta Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Bakanlarımıza ve milletvekili ar
kadaşlarıma, saygıdeğer milletim adına, Güneydoğu Anadolu'da çığ düşmesi, Zonguldak'ta 
grizu patlaması neticesinde Allah'ın rahmetine kavuşan vatandaşlarımız için başsağlığı diliyorum. 

Azerbaycan'da hunharca katledilen Azerî kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyor, zalim Er
meni katliamını, yüce huzurunuzda lanetliyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Anayasamızın 104 üncü maddesi, "Cumhurbaşkanı 
Devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milletinin birliğini temsil eder" der. 
Bu makam, yüce bir makamdır. Bu makama karşı, ifade tarzlarımızın bile, dikkatle seçilmesi 
gerekir. O makamı incitmek demek, devleti incitmek demektir; ama, her halükârda, Cumhur
başkanı tarafsız olmalıdır; bir partiden gelse bile, kesinlikle tarafsız olmalıdır. Konuşmaların
da, her zaman devleti temsil etmeli, polemik yaratmamalıdır. Şahsında, Türk Devletinin birli
ğini ve bütünlüğünü temsil ettiği için, daha dikkatli ve hassas olması gerekir. Her platformda 
konu$tukları, devletimizi bağlayıcı niteliktedir; bu nedenle geçmişteki konuşmalarından pole
mik yaratılması da bundandır. Bundan ötürü de size irticalen arz etmek istediğim ve dün cere
yan eden bir hadise vardır. Sizlere, bu hadiseyi yorumsuz olarak nakletmek istiyorum : Sayın 
Erbakan, dün burada, konuşurken, Sayın Başbakanımıza dedi ki, "hani ilk işin Reisicumhuru 
düşürmek olacaktı, nerede?.." O da, "Var mısın, var mısın?.." dedi... 

ALt ER (tçel) — öyle dedi de, ne oldu yani? 
YÜCEL SEÇKİNER (Ankara) — Var, var; ne olacak?! 
MUSA ERARICI (Devamla) -— Sayın milletvekili arkadaşlarım, Sayın Erbakan, Sayın 

Başbakanımız ve Sayın Reisicumhurumuz, evvelemirde çok iyi arkadaştılar, dost idiler. 1991 
yılı, Yunus Emre Sevgi Yılı idi; bir daha sevgi yılı yapalım da, sevgimizi artıralım. 

Bu yüce makamı, hepimizin koruması ve kollaması gerekir; Sayın Ali Beyin de kollaması 
gerekir. Bu makamda oturanların sorumlulukları da daha büyüktür. Devlet geleneğimizde, devlet 
başkanlarımızın, hakan, kaan, padişah, sultan ve cumhurbaşkanı, gibi sıfatları vardır; çünkü, 
devlette devamlılık vardır. Bugün ise devlet başkanımızın sıfatı reisicumhurdur. Cumhurbaş
kanıdır. Devletteki bu devamlılığı korumak mecburiyetindeyiz. Evvelemirde, devlet başkanı
mıza sıkı sıkıya bağlanmışız ve ona "devlet" demişiz, onun nezdinde görmüşüz devleti. Güzel 
bir atasözümüz vardır; "Ya devlet başa, ya kuzgun leşe" demişiz, ona bağlanmışız. Osmanlıya 
bakıyoruz; çocuk yaşta bir padişah; ama, millet, onu, başına taç edinmiştir. Biz de genç cum
huriyetimizde, başımıza gelen cumhurbaşkanlarımızı, başımıza taç etmişizdir. Bu, böyle olma
lıdır, böyle devam etmelidir. Cumhurbaşkanlığına saygıyı artırmalıyız. Bu sebeple de cumhur
başkanlarını, halk, doğrudan seçmelidir. 

Daha yakın zamana kadar, tek bağımsız Türk Devleti dediğimiz, gözbebeğimiz Anadolu-
muzdaki Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz varken, bugün, bağımsız Türk devletleri çoğalmışır; 
ama, büyük devlet, lider devlet, onların tabiriyle ağabey devlet, Türkiye'dir. Sayın Başbakanın 
da dediği gibi, Adriyatik Denizinden Çin'e kadar, devletimizin sınırları aynı kalmak şartıyla, 
büyümüştür. Ben de diyorum ki, Berlin'den Belh'e kadar, Türkçe konuşarak gidebilirsiniz ar
tık. Büyük olmanın, ağabey olmanın işaretlerini, mesajlarını artık vermeliyiz. 
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öncelikle Cumhurbaşkanlığı forsunu değiştirmeliyiz. Biliyorsunuz, forstaki 16 yıldız, geç
mişteki 16 büyük Türk Devletini temsil etmektedir. Şimdiyse, Kıbrıs, Azerbaycan, Kırgızistan, 
Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, hatta ve hatta Kırım Türk devletlerini de katarak, Cum
hurbaşkanlığı forsuna 23 yıldız işaretlemeliyiz. Yeni kurulan Türk devletlerini temsil eden pos
ta pulları bastırmalıyız. Hediye altın paralar bastırarak, hadiseyi canlandırmalıyız. 

Partilerimizin hepsi, millî kuruluşlarımızdır; görüş ve fikirlerine saygımız sonsuzdur; he
men hemen hepsinin, yeni bağımsızlığını kazanmış Türk devletlerine karşı bakış açısı aynıdır. 
Bu, bizim için bir şereftir; MÇP olarak, bundan çok memnunuz. > 

Sayın milletvekilleri, şimdi burada zikretmek istiyorum : Gelin, kanayan yaramız olan Gü
neydoğu Anadolu meselesini burada halledelim; işte böyle, bütçe görüşmelerinde olduğu gibi, gün 
boyu Meclisi çalıştırarak, bu meseleyi halledinceye kadar devam edelim. Milletimiz bizden bunu 
bekliyor. Sanki, bütçe daha mı mühim? Bence, en büyük derdimiz olan bu terörizmi halletmeliyiz. 

Büyük Türk Devletinin doğmasını sağlamalıyız; bunu sağlayacak davranışları da Cum
hurbaşkanımızdan bekliyoruz. 

Bu arada, bu makama talep edilen 39 milyar 78 milyon TL'nin, 35 milyar 278 milyona 
düşürülmesini doğru bulmuyorum. 

Devletimizin güçlenmesi hususunda yapılacak her türlü çalışmayı takdirle karşılıyor ve des-
tekliyorum. 

Bu vesileyle, bütçenin hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım efendim. (MÇP ve ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erarıcı. 
Sayın milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 
1. — Cumhurbaşkanltğt 1992 Malt Yûı Bütçesi 

A — CETVELÎ 
Prog. 
Kodu A ç ı k l a m a 

. ,—_ _, .—, ,—. 
101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 

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

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

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

Böylece, Cumhurbaşkanlığı bütçesinin bölümleri kabul edilmiş bulunmaktadır. 
2. — Cumhurbaşkanlığı 1990 Malî Yılı Kesinlıesabt 
BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı 1990 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oy

larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 
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A — CETVELİ 

Genel ödenek Toplam İptal edilen 
Prog. A ç ı k l a m a toplamı harcama ödenek 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 16 769 000 000 16 750 447 520 18 552 480 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılama
yan Transferler 606 000 000 502 540 512 103 459 488 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 17 375 000 000 17 252 988 032 , 122 011 968 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhurbaşkanlığı 1990 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiş bulunmaktadır. 
Böylece, Cumhurbaşkanlığı 1992 malî yılı bütçesi ile 1990 malî yılı kesinhesabı kabul edil

miştir. 
Bütçenin, devletimize, milletimize, ülkemize, başarılı hizmetler vermiş, büyük eserler ka

zandırmış olan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Cumhurbaşkanlığı camiasının güzide mensup
larına hayırlı olmasını diliyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

C) SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 
l — Sayıştay Başkanlığı 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Sayıştay Başkanlığı 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN ~ Sayın milletvekilleri, programa göre, Sayıştay Başkanlığı bütçesi ve kesinhe

sabının görüşmelerine başlıyoruz. 
Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Sayıştay temsilcileri?.. Burada. 
Sayın milletvekilleri, Sayıştay Başkanlığı bütçesi üzerinde söz almış bulunan sayın millet

vekillerini takdim ediyorum : Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Batman Milletvekili 
Abdülkerım Zilan, Refah Partisi Grubu adına Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış, Doğru 
Yol Partisi Grubu adına Balıkesir Milletvekili Abdülbaki Ataç, Anavatan Partisi Grubu adına 
İstanbul Milletvekili İsmail Sancak; şahsı adına, aleyhinde, Karaman Milletvekili Osman Sevimli. 

Şimdi, ilk sözü, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Batman Milletvekili Sayın Ab-
dülkerim Zilan'a veriyorum. 

Buyurun Sayın Zilan. (SHP sıralarından alkışlar) 
Bu bütçede gruplar adına konuşma süreleri 15'er dakikadır. 
SHP GRUBU ADINA ABDÜLKERIM ZİLAN (Batman) — Teşekkür ederim Sayın 

Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şahsım ve grubum adına hepinize saygılar sunuyorum. 
Bildiğiniz gibi, Anayasanın 160 ncı maddesi, Sayıştayın görev ve yetkilerini düzenlemiştir. 

Buna göre, Sayıştay, genel ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir ve giderleriyle mallarını Türkiye 
Büyük Millet Meclisi adına denetlemek, sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağla
mak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir. 
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Tarafsız ve bağımsız olan Sayıştay, bir yüksek denetim ve yargı organıdır. Denetleme göre
vini, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına yapar. Yargı görevini de, bir bağımsız mahkeme kim
liğiyle yürütür. 

Parlamenter demokratik sistem, halktan toplanan vergilerin, devletin tüm kaynaklarının 
nereye ve ne kadar harcandığının denetimini de öngören bir sistemdir. Bugün ülkemizde, dene
timin, her alanda ve noksansız olarak yapıldığını iddia etmek mümkün müdür? Bu husus, son 
yıllarda tartışma konusu olmuştur. 

Her ne kadar, Türkiye'de planlı bir ekonomi söz konusu ise de, denetlemenin karmaşık 
ve koordinesiz olması, bütçenin bir bölümünün, gereği gibi denetlenemeyen fonlarda toplan
ması, parlamenter rejim ve demokrasi için bir eksikliktir. 

Sayıştay, maalesef bugün, sadece tahakkuk ve tahsilatı denetleyebilir durumdadır, KİT'
leri denetleyememektedir. Kaynakları kamu tarafından sağlanan KİT'ler, Sayıştay tarafından 
denetlenerek, sonucunda, Türkiye Büyük Millet Meclisine rapor verilmelidir. 

Devletimizin iç ve dış borcunun ne kadar olduğu tam ve kesin olarak bilinmemektedir. 
Devlet borçlarının denetimi, Sayıştay tarafından etkin bir şekilde yapılmalıdır. Bugünkü şek
liyle yapılan denetim yeterli değildir. 

Ayrıca, devletin kaynaklarının neler olduğu, gelir, gider ve borçlarının ne durumda oldu
ğu, ekonominin ne gibi müdahaleyle daha üretken olabileceği konularında Sayıştayın yol gös
terici olması gerekir. 

Sayıştayın, gelirler üzerinde de denetim yapması zorunludur. Gelir yasalarının uygulama
ları izlenerek, yasalardan kaynaklanan veya uygulamalardan doğan aksaklıklar, Sayıştayca, Türk
iye Büyük Millet Meclisine bildirilmelidir. 

Sayıştay, vergi mükellefi bazında denetim yerine, üst düzeyde bir denetim yapmalıdır. Ha
rekete geçirilemeyen gelir kaynakları, yanlış vergilendirilen alanlar, vergiden kaçırma gibi önemli 
konularda, Sayıştayın, Meclise rapor sunması gerekir. 

Taşınır mallar, yetersiz de olsa, denetlenmektedir; ancak, taşınmaz mallar, denetim dışı 
kalmıştır. Maliye Bakanlığı, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malların 
bilançosunu hazırlayıp Sayıştaya vermediğinden, bu konuda denetim yapılamamaktadır. Bu
nun, hem Maliye Bakanlığı için hem de Sayıştay için bir eksiklik olduğu kanısındayım. Sayış
tay, kamuya ait taşınmaz malların adedi, yüzölçümü, nasıl kullanılacağı, nasıl gelir getireceği, 
satılıp satılamayacağı gibi önemli konularda Türkiye Büyük Millet Meclisine bilgi sunmalıdır. 

Kamu taşınmazlarının envanterleri, hâlâ, gereği gibi tam ve kesin bir tarzda çıkarılama
mıştır. Kısaca, taşınmazları, da kapsayan mal denetiminin yapılması önem arz etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, en çok tartışma konusu olan fonlara değinmeden geçemeyeceğim. 
Fonların sayısı tam olarak bilinmemekle beraber, bilinen 108 fondan 36 adedinin denetimi Sa
yıştaya bırakılmıştır. Mevcut fonların -kaynak olarak- yüzde 96'sı Sayıştay denetimi dışında 
olup; ancak, geriye kalan yüzde 4'ü bu denetime tabidir. Sayıştaya hesap vermeyen fonların 
bazılarında, henüz, saymanlık bile kurulamamıştır. Sayıştay denetimine tabi olmayan fonların 
sayısı bilinmiyorsa; bu fonların, hangi amaçla ve nasıl kullanıldığı tam olarak söylenemiyorsa; 
Sayıştay, bu alanda, sadece, kendisine verilen'bilgilerle yetinmekte ise, denetimin etkili ve ve
rimli olduğunu iddia etmek mümkün olmaz. Kısaca, fonların tümü Sayıştayın denetimine alın
malıdır. 
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Ekonominin gelir ve gider yönünden bir bütün olarak denetimi sağlandığı an, denetimin 
etkili ve verimli olduğu söylenebilir. Yıllarca başıboş bırakılan kamu maliyesinin derlenip to
parlanması, ancak, bütçe dışı kaynakların bütçeye kaydedilmesi ve etkin bir Sayıştay deneti
miyle mümkündür. Hükümetimiz, büyük önem vererek, bu konuyu, Hükümet programına al
mıştır. Bunu takdirle karşılıyor ve kamu maliyesini derleyip toparlamasını, vatandaştan alınan 
her kuruşun israf edilmeden harcanmasını sağlamasını diliyoruz. 

Sayıştayın önemli görevlerinden biri de, devlete ait olan ikraz ve tahvillerden elde edilen 
nakdî kıymetleri kaydedip denetlemektir. Halbuki, bu konuda, Türkiye Büyük Millet Meclisi
ne, şimdiye kadar bir rapor sunulmamıştır. 

Cumhurbaşkanlığı, Meclis ve Sayıştayın kendi hesaplarının da Sayıştayca incelenmesinde 
büyük yarar ve zorunluluk görüyoruz. Bunu engelleyen herhangi bir anayasal ve yasal hüküm 
bulunmadığı kanaatindeyim; çünkü, bu denetimi engelleyen, 1050 sayılı Kanunun 127 nci mad
desi vardı; onun da, 1977'de, Anayasa Mahkemesince, Anayasaya aykırı olduğuna karar veril
miştir. 

Ayrıca, yabancı ülkelerle yapılan anlaşmaları da, Sayıştay, denetleyebilmelidir. 
Bilgiişlem merkezi kurulduğu halde, istenen sürat sağlanamamakta, hesaplar bir yıl geri

den izlenmektedir. Süratli yapılamayan denetimin, ideal denetim olamayacağı kanaatini taşı
maktayım. 

Değerli arkadaşlar, Anayasaya göre, tarafsız ve bağımsız olan Sayıştayın, siyasî iktidarla
rın uygulamalarını eleştirebilen, bunları tamamen denetleyebilen bir kuruluş olması gerekir. 
Oysa, Sayıştay Yasasında 3 Kasım 1990 günü yapılan değişiklik, bu konuda, ciddî tereddütle
rin meydana gelmesi sonucunu doğurmuştur. Bu değişiklikle, Sayıştay üyelerinin seçimi yetki
si, iktidar partisinin, Plan ve Bütçe Komisyonundaki üyelerinin tekeline bırakılmış oldu. 

Plan ve Bütçe Komisyonuna üye seçerken, politik kaygıların egemen olması kaçınılmaz
dır. Bu nedenle, adaylar, Sayıştay Genel Kurulu tarafından belirlenmelidir. 

Anayasal ve yasal yetkilerini sonuna kadar kullanan, raporlarıyla iktidara yön veren, yol 
gösteren ve kamuoyunu aydınlatan bir Sayıştay, her kesimde büyük saygınlık kazanır. 

Değerli milletvekilleri, Sayıştayın var olan denetim sistemini, çağdaş denetim sistemine 
uygun hale getirmek için, Sayıştaya her türlü imkân sağlanmalı, verimlilik ilkelerini kapsayan 
etkin bir denetim yapması için, gerekli yasal değişiklikler yapılmalıdır. Eğer, Sayıştay deneti
mine çağdaş bir nitelik kazandırmak istiyorsak, "verimlilik, etkinlik ve tutumluluk denetimi" 
adıyla bilinen ve dünya sayıştaylarınca asıl denetim tekniği olarak kabul gören denetim usulü
nü uygulamaya koymamız gerekir. 

Sayıştayımızın, bir an Önce, performans denetimi çalışmalarına başlaması zorunludur. Bi
lindiği Üzere, Sayıştay, her yıl, kesinhesap kanunu tasarılarının görüşmeleri sırasında, genel uy
gunluk bildirimi sunar; ancak, Sayıştay, bu bildirimde, kuruluşların performansını, performans 
denetiminin ölçütlerini uygulayarak saptamamaktadır. Bu hesapların görüşülmesinden amaç, 
yapılan hizmetlerin ne derece gerçekleştiğinin, sapmalar varsa, nedenlerinin, programların han
gilerinin gerçekleştiğinin ve bunların nedenlerinin belirlenmesi olmalıdır. Sayıştayın, genel uy
gunluk bildiriminin, bu amaca hizmet edecek şekilde hazırlanması gerekmektedir. 

Meslek mensuplarının, meslekî yönden eğitimlerini yapmak üzere, hizmet içi eğitimlerine 
gereken önem verilmeli; yurt dışındaki görevlendirmeler, hiçbir denetçiyi dışarıda bırakmaya
cak bir hakkaniyet kuralı içinde yapılmalı ve daha uzun süreleri kapsamalıdır. 
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Değerli arkadaşlar, denetim ve yargıya güç katmak isteniyorsa, mutlaka, Sayıştaya, Ana
yasa Mahkemesine başvurma hakkı verilmelidir. Malî yasalarımızın birçoğu, günün malî, eko
nomik ve toplumsal gerçeklerine ters düşmektedir. Bu durum, Sayıştay denetimini de, maale
sef olumsuz yönde etkilemektedir. 10 bini aşkın yasa var. Bunların, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde, elden geçirilmesi zorunludur. Yeni bir reform yapma zorunluluğu doğmuştur. 

Değerli arkadaşlar, hemen hemen her yıl,bütçe müzakerelerinde bu konular dile getiril
mektedir. Bu nedenle, bu sorunların çözümünü ve Sayıştay denetiminin mükemmel bir hale 
gelmesini sağlayacak girişimlerde bulunmak üzere, gerek Hükümetimizin ve gerekse Meclisi
mizin harekete geçmesi zamanı artık gelmiştir. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Sayıştay bütçesinin hayırlı olmasını diliyor, hepinize en derin 
saygılarımı sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Zilan. 
Refah Partisi Grubu adına, Nevşehir Milletvekili Sayın Mehmet Elkatmış'a söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Elkatmış. 
RP GRUBU ADINA MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir) — Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; Sayıştay Başkanlığı bütçesi üzerinde Refah Partimizin görüşlerini Grup adına bildir
mek üzere söz almış bulunuyorum. Hepinize, gerek grubum gerekse şahsım adına saygılar 
sunarım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anayasanın 160 inci maddesi ve 832 sayılı Sayıştay 
Kanununun ilgili maddelerine göre, devletin gelir, gider ve mallarını Meclisimiz adına denetle
yen ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin olarak hükme bağlayan Sayıştayın, kamu idare
leri arasında önemli ve saygın bir yeri vardır. 

Bilindiği gibi, Meclisimizin kabul edip onayladığı bütçe ödeneklerinin harcanması, bütçe 
gelirlerinin tahakkuk ve tahsil edilmesi; keza,-devlet mallarının alınması, kullanılması, saklan
ması ve elden çıkarılması gibi çeşitli konularda* kanunlar ve diğer mevzuat hükümlerine uyu
lup uyulmadığı, Sayıştayca denetlenmektedir. Bu anlamda, Sayıştay/ülkenin tüm gelir, gider, 
harcama ve mallarında, devlet için bir denetçi, kamu hesap ve işlemleri içinde adeta bir hâkimdir. 

Bu nedenle, çok önemli bir anayasal görevi yerine getiren Sayıştay, birçok yetkilerle dona
tılmış ve yürütme organından (Hükümetten) bağımsız kılınmıştır. 

Sayıştayın kamu idareleri içindeki saygın yerini ve hangi şartlar içerisinde görev yaptığını 
bilmekteyiz. Bununla beraber, Sayıştayın işleyişine baktığımızda, sadece gider denetimi yaptı
ğını görüyoruz. Devlet gelirleri ile devlet mallarının denetlenmediğini, belediye ve özel idare
lerden ise sadece bazılarının denetlenebildiğini, denetime giren 300'den fazla fon saymanlığın
dan sadece birkaçının denetlenebildiğini; keza, 2 binden fazla döner sermaye saymanlığından 
badece birkaç yüzünün denetlenebildiğini görmekteyiz. 

Hiç denetlenmeyen veya çok az bir kısmı denetlenebilen saymanlıklar ortada iken, her ne 
sebeple olursa olsun, buna mazeret aramak, inandırıcı olmayacaktır. Üzülerek belirtelim ki, 
dünyanın hiçbir ülkesinde, kendisine verilmiş bir yetkiyi kullanmayan kurum ve kuruluş yok
tur. Türk Sayıştayının, bu yetkilerini neden kullanmadığını anlamak da mümkün değildir. 

Diğer taraftan, yapılan bu gider denetimi; yani, hukukîlik denetimi, kendi içinde dahi ye
terli değildir. Bugün için, Sayıştay denetiminin yetersiz olduğu, hepimizce bilinmektedir. Mil
yonların, milyarların, hatta trilyonların harcandığı devlet bütçesinde, Sayıştay denetim 
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elemanlarının ve hâlâ, işçi memurların özlük haklarıyla harcırah ve tedavi giderlerinin deneti
miyle mesailerinin büyük bir kısmını geçirdiklerini; buna karşılık, dev gibi büyük proje ve ya
tırım harcamaları, satın alma ve diğer önemli işlerin denetimine zaman ayıramadıklarını hepi
miz bilmekteyiz. 

Çağımızda, kamu harcamalarının sosyoekonomik etkileri hızla değişmekte, planlama ve 
bütçeleme teknikleri hızla gelişmekte iken, Sayıştayımızın, hâlâ, hukukîlik denetiminden öte 
gidememesini, yeterli bulmamaktayız. Bugün, bütün ülkelerde projelerin ve yatırımların ve
rimli ye etkin olup olmadıklarının sayıştaylarca denetlendiğine şahit olmakta iken, Türk sayış-
tayının bu açıdan denetim yapamamakta olmasının sebebini izah etmek de mümkün değildir. 

Sayıştayın birçok mensubu, Avrupa ve Amerika'ya» inceleme yapmak için gönderilmiştir. 
Bu ülkelere giden Sayıştayın sayın mensupları, orada edindikleri meslekî bilgi ve görgüleri ül
kemize aktaramıyorlar mı; yoksa, Sayıştay yönetimi, bu mensuplarının meslekî tecrübelerin
den istifade mi edemiyor; yoksa, mevzuat mı yetersiz?! 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, kanunlar çıka
rarak aldığımız kararların ne ölçüde yerine getirildiğini, hangi hizmetlerin daha çok faydalı 
olduğunu, hangilerinden, verimsiz ve faydasız olduğu için vazgeçilmesi gerektiğini, derli toplu 
bilgilere ve engin meslekî tecrübeye sahip olan Sayıştaydan öğrenebiliriz. 

Denetleme görevini Türkiye Büyük Millet Meclisi adına yapan Sayıştayın, denetim sonuç
larını Türkiye Büyük Millet Meclisine bildirmesi, işin tabiatından olup, Sayıştay Kanununun 
birçok maddesine göre bu bilgilerin bir rapor halinde Meclisimize aktarılması, Sayıştaya yük
lenmiş bir görevdir. 

Bu cümleden olarak, 832 sayılı Sayıştay Kanununun 25 inci maddesinde, Hazine menfaa
tini zarara uğratıcı mevzuat, kanun, yönetmelik -ve sair- hükümlerinin, Sayıştayca, üç aylık 
raporlarla, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacağı; 28 inci maddesinde, Sayıştayın, genel 
ve katma bütçelere ilişkin uygunluk bildirimlerini, Anayasada belirtilen süre içerisinde Türki
ye Büyük Millet Meclisine sunacağı; yine aynı madede, Sayıştayın, gerektiğinde, malî işlere, 
hesap usullerine ve gelir tahakkuk sistemine dair Türkiye Büyük Millet Meclisine rapor verece
ği; keza, hesap ve işlemlerin incelenmesi sonucunda gerekli gördüğü hususlarda Türkiye Bü
yük Millet Meclisine rapor vereceği; 47 nci maddesinde, Sayıştayın, denetimine tabi bütün dai
re ve kurumların bütçelerine konulmuş olan ödeneklerin, bütçede gösterilen iş, hizmet ve ihti
yaçlara harcanıp harcanmadığı hakkındaki görüşünü uygunluk bildirimine dere edeceği; diğer 
bazı maddelerinde de, yine birçok konuda Türkiye Büyük Millet Meclisine raporlar vereceği 
yolunda çeşitli hükümler bulunmaktadır. 

Sayıştay, bu tür raporlardan hangilerini Meclisimize verebilmiştir; belki de birkaç tane ve 
sadece kesinhesap için uygunluk bildirimini her sene muntazam verebilmektedir. 

832 sayılı Kanuna 3162 sayılı Kanunla eklenen ek 1 inci maddede, Sayıştay raporlarının 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde genel görüşme konusu olacağı öngörülmüş iken, İçtüzükte 
bu konuda bir açıklık olmaması, büyük bir eksikliktir. 

Devletin gelirleri, niçin Sayıştayca denetlenmemektedir? Devletin giderleri denetlendiği hal
de, gelirleri denetlenmemektedir. 

Sayıştay, devletin gayrimenkullerinin hesabını, Maliye ve Gümrük Bakanlığından, hâlâ niçin 
alamamaktadır? 
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Devletin makine, demirbaş, eşya vesaire gibi menkul mallan, niçin denetleme konusu içe
risinde kalmamaktadır, denetlenmemektedir? Esasen bugüne kadar devletin bütün menkul (ma
kine, teçhizat ve demirbaş eşyalar) ve gayrimenkulleri için bir envanter de yapılmış değildir. 
Bu da, en büyük eksiklik olup, devletin trilyonlarca liralık kaynak kaybına sebep olmaktadır. 

Milyarların harcandığı birçok fon idaresi, niçin Sayıştayca denetlenememektedir? Halbu
ki, bugünkü iktidar partileri, dün muhalefetteyken, bu fonları devamlı surette tenkit etmişler 
ve işbaşına geldiklerinde de kaldıracaklarını beyan etmişlerdi; ancak, maalesef bugünkü İkti
dar, her ne hikmetse, fonları, kaldırmadığı gibi, genel bütçeye de dahil etmeyerek, aynen mu
hafaza etmiştir. 

Milyarlık, hatta trilyonluk yatırım harcamaları, Sayıştayın bugünkü atıl kapasitesiyle na
sıl denetlenecektir? Buna bir çare bulunması gerekir. 

Belediyelerin bütçelerinden harcanan paraların kaçta kaçı denetlenebilmektedir? 
Sayıştayda, yargılama, dört beş yılı almaktadır. Sayıştayca tazminine karar verilen ve dev

let alacağı haline dönüşen paraların bu kadar uzun bir zaman sonra hazineye dönmesi cihetine 
gidilirse, bu paralar, artan korkunç enflasyon karşısında neye yarar? Denetimin etkinliği kalır mı? 

Bütün bu soruların cevaplandırılması ve sorunların çözüme kavuşturulmasını beklemekteyiz. 
Bize göre, Sayıştay Başkanlığının, şu acil tedbirleri bir an evvel alması gerekir kanaatinde

yiz : 
Sayıştay, yukarıda belirttiğimiz raporları, muntazaman, Türkiye Büyük Millet Meclisine 

sunmalıdır. Meclisimiz de, bu raporlar konusunda genel görüşme yapılabilmesi için, İçtüzükte 
gerekli değişiklikleri acilen yapmalıdır. 

Devlet gelirlerinin Sayıştayca denetlenmesi Anayasa hükmü olup, bu husus bir an evvel 
yerine getirilmelidir. 

Fon idareleri mutlaka denetlenmelidir; hatta, Hükümetçe, bu fonlar kaldırılmalı veya adetleri 
asgarîye indirilerek, genel bütçeye dahil edilmelidir; çünkü, bugünkü şekliyle ve adediyle, fon
ların denetlenmesi mümkün değildir. ' 

Devletin gayri menkullerinin hesabı ve envanterleri, Maliye ve Gümrük Bakanlığından alın
malı ve denetlenmelidir. Şayet bu konuda kanun çıkarılması gerekiyorsa, Sayıştayın görüşü de 
alınarak, bu konunun Meclisimizce bir an evvel halledilmesi gerektiği kanaatindeyiz. 

Belediyeler ve özel idarelerin hesaplarının denetimi, sayı ve kapsam olarak artırılmalıdır. 
Sayıştayın bugünkü kanunilik denetimi de yeterli değildir; buna da işlerlik kazandırılmalıdır. 
Proje ve yatırımların verimliliği ve etkinliği üzerinde mutlaka durulmalıdır. 
Sayıştayda yargılama, daha kısa sürede sonuçlandırılmalıdır; bunun için de gerekli ted

birlerin mutlaka alınması gerekir. 
Bütün bu konularda kanunî düzenleme gerekiyorsa -Anayasa Mahkemesince, Sayıştay Ka

nununun bazı maddeleri, bildiğiniz gibi iptal edilmiştir; ancak, henüz bugüne kadar da bu ip
tal kararı yayımlanmamıştır- gerekli yasal değişiklikler yapılarak, bu hususlar mutlaka yerine 
getirilmelidir. Ancak bu suretle, Sayıştay, anayasal konumuna kavuşabilecek ve kendinden bek
lenen görevi yerine getirebilecektir. 

Bu vesileyle, hepinize saygılar sunar; bütçenin, milletimize ve memleketimize hayırlı ol
masını dilerim. (RP sıralarından alkışlar) 

— 254 — 



T.B.M.M. B : 47 11 ... 3 . 1992 0 : 2 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Elkatmış. • • ' 

h III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
B) ÇEŞİTLİ İŞLER (Devam) 

2. — Genel Kurulu ziyaret eden Makedonya Parlamento Başkanı Stoyan Andöv ve beraberindeki 
Parlamento Heyetine Başkanlıkça "Hos> geldiniz" denilmesi , 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının resmî davet
lisi olarak ülkemizi ziyaret etmekte bulunan, Makedonya Parlamento Başkanı Sayın Stoyan 
Andov ve beraberindeki Parlamento Heyeti, şu anda Genel Kurulumuzu onurlandırmışlardır. 

Kendilerine, Yüce Heyetiniz adına, "Hoş geldiniz" diyorum. (Alkışlar) 

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

1. — 1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasardan 
. ile 1990 Malî Ydı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasardan (1/325, 
1/326; 1/262, 3/142; 1/263, 3/141) (S. Sayılan : 25, 26, 48, 46) (Devam) 

C) SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI (Devam) 
1. — Sayıştay Başkanlığı 1992 Malî Ydı Bütçesi (Devam) 
2. — Sayıştay Başkanlığı 1990 Malî Ydı Kesinhesabı (Devam) 
BAŞKAN — Sayıştay Başkanlığı bütçesi üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Balıkesir Milletvekili Sayın Abdülbaki Ataç; buyurun Sa

yın Ataç. 

DYP GRUBU ADINA ABDÜLBAKİ ATAÇ (Balıkesir) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; Sayıştay bütçesi hakkındaki görüşlerimi sunmak amacıyla huzurunuzdayım. Yüce Mec
lisin değerli üyelerini, şahsım ve Grubum adına saygıyla selamlıyorum. 

Hepinizin malumu olduğu gibi, ülkemizde Sayıştayın, tanınmaya, tartışılmaya ve eleştiril
meye ihtiyacı vardır. Sayıştayın Parlamento adına denetim yapan bir kurum olması, bu konu
daki sorumluluğumuzu daha da artırmaktadır. Sayıştayın etkili ve verimli çalışması, çağdaş 
bir kimlik kazanması, Yüce Meclisimizin denetim faaliyetlerinin sağlam ve güvenilir bir taba
na dayanması anlamına gelecektir. 

Sayıştayımızın 130 uncu kuruluş yıldönümünü, önümüzdeki günlerde kutlamaya hazırla
nıyoruz. Bu kadar uzun geçmişe sahip bir kurum, bugün hangi nokdadadır; bunu saptamak / 
için ilk yapacağımız iş, yasa maddeleri arasına sıkışmadan ve kavramların sinirine kapılma
dan, Sayıştayı yerli yerine oturtmaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dünyada "sayıştay" diye adlandırılan yüksek dene
tim kuruluşlarının varlık nedeni, yasaların uygulanmasının denetiminde Parlamentoya yardımcı 
olmaktır. Bu yüzden, sayıştayların, Parlamento adına veya doğrudan onun organı gibi görev 
yapmaları, hemen hemen tüm ülke sayıştaylarının ortak özelliğidir. 

Kıta Avrupası ülkelerinde, sayıştayların yargısal yetkilerinin bulunması, buna karşılık Ang
losakson ülkelerde bu yetkinin bulunmaması, bu temel gerçeği değiştirmemektedir; yani, yar
gısal yetki kullanılması abartılıp öne çıkarılırsa ve sayıştay, parlamento adına denetim yapan 
bir kuruluş olarak değil de, klasik bir yargı organı gibi algılanırsa, sayıştayın varlık nedenini 
de gözden kaçırmış oluruz. 
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Varlık nedenini ve misyonunu unutan bir sayıştay için, çağın gerisinde kalmak kaçınıl
mazdır. Ülkemizde geçmişte yaşanmış olan ve bugün de yaşanan budur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dünyada sayıştayların denetimine zaman içinde ve 
özellikle 1945'Ierden sonra, mevzuata uygunluk denetimi yanında, performans denetimi boyu
tu da katılmıştır. 

Batı'da, sayıştayların çok uzun bir süreden beri yaşama geçirdikleri bu denetimi, bizim 
Sayıştayımızın yeni yeni tartışıyor olması, herhalde övünülecek bir şey değildir. Kaldı ki, per
formans denetimi kavramı da, tıpkı yargısal yetki gibi abartılmaya elverişlidir. Bu denetim tek
niği, maddî temelinden soyutlanarak, amaç haline getirilmemelidir. Asıl amaç, bu teknikten 
de yararlanılarak, Parlamentomuza raporlar sunulması ve böylelikle, Parlamento çalışmaları
na yardıma olunmasıdır. Say iş tay muzdan, performans denetimi konusundaki tartışmaları bir 
an önce sonuçlandırmasını beklemek hakkımızdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizde Sayıştayın, genel uygunluk bildirimleri dı
şında, Yüce Meclisimize sunduğu bir rapor yoktur. Oysa, Parlamento adına denetim yapmak, 
bir anlamda, Parlamentoya raporlar sunmak demektir. Kaldı ki, genel uygunluk bildirimleri, 
Yüce Meclisimize hiçbir tartışma imkânı vermeyen, içeriği boşaltılmış, yasak savma kabilin
den hazırlanan çalışmalardır. 

Ülkemizde, Sayıştayın yargısal yetki kullanarak yaptığı hukuka uygunluk denetiminin, ve
rimli, etkili ve başarılı olduğu da söylenemez. Saymanlık belgelerinin tek tek incelenmesine 
ve en küçük bir fazla ödemenin bile yargısal yolla hükme bağlanmasına dayanan bu denetim 
anlayışı, hukuka uygunluk denetimi alanında da Sayıştayın önünü tılcamış; çok değerli denet
çileri, kendilerine ve yaptıkları işe yabancılaştırmıştır. 

Bati'da hiçbir ülkede, ister yargı yetkisi olsun, ister olmasın, bu anlamda ayrıntılara bo
ğulan bir sayıştay yoktur. Sayıştayın yaptığı hukuka uygunluk denetimi akılcı temellere otur
tulmadan, ne Parlamentoya rapor sunma işlevi ne de performans denetim tekniği sağlıklı bir 
şekilde tartışılabilir ve hayata geçirilebilir. 

Sayıştay, hukuka uygunluk denetimi alanında da kendini yenilemeli ve çağdaşlaştırmah-
dır. Batı'daki sayıştaylar, performans denetiminin yanı sıra, hukuka uygunluk denetimi yönünden 
de incelenmeli ve araştırılmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Batı'da, denetimde bilgisayarlardan yararlanma, ar
tık olağan bir olaydır. Yeni bilgisayar alımına giderken, halen mevcut sistemin ne anlamda kul
lanıldığı değerlendirilmeli ve tartışılmalıdır. Kadro ve ödenek vizelerinde bilgisayarlardan ya
rarlanılıyor olmasının ne anlama geldiği iyice düşünülmelidir. 

Bilgisayar aracılığıyla yapılan kadro ve ödenek vizesi işlemleri, bir denetim midir; yoksa, 
basit bir kayıtçılık ve arşivcilik midir? 

Bilgisayarlardan yararlanma, bir makine satınalma ve binaya yerleştirme sorununa indir
genirse, kamunun kıt kaynakları büyük bir sorumsuzlukla israf edilmiş olur. Bilgisayarlar, düğ
meye basınca harikalar yaratan araçlar değildir; bunların, çok akılcı ve planlı bir şekilde kulla
nılması gerekir. 1992 yılı için 10 milyar liralık bir ödenek söz konusu olduğu için bunları söy
lüyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tüm bu açıklamalar, Sayıştay denetiminin, içerikten 
yoksun, son derece yüzeysel olduğunu, Türkiye Büyük Millet Meclisiyle olması gereken iletişimin 
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çok yetersiz olduğunu göstermekte olup, bu haliyle Sayıştayımız, çağdaş bir görüntüden uzak 
bulunmaktadır. Maalesef bugüne leadar, Sayıştayımıza çağdaş bir hüviyet kazandırmak ama
cıyla idarî veya yasal girişimde bulunulmuş değildir. 

Aslında, 1983 sonrasında, ANAP döneminde, Sayıştay Kanununda birkaç defa değişiklik 
yapılmıştır. Ne var ki, yapılan yasa değişiklikleriyle, Sayıştaya çağdaş bir kimlik kazandırılma
sı değil, Sayıştayımızın bağımsızlığının yok edilmesi hedeflenmiştir. Ne yazık ki, bu hedefe ula
şılmış ve bu değişikliklerle, kadrolaşma amacına yönelik olarak, üye seçimleri yeniden ve yeni
den düzenlenerek, bir yandan Sayıştayın bağımsızlığı zedelenmiş, bir yandan da Anayasanın 
160 inci maddesinde başkan ve üyeler için öngörülen teminat bertaraf edilmiştir. ' 

Sayıştay Yasasında, 1985 Martında bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklik sırasında 
kanuna eklenen geçici bir maddeyle, Sayıştayda boş bulunan üyeliklere yapılacak seçimlerin, 
bir defaya mahsus olmak üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunca 
doğrudan yapılması öngörülmüştür. Bu kanunla, ANAP'ın, Sayıştaydaki partizanlığı, yani, 
parti adına kayırmacılığı başlamıştır. Amaçlanan, Sayıştay Genel Kuruluna egemen olmaktır. 
ANAP, bu yasayı bile, yasa dışı uygulamalarla hayata geçirmiştir. Üyelik kadroları, Sayıştay 
Kanununun 6 ncı maddesine aykırı olarak doldurulmuştur. Anılan bu maddede, üyelerin seçi
mi için üç ilkeye yer verilmişti : 

Birinci ilke : Üyelikler için, Sayıştaya 2/3, Maliye ve Gümrük Bakanlığına 1/3 oranında 
kontenjan tanınacaktı, 

İkinci ilke: Sayıştay kontenjanından seçime katılacaklar, seçim tarihinde Sayıştay mensu
bu olacaklardı, 

Üçüncü ilke: Plan ve Bütçe Komisyonunda adayların sicillerinin inceleneceği, seçimin bun
dan sonra yapılacağı idi. 

Çoğunluğunu ANAP milletvekillerinin oluşturduğu Plan ve Bütçe Komisyonu, seçim için 
bu üç ilkeyi dikkate bile almamış; üyelik kadrolarını, ANAP doğrultusundaki adaylarla dol-
durabilmek uğruna, aralarında, sicillerinde disiplin cezaları bulunan adayları dahi Sayıştay üye
liklerine geçebilmiştir. 

Ankara Altıncı İdare Mahkemesi, Sayıştay üyeliği için yapılan seçim nedeniyle Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığı işlemi hakkında açılan davada, yasama organınca yapılan iş
lemlerin kendilerine özgü nitelikler taşıdıkları gerekçesiyle davayı reddetmiş, davaya esastan 
girmek istememiştir. 

ANAP, 1990 yılı Kasımında, Sayıştayda ikinci bir operasyon daha gerçekleştirmiştir. 3677 
sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesiyle, yine boş bulunan üyelik kadrolarına, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunca doğrudan üye seçimi yapılması gündeme gelmiş
tir. Basında "Yusuf özal modeli" olarak haber konusu olan bu girişim, gerçekten, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ANAP Milletvekili Yusuf özal tara
fından hazırlanan ve hızlı bir şekilde Komisyon gündemine alınan yasa teklifiyle yaşama geçi
rilmiştir. Anayasa Mahkemesi üyeliğinden emekli olan Mehmet Çınarlı'nın yerine Sayıştay kon
tenjanından seçilecek üç aday arasından Cumhurbaşkanınca atanacak üyenin ANAP İktidarı 
doğrultusunda belirlenmesi ve Anayasa Mahkemesindeki kritik güç dengesinin iktidar lehine 
değiştirilmesi çabası, bü operasyonun bir amacı olmuştur. Böylece, ANAP iktidarı tarafından 
alınan kararların yarıya yakınını 5/6 oranıyla bozan Anayasa Mahkemesinde, dengenin tersi
ne dönmesi amaçlanmıştır. Anayasal düzeni koruyacak tek dayanağımız olan bu Yüksek Mah
keme üzerindeki hesaplar, Sayıştaydaki ikinci operasyona neden teşkil etmiştir. 1985 darbesi, 
1990*da katmerleştirilmiş'tir. 
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1985 ve 1990 darbeleriyle Sayıştaya atanan ve Sayıştayda, "21'le'r ve 9'lar" olarak anılan 
bu iki grupla, Sayıştaya politika girmiştir. Sayıştay, iktidarın adamlarından oluşan dikensiz gül 
bahçesi yapılmak istenmiştir. 1990 darbesiyle Sayıştay Genel Kurulunda çoğunluğu ele geçiren 
ANAP, Genel Kurulun gösterdiği üç aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından seçilen adâ-
yıyla, yüksek yargı operasyonunu tamamlamıştır. Yüksek yargı organları, ayaklar altına alın
mıştır. 

1991 yılında da bu kanuna.dayanılarak üçüncü bir operasyon daha yapılarak, Sayıştaya 
7 üye daha seçilmiştir. Böylece, 58 kişiden oluşan Sayıştay Genel Kurulu önce 21, sonra 9 ve 
en son 7 üyeyle ele geçirilmiştir. 

, Bu kanunla, Sayıştay Kanununda yapılan değişiklikler, SHP tarafından Anayasa Mahke
mesine götürülmüş; iptal istemiyle açılan dava, istem doğrultusunda iptalle sonuçlanmıştır. Ya
sanın iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesi kararının yayımıyla birlikte, önemli anayasal sorun
lar tartışma gündemini işgal edecektir. Bu kararın yayımıyla birlikte, iptale konu yasa hüküm
leri uyarınca seçimleri yapılan Sayıştay Başkan ve üyeleri, görevlerinden çekilmelidirler gibi 
bir sonuç tartışılmaya başlanacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ANAP'ça seçilen yeni üyeler, Sayıştayda elde ettikle
ri bu mevziyi daha muhkem hale getirmek için, ellerinden geleni ardına koymamışlardır; ken
dilerine yakın buldukları kişileri, kurumun geleneklerini hiçe sayarak önemli yerlere getirmiş
lerdir. 

1985 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda muhalefet parti
lerinin itirazlarına karşın, ANAP'lı milletvekillerinin oylarıyla Sayıştay üyesi seçilenler arasın
dan oluşturulan sınav komisyonu tarafından hazırlanan yazılı sınav soruları, ANAP tarafın
dan yürürlüğe konulan Sayıştayı ele geçirme planı çerçevesinde, sınav öncesinde, yakınlarına 
sızdırılmıştır. 

Sınavların başlamasından önce, 17.3.1987 tarihinde Ankara 13 üncü Noterine tespit ettiri
len sızdırılmış sınav sorularının, 17-20 Mart tarihlerinde yapılan sınavlarda aynen sorulduğu 
görülmüş; sınavların bitimiyle birlikte, 21 mart tarihli gazeteler, konuyu, "Sayıştayda Skandal" 
başlıklarıyla ve iri puntolarla haber yapmışlardır. 

Kendilerine sınav soruları sızdırılan adayların, önceden belli bir sistem içinde sınava giriş 
başvurularının yaptırıldığı ve belirli sınav salonlarında topluca sınava alındıkları da, ileri sü
rülen iddialar arasında bulunmaktadır. 

O tarihteki Sayıştay Başkanı Servet Şamlıoğlu'nun, olayı soruşturacağına, iddiaları ince
leteceğine ilişkin beyanatı gazetelerde yer almış ise de, 12.5.1987 tarihinde Hürriyet Gazetesin
de, yapılan soruşturma sonucu, sınavın iptal edilmesine gerek duyulduğu; ancak, herhangi bir 
kişi hakkında işlem yapılmasına gerek görülmediği, Sayıştay Başkanına atfen haber konusu 
olmuştur. 

Sınav sorularını, Sayıştayı ANAP'lılaştırma operasyonu amacıyla yandaşlarına sızdırabi-
len sınav komisyonu üyelerinden, daire başkanı ve üyeler hakkında Sayıştay Kanununun 95 
ve 96 ncı maddeleri, diğer meslek mensupları hakkında da aynı kanunun 97,98 ve 99 uncu 
maddeleri uyarınca disiplin ve ceza kovuşturması yapılması gerektiği halde, iptalle sonuçlanan 
bu utanç verici skandala sebep olan sınav komisyonu başkan ve üyeleri hakkında hiçbir işlem 
yapılmamış olması, kamu yönetimi açısından, ANAP icraatıyla, Sayıştayda son yıllarda ne kadar 
ağır bir tahribatla karşı karşıya bulunduğumuzu, çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır. 
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Hukukun üstünlüğünü, vazgeçilmez bir ilke sayan bir yönetim anlayışına sahip partimiz, 
söz konusu sınav yolsuzluğuyla sorumluların açığa çıkarılmasını ve kamuoyuna doyurucu bir 
açıklamanın yapılmasını, şeffaf devlet anlayışının gereği olarak görmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayıştay denetçilerinin, gerek yasalarla kendilerine 
tanınan birtakım özlük haklarını elde edebilmek amacıyla ve gerekse yönetimlerinin haksız 
ve partizanca uygulamalarına karşı idare mahkemeleri nezdinde açtıkları iptal ve tam yargı da
vaları sonucu lehlerine hükmedilen mahkeme kararları ile Danıştaydan lehlerine istihsal edilen 
onama kararları, Sayıştay Başkanlığı tarafından uygulanmamakta, âdeta uygulanmaktan ka-
çınılmaktadır. 

tdarî Yargılama Usulü Kanunu çerçevesinde en geç 60 gün içinde bu kararlara uygun işlem 
tesis etmeye ve eylemde bulunmaya mecbur olan Sayıştay yöneticileri, Anayasanın 138 inci mad
desini de hiçe sayarak, mahkeme kararlarına uymamakta direnmekte, açıkça Anayasayı ihlal 
etmektedirler. 

Kurum bünyesinde aylardır, hatta yıllardır uygulanmayan mahkeme kararlarının varlığı, 
Anayasanın yargı bölümünde yer alan bir kurumun, hukuku ihya mı, yoksa iğfal mi etmek 
isteği hususunda ciddi kuşkular doğurmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; son yıllarda Sayıştay meslek mensuplarının ingilizce 
öğrenmelerine veya mevcut ingilizce dil bilgilerinin geliştirilmesine önem verilmiş, bu amaca 
yönelik değişik projeler uygulanmaya konulmuştur. İlk yıllarda, özel bir kuruluş tarafından 
yürütülen İngilizce dil eğitimi, daha sonra TÖMER tarafından sürdürülmüş; 1992 yılındaysa,. 
bu kursların Hacettepe Üniversitesi tarafından yürütülmesi kararlaştırılmıştır. Hacettepe Üni
versitesi yetkilileri, uygulamaya başlayacakları program öncesinde, İngilizce öğrenmek veya tn-
gilizcesini geliştirmek isteyen kursiyerlerin dil seviyelerinin tespiti için bir sınav öngörmüş, ida
renin yaptığı duyuruyla, İngilizce kursuna devam etmek isteyen kursiyerler, 13 Ocak 1992 tari
hinde sınava girmişlerdir. Seviye tespitine ait sınav sonuçlan ilan edilmeden, 20'şer kişilik iki 
grup halinde 40 kursiyer İngilizce kurslarına başlatılmıştır. 

Kurslara katılmak için sınav şart koşulurken, bu kurslara, sınava girmeyen kursiyerler de 
dahil edilmişlerdir! 

Sınava katıldıkları halde sınav sonuçlarını öğrenemeyen denetçiler, sınav sonuçlarının açık
lanması için Sayıştay Başkanlığına müracaat etmişlerse de, iki aya yakın süredir bu başvurula
rına cevap verilmediği gibi, sınav sonuçları topluca ilan edilmemiştir. Bugün, idarenin parti
zanca tespit ettiği veya taraflı olarak tespit ettiği düşünülen 40 kişi, dil kurslarına devam et
mektedir. 

Hacettepe Üniversitesinde yapılan sınava ilişkin sonuçların topluca ilan edilmesi, hukuka 
saygılı olması gereken bir idare için daha fazla ertelenemeyecek bir zorunluluktur. Dürüst ve 
şeffaf bir yönetim, Sayıştaya çok büyük bir rahatlama getirecektir; 

Bu arada, Avrupa Topluluğuyla bütünleşmeyi amaçlayan ülkemizde, Avrupa sayıştayla-
rıyla karşılıklı bilgi ve eleman değişimi programlarının uygulanması gerektiğine inanıyoruz. 
özellikle, Sayıştayımızın kuruluşuna model olarak alınan ve sahip olduğumuz Kıta Avrüpası 
hukuk sistemi içinde Belçika, Fransa, İtalya sayıştaylarıyla yakın ilişkilere girilmesi; bu amaç
la, özellikle Fransızca dil eğitimine, İngilizce dil eğitimi yanında ve en az onun kadar önem 
verilmesi gerekmektedir. Bu itibarla, Sayıştay meslek mensuplarının Fransızca dil bilgilerinin 
geliştirilmesine ilişkin programların ivedilikle uygulamaya geçirilmesi gereğine inanıyoruz. 
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Dün Sayın Başbakan bütçe sunuş konuşmasında, "Yanlış harcanması halinde her kuru
şun sorumlusu biz oluruz. İşim, şahıslarla ve şahısların durumuyla ilgili değildir, icraatla ilgilidir" 
demişlerdir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 7.11.1991 tarihinde Sayıştay Başkanının onayıyla 1 
daire başkanı,7 üye, 3 genel sekreter yardımcısı ve 21 denetçi Almanya, ingiltere, Fransa, İtal
ya, Belçika ve Amerika Birleşik Devletlerine gönderilmişlerdir. 1991 yılının bitimine sadece 54 
gün kala kararlaştırılan turistik amaçlı bu gezi "1991 yılında Büyükelçiliklerde ve Başkonso
losluklarda Yürütülmesi Düşünülen Çalışmalar" başlığını taşıyan listeyi içeren onaya dayan
dırılmak istenmiştir. Söz konusu onayda, yurt dışında yürütülecek faaliyetler, Sayıştay Kanu
nunun 29'a 3, 55'e (c) ve 46'ya 2 ve 4 üncü madde fıkralarıyla ilgilendirilerek, 

a) Büyükelçilik ve konsoloslukların sayman mutemetliği hesaplarının ilgili belgelerle kar
şılaştırılarak, yerinde incelenmesi, 

b) Yurt dışında bulunan temsilci, ateşe ve öğrenci müfettişliklerine gönderilen avans ve 
kredilerin açılış ve kullanış prosedürü, nakit muhafaza işlemleri, faizlerin bütçeye intikali ve 
mahsubu yönlerinden araştırılması, 

c) Büyükelçilik ve konsolosluklarla, bunlara bağlı dairelerde bulunan ayniyatın denet
lenmesi. 

Olarak tek tek sayılmıştır. 
Bu Uç ana başlık altında düzenlenen inceleme, araştırma ve denetleme, sözüm ona, daire 

başkanı veya üye başkanlığında, aralarında genel sekreter yardımcıları gibi, sadece idarî görev
leri olan personel ve denetçilerle yürütülmüştür. Yurt dışı görevlendirmenin hukuken hiçbir da
yanağı bulunmamaktadır. 

Bunun hukukî tartışmasına girmeden, sonuç olarak söylemek istediğim; 7.11.1991 tarihli 
onayla yurt dışına gönderilen Sayıştay meslek mensuplanna yapılan ve yasal dayanağı olma
yan ödemelerin, sorumlularına ödettirilmesi ve Hazine zararına yol açan sorumlular hakkında 
işlem yapılması sağlanmalıdır. Bu konu için ödenen harcırah 600 milyon lira civarındadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayıştay, lojman alımı için 1989'da 3 milyar, 1990'da 
5 milyar, 1991 yılında, 5,3 milyar harcama yapmıştır. 1992 yılı bütçesinde 25 milyar lira lojman 
alımı için ödenek talebi vardır. 

Lojman politikasının ülkemizdeki külfeti ortadadır. Sayıştay mensuplarının, bulundukla
rı makama layık bu ihtiyaçları giderilmelidir. Ancak, böyle büyük miktar ve külfet yerine, me
sela, kira yardımı gibi daha külfetsiz bir yol denenmeli veyahut başka bir çözüm yolu aranmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1961 Anayasasının 127 nci maddesinde olduğu gibi, 
1982 Anayasasının 160 ncı maddesinde de, Sayıştay, genel bütçeli dairelerin bütün gelir ve gi
derleriyle, mallarını, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemekle görevlendirilmiş; ön
görülen denetimin kapsamı, 1961 Anayasasının yürürlükte olduğu dönemde yürürlüğe lconu-
lan 832 sayılı Sayıştay Kanununa da aynen yansıtılmıştır. 

Birer genel bütçeli kuruluş olmaları hüviyetiyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhur
başkanlığı ve Sayıştay Başkanlığı sayman hesaplarının da Sayıştay denetimi kapsamında olma
sı, maliyet teorisi yanında, hukukî bir gerekliliktir. Anayasa Mahkemesi 22.2.1977 gün ve 1977/6 
esas, 1977/4 karar sayılı kararında da, Meclislerin bütçelerinden yapılacak giderlerin, Sayışta-
yın denetiminden geçirilmesini zorunlu gördüğünü belirterek, konuya açıklık getirmiştir. 
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Bu kararda, Meclislerin bütçelerini de kapsayan genel bütçenin kesinhesap kanun tasarısına 
karşı, Sayıştayca hazırlanacak uygunluk bildiriminin, Meclislerin bütçelerinin kesinhesapları-
nı da kapsaması zorunluluğu ayrıca vurgulanmış bulunmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Hüsamettin Cindoruk'un, sözkonusu hesap
ların Sayıştay tarafından denetlenmesinin hukuken mümkün bulunup bulunmadığına ilişkin 
talebi üzerine, Sayıştay Başkam tarafından verilen olumlu görüşün Cumhurbaşkanlığı maka
mını rahatsız ettiği, verilen olumlu görüşün Cumhurbaşkanlığı makamını rahatsız etmiş olma
sından sonra, Cumhurbaşkanının telefonla arayarak, sözkonusu görüşün yanlışlığı iddiasıyla 

1 değiştirilmesini istediği, Sayıştay camiasında herkesin ağzındadır. 
1985 -1991 döneminde üç operasyonla şekillendirilen Sayıştay Genel Kurulunda çoğunlu

ğu ellerinde tutan ANAP tarafından seçilmiş üyelerin, Sayıştay Başkanına baskı yaparak, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına gönderilen görüşün, ancak Sayıştay Genel Kurulunca ka-
rarlaştınlabileceğini ısrarla ifade etmiş olmaları, Sayıştay Genel Kurulunca kararlaştırılacak 
bir görüşün, Cumhurbaşkanı tarafından istenilen doğrultuda olacağını açıkça göstermektedir. 

Sayıştayın söz konusu üyeleri, bu görüşün, Sayıştay Kanununun 104 üncü maddesi karşı
sında, açıkça hukuka aykırı olmasını herhalde içlerine sindirebileceklerdir! 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve Sayıştay Başkanlığı bütçelerinden ya
pılan giderlerin denetimine ivedilikle başlanılmalıdır. Bunun gerçekleşmesi, Hükümet Progra
mımızda ifadesini bulan şeffaflığın bir gereği olduğu gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
bütçe üzerindeki denetiminin Sayıştay aracılığıyla eksiksiz sağlanması yolunda bir adım olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; geçmiş son on yıllık dönemde ekonomik ve toplum
sal alanda yaşanan olumsuzlukların yanı sıra, ülkemiz, kamu yönetimi açısından da ağır bir 
tahribata uğramıştır. Sayıştayımız bu tahribattan fazlasıyla nasibini almış bulunmaktadır. He
sap sorma durumunda olan bu kurumumuz, yukarıda anlatmaya çalıştığım usulsüzlükleri ne
deniyle, bugün kendisinden hesap sorulur duruma gelmiştir. 

Sayıştayımızın kendisinden beklenen görevleri yerine getirebilmesinin ve çağdaş gelişme
lere ayak uydurabilmesinin ön koşulu, ANAP döneminde yaşanan partizanca kadrolaşmadan 
arındırılmasıdır. Bu nedenle, ANAP'ın yaptığı kadrolaşma tasfiye edilmeli, Sayıştayın politik 
etkilerden uzak bir ihtisas organı gibi çalışmasını sağlayacak yasal düzenlemeler mutlaka ger
çekleştirilmelidir. Esasen, Anayasa Mahkemesinin iptal kararından sonra bu, hukuksal bir zo
runluluk haline gelmiştir. 

1992 Sayıştay bütçesinin yüce milletimize hayırlı olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selam
lıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ataç. 
Gruplar adına son konuşmayı yapmak üzere, Anavatan Partisi Grubu adına İstanbul Mil

letvekili Sayın İsmail Sancak. 
Buyurun Sayın Sancak. (ANAP saralarından alkışlar) , 
ANAP GRUBU ADINA İSMAİL SANCAK (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

1992 malî yılı bütçesi içinde yer alan ve anayasal bir kuruluş olan Sayıştay bütçesinin tümü 
üzerinde Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek Üzere huzurlarınızdayım. Bu vesi
leyle, yüce milletimizi, Meclisimizi ve Sayıştayın bütün mensuplarını sevgi, saygı ve hürmetle 
selamlıyorum. 
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Ayrıca, Zonguldak felaketinde güneydoğuda çığ altında kalarak Yukarı Karabağ'da Er
meni zulmüyle hayatını kaybedenlere, Yüce Allah'tan rahmet, milletimize sabırlar diliyorum. 

Yine bu vesileyle, yüce milletimizin Ramazan-ı Şeriflerini ve takiben bayramlarını tebrik 
ediyor saygılar sunuyorum. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; Sayıştayın kısa bir tarihçesini verdikten sonra bütçe üzerinde
ki görüşlerimi bildireceğim. 

Bilindiği gibi, Sayıştay Başkanlığının tarihçesi, Osmanlı İmparatorluğu devrine dayanır. 
1862 yılında Divan-ı Muhasebat adıyla kurulmuş, her dönemde varlığını korumuş, nihayet 1982 
Anayasamızın 160 inci maddesi uyarınca Sayıştay, genel ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir 
ve giderleriyle, mallarını, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumluların he
sap ve işlerini hükme bağlamakla görevlendirilen, mazisi 130 yıla ulaşan bir kuruluştur. 

Temel görevi, devlet faaliyetlerini içeren bütçe uygulamalarını denetlemek ve bunun so
nuçları hakkında parlamentoya bilgi vermek olan Sayıştay, demokratik nizamın vazgeçilmez 
kurumlarından biridir. 

Ancak, biraz evvel DYP sözcüsü arkadaşımın, burada başından sonuna kadar savundu
ğu; bizim hiçbir zaman katılmadığımız, katılamayacağımız bir husus vardır. Sayıştay için ba
şından sonuna kadar söylenmedik hiçbir söz bırakmadı. Sürekli olarak, Anavatan-Sayıştay, 
Anavatan-Sayıştay" dedi. 

Meyvesiz ağacın taşlanması mümkün değildir. Eğer Anavatan, bu ülkede iş yapmamış ol
saydı eğer Sayıştay bu devletin bir kuruluş olarak faaliyetini etkin bir şekilde göstermemiş 
olsaydı... 

MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN (Balıkesir) — Neler yapmadı ki!.. 
İSMAİL SANCAK (Devamla) — ... DYP sözcüsünün burada, konuşmasının başından 

sonuna kadar, Sayıştaya çatması mümkün olmayacaktı. 
O bakımdan, biz diyoruz ki, Anavatan Partisi olarak, devletin bütün kurumlarına sahip 

çıkmak bizim görevimizdir. Devleti devlet yapmak için, insanlar mutlaka, devlette görevli olan 
insanlara ve teşkilatlara saygı göstermelidir. 

MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) —• Biz saygıyı gösteriyoruz. Saygısızlık yok. Dikkat 
et lafına. 

BAŞKAN — Efçndim, henüz teşrif ettiniz. Değerli sözcünüz, süresinin iki buçuk katı, 
çıt çıkmadan konuştu, istirham ederim yani... 

İSMAİL SANCAK (Devamla) — Sayın Başkan, değerli üyeler; ben burada 19 uncu Dö
nem milletvekiliyim, ilk defa bu kürsüden konuşuyorum; ama bugüne kadar bu kürsüde bir
çok konuşmacıyı dinledim. Bugün bir arkadaşımız, heyecanla "burada her şey konuşulur" dedi. 
Mademki burada her şey konuşuluyor, ben de konuşacağım. (DYP sıralarından "Konuş" ses
leri) O zaman, konuşmama hiçbir şekilde kimsenin müdahale etmesini istemiyorum... (DYP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Bu haliniz nedir peki?.. 
MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) — Sayın Başkan, bizim buradan söylemek istediği

miz şey şudur : Sayın sözcüye herhangi bir sözümüz yok. Son yıllarda Sayıştaya üyelerin seçili
şi hakkında ve kanunda yapılan değişikliklerle ilgilidir. Biz de sayın sözcüyü sükûnetle dinledik. 

Saptırıyorsunuz, konuşmacıya herhangi bir şey dediğimiz yok. 
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BAŞKAN — Çok değerli meslektaşım, haklısınız da, şu kutsal çatı altında çalışmaları dü
zenleyen İçtüzüğü acaba hiç okudunuz mu? 

MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) — Okudum. 
BAŞKAN — Nasıl kalktınız o zaman ayağa!.. 
MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) — Kalkarım... 
BAŞKAN — Ve bir daha kalkıyorsunuz!.. 
MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) — Çok kalkan oldu, hatta kürsüye kadar çıkanlar oldu! 
BAŞKAN — O zaman, okuduğunuzu anlamamışsınız, bir daha okuyun. 
Okuduğunuzu anlamış olsanız, şu saatte Yüce Meclisin kürsüsünde bir değerli hatip mev

cutken, Yüce Meclisi meşgul etmeye, müzakereleri engellemeye hakkınız olmadığını, zerre de-
mokratsanız, zerre hukuka saygınız varsa bilirsiniz. 

MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) — Tam demokratım, zerre değil... 
BAŞKAN — Biraz fazla... Yani, sizin sözcünüz haklı, nahak konuşacak, herkes kemali 

ciddiyetle, kemali hürmetle dinleyecek... Bu, zaaf mıdır yani? 
MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) — Biz, konuşmasın mı dedik Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Doğru Yolcuların yanlış hali bu. Rica ederim... 
RAHMİ ÖZER (Çanakkale) — Sizden kaynaklanıyor Sayın Başkan! 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, nesi benden kaynaklanıyor?.. Canım efendim, nesi 

benden kaynaklanıyor?.. 
RAHMİ ÖZER (Çanakkale) — Yatıştırıcı, uzlaştırıcı değilsiniz Sayın Başkan. 
MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN (Balıkesir) — Sayın Başkan, uzatmadan, Meclisi yö

netmenizi istirham edebilir miyim? 
BAŞKAN — Evvela bana değil, Meclis Başkanına hitaben, bilenlerce adabı, ayakta ko

nuşmaktır. Bunları öğreneceksiniz. (DYP sıralarından gürültüler) Ben burada seyirci değilim, 
ben burada, bu toplantıyı usulü dairesinde yönetmekle görevli Başkanvekiliyim. 

Geçen devre, sizin müracaatlarınıza benzer müracaatlarda bulunanlar oldu, ama yazık ki, 
onlar bu dönem bu müracaatlarını tekrarlama imkânını bulamadılar; çünkü, gittikleri yerde 
kaldılar. Onun için, bunları öğreneceksiniz... (ANAP sıralarından alkışlar) 

Devam buyurun Sayın Sancak. 
İSMAİL SANCAK (Devamla) — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar; mademki bu kürsü 

serbest kürsü, burada her şey konuşulabiliyor, o halde müsaade edin, konuşmama devam edeyim. 
Sayın Başkan, sayın üyeler; Sayıştayın denetim fonksiyonu, bütçe uygulamasının ilgili mev

zuatına uygun olarak yapılmasını sağlamakla kalmayıp, giderlerde verimlilik yanında, azamî 
tasarrufa riayet edilmesi ve kamu görevlilerinin bu konulardaki bilgi eksikliklerinin giderilme-
si açısından son derece önem arz etmektedir. > 

Sayıştayın, harcamaların doğruluğunu ve mevzuata uygunluğunu esas alan bir denetimi 
icra etmesi gerekmektedir. Bugüne kadar, özellikle Anavatan hükümetleri zamanında Sayışta
yın başarıyla uyguladığı doğruluk ve hukukîlik denetimiyle birlikte, program bütçe uygulama
sına paralel olarak, verimlilik, etkinlik ve tutumluluk kriterlerine dayanan, "performans 
denetimi" adıyla bilinen ve dünya sayıştaylarınca asıl denetim tekniği olarak kabul gören 
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denetim usulünü uygulamaya koyması ve elde ettiği verilere dayanarak harcama programlarını 
gerçekleştirme oranı; idarenin bu işlemlerinin verimliliği ve ekonomikliği hakkında Türkiye Bü
yük Millet Meclisine rapor vermesi, Sayıştay denetimine çağdaş,bir nitelik kazandırmıştır. 

x Biraz evvel, konuşmasının başından sonuna kadar Sayıştayı eleştiren arkadaşıma söylü
yorum : Bu yapılanlar doğru değil midir? 

Sayın Başkan, sayın üyeler; denetimlerden sonuç alınabilmesi için, Sayıştay denetim so
nuçlarını Türkiye Büyük Millet Meclisimize raporlarla bildirilen konuların, Meclisimizin ilgili 
komisyonlarında ve Genel Kurulumuzda behemehal ve ayrıntılı olarak görüşülüp, araştırılma
sı ve kamuoyuna maledilmesi ve ayrıca, tenkit konusu yapılan hususların, Yüce Meclisimizde 
çözüme kavuşturulması gerekmektedir. 

iktidarımız döneminde, Sayıştayın denetim görevini daha iyi yapması için gerekli olan kadro, 
ödenek, gerekli teçhizat, lojman ve hizmet binası gibi konularda bu anayasal kuruluşumuza 
yeterli imkânlar sağlanmıştır. Doğru mudur sayın sözcü? Doğru Yol Partisine sesleniyorum : 
Bunlar yapılmamış mıdır? 

ABDÜLBAKÎ ATAÇ (Balıkesir) — Böyle bir usul var mı? 
BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) — Sayııi Başkan, usul hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Ataç, değerli Grup Başkanvekiliniz söz aldığına göre, oturun da, ne 

diyor, anlayalım. 
Buyurun Sayın Daçe, . 
BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) — Hatip burada oturan bir milletvekiline hitap ederek' 'Böyle 

mi değil mi, yanlış mı doğru mu?" şeklinde soru sormaktadır. Bu, usule uygun mudur? 
BAŞKAN — Usule uygun değildir. Yazık ki, sabahtan beıri o kadar çok yanlış emsal gör

dü ki, o da bu yanlışa düştü! Mesele budur. Haklısınız, sizinle beraberim, usule uygun değildir. 
İSMAİL SANCAK (Devamla) — Sayın Başkanım, sayın milletvekilleri, belki usule uy

gun değildir. Doğruya karşı çıkmam mümkün değildir. 
BAŞKAN — Başkana ve Genel Kurula hitap edilir; ama, deminki arkadaşlarımız da -

hatırlayın- boyunları tutulmuş, gibi, hiç bu tarafa bakmadılar. Yalvarıyorum, Genel Kurula, 
ortaya söyleyin diye. Hep böyle söylüyorlar; onlar da bekliyor, sırası gelince, iadeli taahhütlü 
oluyor bu iş! 

Buyurun. 
İSMAİL SANCAK (Devamla) — Sayın Başkanım, belki usule aykırı bir yorumda bulun

dum veya soru sordum. Biz, yanlıştan dönmesini biliriz. 
Bu vesileyle, bu Anayasal kuruluşumuza yeterli imkânlar sağlanmıştır diyoruz. 
Şahsım ve grubum adına özellikle şunları söylemek isterim; Biz, devletin devamlılığına 

her zaman önem veririz. Devletin bütün kurumlarını kendi kurumumuz gibi görür ve onları 
her zaman en yüce makamlara yüceltmek.isteriz. Bizim dönemimizde devletin tüm kuruluşla
rına her türlü ilgiyi göstererek, etkinlik kazandırdık. Bunlardan birisi de Sayıştaydın 

Değerli milletvekilleri, mevcut iktidar, halen günlerini, biraz evvelki arkadaşımızın konuş
ması gibi, boş lafla geçirmektedir. Hani, "Benim işçim, benim köylüm, memurum, Bizi izle
meye devam edin" diyordunuz... Vergi affıyla çiftçiye ne verdiniz, memura ne verdiniz? Ama, 
sayılı zenginlere köşe döndürdünüz. Mademki bu kürsüde konuşmak serbest, ben de bunları 
soruyorum. 
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BAŞKAN — Efendim, tabiî, düşüncelerinizi bütçeyle irtibatlandırarak lütfen...w 
İSMAİL SANCAK (Devamla) — Namuslu vatandaşlar, size, eleştirilerinizin doğruluğu

nu, yanlışlığını sormayacak mıdır acaba? Elbette bir gün soracaktır. 
Hani milliyetçilik, ne oldu? Azerbaycan'da oluk gibi Türk kanı akarken, Bayındırlık Ba

kanı Sayın Kumbaracıbaşı'nın neler düşündüğünü duyduk ve öğrendik! 
BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) — Sayın Başkan, usul hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Bitirsin, ondan sonra. 
BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) —- Bitirdikten sonra ifade etmenin bir anlamı kalmaz ki... 
İSMAİL SANCAK (Devamla) — Akan kanlar Azerbaycan'ın iç meselesiymiş!.. 
BAŞKAN — Sayın Daçe, bitirsin söz vereceğim; 
İSMAİL SANCAK (Devamla) — Ezilen müslümanlara, yok edilmek istenen Türklere karşı 

seyirci kalmak, bizleri kahrediyor. Ne zaman kimliğimizi bulacağız? Muhalefetteyken Türki
ye'nin gerçeklerini görmediniz... ' 

BAŞKAN — Sayın Sancak, Bir dakika... 
Buyurun Sayın Daçe. 
BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) — Sayın Başkan, bizim iktidarımızın, Sayıştay dışındaki 

uygulamalar ve Azerbaycan'la ilgili politikalarımızın Sayıştay bütçesiyle bir ilgisi var mıdır? 
İstirham ediyorum.». Bu çerçeve içinde kalması gerekmeyecek mi Sayın Başkan? Uyarmak si
zin göreviniz değil mi? ' 

BAŞKAN — Efendim, başkan görevini yaptı. Yani, bir işitme engelli durumu yoksa, ne 
dedim ben? "Değerli düşüncelerinizi bütçeyle irtibatlandırmanızı rica ediyorum" dedim. Ama, 
iki cümledir; Azerbaycan bir kelime, Karabağ bir kelime. 

Şimdi, bir hatibe, bir milletvekiline kürsüde iki kelimede müdahale, bence acele olur; ama 
Bir cümle, iki cümle sonunda... Hatta, sabahleyin misal verdim; Sayın Genç̂  Meteoroloji büt
çesi üzerinde konuşurken yaklaşık 20 dakika konuştu, hayatı boyunca öğrendiği ne varsa an
lattı! Baktım, hâlâ Meteorolojiden haberi yok; dedim ki, "Sayın Genç, bütçeye davet ediyo
rum." "Geleceğim, çatladın mı?" dedi. Zabıtlarda var bunlar. "Bu ozon tabakasını kim del
di? ANAP'ın zamları deldi" dedi. 

Şimdi, afedersiniz, bu misali sabahleyin verdik, buna rağmen bir değerli sözcü çıktı dedi 
ki, "Burada bazen Başkan 'sadede gel* diye müdahale ediyor; bazen de aşağıdan Başkan "Sa
dede çağır" diye müdahale ediyorlar; ama burası hür kürsü, herkes istediğini söylemeli." Ben 
de, bunu da doğru bulmadığımı söyledim ve "Belki genelde haklısınız ama, burada çalışmala
rın zamanlamasını, çalışmaların usulünü, çalışmaların sırasını düzenleyen bir İçtüzük var. Lütfen, 
buna uymaya mecburuz, sizi de buna uymaya davet ediyorum ; burası Roma Senatosu değildir" 
dedim; hatırlarsınız bunları. Şimdi, değerli arkadaşım da aynı müdahaleyi yaptım; ama bakı
nız bir şey söyleyeyim : Ondan önce konuşan diğer grup sözcüleri motomo Sayıştay bütçesi 
üzerinde mi konuştular? 10 dakika sonra hepimiz iftar edeceğiz; Allah için söyleyin şimdi!.. 

DEVLET BAKANI MEHMET BATALLI (Gaziantep) — İftar vaktine kadar konuşabi
lirsin devam edin. 

BAŞKAN — Başka çare yok, böyle Sayın Bakan da dahil, herkes Başkanla bu kadar ala
kadar olursa, bize iltifatınız olur. Müteşekkirim. 

'i 
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Buyurun, siz de söyleyin Sayın Kerimoğlu. 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) — Sabahleyin beni susturdunuz, ben de saygı duy

dum, sustum. 
BAŞKAN — Evet, ben de teşekkür ettim, o takdirimin de değerini ilk fırsatta göreceksi

niz. Zannetmeyin biz bunları atlıyoruz. Rica ettim, kabul ettiniz; inanın takdir ettim ve teşek
kür ediyorum. 

Şimdi, buyurun devam edin Sayın Sancak. 
İSMAİL SANCAK (Devamla) -— Sayın Başkan, sayın milletvekili arkadaşlarım; özellikle 

Kerimoğlu arkadaşımız her zaman burada serbestçe, konuşulmasını ister. O zaman, bıraksın
lar ben de serbestçe konuşayım. 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) — Sayıştay bütçesi üzerinde istediğiniz kadar konuşun. 
İSMAİL SANCAK (Devamla) — Değerli milletvekili arkadaşlarım, bizim buradaki iddi

amız, devletin yıpratılmamasıdır, devletin hiçbir kademesinin yıpratılmamasıdır. Bunun adı Sa
yıştay da olsa, Danıştay da olsa, Anayasa da olsa, hepsi aynıdır. 

OSMAN SEYFİ (Nevşehir) -*- Sİz, sekiz senede, yıpratacağınız kadar yıprattınız. 
İSMAİL SANCAK (Devamla) — Tabiî, burada konuşan arkadaşlarımız, sürekli, Anava

tan Partisinin geçmişteki icraatından bahsederler. 
Doğrudur; Anavatan Partisi sekiz yıla damgasını vurmuştur; iyisiyle, kötüsüyle, her za

man tarihe mal olacak hizmetler yapmıştır. Siz İktidar oldunuz, sizin neler yapacağınızı şimdi 
bizler göreceğiz; bizler de sizi İzlemeye devam ediyoruz. Yalnız biz, hiçbir şekilde devletin hiç
bir kademesini yıpratmadık, yıpratmamaya da devam edeceğiz. (DYP ve SHP sıralarından gü
rültüler) Hatta, makamlar olarak da şunu söyleyebilirim; şu kürsünün bir saygınlığı varsa, Baş
kanlık makamının bir saygınlığı varsa... (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

Değerli arkadaşlar, beni dinleme lütfunda bulunmayan dinlemeyebilir; ancak, orada otur
duğu yerde kendini çok büyük havalarda görmek isteyenlere de sesleniyorum; Hepimiz aynı 
haklara sahibiz, Türkiye Cumhuriyetinin milletvekiliysek, bu çatı altında birleşmişsek, birbiri
mize katlanmak mecburiyetindeyiz. 

Şimdi, makamlara saygı yönünden dile getiriyorum : Burada dün bir konuşmacı arkada
şımızın söylediği şuydu; "Çankaya diyor, Devletin başı diyor..." 

Bunun Sayıştayla ilgisi var mı?" derseniz; Sayıştaytn ve bütün kurumların korunması için 
söylüyorum : Evet, bu şekilde, bir milletvekili arkadaşımızın, bir makamı rencide etmeye hiç
bir hakkı yoktur. Ne "Çankaya'nın başı" denebilir, ne de "Devletin başı" denebilir. Bu ülke
nin bir Cumhurbaşkanı vardır, Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanıdır. İsminden bahse
derken, "Sayın özal" dahi deme zahmetinde bulunmuyorlar. Biz, tam tersine, Sayın Başbaka
na, Türkiye Cumhuriyetinin Başbakanı olduğu için, "Sayın Başbakanımız" diye her zaman 
hitap ediyoruz. Hatta, Genel Başkanımız da dahil, hiçbir şekilde "Sayın Süleyman Bey" veya
hut da "Sayın Süleyman" demiyoruz. Bunun, devlete verdiğimiz kıymeti ortaya koyduğunu 
zannediyorum. Siz, istediğiniz kadar, Cumhurbaşkanlığına "Çankaya" deyin, Başbakana -
geçmişte söylediğiniz gibi- "Hükümetin başı" deyin, biz bunların hiçbirini söylemeyeceğiz. Biz, 
devlete olan saygımızdan dolayı, Cumhurbaşkanımıza "Sayın Cumhurbaşkanımız" ve şu an
da mevcut olan Başbakanımıza da "Sayın Başbakanımız" diyeceğiz. Millet bunu bizden bu 
şekilde bekliyor. Millet, bizi buraya kavga etmek için göndermedi. Ama sizler bu kavgayı, 
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çok basit hesaplar yüzünden, geçmişteki olan husumetleri devletin başına kadar taşımak sure
tiyle sürdürmek isterseniz, hem Sayıştayı yıpratmış olursunuz, hem Danıştayı yıpratmış olur
sunuz. O bakımdan, inşallah sizler hükümeti uyum içerisinde sürdürürsünüz ve biz size, ba
kan olarak da saygı gösteririz, Hükümet olarak da saygı gösteririz. Bu umut içerisinde olmak 
istiyoruz; ama, bu umut içerisinde olmadığımızı da söylemek istiyorum. 

YILMAZ OVALI (Bursa) — İhtiyacımız yok. 
İSMAİL SANCAK (Devamla) — İhtiyacınız olsa da olmasa da; ne zaman sıkışırsanız... 

Mesela, olağanüstü halin uzatılması söz konusu olduğu zaman bize ihtiyacınız olabilir. 
YILMAZ OVALI (Bursa) — İhtiyacımız yok, isterseniz verin, isterseniz vermeyin. 
İSMAİL SANCAK (Devamla) — Biz, geçmişte size süre tanıdık. Bir ay içerisinde her şeyi 

düzelteceğinizi söylemiştiniz. Bizim, ülkenin yararına olan konularda hiçbir şekilde kimseden 
talimat almaya ihtiyacımız yoktur. Eğer olağanüstü hali uzatacaksak, Grubumuz adına uzatı
rız, kısaltacaksak, Grubumuz adına kısaltırız veya buna katılırız ya da katılmayız. Bu, Grubu
muzun vereceği karara bağlıdır. 

• YILMAZ OVALI (Bursa) — İster katılın, ister katılmayın. 
İSMAİL SANCAK (Devamla) — Ama sizler, Hükümet olarak işinize geldiği zaman vergi 

affını burada oybirliğiyle kabul ettiniz, geçmişte fakirden yana olan bütün arkadaşlarımız, vergi 
affı konusunda zenginlerden yana tavır koydunuz. Ama sıra olağanüstü halin uzatılmasına geldiği 
zaman, biz desteklemiyoruz... 

BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) — Vergi affını dört sefer yaptınız. Kimden yana olduğunuz 
belli. 

İSMAİL SANCAK (Devamla) — Siz, işinize geldiği şekilde birbirinizi desteklersiniz; ama 
bizim, bir siyasî parti olarak, Anavatan Partisi olarak, muhalefet partisi olarak, her zaman 
devletten yana olacağımızı buradan söylemek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 1992 yılında da Sayıştayın, Meclisimiz 
adına denetimlere, bugüne kadar yaptığı gibi, bundan sonra da daha iyi bir şekilde devam et
mesini, bağımsız ülkemizin yararına tarafsız olarak yürütmesini ve 1992 malî yılı bütçesinin 
hayırlı uğurlu olmasını diler Meclise, Sayıştay mensuplarına ve yüce milletimize saygılarımı 
sunarım. (ANAP, DYP ve MÇP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sancak. 
Böylece, gruplar adına konuşmalar tamamlanmıştır. 
Şahsı adına, aleyhinde Karaman Milletvekili Sayın Osman Sevimli. 
Buyurun Sayın Sevimli. (MÇP sıralarından alkışlar) 
S. OSMAN SEVİMLİ (Karaman) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; vaktin çok geç 

olduğunu biliyorum, sözü uzatmak istemiyorum; onun için kısa konuşmaya gayret edeceğim. 
Zaten, Meclisimizin Sayıştayla fazla ilgilenmediği, şu anda salonda bulunan milletvekillerimi-
zin sayısından belli. Denetlemeyi, bizim adımıza Sayıştay yaptığına göre, sherhalde bu, onlara 
güveniyoruz demektir. 

Değerli milletvekilleri, öncelikle, memleketimizin, milletimizin son günlerde başına gelen 
felaketleri hepiniz biliyorsunuz; milletimizin başı sağ olsun, Cenabı Allah'ın rahmeti ölenlerin 
üzerlerine olsun efendim. 

Bu arada, hepinizin Ramazanı Şerifleri mübarak olsun. 
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Değerli milletvekilleri, biz burada daha çok güzel şeyler seyredeceğiz demektir. Geçen günkü 
ilk konuşmamızda "Birbirinizle olan atışmalarınızı bir kenara koysanız" dedik. 60 milyon in
sanımızın ayrı ayrı 60 milyon derdi var. Sizin her birinize, her insana, 60 milyon insana 60 mil
yon güzel bulmak lazım, 60 milyon doğru bulmak lazım. Mutlaka birinin beğendiğini diğeri 
beğenmeyecek; ama biz burada bulunan 450 milletvekili, 60 milyon insanın derdine çare ol
mak için geldik. 

Şimdi, Anavatan Partisinden bir arkadaşımız geliyor, bir şey söylüyor; ama Doğru Yol 
Partisindeki arkadaşlarımız hemen karşı çıkıyorlar. Şeffaf demokrasi var diyoruz, politika var 
diyoruz, bundan sonra daha iyi olacak diyoruz... İnşallah olsun, istemeyen namerttir; fakat 
Allah aşkına, bunu lütfen sadece sözle yapmayın. Vaktin dar olduğunu biliyorum; ama sami
mi olarak söylüyorum, hani Anadolumuzda bir söz vardır, affınıza sığınıyorum, "Aptalın av
rat boşadığı saat" deriz. Bu saatler, kafaların tam döngün olduğu saatlerdir, o nedenle de sözü 
fazla uzatmak istemiyorum. 

Sayıştay üzerinde bütün gerekli konuşmaları değerli arkadaşlarımız yaptılar, hatta o ka
dar çok söylediler ki, artan zamanda kavga etme fırsatını bile buldular. Onun için ben, uzun 
uzun, Sayıştay'ın yaptığı, yapacağı şeyleri sıralamak istemiyorum. Benim kafama takılan bir 
husus var. Sayıştay'ın üyelerini hükümet seçiyorsa -ki, sözde kalmış bunun taraflı olup olmaması-
bunlar tarafsız olarak nasıl Meclis adına görevlerini yerine getireceklerdir? 

Doğru Yol Partisi veya Hükümet, Anavatan Partisini suçluyor ve diyor ki, "Siz seçtiniz, 
sayıları değiştirdiniz, kendinize göre insanlar getirdiniz." Sizler, aynı şeyi yapmayacağınızı ta
ahhüt edebilir misiniz veya o seçilen insanlar da bu memleketin insanları değil mi? Yani, bu 
memleketin insanı olabilmek için illa bir siyasî parti kanadında olmak mı gerekiyor? Her hü
kümet değişikliğinde, diğer insanlarımıza hayat hakkı tanımayacak mıyız veya böyle gelen si
yasî partilerin, siyasî fikirlerini yansıtmayan veya onların paralelinde olmayan bürokrat kesi
mindeki insanlarımız, devlet kademelerindeki insanlarımız, eğer o iktidarın fikrînde değilse, 
bu memleketin evladı olması hasabiyle, nasıl adaletli hükmedecek, nasıl adaleti tecelli ettire
cek ve nasıl Sayıştay makamındaki arkadaşlarımız görevlerini hakkaniyetle yerine getirecekler? 

Biraz önce Hükümet kanadından Anavatan sözcüsü arkadaşımız konuşurken laf atıldı ve 
"Sizin fikirlerinize ihtiyacımız yok" denildi. Halbuki, asıl onların fikirlerine ihtiyacınız var. 

AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) — Tebrik ederim. 
S. OSMAN SEVİMLİ (Devamla) — önce, öyle denildi efendim. 
AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) — Yok öyle bir şey. 
S. OSMAN SEVİMLİ (Devamla) — Peki, düzeltelim efendim. Karamanca konuşacaktım, 

ama, vazgeçiyorum. 
Hep birbirimize ihtiyacımız var. 
AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) — Neymiş o Karamanca konuşmak? 
S. OSMAN SEVİMLİ (Devamla) — Onu dışarıda söyleyeyim efendim. 
Muhalefet olmasaydı -ki, dün siz muhalefettiniz- bugün siz iktidar olamazdınız. Hûr gör

meyin harabeyi, nice viranelerde hazine vardır; tek büyük, Cenabı Allah'tır, ondan başka bü
yük tanımadım, tanımam, insanların hepsi bir baş ağrısının hakkından gelemiyorsa, akşam 
oldu diye açlığa bile tahammül edemiyor, sabırsızlık gösteriyorsa, ne yapabiliriz? Nihayet, he
pimiz birer insanız. öyleyse, büyüklük Allah'a mahsustur. Biz, muhalefetiyle iktidarıyla, yani 
şu mukaddes çatının altında 450 milletvekilimiz, 450 kıymetli insanımız, 450 kardeşimiz, 
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60 milyon insanın derdine deva olmak için geldik. Ben bu duygularımı her gelişimde tekrar 
edeceğim. Ya siz bize öğreteceksiniz demokrasiyi ya biz size öğreteceğiz. 

Bakın, özür dileyerek bir şey daha söyleyip, bağlayacağım sözlerimi. Memleketimiz bü
yük sıkıntı içindedir. Güneydoğumuzdaki insanlarımızın, bizim insanlarımızın üzerinde oyun 
oynanmaktadır. O insanlar kullanılmaktadırlar. O insanlar bizim kardeşlerimizdir; oradan bir 
felaket haberi vardır. Ermeniler, Azerbaycan'daki insanlarımız üzerinde felaket bulutları estir
mekte, o insanlar katledilmektedir. 

Geçenlerde AGİK toplantısından gelirken, Uluç Beyle beraber kısa bir yolculuğumuz ol
du; AGİK toplantısında, çektikleri sıkıntıyı anlattığı zaman, inanın ben de üzüldüm. Yani, her 
yerde bizim insanımızın yalnız olduğunu biliyoruz. Birlik ve beraberlik içinde olacağımız, bir
birimizle kenetleneceğimiz çok anlamlı günlerde, biz, sadece iktidar-muhalefet kavgası ediyo
ruz. Buradaki kavgayı televizyondan o insanlara gösterip, ondan sonra da bu memleketteki 
anarşinin bitmesini istememiz, abesle iştigalden başka bir şey değildir. Kendisi kavgadan arın
mayan, kendisi kavgayı bir kenara koymayan Meclisin, insanlardan terörü kesmesini istemesi 
yanlıştır; bunlarla önleyemezsiniz. Birbirimizin fikirlerine saygı duymak mecburiyetindeyiz. (DYP 
sıralarından "Sayıştaya gel" sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Sevimli, toparlayın lütfen. 

S. OSMAN SEVİMLİ (Devamla) — Ben, bu fikirlerin tersliğinden bahsetmek istiyorum. 
Ben bunu söyledim; Sayıştay hakkında bütün arkadaşlarımız gerekli her şeyi söylediler. Biz 
istiyoruz ki, Sayıştay üzerinde Hükümet kendi ağırlığını koymasın. Kendi üzerinde hükümet 
ağırlığı olan bir Sayıştay, bütçeyi nasıl denetleyecek, harcamaları nasıl denetleyecek? Kendini 
denetleyen kurum var mı? Bundan önce Anavatan Hükümeti vardı, sayısını kesin bilemediği
miz bir sürü fon kurulmuş, hükümetin kendisi bile denetleyememiş, Sayıştay nasıl denetlesin? 
Denetlemeye kalktığı zaman, hükümet, onun denetlemesine müsaade edecek mi? 

Biz, İçendi vicdanında devletini ve milletini severi, 450 milletvekili adına, bu memlekette 
yapılan bütün gelirleri ve bütün giderleri hakkıyla denetleyen bir Sayıştay istiyoruz. Çağın ge
risinde kalmayan, elektronik teçhizatıyla ve kendi iç bünyesindeki bütün sıkıntılarını halletmiş 
ve halledilmesinde bize düşen bütün görevleri yerine getirilmiş bir Sayıştay istiyoruz. 

öncelikle, her şeyin üzerinde, birbirini seven 450 milletvekilinin olduğu bir Büyük Millet 
Meclisi istiyoruz. 

Hepinizin iftarı mübarek olsun. Saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sevimli. 
Sayın milletvekilleri, böylece Sayıştay Başkanlığı Bütçesi üzerindeki görüşmeler tamam

lanmıştır. 
Bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Bölümleri okutuyorum : 
L — Sayıştay Başkanlığı 1992 Malî Yılı Bütçesi 
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Prog. 
Kodu 

B : 47 11 . 3 . 1992 

A — CETVELİ 

A ç ı k l a m a 

O :2 

Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 135 569 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 İnceleme, Yargı ve Karar Hizmetleri 62 921 000 000 

BAŞKAN— Okunmuş bulunan bölüm üzerinde bir değişiklik önergesi vardır, okutuyo
rum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Cetvelde görülen değişikliğin, aşağıdaki gerekçeyle kabulünü arz ve teklif ederiz. 

.bdülbaki Ataç 
Balıkesir 

Mehmet Kerimoğlu 
Ankara 

Fahri Gündüz 
Uşak 

Fethiye özver 
Tekirdağ 

Kamer Genç 
Tunceli 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Benim imzam yok. 
DİVAN KÂTİBİ HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli) — O zaman, doğru dürüst ya

zın da okuyalım. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Size soracak değiliz. 
DİVAN KÂTİBİ HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli) — Siz şildiniz mi adınızı? 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Evet. 
BAŞKAN — Okuyunuz : 

Alt program Ödenek türü Faaliyet - Proje Harcama kalemi 

01 1 001 200 

önerilen miktar (düşülen) Toplam 

1 000 000 000 1 000 000 000 

Gerekçe : Sayıştay Başkanlığı 1992 Malî Yılı bütçe teklifinde "Yurt Dışı Geçici Görev 
Yolluğu" olarak 2 milyar 30 milyon lira ödenek yer almaktadır. * 

1992 yılı bütçesinin bir tasarruf bütçesi olduğu ve bu ilke doğrultusunda hazırlandığı göz 
önüne alınarak yukarıda belirtilen miktarda ödeneğin azaltılması uygun görülmüştür. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katıl

mıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI MEHMET BATALLI (Gaziantep) — Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
Önerge sahibi söz istiyor mu?.. 
ABDÜLBAKÎ ATAÇ (Balıkesir) — İstemiyorum. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Bölümü okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
A — CETVELİ 

Prog. 
Kodu A ç ı k l a m a Lira 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 1 050 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler...Etmeyenler... Kabul edilmiştir. ' 

GENEL TOPLAM 199 540 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Böylece, Sayıştay Başkanlığı bütçesinin bölümleri kabul edilmiş bulunmaktadır. 

2. — Sayıştay Başkanlığı 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Sayıştay Başkanlığının 1990 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesi

ni oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Prog. 

101 

111 

900 

A ç ı k l a m a 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. _ 
İnceleme, Yargı ve Karar Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmet Programlarına Dağıtılama
yan Transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Genel ödenek 
toplamı 

16 820 000 000 

22 172 000 000 

930 000 000 

Toplam 
harcama 

15 275 351 503 

20 499 011 064 

873 887 607 

İptal edilen 
ödenek 

1 544 648 497 

1 672 988 936 

56 112 393 

GENEL TOPLAM 39 922 000 000 36 648 250 174 3 273 749 826 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Böylece, Sayıştay Başkanlığının 1990 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiş bu
lunmaktadır. 

Sayıştay Başkanlığının 1992 malî yılı bütçesi ile 1990 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiş 
bulunmaktadır. 

1992 malî yılı bütçesinin, Sayıştayın Değerli Başkanının şahsında, güzide mensuplarına 
hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. (Alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, çalışmalarımıza program gereğince devam etmek için, saat 19.00'da 
toplanmak üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 17.46 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 19.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Yılmaz Hocaoğlu 
KÂTİP ÜYELER : Halil İbrahim Artvinli (Kocaeli), Ali Günaydın (Konya) 

— • „ - o - ı , 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 47 nci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu 
açıyorum. 

Görüşmelere devam ediyoruz. 

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

1. — 1992 Malî Ydt Genel vs Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kamum Tasardan 
ik 1990 Mali Yüt Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluklar Kesinhesap Kanunu Tasardan (1/325, 
1/326; 1/262, 3/142; 1/263, 3/141) (S, Soydan: 25, 26; 48,46) (Davam) 

D) ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI 
1, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 1992 Mali Ydt Bütçesi 
2. Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 1990 Mali Ydt Kesinhesabt 7 

BAŞKAN — Program uyarınca Anayasa Mahkemesi Başkanlığının bütçesi ve kesinhesa-
bının görüşmelerine başlıyoruz. > ' . 

Komisyon ve Hükümet buradalar. 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı bütçesi üzerinde grupları ve şahısları adına söz almış bu

lunan sayın üyelerin adlarını arz ediyorum: Refah Partisi Grubu adına Bayburt Milletvekili 
Sayın Bahattin Elçi, Doğru Yol Partisi Grubu adına Nevşehir Milletvekili Sayın Osman Seyfi, 
Anavatan Partisi Grubu adına Kastamonu Milletvekili Sayın Murat Başesgioğlu, Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Grubu adına Ankara Milletvekili Sayın Mümtaz Sosyal, şahısları adına, lehinde 
Çorum Milletvekili Sayın Muharrem Şemsek, aleyhinde Yozgat Milletvekili Sayın Mahmut 
Orhon. 

tik konuşmayı yapmak üzere Refah Partisi Bayburt Milletvekili Sayın Bahattin Elçi, bu
yurun efendim. 

RP GRUBU ADINA BAHATTİN ELÇİ (Bayburt) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 1992 malî yılı bütçesi üzerinde Refah Partisi Grubunun görüş
lerini sunmak üzere, huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Bu vesileyle, gerek Grubum, gerekse 
şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bilindiği gibi, insanlar topluluk halinde yaşamak zo
rundadırlar. Topluluk halinde yaşıyorlarken, belirli kaidelere, kurallara riayet ederek yaşamak 
durumundadırlar. Bilindiği gibi, hukukta herşey insan içindir. İnsanın mutluluğu, barışı ve re- . 
fahı için kurallar konur; Kurallar, orijini itibariyle, ilahî olabileceği gibi, beşeri de olabilirler. 
Bütün kuralların temel gayesi insanı mutlu kılmak, huzurlu kılmak, barış içinde, refah içinde 
mutlu kılmaktır, işte, insanlar topluluk halinde yaşarlarken, konulan bu kuralların tümüne 
birden "hukuk" deniyor. Hukuk, basitçe, kurallar bütünüdür. Hukukun tepesinde anayasa 
var. Anayasalar, bilindiği gibi, siyasal iktidarı temel hak ve özgürlükler 
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karşısında sınırlandıran bir toplumsal sözleşme niteliğindedir; bu mahiyeti itibariyle, bunun 
yanında, bağlayıcı ve genel ifadeleri de içermektedir. 

Kronolojik olarak anayasa tarihine bakıldığı zaman, ilk kez İngiltere'de 1215'te Magna 
Carta ile iktidarın sınırlandırılmasını görüyoruz. Anayasalar Osmanlıda 1808 Senedi ittifakla 
başlamış, 1839'da Islahat Fermanı, 1876'da Kanuni Esasi, (ilk Kanuni Esasi) 1921 Anayasası, 
1924 Anayasası, 1961 ve 1982 Anayasalarıyla bugüne kadar gelinmiştir. Anayasa tarihinden 
bahsederken, şunu da belirtmeden geçemeyeceğiz: Birçok arkadaşımızın da pekâlâ bilebileceği 
gibi, aslında 1215 tarihli Magna Carta'dan altı asır önce, Hazreti Peygamber Medine'ye gittiği 
zaman, Hicrette, oradaki Yahudiler, Müşrikler, Hıristiyanlarla birlikte, dört topluluğun ilk ya
zılı anlaşmasını yapmıştır ve ilk yazılı anayasa metni budur; 622 yılında yazılan bu metin 53 
maddeliktir. 

Tpplum, teşkilatlandığı zaman, örgütlendiği zaman, kendi ihtiyaçlarının görülmesi için, 
yasama, yargı ve yürütme şeklinde örgütlenmektedir. Bilindiği gibi, demokrasilerde bu üç kuv
vet, üç erk, birbirleriyle çelişmeden, çatışmadan, birbirlerine müdahele etmeden birlikte kamu 
hizmeti görürler. 

Bilindiği gibi, dcmekrotik ülkelerde esas olan, milletin iradesidir. Millet iradesini temsilci
leri vasıtasıyla kullanmaktadır. Yasama işlevi, meclis; yürütme işlevi, hükümet; yargı işlevi ise 
bağımsız mahkemeler eliyle kullanılır. Yasama faaliyeti yürütülürken, yargı faaliyeti yürütü
lürken, yürütme faaliyeti yürütülürken, hatta Anayasa Mahkemesi görev yaparken, bütün bunlar, 
milleti temsilen, milletin verdiği yetkiye dayanılmak suretiyle ve millet adına yapılır; ama Ülke
mizde, özellikle 1921,1924,1961,1982 Anayasalarının, bilindiği gibi, olağanüstü hallerin birer 
ürünü olmak bakımından, demokratik olup olmadıkları tartışılmaktadır. Esasen, bilindiği gi
bi, bütçeyi müteakip, Türkiye'nin gündemine, Meclisin gündemine Anayasa değişikliği gele
cek ve bu konu enine boyuna tartışılacaktır. Şu kesin bir gerçektir ve bu konuda hemen her 
kesimde bir mutabakat vardır ki, mevcut 1982 Anayasası Türk toplumunun gerisinde kalmış
tır, antidemokratik bir Anayasadır ve bu Anayasayla toplumsal gelişmemizi gerçekleştirmemiz 
mümkün değildir. 

Biz bu noktada, 1982 Anayasasının bazı eleştirilen yönlerini özetledikten sonra, özellikle 
olması gereken anayasa kurumları, ilkeleri etrafında görüşlerimizi sunmak istiyoruz. 

Bilindiği gibi, 1982 Anayasası 12 Eylül'ün kalmtıtarındandır; hatta buna, basit, amiyane 
tabirle "generallerin Anayasası" denmektedir. 

Bu Anayasa, demokratik değildir, çoğulcu ve katılımcı değildir. Millete rağmen, millet için 
yapılmıştır ve sözde ve şekilde referanduma sunulmak suretiyle millete dayatılmış bir Anayasadır. 

Bu Anayasada, demokratik olup olmadığı tartışılan Millî Güvenlik Kurulunun varlığı, ya
pısı, görevleri; Askeri Şûra kararlarının kesin olması, yargı denetiminden uzak bulunması; de
ğiştirilmeyen, değiştirilemeyen, değiştirilmesi teklif dahi edilemeyen birçok hükümlerin bulun
ması, temel hak ve özgürlüklerin önünde birtakım engellerin var olduğu, temel hak ve özgür
lüklerin özüne dokunan sınırlamaların yer aldığı bir Anayasadır. Bu arada, uluslararası ant
laşmaların, yine, yargı denetiminin dışında kaldığını da üzüntüyle belirtmek istiyoruz. Yani, 
demokratik bir Anayasa, milletin iradesiyle yapılan yasaların Anayasa Mahkemesinin yargı de
metimi altında olmasına rağmen, onun da üstünde; milletlerarası antlaşmaların, milletin ira
desinin üstünde sayılmasının izahını yapmak, demokratik bakımdan mümkün olmasa gerek. 
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Anayasa Mahkemesi, bîr kurum ve bir müessese olarak ilk defa 1961 yılında, 1961 Anaya
sasında yer almış ve 1982 Anayasasında da bir müessese olarak varlığını sürdürrnüştür. Yine, 
bilindiği gibi, Anayasa Mahkemesi, kanunların, kanun hükmündeki kararnamelerin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün yargısal yönden denetimini yapmaktadır. Aynı zamanda, 
"Yüce Divan" sıfatıyla Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu üyeleri ve yüksek yargı organları 
mensuplarının görevleriyle ilgili suçlarından dolayı da vazife ifa etmektedir. Anayasa Mahke
mesi, bir bakıma Anayasanın bekçisi konumundadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1961 Anayasasındaki Anayasa Mahkemesiyle, 1982 Ana
yasasındaki Anayasa Mahkemesi arasında hem teşkili açısından, hem sayısal ve hem de mahi
yet açısından basit farklar vardır. 1961 Anayasasında 15 asıl ve 5 yedek üyeden teşekkül eden 
Anayasa Mahkemesi; 1982 Anayasasında 11 asıl ve 4 yedek üyeye indirilmiştir. Keza, 1961 Ana
yasasında, yüksek yargı organlarıyla Parlamento tarafından seçilen üyeler, 1982 Anayasasıyla 
çok daha değişik bir prosedür içerisinde yürütme organının başında bulunan Cumhurbaşkanı 
tarafından seçilmektedir. Bu durumuyla Anayasa Mahkemesinin üye sayısı ve teşekkülü açı
sından görülen bu farklılıklar, elbette, bu mahkemenin, icranın mı, yoksa yasamanın mı tesiri 
altında kaldığı konusunda haklı şüpheler uyandırabilmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bilindiği gibi, anayasa mahkemeleri, bütün yasama, 
yürütme ve yargıyı, idarî makamları bağlayan kurallar koyar. Hâkimiyetin, kayıtsız şartsız, millet 
adına kullanıldığı bir meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Anayasanın 6 ncı maddesi, mil
lete, bu egemenliği yetkili organlar eliyle kullanma imkânı sağlamıştır. Millet, yasama yetkisi
ni meclisi, icra yetkisini hükümeti, yargı yetkisini de bağımsız mahkemeleri eliyle kullanır. Ana
yasa Mahkemesi de, bir yüksek yargı organıdır. Yetkisini, millet adına kullanmaya mecbur ol
duğu bir yargı organıdır. Anayasanın 153 üncü maddesinin son fıkrasında, Anayasa Mahke
mesi kararlarının yasamayı, yürütmeyi, yargı organlarını ve idari makamları bağlayacağı açık
ça yazılıdır; ancak, bunun yanında, aynı maddenin ikinci fıkrasında, Mahkemece bir kanunun 
iptaline gidildiği takdirde, Mahkemenin kanun koyucu gibi hareketle, yeni bir uygulamaya yol 
açacak şekilde hüküm tesis edemeyeceği açıkça belirtilmiştir. Yine, Anayasamızın 153 üncü mad
desinin dördüncü fıkrasında, bir kanunun iptali halinde, ortaya hukukî bir boşluğun çıkacağı 
ve bu boşluğun ancak ve ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yeni bir kanunla dol
durulabileceği açıkça hükme bağlanmıştır. 

Yukarıdan beri yaptığım bütün bu hukukî açıklamanın sonucu şudur: 

1. Anayasa Mahkemesi, kararlarında, millet iradesini gözetmek zorundadır. 
2. Anayasa Mahkemesinin iptal kararı, yeni bir hüküm tesisi anlamına gelmez, kimse de 

kendisini bu anlamda yetkili göremez. 
3. Anayasa Mahkemesinin iptal kararı halinde ortada hukukî bir boşluk vardır. Hiç kim

se, "ben bu boşluğu Anayasa Mahkemesi içtihadıyla doldurmaya yetkiliyim" diyemez. 

Hal böyle iken, Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Özden'in tutumuna kısaca değinmek • 
istiyorum. 

SABRÎ YAVUZ (Kırşehir) — Olayı kişiselleştirrneyelim. 
BAHATTİN ELÇİ (Devamla) — Tüzel ve özel; onlar hep iç içedir. Bu konuda sizinle tar

tışmaya girmek istemiyorum. Siz dinleme durumundasınız; lütfen dinlemeyi öğrenin, ondan 
sonra gelin buraya. 
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COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Saygılı ol, saygılı ol! Buradakilerin hepsi dinlemeyi bi
len insanlardır. 

BAHATTÎN ELÇt (Devamla) — Sayın Başkan, lütfen... 
' BAŞKAN — Efendim, Başkan ne desin?! Cumhurbaşkanlığı bütçesini hepimiz hatırlıyo

ruz, diğer bütçeleri de hatırlıyoruz!.. Sayın özden de Anayasa Mahkemesinin şerefli Başkanı. 
Zatı âliniz grup sözcüsü sıfatıyla bazı konulara temas etmek istediniz. 

BAHATTÎN ELÇt (Devamla) — Ne söylediğimi biliyorum tabiî. 
BAŞKAN — Arkadaşımız kehanet ehlidir (!) Ne söyleyeceğinizi ifade etmeden, "oraları 

söyleme" dedi. Başkan ne desin bu işe?! tşte böyle, ancemaat idare ediyoruz!.. (RP sıraların
dan alkışlar) 

SABRt YAVUZ (Kırşehir) — "Özden hakkında" dedi ya... 
BAŞKAN — Şimdi var mı efendim?.. Biraz ciddi olsak... Daha ağızından kelime çıkma

dan müdahalenizin bir manası var mı?.. 
SABRt YAVUZ (Kırşehir) — "Özden hakkında" dedi. 
BAŞKAN —- Efendim, buyurdunuz ki; "kişiselleştirmeyelim." öyle değil mi? O da dedi 

ki; "özel, tüzel, dinlersen göreceksin, güzel.." Sabret. 
Devam edin, buyurun Sayın Elçi. (RP sıralarından gülüşmeler) 
BAHATTtN ELÇt (Devamla) ~ Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın milletvekilleri, tüzelkişiliği, özel kişilerden soyutlamak mümkün değildir. Burada 

bir kurumu konuşuyoruz; bunun eleştirisini yapıyoruz. Bu kurumun başındaki ya da mensubu 
bir sayın üyenin tutumu bu arada konuşulursa, elbette ki, bu tenkitlerimizden, bu eleştirileri
mizden alınması gereken dersler vardır. Tabiî muhatabımız da, siz değilsiniz. 

1961 yılından bu yana, birçok değerli hukuk adamlarımız Anayasa Mahkemesine başkan
lık yapmışlardır. Ne var ki, bu başkanlardan birçoğu gerçekten bir hâkim için elzem olan sus
kunluğunu muhafaza etmiş, kararlarıyla konuşmuş, istisna kabilinden birkaçı makamlarını ge
reksiz tartışmalara alet etmişlerdir. Üzülerek ifade edelim ki, şu andaki Anayasa Mahkemesi 
Başkanının dufumu da budur. Bugünkü Sayın Anayasa Mahkamesi Başkanı: 

1. Millet adına değil, arz edeceğim bazı konularda, nefsinde muhafaza etmesi gereken şahsî 
düşünceleri adına konuşabilmektedir. 

2. Bu Anayasa Mahkemesi Sayın Başkanı, iptal kararından doğan hukukî boşluğu, kesin 
hüküm ifade etmeyen, kendine özgü fikirlerle doldurmaya çalışmaktadır. 

3. Bu Anayasa Mahkemesi Sayın Başkanı, Meclisin bir parçası plan tnsan Hakları Komis
yonunun raporlarına, yine kendi fikirleriyle, o fikirleri doğrultusunda karşı durmaya çalışmakta, 
kendisini, milletin iradesinin de, Meclisin de üzerinde görebilmektedir. 

4. Bu Anayasa Mahkemesi Sayın Başkanı, Meclis tarafından çıkarılan bir kanunu, Ana
yasa Mahkemesi iptal etmediği halde -YÖK Yasasındaki kılık kıyafet serbestisini kastediyorum-
müzakereler esnasında ortaya konulan hukukî mütalaayı, âdeta kanunu, hukuken iptal edil
miş anlamına getirmeye çalışarak, polemik ve spekülasyon yapmaya çalışmaktadır. 

5. Bu Anayasa Mahkemesi Sayın Başkanı, bir mahkeme başkanı hüviyetiyle makamını 
muhafaza etmek şerefi varken, makamını alet ederek, bir avukat edasıyla Anayasa Mahkeme
sinin saygınlığına gölge düşürebilmektedir. 
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Bu konuda son söz olarak şunları söylüyoruz: , 
Anayasa Mahkemesi, bir denetleme kuruludur. Onun, Anayasada, Türk Milletinin nez-

dinde saygın bir konumu vardır. Bu saygınlığa gölge düşürmeye Anayasa Mahkemesinin Baş
kanının bile yetkisi yoktur diyoruz. 

ZÎYA HALİS (Sivas) — Senden mi öğrenecek!.. Saygısı vardır tabiî!.. 
BAŞKAN — Sayın Elçi, toparlamanızı rica ediyorum. 
BAHATTİN ELÇİ (Devamla) — Toparlıyorum efendim. 

' Anayasa değişikliği gündeme geldiği zaman, değiştirilmesini istediğimiz hususları kısaca 
arz edip, sözlerimi bitirmek istiyorum. 

1982 Anayasasından, temel insan hak ve özgürlüklerinin önündeki bütün taşlar kaldırıl
malıdır. Paris Şartında da belirtildiği gibi, devletin birinci görevi, insan hak ve özgürlüklerini 
sağlamaktan ibarettir. Bu insan hak ve hürriyetleri, devletin kişilere bahşettiği birer ikram de
ğildir; Allah'ın, insanlara, doğuştan bahşettiği nimetlerdir. Bunların güvence altına alınması, 
korunması, geliştirilmesinin sağlanması, devletin birinci görevidir. Bu hususta, 1982 Anayasa
sındaki sınırlandırmalar kaldırılmalıdır. 

Anayasada bir sosyal denge kurulabilmelidir; işçiyle işveren arasında, yöneticiyle yöneti
len arasında... 

Anayasa, hukukun üstünlüğüne dayanmalıdır. Bir başka ifadeyle, hukuku koyanlar, önce 
hukuka kendileri uymalıdırlar; bunun tedbirleri alınmalıdır. Bu da, bilindiği gibi, ancak, tam 
yargı bağımsızlığının güvence altına alınmasına bağlıdır. 

Anayasa, çoğulcu bir rejim öngörmelidir. Tüm düşünce ve eğilimlere, parti, dernek, sen
dika Ve vakıflara örgütlenme hakkı verilmelidir. 

Anayasa, kişiyi, devlet otoritesine karşı koruyabilmelidir. Temel hak ve özgürlüklerin hangi 
hallerde sınırlanabileceği, açıkça, Anayasaya yazılmalıdır. 

Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilmelidir. ı 
özet olarak, Anayasada olması gereken değişiklikleri ifade ettim. Bu vesileyle, Anayasa 

Mahkemesi Başkanlığının 1992 bütçesinin hayırlı olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyo
rum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Elçi. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Nevşehir Milletvekili Sayın Osman Seyfi. 
Buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA OSMAN SEYFÎ (Nevşehir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Doğru Yol Partisi Grubunun, Anayasa Mahkemesi bütçesi hakkındaki görüşlerini arz etmek 
için huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Gerek şahsım, gerekse Grubum adına hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bir ülkede hukukun hâkimiyeti ve hukukun üstünlüğü 
çok önemli bir konudur. îdare edenlerin keyfî hareketlerinin önlenmesi, fertlerin huzur, sü
kûn, refah ve saadetlerinin temini, ancak hukuka bağlı devlet, hukuk devleti içinde mümkündür. 

Şurasını unutmamak, hatırdan çıkarmamak gerekir ki, devletin varlığının sebebi, insanla
rın, huzur, sükûn, refah, saadet içinde ve yarınlarından emin olarak yaşayabilmelerini temin 
etmektir. Devletin asıl varoluş gayesi de budur. 
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Gerek idare edenler, gerekse idare edilenler, hukuk kaidelerine uymakla yükümlüdürler, 
ancak bunun gerçekleşmesiyle hukuk devletinden bahsedilebilir; adalet, böyle bir ortamda ge
lişir ve böyle bir ortamda tahakkuk eder. Bunun aksi, adaletsizliktir; bunun aksi keyfiliktir; 
bunun aksi, zulümdür; zulüm ise, payidar olamaz. Adalet mülkün temelidir, devletin temelidir. 

İdare edenlerin bizzat riayet edecekleri kaidelerin başında, o devletin anayasası gelir. Bu
nu, diğer kanunlar, tüzükler, yönetmelikler ve diğer kaideler takip eder. Anayasalar, bir devle
tin siyasî yapısını kuran, ana organların ve fonksiyonlarını, bunların birbirleriyle münasebet
lerini, karşılıklı görev ve yetkilerini belirten, devlet karşısında vatandaşların ana hak ve hürri
yetlerini belirleyen ve bunları teminat altına alan kuralları ihtiva ederler. Anayasa, ülkenin te
mel kanunudur, temel yasasıdır. Çıkacak kanun vesair mevzuatlar, Anayasaya aykırı olamaz
lar. Buna, kanunlar hiyerarşisi veyahut da anayasaların üstünlüğü prensibi denir. 

Bu sebeple, Anayasayı meydana getiren kurallar, o ülkenin siyasî, sosyal, kültürel, tabiî, 
hatta evrensel çeşitli şart ve icaplarının bir sentezi-mahiyetinde olurlar veyahut da öyle olması 
lazım gelir. Aksi takdirde, bu anayasalar, buna uymayan anayasalar, o ülkede, yabancı bir mi
safir durumuna düşerler, tezce de yürürlükten kaldırılırlar, giderler. 

21 inci yüzyıla girmemize 8 yıl kala, Türkiye'de, gönül isterdi ki, Türk Devleti anayasa 
meselesini halletmiş olsun; ama, ne çare ki, 150 yıldır, bu husustaki çeşitli münakaşalara rağ
men, Türkiye Cumhuriyeti, daha anayasa meselesini halledememiştir. Bu konuyu neden halle
demedik; bu hususta düşünmemiz gerekir. 

Bu konuda, 1876, 1921, 1924, 1961 ve 1982 Anayasalarında gördüğümüz ortak özellik, 
katılımcı olmayışları, hepsinin empoze anayasalar niteliğinde olmalarıdır. Biz, Grup olarak, 
ilk nedenin bu olduğunu düşünüyoruz. Hepsinde de halkın katılımı yoktur, hepsi de birbirleri
ne tepki anayasası olmuşlardır. 1876 Kanun-î Esasisinden başlayıp tetkik ettiğimizde, durum 
açıkça görülür. 

1921 ve 1924 Anayasaları, "Ya istiklal ya ölüm" parolasının atıldığı bir dönemde yapıl
mışlardır. Varlık ve yokluk mücedelesi veren bir milletin, anayasa tartışmaları yapması bekle
nemezdi. Zaten bunu da, bu anayasalar için çok görmüyoruz. 

1961 Anayasası, 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra yapılmış, 1950-1960 arasındaki İktidara 
ve 1924 Anayasasına karşı bir tepki anayasasıdır. 

1982 Anayasası, 12 Eylül şartlarında, 1961 Anayasasına bir tepki, empoze anayasası ve 
yasaklar anayasası olarak yürürlüğe girmiştir. Çok şeyleri yasaklamıştır; partileri yasaklamış
tır, siyasîlerin faaliyetlerini yasaklamıştır. Aradan on sene dahi geçmemiştir; o yasaklanan si
yasîlerin hepsi buradadırlar; ama yasaklayanların hiçbirisi yoktur. (DYP ve SHP sıralarından 
alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, 1982 Anayasasının ihtiyaçlara cevap vermediği, veremeyeceği, ar
tık, toplumca ve siyasî partilerce kabul edilmiştir. Nitekim, yeni kurulan Hükümetimiz, bu hu
susu, programına ve koalisyon protokolüne almış bulunmaktadır. Mecliste okunan hükümet 
programında aynen şu cümleler ve paragraflar vardır: ' 

"Ülkemizin, günümüzün siyasal, sosyal ve ekonomik koşullarını dikkate alan, çağdaş, ka
tılımcı ve tam demokratik bir anayasaya ihtiyacı vardır. Türkiye'nin ihtiyacı olan anayasa, hu
kukun üstünlüğünü vazgeçilmez ilke sayan, tam demokratik, çoğulcu sistemi öngören çağdaş 
bir anayasa olmalıdır. 
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Böyle bir anayasanın, siyasî pratiler başta olmak üzere, ülkedeki ilgili kuruluşların ve hal
kımızın uzlaşması sonucu oluşmasını önermekteyiz. Şuna kesinlikle inanıyoruz ki, katılımcı 
demokrasilerde genel mutabakat, anayasaların kalıcılığının temel şartıdır. 

özetlemek gerekirse; ülkemiz, çağdaş, tam demokratik bir sivil toplum anayasası ihtiyacı 
içindedir. Böyle bir anayasa hazırlamanın onurunun-bu Parlamentoya ait olmasını yürekten 
diliyorum. 

Hükümetimizin bu dileklerine, Doğru Yol Partisi Grubu olarak katılıyoruz ve bu hususta 
her desteği vermeye hazır olduğumuzu bir kere daha bu kürsüden ifade etmek istiyoruz. 

Yalnız burada şu hususu özellikle vurgulamak istiyorum: Kimi anayasaların eksik ve be
ğenmediğimiz taraflarının olması, ihtiyaçlara uymaması, hiç kimseyi buna uyma yükümlülü
ğünden kurtaramaz, anayasa hükümlerinin, üstün hukuk kaideleri olma niteliğini ortadan kal
dırmaz. Yürürlükte olduğu müddetçe, herkes, istisnasız herkes, buna uymakla yükümlüdür
ler. Aksi, keyfilik doğurur; aksi, anarşi doğurur; aksi, birtakım hanedanlık veya sultanlık he
veslerine gider. Bu sebeple, "Bir defa Anayasayı ihlal etmekle ne olur?" gibi laflar, hiçbir kıy
meti harbiyesi olmayan, mazide kalmış, sadece ülkenin, zamanında hangi zihniyetteki insanlar 
tarafından yönetildiğini göstermesi yönünden ibret verici bulduğumuz laflardır. 

Yeni iktidarın, hukukun üstünlüğünü ilke edinmesi, beğenmese bile, mevcut Anayasayla 
kendisini bağlı sayması ve bağlı kılması dahi, Türkiye'de, iktidarlardaki zihniyet değişikliğini 
göstermesi yönünden oldukça önemlidir. Bunu, burada, belirtmek isterim. 

Sayın milletvekilleri, buraya kadar anayasaların üstünlüğünden, yasama meclislerinin ana
yasaya aykırı kanunlar çıkaramayacağından bahsettik. Bu durum nasıl sağlanacaktır?.. Uzun 
zaman yasama meclislerinin bizatihi kendileri, anayasalara sadakat yeminleri, çifte meclis sis
temleri, cumhurbaşkanlarının veto yetkisi veya tekrar görüşülmesi için Meclislere iade yetkisi, 
hür basın ve aydın kamuoyunun bu maksadı hâsıl edeceği beklenilmiştir ve böyle umulmuştur; 
fakat bunun, maksadı sağlamaya yetmediği epey zaman geçtikten sonra anlaşıldı. Amerika'-
daki ikiyüz yıllık bir uygulama istisna edilirse, İkinci Dünya Harbinden sonra Batı Avrupa'da-
ki demokratik ülkelerde anayasa mahkemeleri, bu ülkelerin hukuk mevzuatlarına girdi ve bir 
müessese olarak kabul edildi. Halen Batı Avrupa ülkelerinde anayasa mahkemeleri vardır. Bun
ların ortak noktaları olduğu gibi, birbirinden ayrıldığı taraflar da bulunmaktadır. Ortak nok
talar genellikle şunlardır: Yasama işlemlerinin anayasaya ve üstün hukuk kurallarına uygunlu
ğunun yargı yoluyla tespitidir; bu, genelde dünyada görülen anayasa mahkemelerinin ortak 
yanıdır. Ancak, denetime konu olan işlemin niteliği, üstün hukuk kurallarının kapsamı, dava 
açabilecek kişi ve kuruluşlar, verilen kararların güç ve etkileri, üyelerin sayısı ve üyelerin seçi
mindeki usûller, ülkeden ülkeye değişmektedir. 

Anayasa yargısıyla güdülen gaye, netice itibariyle "hukuk devleti" ilkesinin gerçekleşme
sidir; dayanağı da, parlamenter rejimlerde yasama, yargı ve yürütme olarak görülen "kuvvet
ler ayrılığı" ilkesinde bulunmaktadır. Meclisin üstünde veya meclisin altında, yanında veya kar
şısında yeni bir müessese ihdas etmek amacı yoktur. 

Bizde Anayasa Mahkemesi, 1961 Anayasasıyla hukuk mevzuatımıza girmiş bulunmakta
dır. 1876 Anayasasında, 1921 ve 1924 Anayasalarında Anayasa Mahkemesi yoktur. Yalnız 1924 
Anayasasında, çıkarılan kanunların Anayasaya aykırı olamayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu 
durum, tatbikatta ve akademik çevrelerde epeyce sıkıntılara sebep olmuştur. Yasama meclislerinin 
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-istisnaî de olsa- çıkardıkları kanunların, Anayasaya aykırılık iddialarının mahkemelerce ileri 
sürülüp sürülemeyeceği uzun tartışmalara, mahkemeler arasında dahi çelişkili kararlara sebep 
olmuş; neticede, 1952 yılında, Hukuk Genel Kurulu verdiği bir kararla, böyle bir iddianın ya
ni, Anayasaya aykırılık iddiasının- mahkemelerce nazarı itibara alınamayacağına ve incelene-
meyeceğine karar vermiştir. Bu tatbikat, 1961 Anayasasıyla, Anayasa Mahkemesinin kurulup 
çalışmasına kadar devam etmiştir. 

1982 Anayasası, ilke olarak, Anayasa Mahkemesini kabul etmiştir. Biraz önce Refah Par
tisi sözcüsü arkadaşımızın bahsettiği gibi, hemen hemen aynı hükümleri ihtiva etmemekte; çok 
büyük farklılıklar bulunmaktadır. Bir kere Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Yargıtayın, Da-
nıştayın, Anayasa Mahkemesine üye seçme hakkı vardı. Seçim hakkı tamamen bu kuruluşlar
dan, bu müesseselerden alınmış, tamamen Cumhurbaşkanına verilmiştir. Yargıtayın, Danışta-
yın dahi Anayasa Mahkemesine üye seçme hakkı yoktur; sadece aday gösterebilirler. Göster
dikleri adaylardan... 

BAŞKAN — Sayın Seyfi, toparlamanızı rica ediyorum. 
OSMAN SEYFÎ (Devamla) — Toparlayacağım Sayın Başkanım. 
Üye sayısı 20'den 15'e indirilmiştir. 
Siyasî parti gruplarına dava açma hakkı verilmemiştir; bu hak, sadece, Anamuhalefet Par

tisine verilmiştir. > 
Milletvekillerinin dava açmaları için, yeterli olacak sayı yükseltilmiştir; ayrıca, dava açma 

süreleri kısaltılmıştır. En önemlisi de, mahkemenin, karar verilirken, kanun koyucu gibi hare
ketle, yeni bir uygulamaya yol açabilecek biçimde hüküm tesis edemeyeceğine dair bir hüküm 
konulmuştur. Fakat, Anayasa Mahkemesi, böyle bir karar verirse, ne olacaktır; bunu kim tak
dir edecektir; sonuç ne olacaktır; şüphelidir. Bu husus da kesin bir karara bağlanmamıştır. 

Kısaca, Doğru Yol Partisinin sadece Anayasa Mahkemesiyle ilgili bir kısım görüşlerinden 
bahsetmek istiyorum. 

Doğru Yol Partisi, 21 Kasım 1990 tarihinde Partimizin Anayasa hakkındaki görüşlerini 
kamuoyunun bilgisine ve tartışmasına açmıştır. Anayasa Mahkemesinin üyelerinin 14 asıl ve 
6 yedek üyeden oluşmasını; Anayasa Mahkemesi üyelerinin, Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargı
tay, Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilmesini ve Cumhurbaşkanının üye seçme yetkisinin 
kaldırılmasını öngörmektedir. 

Değerli milletvekilleri, Anayasa Mahkememiz 196İ'den günümüze kadar -12 EylüPdeki 
* iki yıllık fiilî durum dikkate alınmazsa- faaliyetine devam etmektedir; bu arada çok güzel ka

rarları da olmuştur. Bazı beğenmediğimiz, hoşunuza gitmeyen, hatta akademik çevrelerce de 
tenkit edilen kararları vardır; olması da gayet doğaldır. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Anayasa Mahkemesi Başkanının kendisi konuşmamıştır, ko
nuşmaya mecbur edilmiştir. Ta Çin'den laf atılmıştır. Sayın Anayasa Mahkemesi Başkanı da 
buradan cevap vermiştir. O, onun doğal hakkıdır; Mahkeme Başkanı olmasının gereğidir. Ken
disini kutluyoruz. 

Mahkemenin bütçesinin, gerek milletimize, gerek Mahkememize hayırlı ve uğurlu olması
nı diliyorum, hepinize saygılar sunuyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Seyfi. 

— 279 — 



T.B.M.M. B : 4 7 11 .3 .1992 0 : 3 

Anavatan Partisi Grubu adına Kastamonu Milletvekili Sayın Murat Başesgioğlu. 
Buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; Anayasa Mahkemesi Başkanlığının 1992 yılı bütçesi üzerinde Anavatan Partisi 
Grubunun görüşlerini arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. Sözlerimin başında, Yüce He
yetinizi şahsım ve Grubum adına saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bilindiği gibi, Anayasa Mahkemesi 1961 Anayasasıyla, anayasal sis
temimize girmiş; 1982 Anayasasında yeniden düzenlenerek, yerini korumuştur. 

Yüksek Mahkemenin ülkemizde geçmişi fazla değildir; aşağı yukarı otuz yıla yaklaşan bir 
uygulama süresi vardır. 

Kuvvetler ayrılığını benimsemiş anayasal devlet sistemimizde, otuz yıl gibi, kısa sayılabi
lecek bir geçmişi bulunan anayasa yargısına, çeşitli zamanlarda, çeşitli eleştiriler yöneltilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, çok partili parlamenter sisteme geçtiğimiz zaman, belki de 1924 Ana
yasasından kaynaklanan güçlü bir yürütme geleneği, siyasal yaşamımıza aktarılmıştır, özellik
le, 1950-1960 devresinde ülkemizde bu güçlü yürütme geleneğinin örneklerini sık sık görmü
şüzdür. 1960 yıllarından sonra, bu güçlü yürütme anlayışıyla, diğer kuvvetler arasındaki tana-
kuzu ve çelişkiyi yaşamıştır siyasal yaşamımız. 1961 Anayasasıyla varlığını bulan Yüksek Mah
kemeyle, o zamanın siyasî iktidarları arasında bir sürtüşme süreci başlamıştır. 1964'ten 1980 
yılına kadar, zaman zaman dozu artan şekilde bu sürtüşme sürecini, yine siyasal yaşamımız 
izlemiştir, görmüştür. Bu tepkilerin ve sürtüşmelerin temelinde yatan iki kavram vardır. Bun
lardan birincisi, siyasal iktidarı paylaşmamak; diğeri de, siyasal iktidarı frenlemek, yargı dene
timi altında tutmaktır. 

1964-1980 yılları arasında görev yapan siyasî iktidarların ve Meclis çoğunluğunun gerek
çesi şu idi: "Millî iradenin temsilcisi Meclistir; millet tarafından seçilmektedir ve yine millete 
karşı sorumludurlar. Oysa, yargı organlarını ne halk seçmekte, ne de millet önünde bir sorum
lulukları vardır" görüşünü uzun yıllar sürdürmüşlerdir. Hatta Yüksek Mahkeme için, "îki Meclis 
var, -o zamanın senatosu da kastediliyor- bir üçüncüsü de Anayasa Mahkemesi" denilecek ka
dar ileri gidilmiştir. 

Geçmişte, Anayasa Mahkemesine bakış açısı bu olan bir partinin devamı olduğunu iddia 
eden Doğru Yol Partisinin, aynı görüşleri bu platformda bugün de muhafaza edip etmediğini 
önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz. 

Geçmiş siyasal iktidarların bu yaklaşımı karşısında, yargı açısından bu geçmiş tartışmala
ra bakıldığında şu gerekçeyi görmekteyiz: "Hukuk devleti ilkesi, yasama ve yürütmeyi yargı 
denetimi altında tutarak, keyfi uygulamaları önleyecek ve gerçek manada demokratik rejimin 
gerçekleşmesini sağlayacaktır. Kişi hak ve özgürlükleri korunacak; Meclis çoğunluğuna karşı 
azınlığın hakları da dengeli bir şekilde muhafaza edilecektir" gerekçesi ileri sürülmüştür. Hat
ta, bu konuda bir adım daha ileri gidilerek, "1950-1960 devresinde, şayet bir Anayasa Mahke
mesi olsaydı, bir askerî müdahale olmayacaktı" denilmiştir. Diğer taraftan, 12 Mart ve 12 Ey
lül müdahalelerinin, bir Anayasa Mahkemesinin varlığına rağmen, gerçekleştirildiği de ileri sü
rülecektir. 

Sayın milletvekilleri, gerek 1961 Anayasası, gerekse 1982 Anayasası, millî egemenliğin kul
lanılmasında yeni ortaklar getirmiştir, siyasal hayatımıza. Bu yetki paylaşımı nedeniyle, siyasî 
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yaşamımızda, dün olduğu gibi, bugün ve yarın da tartışmalar devam edecektir. Devlet düzeni 
ve anayasal sistemimiz, kuvvetler ayrılığı ilkesi üzerine kurulmuştur. 

Anavatan Partisi olarak biz, kuvvetler ayrılığını, ne bir kuvvetin diğer kuvvete tahakküm 
ettiğini, ne de onun yetkilerini yok etmeye çalıştığı, birbirinden tamamen soyutlanmış bir re
jim olarak görmüyoruz. Aksine, her üç kuvvetin de anayasal yetki ve görevleri içerisinde bir
birleriyle uyumlu ve dengeli olacağına inanmaktayız. Bu manada, Anayasa Mahkemesini ve 
Anayasa yargısını, çağdaş hukuk devletinin vazgeçilmez bir unsuru olduğuna inanıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, biraz evvel burada konuşan değerli sözcüler, Anayasa Mahkemesi
nin teşkili ve üyelerinin atanması konusunda, özellikle Sayın Cumhurbaşkanının, yüksek yargı 
organlarınca belirlenen adaylar arasından seçmesi konusuna tenkitler getirdiler. 

Bugünkü uygulama, yani, Anayasa Mahkemesinin teşkili ve Üyelerinin atanması, Anaya
samızın 146 ncı maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeyi izninizle okumak istiyorum. 

"Madde 146. — Anayasa Mahkemesi onbir asıl ve dört yedek üyeden kurulur. 
Cumhurbaşkanı, iki asıl ve iki yedek üyeyi Yargıtay, iki asıl ve bir yedek üyeyi Danıştay, 

birer asıl üyeyi Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek tdare Mahkemesi ve Sayıştay genel kurullarınca 
İçendi başkan ve üyeleri arasından üye tamsayılarının salt çoğunluğu ile her boş yer için göste
recekleri üçer aday içinden; bir asıl üyeyi ise Yükseköğretim Kurulunun kendi üyesi olmayan 
yükseköğretim kurumları öğretim üyeleri içinden göstereceği üç aday arasından; üç asıl ve bir 
yedek üyeyi üst kademe yöneticileri ile avukatlar arasından seçer." ' -

Ülkemizdeki uygulama budur. Diğer demokratik ülkelerdeki uygulamalara bir göz attığı
mızda, şu manzarayı görmekteyiz. Hepinizin malumu olduğu üzere, anayasa mahkemelerine 
temel teşkil eden, Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesidir. Bu yüksek mahkeme üye
lerini, Senatonun uygun bulması koşuluyla Başkan tayin etmektedir. Fransa'da Anayasa Kon
seyi üyelerinin üçünü Cumhurbaşkanı, üçünü Senato Başkanı, üçünü de Meclis Başkanı ata
maktadır. Almanya'da ise, Anasaya Mahkemesi üyelerinin seçimi tamamen parlamentoya ait
tir. 

Her üç ülkede de ortak özellik, yüksek mahkemenin teşkilini, seçimle gelen organların 
yapmasıdır. Yargı bağımsızlığının, her kademede atamanın siyasî otorite tarafından yapılma
ması anlamına gelmediğini, ancak, atama yapan organın, keyfî olarak görevden almaması şek
linde anlamak gerektiği inancındayız. 

Değerli milletvekilleri, her anayasanın bir, sosyal, ekonomik ve siyasal felsefesi vardır; 1982 
Anayasasının da kendine özgü bir ekonomik, sosyal ve siyasal felsefesi vardır. Şimdi, bu felse
feyi, anayasa uygulayıcıları ve günün siyasî iktidarı paylaşmakta mıdır veyahut da paylaşmak 
zorunda mıdır? Hayır, özellikle meclis çoğunluğuna dayalı bir siyasî iktidarın, elbette, kendi
ne özgü, ekonomik, siyasal ve sosyal felsefesi, bir hayat görüşü olacaktır. 

Bizim tespitlerimiz, koalisyon Hükümetini oluşturan her iki partimiz de, 1982 Anayasası
nın bu felsefesini paylaşmamaktadır. 

O zaman, ortaya çıkan tablo şudur; 1982 Anayasasının bu felsefesini beğenmeyen siyasî 
iktidar, şayet gücü yetiyorsa, Meclisteki çoğunluğu kâfiyse, Anayasayı değiştirecektir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Hesabın yok mu?! Okuman yazman yok mu? Anayasayı oku; 
nasıl değişiyor? -
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MURAT BAŞESGİOĞLU (Devamla) — Anayasayı değiştirecektir, evet. 
Anayasayı değiştirmek için elbette ki, ülkemizde ve siyasal partiler arasında genel bir mu

tabakatın olması da mukadderdir; ama şunu görüyoruz ki, koalisyon hükümeti özellikle hü
kümet programında ve koalisyon protokolünde, "demokratikleşme ve hukuk reformu, adı al
tında büyük laflar etmesine rağmen, bugün Anayasanın değişmesi noktasında, diğer partileri
mizle bir siyasî uzlaşma havasına girmemiştir; siyasî partilerle girmediği gibi, toplumun çeşitli 
kesimlerine bu tartışmayı açmamıştır. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sizin Cumhurbaşkanlığı seçimindeki anlaşmanız gibi, mu
tabakatınız gibi!.. 

BAŞKAN — Sayın Başesgioğlu, görüşlerinizi sunmaya devam edin. 
MURAT BAŞESGİOĞLU (Devamla) — Hay hay Sayın Başkan. 
Bugünkü koalisyon hükümetini oluşturan partilerimiz acilen bir anayasa değişikliği ko

nusunda hemfikirdirler. 
Değerli milletvekilleri, 1982 Anayasasını beğenmeyebilirsiniz, meydana getirilen şartları 

beğenmeyebilirsiniz, bir tepki Anayasası olduğunu ileri sürebilirsiniz ve bunu değiştirmek için 
de, olağan koşullan zorlayabilirsiniz; ama, bu Anayasa değişmediği müddetçi, bu Anayasanın 
koyduğu kural ve kaideler kaldığı müddetçe, sizler iktidar olarak, bizler de muhalefet olarak, 
bu Anayasanın çizdiği çerçeve içerisinde yasama ve yürütme görevini sürdürmek zorundayız. 

Korkumuz ve endişemiz şudur: Mecliste Anayasayı değiştirecek çoğunluğa sahip olmayan 
Koalisyon Hükümetinin Anayasanın hükümlerini dolaylı yollardan aşmak için birtakım zorla
malara girmesinden korkarız; bundan endişe ederiz. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Bir defa çiğnemekle bir şey olmaz (!) 
MURAT BAŞESGÎOĞLU (Devamla) — Evet, bir çiğneyin, beş çiğneyin; o sizin hukuk 

anlayışınıza, demokrasi anlayışınıza gelir. 
Şunu da bu arada ifade etmek istiyorum; ikide bir tekrar ediliyor. 
Değerli milletvekilleri, her siyasî iktidarın -demin de söylediğim gibi- bir ekonomik, sos

yal ve siyasal felsefesi vardır. Bu felsefeyi hayata geçirmek için ne yapacaktır?.. Birtakım yasal 
düzenlemeler yapacaktır. Aslında siz, Koalisyon Hükümeti olarak o kadar şanslı bir dönemde 
iktidar oldunuz ki, biz Anavatan İktidarı olarak sekiz yıllık süre içerisinde hukuk mevzuatı
mızda o kadar çok yasal düzenlemeler yaptık ki, şu Meclisten tek bir kanun çıkarmadan dahi, 
uzun yıllar iktidar görevini yürütebilirsiniz. Biz bunun siyasî bedelini ödemiş bir iktidar ola
rak, bunun bütün risklerini göze alarak, Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunundan tutu
nuz, 141, 142, 163 üncü maddelere kadar Türk sosyal ve siyasal hayatın çok çeşitli yönlerinde 
yeniden düzenlemelere gittik. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Tahrip etmediğiniz kurum kalmadı! 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Türkiye'yi berbat ettiniz, bize bıraktınız. 
MURAT BAŞESGİOĞLU (Devamla) — Değerli milletvekilleri, biz de Anavatan Partisi 

olarak 1982 Anayasasının çeşitli hükümlerinin değiştirilebileceğini ifade ettik; hatta 20 Ekim 
Erken Genel Seçimlerinden önce, size, bu tekliflerimizi ve bu önerilerimizi getirdik; ama maa
lesef, o günün muhalefet partileri, bugünün koalisyon ortağı olan partilerimiz, bu anayasa de
ğişikliği önerimize yanaşmadılar. 
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AHMET SAYIN (Burdur)'— Yasakların kalkmasında çifte standart oynadınız! 
MURAT BAŞESGİOĞLU (Devamla) — Evet, yasakların kalkmasını da sağlayan biziz; 

hatta bugün, şu sıralarda sizin yanyana oturmanızı sağlayan, Türk siyasî ortamına uzlaşmayı 
getiren parti biziz. Bununla her zaman övünüyoruz. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

AHMET SAYIN (Burdur) — Tam bir çifte standart... İçeride, "evet" dışarıda "hayır."! 
MURAT BAŞESGİOĞLU (Devamla) — Değerli milletvekilleri, 1982 Anayasasının şu günkü 

koymuş olduğu kural ve kaidelerle hepimiz bağlıyız. 
Şimdi çok ince ve hassas bir nokta var: 1982 Anayasasına karşı olmanız, onu beğenmeme

niz tabiîdir; ama, devleti devlet yapan, 1982 Anayasasından önce var olan ve 1982 Anayasasın
dan sonra da var olacak olan devleti, onun kurum ve kuruluşlarını yıpratmaya hiçbirimizin 
hakkı yoktur. 

Siz 1982 Anayasasını hedef tahtasına çevirirken, farkında olmadan, devleti devlet yapan 
kurum ve kuruluşları da, maalesef zedeliyorsunuz. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Anayasa değil, Evren yasası! 
MURAT BAŞESGİOĞLU (Devamla) — Bu manada, yanlış olduğunu gördüğümüz birta

kım uygulamaları yapmak üzeresiniz, özellikle, Sayın Cumhurbaşkanıyla olan ilişkilerde, ge
rekse güneydoğu politikasında, cezaevleri ve güvenlik kuvvetlerine yönelik uygulamalarınızda 
ve son olarak hazırlanan, hâkim teminatı ve yargı bağımsızlığı esasını kökünden zedeleyen "by 
bass" tabir ettiğiniz tasarı ve birçok konularda devletin kurum ve kuruluşlarına sahip çıkma 
noktasında sizi, maalesef hassas görmemekteyiz. İktidarların en asli görevlerinden birincisi, 
devlete ve onun kurumlarına sahip çıkmaktır. İktidar olarak, koalisyon hükümeti olarak, size 
bu görevinizi hatırlatıyor, devletin kurum ve kuruluşlarına sahip çıkmanızı istiyor ve bekliyoruz. 

Değerli milletvekilleri, Anayasa Mahkememizin elbette kendine has sorunları vardır, ihti
yaçları vardır; bunların başında da, bizim görebildiğimiz kadarıyla, Anayasa Mahkemesi üye
liğinin cazip hale getirilmesi gelmektedir. Bu sahada gerekli ve özendirici tedbirlerin alınması 
gerektiği inancındayız. 

Yüksek Mahkememiz, yeni binasına taşınmasıyla, güzel bir çalışma ortamına kavuşmuş
tur. Ancak, şu anda raportör sayısı 12 civarındadır. Bu sayının kadro cetvelindeki sayıya ulaş
tırılması gerektiği kanaatindeyiz. Keza, destek ve yönetim hizmetlerindeki görevli sayısının ar
tırılmasını da, Yüce Mahkemenin verimli hizmetler verebilmesi açısından, faydalı mütalaa et
mekteyiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerimin sonunda Anavatan Partisi Grubu olarak, 
Anayasa Mahkemesini çağdaş hukuk devletinin temel unsurlarından biri olarak görüyoruz ve 
bu Yüksek Mahkeme Başkanlığı bütçesinin, Yüce Milletimize ve Anayasa Mahkememize ha
yırlı olmasını temenni ediyor, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başesgioğlu. 
Gruplar adına son konuşmayı yapmak üzere, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu sözcü

mü, Ankara Milletvekili Sayın Mümtaz Soysal. 
Buyurun Sayın Mümtaz Soysal. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
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SHP GRUBU ADINA MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; bugün ilginç bir iş yapmaktayız. Millet temsilcisi olarak bizlerin, millet iradesini temsil 
eden Millet Meclisinin yaptığı yasaları Anayasaya uygunluk bakımından denetleyecek olan, 
denetlemekte olan bir organa, yine kendi kararımızla, ödenek vermekteyiz. Bu bakımdan, bu 
verdiğimiz ödeneği içimize sindirmemiz gerekir; gönül rahatlığıyla vermemiz gerekir, fakat da
ha önce de olduğu gibi, bu akşamki konuşmalarda da, bazı üyelerin sözlerinden, bu gönül 
rahatlığının, bu içe sindirmenin tam anlamıyla mevcut olmadığı izlenimini edindim. Oysa, bu
nu yapmazsak, gönül rahatlığıyla içimize sindirerek bir ödeneği vermezsek, o kurumun daha 
sonraki çalışmalarından da rahatsızlığımız devam eder. 

Anayasa Mahkemesi de, başka bütün devlet kurumları gibi, bir kamu görevi yapmakta
dır; fakat yaptığı kamu görevinin özelliği şuradadır; daha önce de çeşitli bakımlardan değinil
di; ama üstünü vurgulayarak tekrar etmeyi, daha sonra söyleyeceklerim bakımından önemli 
sayıyorum. 

Diyoruz ki ya da genellikle denir ki, millet iradesini dile getirmek üzere seçilerek buraya 
gelmiş olan kişilerin yaptıkları yasaları, kendileri millet tarafından seçilmemiş olan eskiden 
15, şimdi 11 yargıcın iptal etmeleri, demokrasi bakımından üzerinde durulması gereken, biraz 
daha derinliğine tartışılması gereken bir noktadır, fakat şu nokta genellikle gözden uzak tutu
lur: Anayasa Mahkemesi üyeleri, yasaları iptal yetkisini kullanırken, kendi iradelerini dile geti
riyor değillerdir; dile getirdikleri iradenin, Anayasanın iradesi olduğu farz edilir; sözcüğü tek
rar ediyorum farz edilir. Biliriz ki, bunlar kişilerdir ve her kişi gibi, onların dayanılmaları müm
kündür; ama Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçimi üzerinde bu kadar hassasiyetle duruşu
muzun, onlarda çok üstün nitelikler arayışımızın gerisinde de, bu faraziye yatar. Yani, öyle ki
şiler seçmeye çalışmalıyız ki, onlar, Anayasanın iradesini, belki zaman zaman kendi içlerinden 
geçen iradenin de hilafına, Anayasaya sadık olarak, gerçekten dile getirebilsinler. 

Buna niçin ihtiyaç duymuşuzdur? Acaba, böyle bir organ kurarken, Meclisin üstünde bir 
organ mı yaratmaktayız; ya da zaman zaman bazı arkadaşlarımızın söyledikleri gibi, Meclise 
tabi, onun altında bir organ mı yaratmaktayız? 

Sayın üyeler, Anayasa Mahkemesi gibi bir organ, Meclisin ne üstündedir, ne de altındadır. 
Anayasa Mahkemesi, Meclis irâdesinin tamamlayıcısıdır ve Meclis iradesinin Anayasaya uy
gun olması bakımından bir tamamlayıcılık görevi yapmaktadır. 

Anayasa Mahkemesinin kararları.eleştirilmez mi? Eleştirilir; eİeştirilmelidir, tartışma ko
nusu yapılmalıdır ve gerek bilim kurumlarında, gerek siyasal forumlarda bu tartışma yapılır; 
fakat bu tartışma yapılırken, kurulmuş olan sistemin çok önemli bir kuralını unutmamak ge
rekir: Anayasa Mahkemesinin kararları, kurulmuş olan sistemin iyi işleyebilmesi, beklenenle
rin sağlanabilmesi açısından, yasama organını, yargı organlarını, yürütmeyi ve onunla birlikte 
idareyi de bağlayan kararlardır. Bu bağlayıcılığı tartışma konusu yaptığımız zaman, işte o an
dan itibaren bu Mahkemenin görevinde tartışmalar başlar, görevinin kendisinde tartışmalar" 
başlar. 

Kararların tartışılması başka şeydir, böyle bir organa sistem içinde tanıdığımız yer ve on
dan beklediğimiz görevleri tartışmak başka bir şeydir. Zannediyorum, Anayasa Mahkemesinin 
son birkaç yıl içindeki bazı kararları bakımından bu iki nokta birbirine karıştırılmaktadır. 
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Anayasa Mahkemesinin, başörtüsü konusunda verdiği kararlar eleştirilebilir, tartışma ko
nusu yapılabilir; ama bu Anayasa yürürlükte olduğu sürece, bu Anayasayı, önüne gelmiş olan 
iptal istekleri dolayısıyla yorumlama yetkisi Anayasa Mahkemesinde bulunduğu sürece, Ana
yasa değişmedikçe, Anayasa Mahkemesinin içtihatları değişmedikçe, tutumu değişmedikçe, o 
kararların bağlayıcılığını tartışmak yanlıştır. Bu bağlayıcılığı yıpratmak için çeşitli yollan de
nemeye kalkışmak, bu arada da, Anayasa Mahkemesinin kimliğine, kişiliğine ya da kişilerin 
kimliğine ilişkin tartışmalar yaratmak, işte, onların da bunlara cevap verme sorumluluğunu 
hissetmeleri -Doğru Yol Partisine mensup arkadaşımızın da söylediği gibi- kendilerini, kendi
lerine rağmen bir tartışmanın içinde bulmaları sonucunu doğurur. Oysa -yine partilerin sözcü
leri söylediler- bu çeşit mahkemelerin başında bulunanların, bu çeşit tartışmaların içinde ol
mamaları, dolayısıyla bu çeşit tartışmaların içine de çekilmemeleri ve çekilmelerine yol açacak 
tutumların olmaması gerekir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; böyle bir sistemin kurulmuş olması, sistemin içinde birtakım 
aksamaların ortaya çıkmasına da engel olmamıştır. Sistem aksamasın diye koyduğumuz kural
ların da tartışılması gerekir, örneğin, Danıştay konusunda olduğu gibi, Anayasa Mahkeme
sinde de, 1982 Anayasasına, verilecek olan hükümlerin yeni bir uygulamaya yol açacak nitelik
te olmaması yönünde hükümler konmuştur. Aslına bakarsanız, bu Anayasadan önce, Danış
tay dolayısıyla da tartışılmış olan böyle bir yaklaşım, gerçekçi bir yaklaşım değildir. 

Koyduğumuz kuralların, gerçekten uygulanabilir, istediğimiz sonuçları doğuracak kural
lar olmasına dikkat etmemiz gerekir. Bu kuralları koyduğumuz zaman, aslında, yargı organla
rı, bir yasama tasarrufunu ya da bir yürütme tasarrufunu iptal ettiklerinde, elbette ortaya yeni 
bir hukuksal durum çıkacaktır. Bu ya bir boşluk olabilir ya da yürürlükteki bir durumun yeni
den yaratılması, bu iptal dolayısıyla yeniden yaratılması ya da başka kuralların işler durumda 
kalması sonucunu doğurur; dolayısıyla, "yeni hükümler" dediğimiz hükümler, aslında kendi
liğinden ortaya çıkar ya da iptal kararının yorumlanması yoluyla ortaya çıkar. 

Bunu sağlamanın, yani yargı organlarının yeni hükümler sayılabilecek durumlar yarat
mamasını sağlamanın en kestirme yolu, bu çeşit kurallar koymak değil, yeni hükümler ne ol
sun istiyorsak ya da ne olmasını istiyorsak, o konuda hemen Anayasaya uygun yeni bir yasama 
adımım atmaktır. Danıştay dolayısıyla genellikle bizde idare ya da Anayasa Mahkemesi dola
yısıyla Parlamento, bu istediği yeni hükümleri getirme çabasını, onun aceleciliğini gösterecek 
yerde, Danıştayın ya da Anayasa Mahkemesinin kararıyla yaratılmış olan yeni durumun eleşti
risine girer ve asıl ödevini ihmal eder. Dolayısıyla, bu noktaya dikkati çekmek isterim. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; bu sistemi niçin kurduk? Bu sistemin kalmasında, sürüp git
mesinde ne gibi büyük yararlar vardır ki, bunları içimize sindirmeliyiz ki, verdiğimiz ödenek
ler de içimize sinmiş olsun? 

Anayasa Mahkemesinin kuruluşuna yol açmış olan kişilerin, 1961 öncesinde bu konuya 
emek vermiş olan, eski Cumhuriyet Halk Partililerin ve Millet Partililerin, eski Hürriyet Parti
lilerin -anılarını ölenleri rahmetle, yaşayanları da saygıyla anarak- sayesindedir ki, Türkiye'de 
artık Anayasa ihlaliyle, Anayasaya aykırılık kavranılan birbirinden ayrılabilmiştir. Anayasa Mah
kemesi yokken her şey kolaylıkla Anayasa ihlali sayılabilirdi. Çünkü, 27 Mayıs mahkemeleri
nin ortaya çıkardığı bir yaklaşım şu oldu: "Meclis kendi gücüne güvenerek Anayasa aykırı bir 
durum yaratmışsa, bu, önünde engeller bulunmadığı için, bu gücü sonuna kadar kullanarak 
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Anayasaya aykırı bir durum yaratmışsa, bu Meclisin neredeyse, bir cebir kullanması demektir, 
bir güç kullanması demektir. Başka türlü frenlenemeyecek olan elindeki bir gücü, Anayasayı 
ihlal için kullanması demektir; dolayısıyla 146'ya da girer" diyen yaklaşımlar olmuştur. 

Şimdi böyle bir tehlike yok. Simde, eğer Meclis böyle bir hatanın içine düşmüşse, yani 
Anayasa Komisyonu süzgecinden, buradaki üyelerin katkılarının süzgecinden geçmiş olan ya
salar, yine her şeye rağmen Anayasaya aykırıysa, bunu saptayacak bir organ vardır. Dolayısıy
la, Anayasa ihlalini artık gerçekten, cebir unsuruna dayandırmak, dolayısıyla, tanka, tüfeğe, 
şiddete dayandırmak mümkündür. Bu kurum, Parlamentonun saygınlığını, Parlamentonun sü
rekliliğini sağlamak bakımından büyük katkıda bulunmuş olan bir kurumdur. 

Şu noktaya da dikkat etmek gerekir; Anayasa Mahkemesi, yasaların Anayasaya uygunlu
ğunu, Meclise paralel bir biçimde, kendisi de sonradan kendiliğinden devreye girerek yapmaz; 
birilerinin o konuda önce bir tereddüt geçirmesi gerekir. Ya partiler -anamuhalefet partisi ya 
da iktidar partisi- ya şimdiki sistemde bile 90 milletvekili ya Cumhurbaşkanı ya da bir dava 
dolayısıyla mahkeme önünde bulunan kişiler ya da hâkimler o konuda bir tereddüt geçirmiş 
olmalıdırlar ki, konu Anayasa Mahkemesine gelsin. Yoksa, Anayasa Mahkemesi, Türkiye Cum
huriyetinde hiç kimsenin kafasından Anayasaya uygunluk ya da uygunsuzluk tereddüdü geç
memişken, kendiliğinden bir karar vermez. 

Sayın Başkan, sayın üyeler, onun içindir ki, Anayasa Mahkemesine verdiğimiz ödenekle
rin, bu Meclisin saygınlığını, bu Meclisin çalışmalarında Anayasaya uygunluğun sağlanmasını 
ortaya çıkarabilmek için verilmiş olan ödenekler olduğunu düşünmemiz gerekir. O bakımdan, 
sanıyorum Plan ve Bütçe Komisyonunda Anayasa Mahkemesi ödeneğindeki artışın, hayırlı bir 

-artış olduğunu düşünmek gerekir. 

Bu arada unutmayalım İd, Türkiye, Anayasa Mahkemesi konusunda dünyanın şanslı ül
kelerinden biridir; bu sistemi denemek bakımından şanslı ülkelerden biridir. Aşağı yukarı otuz 
yıla yaklaşan bir deneyimimiz var ve baktığımız zaman anayasa mahkemeleri tarihine, biz, dün
yada doğrudan doğruya anayasa mahkemesi diye bir kurum kurmuş olan devletlerin beşincisi-
yiz; Almanya, Avusturya, italya, Yugoslavya; bu dört devletten sonra Türkiye Cumhuriyeti de 
bir Anayasa Mahkemesine sahip olmuştur. Buna benzer ve anayasa mahkemelerine önderlik 
etmiş olan başka mahkemeler de var, Amerikan Yüce Mahkemesi gibi; ama bizim kurduğu
muz sistem tarzında kurulmuş olan anayasa mahkemeleri bakımından, bizimki beşihcisidir. 
Dolayısıyla, bu Kurumu, anlamını iyi anlayarak, saygınlığını zedelemeden daha da düzeltmek, 
tartıştığımız noktalar nelerse, onlar üzerinde durmak ve daha iyi işler, kendi, Parlamentonun 
yararına daha iyi işler duruma sokmak mecburiyetindeyiz. 

Bu bakımdan, önümüze gelecek olan Anayasa değişiklikleri döneminde, başka birçok üyenin 
de belirttiği gibi, Anayasa Mahkemesine ilişkin birtakım değişiklikler üzerinde de durmamız 
gerekecek, örneğin, tartışma konusu oldu; Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçiliş tarzları. Bu
günkü Anayasa, bu bakımdan, son sözü, son imzayı Cumhurbaşkanına bırakmıştır. 

Şunu açıkça söyleyeyim ki, iyi yerine getirdiği zaman, bir son yetkinin Cumhurbaşkanına 
bırakılmış olmasında özde bir yanlışlık yoktur. Sırf, tek başına Cumhurbaşkanına böyle bir 
yetkinin verilmiş olması, bunun eleştirilmesi için mutlaka zorunlu bir neden değildir. Yeter ki, 
amacına uygun olarak kullanılsın. 
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Cumhurbaşkanına niçin bazı konularda son imza yetkisi verilir, niçin bazı atamalarda ya 
da Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçişte Cumhurbaşkanının imzası istenir ya da bir büyükel
çinin atanmasında Cumhurbaşkanının imzası istenir, valinin atanmasında Cumhurbaşkanının 
imzası istenir? Çünkü, getirilen makam, çok yüce bir makamdır ve o makama getirişte devle
tin en yüce makamında bulunan kişinin imzasının bulunması, o makamın heybetine, yeni bir 
heybet daha katar. 

Dolayısıyla, Anayasa Mahkemesine üyelerin getirilişinde Cumhurbaşkanına son yetkinin 
tanınmış olması -1982 Anayasasında- hukukçu açısından baktığımızda iyi kullanılmak şartıyla 
böyle çok da kökten eleştirilecek bir şey değildir; yeter ki, iyi kullanılsın; ama dikkat ederse
niz, bugünkü Anayasada, Anayasa Mahkemesi üyeliğine, özellikle yargı organları temsilcileri 
arasından yapılacak seçimde, Anayasa Mahkemesine yapılacak olan seçimde, Cumhurbaşka
nına sınırsız bir yetki verilmiş değildir. Adaylar, bu organlar tarafından genellikle 3 aday ola
rak saptanır; ama bu kendisine aday önermiş olan kurumların yüceliğini de düşünmesi gere
ken Cumhurbaşkanının, kendisine sunulmuş olan listede, en üstte bulunanı genellikle, oraya 
ataması, kendisine tanınmış olan takdir yetkisiyle, kendisine aday göstermiş olan kurumların 
yüceliği arasında bir bağdaştırma yoludur. Genellikle, Cumhurbaşkanının, doğru bir atama 
yapabilmek için, kendisine önerilmiş adaylar üzerinde, en önce önerilmiş olanı, en üstte öne
rilmiş olanı ataması; bunu bir çeşit yarı formalite; ama formalite sözünü kullanmadan, kendi 
takdirini kullanırmışcasına yapması doğrudur. Oysa, geçmişteki bazı -isim zikretmek 
istemiyorum- seçimlerde görülmüştür ki, Cumhurbaşkanı, kendisine önerilen adaylar arasın
da üçüncü sırada bulunanı bu makama getirmiştir. Asıl eleştirilmesi gereken nokta budur. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Başbakan hanımı olması lazım! 

BAŞKAN — Hayır efendim, zatıâlinizin Cumhurbaşkanı olması lazım, o zaman öyle ya
parsınız Sayın Sayın! Rica ederim... 

Hocam, herkesin yararlandığı, muhtevası olan nefis bir sunuş yapıyor. Bu işler böyle an
latılır. Dinle de, faydalan. 

KAMER GENÇ (Tunceli) —r Bak şimdi ne güzel konuşuyorsun! Her zaman böyle konuş; 
tebrik ederim seni. 

BAŞKAN — Hocam affedersiniz, devam buyurun. 
O. MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) — Sayın üyeler, yine sanıyorum sistemi daha da iyi 

kılabilmek için, Anayasa Mahkemesi üyeleri bakımından, emeklilik yaşını, çok değerli üyele
rin zenginliklerinden tam anlamıyla yararlanabilmek için, 65'ten 75'e çıkarmak gerekir. Bazı 
sistemlerde ömür boyu, istediği zaman ayrılma olanağı vardır. Amerikan sisteminde olduğu 
gibi, ama bizim sistemimizde ve yine bu noktada hak yememiş olmak için, birçok bakımdan 
çok eleştirdiğimiz 1982 Anayasasını yapanların bir kadirşinaslığını kabul etmemiz gerekir: Ana
yasa Mahkemesi üyeliği bakımından temel kuralı değiştirmemişlerdir; yani, atanan üye kaç ya
şında atanmışolursa olsun, emeklilik yaşına gelinceye kadar, kendisini atayan ya da oraya se
çen kişi tarafından dahî görevden alınamaz. Bu, sanıyorum, seçilmiş tarzından daha önemli 
olarak, üyelerin bağımsız davranmalarını, davranabilmelerini sağlayan temel kuraldır. Bu de
ğişmemiştir, tçok şükür değişmemiştir. Dolayısıyla, bu temel kuralı azamî şekilde kullanma
mız, belki de bu yaşı 65'ten 75'e çıkarmamız gerekir. Çünkü, üniversite gibi, yüksek yargı or
ganları gibi yerlerde bulunan kişilerin zenginliklerinden, toplumun, sonuna kadar yararlana
bilmesi, onlara verdiği ödeneğin de bir doğal sonucudur. 
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Sayın Başkan, sayın üyeler; Anayasa Mahkemesine iptal davası açabilme yetkisi bakımın
dan, daha önce söylenmiş olanlara fazla ekleyeceğim bir şey yok. Olsa olsa -zannediyorum 
bir iki üye onu önerdi- Mecliste grubu bulunan bütün partilere -eskiden olduğu gibi- bu olana
ğı sağlamak ve 90 üyeyi, yani beşte bir üye sayısını belki biraz daha indirmek, yararlı bir sonuç 
verebilir. Eğer bir anayasa değişiklikleriyle, gerçek anlamda özerk kuruluşlar kuracaksak, üni
versiteler gerçekten özerk olacaksa, TRT gerçekten özerk olacaksa, özerkliğin bir sonucu ola
rak da, onlara, kendilerini ilgilendiren -her konuda değil- yasa değişikliklerinde iptal davası 
açma yetkisini tanımak düşünülebilir. 

Bu arada bir noktayı da, yapılması gerekli anayasa değişiklikleri arasında, Anayasa Mah
kemesinin yetkisiyle ilgili olduğu için, söylemeden geçemeyeceğim. O da, sıkıyönetim ve ola
ğanüstü hallerde Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanmış olan Bakanlar Kurulunun çıkardığı 
kanun hükmünde kararnameler, biliyorsunuz, şimdiki sisteme göre, Anayasa Mahkemesinin 
denetimine tabi değildir. Bunun değiştirilmesi gerekir; tıpkı geçici 15 inci maddenin de değişti
rilmesi gerektiği gibi. Yani, partisiz, parlamentosuz bir dönemde çıkarılmış olan yasaların, ya
pılmış olan tasarrufların, bugünkü Anayasa ışığında bile, Anayasaya aykırılıkları varsa, bun
ların, hiç olmazsa mahkemeler yoluyla, Anayasa Mahkemesinin denetimi altına sokulması 
gerekir. , 

önemli bir nokta da -bu nokta sanıyorum tartışmalarımıza ışık da tutabilir- Anayasa Mah
kemesi kararlannın yayımlanmasıyla ilgilidir. Biliyorsunuz bu karalar yayımlandığı andan iti
baren ya da mahkemenin göstereceği süreler sonunda geçerlidir; ama hep yayımlamayla başla
yan süreler sonunda yürürlüğe girer. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; Anayasa Mahkemesi kararlarının yayımlanması demek, basit 
bir olgu değildir. Çünkü Anayasa Mahkemesi kararlan, genellikle, sanıldığının aksine, öbür 
mahkeme kararlarından farklı bir nitelik taşır. Anayasa Mahkemesi kararlarında bir gerekçe 
ve bir hüküm ayırımı yoktur. Anayasa Mahkemesi kararı, gerekçesiyle ve sonucuyla, o gerek
çede yürütülen muhakeme, o gerekçede yürütülen düşünce tarzı sonucunda varılan sonucuyla 
birlikte bir bütün teşkil eder. Dolayısıyla öbür mahkemelerde olduğu gibi, kararın bildirilmesi, 
arkadan gerekçenin yazılması, bir hukukî sonuç doğurmaz. Çünkü, eğer karar sonuç cümlele
rinde saklıysa, o karar, gerekçesiyle bir bütündür; gerekçesi okunarak anlaşılır. 

O bakımdan, Anayasa Mahkemesi kararlannın gerekçesinin yazılması sırasında gecikme
mesi gerekir. Bu gecikmemeyi sağlamak bakımından, belki önümüzdeki yıllarda, Anayasa Mah
kemesine kendi basımevinin bulunmasını sağlamak düşünülmelidir; bazı anayasa mahkemele
rinde olduğu gibi. Bu, gerekçenin hem saklı kalabilmesi, hem de çabuk basılabilmesi bakımın
dan önemlidir. \a da geçmişte bir olay dolayısıyla gözüktüğü gibi. Anayasa Mahkemesinin verdiği 
karardan memnun olmayanların, onu geciktirme teşebbüslerinin, Resmî Gazetede basılmasını 
geciktirme teşebbüslerinin önlenmesi bakımından, böyle bir önleme, sanıyorum ihtiyaç vardır; 
önümüzdeki yıllarda onu düşünmemiz gerekir; ama herhalde yapılacak olan anayasa değişik
liklerinde, Anayasa Mahkemesine bir yetkinin de açıkça tanınması gerekir. Eğer Anayasa Mah
kemesinin kararları, çok tartışmalı olan geriye yürümezlik ilkesi bakımından -ona girmek iste
miyorum Sayın Başkan- tamir edilmeyecek, edilemeyecek sonuçlar doğuran nitelikte kararlar
sa ve hele, özellikle geçmişte görüldüğü gibi, bazı iktidarlar Anayasa Mahkemesi iptal etse de, 
yeniden iptal edinceye kadar yürürlükte kalmak üzere yeni yasalar çakarıyorsa, Anayasa Mah
kemesine, sanıyorum başka mahkemelerde olduğu gibi, yürütmeyi durdurma; yani, bir yasanın 
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uygulanmasının İcaçımlmaz sonuçları önlemek bakımından, tamir edilmez sonuçlan önlemek 
bakımından, yürütmeyi durdurma yetkisinin verilip verilmemesi üzerinde ciddî olarak düşün
meniz gerekir. Aslında, Anayasa Mahlcemesi şimdiye kadar bu bakımdan çok muhafazakâr 
davrandı; bir mahkeme olarak bu yetkiye sahiptir sayılabilirdi, bunu bir tedbir kararı diye dü-
şünebilirseniz, tedbir kararı almak, bütün mahkemelerde olduğu gibi, belki Anayasa Mahke
mesinin de kendi içtihadıyla bulabileceği bir yoldu; bunu yapmadı. 

Dolayısıyla, Anayasa Mahkemesinin, yetkisini taşan, toplumun her tarafına hükmetmek 
isteyen bir mahkeme olduğu tarzındaki ithamlara karşı bunu söylemek, sanıyorum, bu kez Ana
yasa Mahkemesine karşı bir hakşinaslık olacaktır. 

Sayın Başkan, bu noktada görüşlerimizi sunmayı bitirmek istiyorum. Yalnız, tartışma ko
nusunda söylediklerimizi tekrarlayarak, eskiden beri bu mahkemenin kararlarına saygılı olmuş 
bir partinin temsilcisi olarak, hatta geleneğinde bu mahkemenin kurulmasında harcı olan bir 
parti olarak, öbür partilerden ricamız, Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığının tar
tışma konusu edilmemesidir. Tekrar ediyorum: Kararlan eleştirelim; ama bağlayıcılığını, aksi
ne bir karar çıkmadıkça hepimizi bağladığını içimize sindirerek bu eleştiriyi yapalım. 

Sayın Başkan, gene, sözlerimi bitirirken, hoşgörünüze ve latifeden hoşlanan kişiliğinize 
sığınarak, genellikle kuru nitelikte olan görüşlerimi bir latifeyle bitirmek istiyorum: 

Bütçeye baktığımız zaman, Cumhurbaşkanlığına ayrılmış olan ödenek miktarı 34 küsur 
milyar, Anayasa Mahkemesine ayrılmış olan ödenek miktarı ise, 14 milyar kadardır; yani 2,5 
misli az. 

"Bir kere olsun Anayasa ihlal edilirse ne çıkar" diyen bir makama 34 milyar verdikten 
sonra, "Anayasa hiç ihlal edilmesin" diyen bir makama. 14 milyan çok görmemek gerekir. 

İleri İd yıllarda ödeneğinin daha da artırılmasının, özellikle boş duran raportör kadroları
nın yüksek maaşlı nitelikli kişilerle doldurulmasının doğru olacağını söyleyerek, sözlerime son 
vermek istiyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Soysal. 
Sayın milletvekilleri, böylece gruplar adına konuşmalar tamamlanmış bulunmaktadır. 
Şimdi, lehinde şahsı adına Çorum Milletvekili Sayın Muharrem Şemsek'e söz veriyorum; 

buyurun Sayın Şemsek. (Alkışlar) 

MUHARREM ŞEMSEK (Çorum) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anayasa Mah
kemesi bütçesi üzerinde görüşlerimi açıklamak üzere söz almış bulunuyorum; hepinize saygı
lar sunuyorum. 

öncelikle, görüşmekte olduğumuz Anayasa Mahkemesi bütçemizin memleketimize ve mil
letimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor; bugüne kadar yüksek yargı organı mensubu olarak 
veya başka yerlerde vazife yapmış olan; bu arada, vazife yaparken şehit olan savcı, hâkim, em
niyet görevlisi görevlilere huzurunuzda Allah'tan rahmet, kalanlarına ve milletimize de başsa-
ğılığı diliyorum. (Alkışlar) 

Değerli arkadaşlar, Anayasa Mahkemesi, Türkiye'de en çok tartışma konusu olan kurum
lardan biridir. 19 uncu dönem Millet Meclisi olarak ve milletvekilleri olarak, tahmin ediyoum, 
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yapacağımız en mühim işlerden, çözeceğimiz en mühim problemlerden biri de, bu Yüksek Mah
kemeyi tartışma konusu olmaktan çıkaracak yolu bulabilmektir. 

Anayasa Mahkemesi, yüksek bir yargı organı olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çı
karmış olduğu kanunları, vermiş olduğu kararları kazaî bakımdan denetlemekle görevli bir yük
sek mahkemedir. Aslında, zaman zaman Anayasa Mahkemesiyle Büyük Millet Meclisinin kavgalı 
hale gelmesi, Anayasa Mahkemesiyle hükümetin kavgalı hale gelmesi, Anayasa Mahkemesiyle 
milletin kavgalı hale gelmesinin temelinde, Anayasa Mahkemesiyle ilgili, kuruluşunda, Büyük 
millet Meclisiyle, büyük milletle ve iktidarla bir uyumsuzluk söz konusu olmasından dolayıdır. 

Bugüne kadar anayasaları hiçbir zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi yapmamış olma
sından dolayı, Anayasa Mahkememizin Anayasaya uygunluğunu denetlediği kanunlarla ilgili 
vermiş oluduğu kararlar, zaman zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından, zaman za
man iktidar tarafından, zaman zaman da milletimizin bazı kesimleri tarafından ciddi şekilde 
tartışma konusu yapılır hale gelmiştir, aslında, bu konunun toptan çözümü için yapılacak olan, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin, "benim anayasam" diyebileceği, "benim yaptığım anayasa" 
diyebileceği ve bütün siyasî parti gruplarının ortak mutabakatları olacak bir metnin hazırlan
masıdır. Anlaşılamayanları bir tarafa bırakmak suretiyle, bütün siyasî partiler, millî bir muta
bakatla, anlaştıkları noktaları anayasa maddeleri haline getirmek suretiyle bir anayasayı ne 
zaman hazırlarlarsa, ne zaman hazırlarsak, Anayasa Mahkemesini de o zaman tartışmaların 
dışında tutma işini becermiş oluruz, başarmış oluruz diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlar, anayasa mahkemeleri, demokratik idarelerde olan bir mahkeme. De
mokrasi dışı yönetimlerde anayasa mahkemesine rastlamak mümkün değil. Her demokratik 
ülkenin anayasa mahkemelerinde de, o memleketlerin temel değer ölçülerinin izlerini görmek 
mümkün. Yani, politik sistemler içinde yer alan anayasa mahkemeleri, kendi ülkelerinin özel
likleriyle tebarüz ediyor, şekilleniyor. 

Anayasa Mahkememizin bugüne kadar en çok tartışma konusu olmuş olan kararı, 1974 
affıyla ilgili vermiş olduğu karardır. 1974 affı, Türkiye Büyük Millet Meclisinde çıkmış olan 
bir kanunun Anayasa Mahkemesince iptal edilmek suretiyle, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
iradesinin de aşılarak, değişik şekilde yorumlanmasına sebep olan bir kararın ortaya çıkması
na sebep olmuş ve bu da toplumumuzun çeşitli kesimlerinde ve siyasî partilerimizin çalışmala
rında tartışma zemini yaratmıştır. Tabiî, bu da, hem Anayasa Mahkememizi yaralamış, hem 
milletimizde kutuplaşmalar meydana getirmiştir. 

Değerli arkadaşlar, Anayasa Mahkemesinin kararları ve Anayasa Mahkemesiyle ilgili ya
pılan tartışmalar, belli ölçüde, devletin tepesinde yapılmış olan tartışmalar olduğundan, taba
na, millete çok değişik şekilde yansımaktadır. Bugün, uzlaşmaya en çok ihtiyacı olan bir dö
nemden geçen Türk Milletinin, kutuplaşmalardan uzak şekilde yaşamasi icap eden Türk Mil
letinin, bu konuda çok dikkatli davranması gerekmektedir. Parlamentomuzun da, Yüce Mecli
simizin de, Yüksek Mahkemenin de bu konuda çok dikkatli davranması lazım gelmektedir. 
Yani, Yüksek Mahkemenin, Meclisle kavgalı olacak bir karar, iktidarla kavgalı olacak bir ka
rar vermek suretiyle yahut öyle algılanacak bir karar meydana getirmek suretiyle, bunun mü
sebbibi ister Meclisimiz olsun, ister iktidar olsun, ister Yüksek Mahkeme olsun, yeni ciddî bir 
tartışma yaratması, memleketimizin içinde bulunduğu millî birlik ve beraberliği duyulan ihti
yacı zedeler ve tabanda da ciddî manada yaralar meydana getirir. 
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Anayasa Mahkemesi üzerine geçmişte yapılmış olan tartışmaların, ben, samimiyetle ve tes
pitlerle ifade edeyim ki, tabandaki kutuplaşmalara ciddî ölçüde tesiri olmuştur; geçmişteki anarşi 
ve terör olaylarına, onların tırmanmasına, onların materyal bulmasına bir sebep teşkil etmiştir. 

Siyasî partilerimiz arasındaki kutuplaşmalar, sert tartışmalar, Anayasa Mahkememizin ver
miş olduğu kararlarla ilgili yapılan sert tartışmalar ve benzeri tartışmalar, geniş halk kesimle
rince, bizim aklımızdan bile geçmeyecek şekilde algılanmakta ve kutuplaşmalara sebep olmak
tadır. Onun için, Parlamento, iktidar ve Anayasa Mahkememiz, ülkeye beraberce sahip çıkma 
durumundadır. 

Değerli arkadaşlar, Anayasa Mahkememizin, Türkiye Büyük Millet Meclisini denetlemek, 
vermiş olduğu kararları kazaî bakımdan kontrol etmek görevini, Türkiye'yi idare etmek şek
linde, tabiî ki, algılamaması lazımdır; zaten böyle algılandığı da vaki değildir. Ancak, zaman 
zaman bu yönde iddialar, bu yönde de görüşler olmuştur. 

Anayasa Mahkememizin sayın üyeleri, zaten memleketimizin çeşitli yerlerinde çok yük
sek seviyede hizmetler yapmış, tecrübeli memleket evlatlarıdır. Kendilerinin, görevi olmayan, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev sahasında olan bir konuyu üstlenmek gibi bir duruma 
niyet etmeleri de zaten mümkün değildir. Ancak, bu konudaki yanlış anlamaları ortadan kal
dırmanın bir yolunu da mutlaka bulmamız lazımdır. 

Benden önce konuşan sayın hocamızın da ifade ettiği gibi, Anayasa Mahkemesi üyeleri
miz de insandır. Zaman zaman onların da yanlış karar verdikleri olabilir; hatta arzu etmedik
leri kararları da verebilirler. Nihayet, Anayasadaki müeyyidelere göre karar vermek durumuy
la karşı karşıyadırlar. Önlerine gelen dosyanın, materyalin, gerçekten Anayasaya uygun olup 
olmadığını tespit etmeye çalışmakla görevlidirler. Bunu yaparken olabilir ki, eksiklik de yap
mış olabilirler. Toplumu etkileme durumunda plan siyasî partilerimiz, bu eksiklikleri abart-
mamalı; Anayasa Mahkememiz de bu konuda daha çok hassasiyet göstermeli ve millet vicda
nını yaralayacak görüşlerden, kararlardan mümkün mertebe uzak durmalıdır. 

Millet vicdanını ne yaralar?.. Millet vicdanını, milletimizin büyük çoğunluğunun temel 
kabulü haline gelmiş, temel değeri haline gelmiş olan konularla zıtlık arz eden kararlar yaralar. 
Mesela, bir başörtüsü konusudur; hâlâ Anayasa Mahkememizle, Meclisimiz arasında bir mi
zah konusudur. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonumuz bir inceleme ya
pıyor, bir inceleme komisyonu raporu yayınlanıyor; Anayasa Mahkememizden şu veya bu şe
kilde bir açıklama yapılıyor, yaptırılıyor. Bu gibi konular, Anayasa Mahkememize resmî ola
rak gelmediği sürece, bu konulara girip de tartışmaya katılmak, Anayasa Mahkememizi yaralı
yor. Niye?.. Çünkü, bunun tarafları var. Anayasa Mahkemesi taraf olduğu zaman, Anayasa 
Mahkemesi bir tarafın görüşüne yakın görüş ifade ettiği zaman, o görüşü benimsemeyen taraf, 
Anayasa Mahkemesini cephe alıyor. Bu bakımdan, Anayasa Mahkememiz, kendisini, herhan
gi bir siyasî partinin yanında veya bir siyasî parti Anayasa Mahkemesini kendi yanında görme
melidir. Geçmişte olduğu gibi, mesela iktidar formülleri vardı -bunları geçmişi deşmek için ifade 
etmiyorum, gerçeği tespit için ifade ediyorum- geçmişte cunhuriyet geleneğimizde mesela CHP 
+ Ordu + Anayasa Mahkemesi = İktidar, formülü vardı. CHP+Anayasa Mahkemesi = İk
tidar formülü de var. 

Şimdi, bunlar, milletimizde kutuplaşma meydana getiriyor. Bu gibi alışkanlıklar yerine, 
Anayasa Mahkememiz, bütün siyasî partilerin üzerinde, bütün siyasî partilerimizle beraber millete 
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sahip çıkmak durumuyla karşı karşıya bulunmalı ve buna göre görev yapmalıdır. Şimdi, bunu 
ifade ederken, SHP'li arkadaşlarım sakın alınganlık göstermesinler: yani ben bir konuyu izah 
etmek için ifade ediyorum, bir yanlışlığı ortaya koymak için çalışıyorum. Bunlardan fayda gel
mez, gelmediğini gördük. SHP'Iisi ile DYP'lisi ile ANAP'lısı ile RP'lisi ile MÇP'Iisi ile DSP'lisi 
ile bu ülke hepimizindir. Bu ülkeye beraber sahip çıkmamız lazım; Anayasa Mahkememizle 
bu ülkeye beraber sahip çıkmamız lazım. 

Bakın, huzurunuzda Anayasa Mahkememize takdirlerimizi ve teşekkürlerimi ifade edece
ğim bir kararları da vardır. Bugün ülkemizin mühim bir problemi var. Nedir?.. Bölücülük. Ana
yasa Mahkememiz 22 Ocak 1992 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan bir kararıyla, Türk Mille
tinin yanan bağrına bir su serpmiştir ve Türk Milletinin üniter yapısının bozulamaycağını, Tür
kiye'de tek millet olduğu, tek devlet olduğu, vatanın parçalanamayacağı gerçeğini, çok ciddî 
şekilde araştırmalarla, tahlillerle tespit etmek suretiyle karar haline getirmiş ve yayınlamıştır. 
Huzurunuzda, bu kararlarından dolayı da Yüksek Mahkemeyi ve çok değerli üyelerini de teb
rik ediyor ve kendilerine teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 

Değerli arkadaşlar, aslında, Anayasa Mahkemesiyle ilgili tartışmaların, Türkiye'deki di
ğer tartışmalardan uzak tutulması mümkün değil. Bu tartışmalar, Anayasa değişikliğinde eğer 
ciddî şekilde bir mutabakat temin edilip, Türkiye'yi yeniden kuracak şekilde bir düzenleme 
getiremezsek, yine bitmez; çünkü, tartışmaların sebebi tek değil; Cumhuriyetin, ülkenin bütün 
vidaları gevşemiş. Bu vidaları şu gevşetmiş, bu gevşetmiş demiyorum; Cumhuriyetin vidalan 
gevşemiş. Bu dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi, eğer şunu yapabilirse, ciddî şekilde, Ana
yasa başta olmak üzere, cumhuriyeti yeniden kurma görevini, kuruculuk görevini üstlenir, ana
yasasından başlamak suretiyle Türkiye'nin ekonomik, sosyal, siyasî, kültürel bakımından te
mel taşlarını dizebilirse memleketimizdeki büyük kutuplaşmalara, büyük tartışmalara meydan 
vermemiş olur, gelecekteki insanlarımız da huzur bulur. Bizim yapabileceğimiz en güzel hiz
met budur kanaatindeyim. 

Değerli arkadaşlar, Anayasa Mahkememizi maddî bakımdan, ciddî şekilde takviye etme
miz lazımdır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin çıkarmış olduğu kanunları irdeleyen, denetle
yen, belli ölçüde bize müşavirlik yapan, yol gösteren, ışık tutan Yüksek Mahkemeyi para yeter
sizliğiyle karşı karşıya bırakıp da onların elini kolunu bağlayacak bir tutuma girersek, bu aynı 
zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisinin de itibarını zedeler. Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin itibarını da Anayasa Mahkemesi korumak durumundadır; Anayasayı korumakla mükellef 
olduğu gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisini korumakla da mükelleftir. Milletvekilleri olarak 
biz, ilk gün Anayasaya sadakat yemini ediyoruz. Çıkardığımız kanunların sadakat yeminimize 
uygun olup olmadığını Anayasa Mahkememiz denetliyor. Bu derece iç içe olan organların, bir
birlerini, çeşitli sebeplerden dolayı, maddî bakımdan kıskaca almak gibi bir duruma düşmele
ri de doğru değildir. Plan ve Bütçe Komisyonumuzda verilen artış da aslında yeterli değildir; 
tabiî, iktidar mensupları, bu konuda, memleketin sınırlı imkânlarını gerekçe göstermektedir
ler, haklı olabilirler; ama buna bir çare bulunmalı, Yüksek Mahkeme ekonomik bakımdan ger
çekten rahat hale getirilmelidir. • ' 

Değerli arkadaşlar, iktidar ve muhalefet partileri olarak, seçimlerden önce, millete karşı, 
Anayasayla ilgili değişiklik taahhütlerimiz vardır. Bütün siyasî partilerin, mevcut Anayasada 
değişiklik yapılması lazım geldiği konusunda düşünceleri ve beyanları olmuştur; iktidar parti
leri de muhalefet partileri de bu konuda millete karşı taahhüde girmişlerdir. Bütçeden sonra, 
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acilen, Türkiye'nin gündemine bu Anayasa meselesi mutlaka gelmelidir; bunu iktidarın getir
mesi en makulüdür; ama iktidar getirmiyorsa, bunu Yüce Meclis de gündeme getirebilir. Türkiye 
Büyük Millet Meclisindeki partiler, milletvekilleri, bir çalışma yapmak suretiyle -iktidarın bu 
konuda ağır davranması durumu söz konusuysa veya meşguliyetleri söz konusuysa- Meclisin 
gündemine bu konuyu getirebilirler ve getirilmelidir. Türkiye'nin en acil işlerinden birisi budur 

. ve bu Anayasa değişikliği, kesinlikle, efendim çoğunluk bu şekilde istedi, bu şekilde bir Ana
yasa olsun, şeklinde getirilmemelidir. Türkiye Büyük Millet Meclisinde üyesi bulunan bütün 
siyasî partilerin, hatta Türkiye Büyük Millet Meclisinde üyesi bulunmayan, varsa, başka siyasî 
partilerin de mutabakat temin edecekleri bir Anayasayı milletin hizmetine sunmamız lazımdır; 
yoksa, ne Anayasa tartışmalarından, ne de Anayasa Mahkemesi tartışmalarından kendimizi 
kurtarmamız mümkündür. 

Değerli arkadaşlar, Anayasa Mahkememizin, Türk Milletinin örf, âdet, gelenek ve göre
nekleriyle ilgili gerçekten hassasiyet göstermesini -demin arz ettiğim şekilde- bekliyoruz. Bu 
başörtüsü meselesiyle ilgili olarak, Anayasa Mahkememiz ile tnsan Hakları Komisyonumuz 
arasındaki ufak sürtüşme, tartışma da umuyorum olduğu noktada bırakılır ve daha ileri bir 
seviyeye götürülmez. Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir komisyonu, Yüce Meclis adına vazi
fe yapmaktadır, tnsan Haklan Komisyonumuzun yahut bir başka komisyonumuzun almış ol
duğu bir karan müspet veya menfî şekilde tahlil etmek, tenkit etmek, Anayasa Mahkemesine 
vaki bir müracaat olmadığı sürece, Anayasa Mahkememizin görevleri arasında olmaması la
zım gelir; Sayın Mahkeme Yetkilileri, ümit ediyoum, bu yanlışlığı da bir an önce düzeltirler. 

Değerli arkadaşlar, Anayasa Mahkemesinin bütçesiyle ilgili bu düşüncelerimizi burada arz 
ediyor, hepinize saygılanmı sunuyorum; bütçenin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. 

Çok teşekkür ederim. (MÇP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şemsek. 
Gruplar ve şahıslar adına konuşmalar tamamlanmıştır. 
Hükümet adına, Adalet Bakanı Sayın Seyfi Oktay; buyurun Sayın Bakan. (SHP ve DYP 

sıralarından alkışlar) 
ADALET BAKANI M. SEYFt OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin çok 

değerli üyeleri; gerek 1992 malî yılı bütçemizin ve gerekse bunun çok önemli unsurlarından 
birisi olan Anayasa Mahkememizin bütçesinin ulusumuza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, 
Yüce Meclisin tüm üyelerini saygıyla selamlıyorum. 

Değerli Üyeler; dilerdim ki, hukukun üstünlüğünün ve insan haklarının önemi ve işlevinin 
uluslararası boyutlarda benimsenmiş olduğu ve etkin biçimde gerçekleştirilmesi için büyük ça
balar sarf edildiği bir dönemde, hukuk devletimizin temel direklerinden biri olan Anayasa Mah
kemesinin tarihçesi, yapısı, işleyişi, dayandığı felsefe konularında görüşlerimizi genişçe suna
bilelim ve birlikte bu konuları analiz edelim. Ancak, sürenin çok yetersiz olması, üzüntüyle 
belirtelim ki, buna olanak vermemektedir. Ancak, yine de bu kısa süre içerisinde genel bir de
ğerlendirme yapmadan, Anayasa Mahkemesinin 1982 Anayasasındaki yeri ve işlevi konusun
da bazı sunuşlarda bulunmak istiyorum. Zira, son zamanlarda, Anayasa Mahkemesinin işlevi 
ve kararlarıyla ilgili -yerli yersiz diyeyim- tartışmalar sürüp, gitmekte. 

Anayasanın 2 nci maddesi, devletimizin niteliklerini saptamaktadır. Buna göre, Türkiye 
Cumhuriyeti laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Devletin bu niteliklerinin yalnızca Anayasa 
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maddelerinde yazılı bir hüküm olarak kalmaması, yaşama geçmesi, uygulama alanına intikal 
etmesi gerekir. Anayasamız, devletin bu niteliğinin yaşama geçmesi amacıyla birçok hükümler 
getirmiştir. Bu hükümlerden birçoğu, hukukun temel ve evrensel ilkelerinin kısmen de olsa, 
yetersiz de olsa, hatta çarpık da olsa Anayasaya yansımış olmasının birer ürünüdürler. Hu
kuk, ulusal egemenlik gücünden kaynaklanan, erk ve yetkilerin tek elde toplanarak kullanıl
masıyla hukuk devleti olma niteliğinin birlikte düşünülüp, gerçekleştirilemeyeceğini ortaya koy
maktadır. 

Ulusal egemenlik gücünden kaynaklanan yasama, yürütme ve yargı güçlerinin tek elde 
veya tek organda toplanmasının keyfî yönetim getireceğini, hukukun üstünlüğü yerine, diktaya 
imkân vereceğini, gerek hukukn bilimi ve gerekse asırları içerisine alan bir süreçte gerçekleşen 
insanlığın deneyim ve gözlemleri ortaya koymuştur, İşte bu nedenledir ki, Anayasanın 6 nçı 
maddesi egemenliğin millete ait olduğunu vurgurlarken, egemenliğin Anayasanın koyduğu esas
lara göre yetkili organlar eliyle kullanılacağını da öngörmektedir. Nitekim, ulusal egemenliğin 
bir erki olan yasama yetkisini Türkiye Büyük Millet Meclisine, yürütme yetkisini Bakanlar Ku
ruluna ve yargı yetkisini de bağımsız mahkemelere tevdi etmiştir. Anayasanın bu açık hükmü 
ve hukukun bir temel ilkesi olan kuvvetler ayrılığı ilkesi karşısında seçilmiş bir organ olarak 
her türlü anayasal konuda yetkiliyim iddiası, gerek hukukun öngördüğü kuvvetler ayrılığı ev
rensel ilkesine ve gerekse Anayasanın şu anmış olduğumuz hükümlerine tamamen ters ve hatta 
-bağışlayacağınız dileğiyle söylüyorum-ilkel bir anlayıştır. 

Anayasanın 11 inci maddesine bakalım; "Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı 
organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. 

Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz" demektedir. Bu hükmüyle Anayasa, diğer anayasa 
hükümlerinin bağlayıcılığını bir kez daha açıklamakta ve yasayla dahi bu hükümler aleyhine 
herhangi bir düzenleme getirilemeyeceğini belirtmektedir. 

Burada şu soru akla gelebilir: Anayasaya aykırı düzenlemeler ve işlemler yapılırsa ne ola
caktır? tşte bu noktada, Anayasa Mahkemesi devreye girmektedir. 

Anayasanın 146 ncı maddesi, Anayasa Mahkemesinin kurulmasını öngörüyor. Yine Ana
yasanın 148 inci maddesi, Anayasa Mahkemesinin, kanunları, kanun hükmünde kararnamele
ri ye Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünü şekil ve esas bakımlarından Anayasaya uygun
luğunu denetleyeceğini emrediyor. Bir de Anayasanın 153 üncü maddesi, Anayasa Mahkemesi 
kararlarının kesin olduğunu ve yayımlandıktan sonra, yasama, yürütme ve yargı organlarını, 
idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlayacağını ifade etmektedir. 

Şu kısa sunuştan ve Anayasamızın belirtilen hükümlerinden açıkça anlaşılacağı üzere, Ana
yasa Mahkemesince yapılan denetim ve yargılama, hukukun üstünlüğünü ve Anayasayı üstün 
kılmanın başta gelen bir güvencesini oluşturan maddelerdir. Anayasa Mahkemesinin böylesine 
yüce bir işlevine karşı çıkmak, onu şu veya bu tarzda zaafa uğratmaya çabalamak, hukukun 
üstünlüğüne, onun bağlayıcılığına inanmamak veya en azından, hukukun bağlayıcılığını be
nimsememek gibi bir anlam taşır. Ayrıca, böylesine bir anlayış, Anayasanın, ulusal egemenli
ğin yetkili organlar eliyle kullanılacağı hükmünü de tanımamak sonucuna götürür. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasa Mahkemesi Başkanı hedef alınmak suretiyle, maalesef/Ana
yasa Mahkememizin bazı kararları çok acımasız bir biçimde tartışılmaktadır. Anayasa Mah-
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kemesinin türbanla ilgili kararından kısaca pasajlar sunmak ve son aldığı kararın gerekçesini 
de sunmak suretiyle, Anayasa Mahkemesinin, ne derece hukuka ve Anayasaya uygun kararlar 
aldığını ifade etmek istiyorum. 

Bakın, zamanın Cumhurbaşkanı tarafından açılan, türbanla ilgili davanın gerekçelerin
den bazı pasajlar sunmak istiyorum. 

"Laiklik, Ortaçağ dogmatizmini yıkarak, aklın öncülüğü, bilimin aydınlığıyla gelişen öz
gürlük ve demokrasi anlayışını, uluslaşmanın, bağımsızlığın, ulusal egemenliğin ve insanlık ide
alinin temeli kılan bir uygar yaşam biçimidir. Çağdaş, bilim, skolastik düşünce tarzının yıkıl
masıyla doğmuş ve gelişmiştir. Dar anlamda, devlet işleriyle din işlerinin birbirinden ayrılması 
olarak tanımlansa, değişik tanım ve yorumları yapılsa da, gerçekte, toplumların düşüncel ve 
örgütsel evrimlerinin son aşaması olduğu görüşü, öğretide de paylaşılmaktadır. 

Laiklik, egemenliğe, demokrasiyle özgürlüğe ve bilgi bileşimine dayanan toplumsal bir atı
lım, siyasal, sosyal ve kültürel yaşamın çağdaş düzenleyicisidir. Onurunu üstün tutarak, bire
ye, kişilik ve özgür düşünce olanaklarını veren, bu yolla siyaset-vicdan ayrımını gerekli kıla
rak, vicdan ve dinsel inanç özgürlüğünü sağlayan ilkedir. Dinsel düşünce ve değerlendirmele
rin geçerli olduğu dine dayalı toplumlarda, siyasal örgütlünme ve düzenlemeler dinsel nitelikli
dir. Laik düzende din, siyasallaşmadan kurtarılır, yönetim aracı olmaktan çıkarılır, gerçek say
gın yerinde tutularak kişilerin vicdanlarına bırakılır. Böylece, siyasal yaşamın dayanağı bilim 
ve hukuk olur. Düşünce ve inanç alanlarının ayrılması, dinin kutsallığına en uygun durumdur. 
Dünya işlerinin hukukla, din işlerinin de kendi kurallarıyla yürütülmesi ilkesi, Batılı demokra
silerin dayandığı temellerden birisidir." 

Bir başka pasaj daha sunmak istiyorum: "Modern devlet, değişik din ve mezheplere ina
nanlara, bunlara ilişkin kuruluşlara, yapısı içinde yer vermekte, bireyler arasında inançlarına 
göre ayırım gözetmemektedir. Herkes, dinini seçmekte, inançlarını açıklamakta, tanınmış olan 
din ve vicdan özgürlüğü sınırları içinde serbesttir. Laik bir toplumda, bireyin istediği dine ve 
inanca sahip olması, yasa koyucunun her türlü etki ve el atmasının dışındadır. Devletin, din
lerden birini tercih fikri, ayrı dinlere bağlı yuttaşların yasa önünde eşitliğine de aykırı düşer. 
Laik ülkelerde gerçek vicdan özgürlüğünden söz edilebilmesi de laikliğin, vicdan özgürlüğü 
yönünden de yararını açıklamaktadır." 

Gerekçede, çok daha çeşitli pasajlar ve uzunca felsefî anlatımlar var. Bir hususu, bir kısa 
pasajı daha sunayım: "Laiklik, din, devlet işleri yanlığı biçiminde daraltılamaz. Laik düzende 
özgün bir sosyal kurum olan din, devlet kuruluşuna ve yönetimine egemen olamaz. Devlete 
egemen ve etkin güç, dinsel kurallar ve gerekler değil akıl ve bilimdir. Din kendi alanında vic-
danlardaki yerinde, Tanrı-insan arasındaki inanış olgusudur. Kişinin iç inanç dünyasının dü
zenleyicisi olan dinin, devlet işlerinde söz sahibi ve çağdaş değerlerle hukukun yerine geçerek 
yasal düzenlemelerin kaynağı olması düşünülemez. 

Kılık ve kıyafet, biçimsel görünüm olmakla birlikte, aynı zamanda özü de dışa yansıtır. 
Bu bakımdan, yükseköğretim kurumlarında öğrencilerin kılık ve kıyafetinin yalnız Anayasa
nın 174 üncü maddesiyle Anayasal güvenceye bağlanmış bulunan devrim yasalarında öngörü
len düzenlemeler değil; aynı zamanda, Anayasanın temel görüş ve ilkelerine, cumhuriyetin öz
gün niteliklerine, yükseköğretimin yasalarda belirlenmiş olan amaçlarına ve yükseköğretim ku
rumlarında bu sonucu sağlamaya yönelik düzenlemelere de uygun olması zorunludur" Tabiî, 
uzun gerekçeler devam .ediyor. 
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Zamanın Cumhurbaşkanı, türbanla ilgili davayı açar ve şu daha da zengin ve değişik ge
rekçelerle, Anayasa Mahkemesi türbanla ilgili yasayı iptal eder. Daha sonra yeni bir yasa çıka
rılır ve bu yeni yasa aleyhine de, Anayasa Mahkemesince, Sosyaldemokrat Halkçı Parti tara
fından dava açılır. 

Şimdi, bir sözcü arkadaşım, "Anayasa Mahkemesi, millet iradesini gözetmelidir" diyor. 
Elbette. Yani, millet iradesi böyle mi anlaşılıyor, bilemiyorum bu mu ifade edilmek isteni

yor. Bunun anlamı şudur: "Anayasa Mahkemesi, Meclis tarafmdanr çıkarılmış olan yasaları 
gözetmelidir." 

Eğer böyle anlaşılıyorsa, Anayasa Mahkemesinin fonksiyonu, işlevi kalmaz. 
"Yeni hüküm tesis edemez, içtihatla boşluklar doldurulamaz" şeklinde not almışım. 
Tabiî, Anayasanın açık hükmü var; yeni içtihatla, yeni hüküm tesis edilemez; bu doğru

dur; ama, önceden alınmış bir kararın da, daha sonradan alınan bir kararla -ilgisi olmayan 
bir kararla- yok edilmesi de... Elbette ki, o oyuna da gelmez Anayasa Mahkemesi. Bir konuyu 
eğer Anayasaya aykırı bulmuş ve gerekçeleriyle birlikte ortaya koymak suretiyle o düzenlemeyi 
iptal etmişse Anayasa Mahkemesi, daha sonrald bir yasayla, düzenlemeyle getirilen hükmü de 
incelerken, elbette ki o hükme de uygun davranması gerekir. 

Bir Anayasa değişikliği yapılmadığına göre, yeni bir felsefe oluşturulmadığına göre, Ana
yasada yeni ilkeler düzenlenmediğine göre, durumda herhangi bir değişiklik olmadığına göre, 
o kararı, bir başka hükümle, yanlışlıkla ortadan kaldırması da, elbette ki söz konusu olmama
sı gerekli. 

Şimdi, son alınan kararın gerekçesini kısa olarak sunmak istiyorum: "12 nci maddesiyle, 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen ve içeriği bakımından dinî inanç ve gereklere da
yalı bulunmayan, Anayasa Mahkemesinin sayılı kararına aykırı olmayan ve yükseköğre
tim kurumlarında, çağdaş kıyafet ve görünüme ters düşen dinsel nitelikli kılık ve kıyafetin ser
best bırakılmasını öngörmeyen; ancak, yürürlükteki yasalara aykırı olmamak kaydıyla, kılık 
ve kıyafette serbestlik tanıyan ek madde 17'nin Anayasaya aykırı olmadığına" karar veriyor. 

Burada karar çok açık. Davayı açan parti, "burada, bu yasa hükmü, dinsel inanca dayalı 
olarak, resmî kurumlarda giysi kullanımına imkân veriyor" diyor; Anayasa Mahkemesi de, 
"hayır, bu ona imkân vermiyor, ona imkân vermediği için de, ben bunu iptal etmiyorum" di
yor. Burada, yeni bir hüküm tesisi nereden söz konusu olabiliyor; onu anlamak mümkün değildir! 

Değerli arkadaşlarım, biraz önce, Sevgili Soysal Hocamız da belirttiler; elbette ki, Anaya
salar da eleştirilir, Anayasanın hükümleri de eleştirilir ve Anayasa kararları da eleştirilir; ama, 
eleştirilmemesi gereken, biraz önce sunduğum, Anayasa Mahkemesinin kararlarının bağlayıcı 
olmasıdır. Bu bağlayıcılığa karşı çıktığımız zaman Doğru Yol Partisi sözcüsü arkadaşımızın 
belirttiği gibi orada keyfilik doğar, hukukun üstünlüğü bertaraf olur, orada anarşi doğar. O 
nedenle, eğer, bu düzenleme beğenilmiyörsa, bu felsefe beğenilmiyorsa ve bu, temel hak ve öz
gürlüklere aykırı bulunuyorsa, o zaman yapılacak tek iş, oturup, Anayasanın bu hükümlerini 
yeni baştan gözden geçirmek suretiyle, değiştirmek olur. Bunun anlamı budur. 

Özellikle, Anayasa Mahkemesi Başkanının şahsı hedef alınmak suretiyle, Anayasa Mah
kemesinin bu şekilde yıpratılması, gerçekten üzüntü verici bir olaydır. Kaldı ki, Anayasa Mah
kemesi Başkanı, geçmiş uzun bir dönemde hukuk adamı, geçmiş uzun bir dönemde hukuk 
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uygulayıası olarak, hukukun üstünlüğü ile adı özdeşleşmiş bir yüce yargıçtır; bunun da böyle 
bilinmesi gereklidir. Onu, sadece ve sadece saygıyla anmak gerekir diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, şu hususu, altını çizerek tekrarlıyorum: Herhangi bir toplumsal çı
karı gerekçe göstererek hukuku ihlal etmek, onun bağlayıcılığını zayıflatmak temelden yanlış 
olup, gerçekten çağdışı bir anlayışın ürünüdür. Kaldı ki, Anayasa Mahkememiz, 30 yılı bulan 
geçmişinde, hukukun üstünlüğünü sağlama açısından, hukukun güvencesi olma açısından, hu
kukun ve demokrasinin evrensel ilkelerinin güvencesi olma açısından, son derece yararlı, son 
derece önemli bir işlevi -gönül rahatlığıyla ifade ediyorum ki- en mükemmel şekliyle yerine 
getirmiştir. Tabiî ki, bu arada, birtakım kararları eleştirilir, eleştirilecektir; bu, demokraside 
ve demokratik bir toplumda çok olağan bir durumdur. 

Değerli arkadaşlarım, türban konusu, Anayasa Mahkemesince, Anayasamızın yalnız bir 
maddesine aykırı bulunmamış, beş maddesine aykırı bulunmuştur; Anayasanın dibacesine ay
kırı bulunmuştur; 2 nci, 10 uncu, 24 üncü ve 174 üncü maddelerine aykırı bulunmuştur. 

ALI OĞUZ (İstanbul) — Yüzkarası, ayıp, ayıp!.. 

ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, her türlü dü
şüncenin, demokraside saygıyla karşılanması gerekir. Arkadaşlarımızın belirttikleri, kendi açı
larından doğru olabilir; ama, bunun tek çözümü, bu Anayasayı değiştirmekten geçer. Temelde 
müesseseleri yıpratmamak gereklidir. Anayasanın değiştirilme usulü neyse, o usule uymak su
retiyle Anayasa maddeleri değiştirilebilir. 

ALt OĞUZ (istanbul) — Anayasada din ve vicdan hürriyeti vardır. Ahlaksızlığı niye ya
saklamıyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, konuşmanızı toparlayabilir misiniz? 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Çok değerli arkadaşlarım, ben, sa

dece, Anayasa Mahkemesinin çok yoğun bir biçimde eleştirilmesine neden olan bir konuda, 
Anayasa Mahkemesi kararlarını sunmak suretiyle, sadece, konuyu aydınlığa çıkarmaya çalıştım. 

Bütçenin, Anayasa Mahkememize ve tüm ulusumuza yararlı olmasını diliyor; tekrar, he
pinizi en içten saygılarımla selamlıyorum, teşekkür ediyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, soru sormak istiyorum. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, "Son söz milletvekilinindir" kuralı gereğince 

söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, tabiî, Sayın Bakan konuştuğu için haklısınız, "Son söz 
milletvekilinindir" kuralı gereğince zatı âlinize söz vereceğim. Tabiatıyla, soru sorma işlemi, 
müzakereler tamamlandıktan sonra olacaktır. 

Yalnız, Sayın Genç, lehte söz hakkı kullanıldı; eğer aleyhte konuşacaksanız size söz vere
bilirim. 

ALt OĞUZ (İstanbul) — Aleyhinde konuşmak istiyorum Sayın Başkan. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Üzerinde konuşmak istiyorum Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Hayır efendim. Bir dakika... Üzerinde konuşma imkânı, hem lehte, hem aleyh
te söz hakkı kullanılır da, sonra hükümet söz alırsa, olur; ama, Sayın Bakan söz aldığında, 
henüz aleyhte söz verilmemişti. O bakımdan, zatı âliniz aleyhte söz istemiyorsanız, aleyhte söz 
isteyen vardır. v 

MUKADDER BAŞEĞMEZ (İstanbul) — Sayın Başkan, iktidar Partisinden bir milletve
kili nasıl aleyhte konuşabilir?! Ben konuşacağım. 

BAŞKAN — Efendim, sizden önce müracaat etmiştir ve aleyhinde konuşacağını beyan 
etmektedir. 

MUKADDER BAŞEĞMEZ (İstanbul) — Ben de o zaman lehte konuşacağım. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Peki, aleyhte konuşacağım Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, bir sayın milletvekilinin Meclis Genel Kurulundaki 

beyanına, aksi görülmedikçe hepimiz güvenmeye mecburuz. Binaenaleyh, Sayın Genç, Anaya
sa Mahkemesi Başkanlığı bütçesinde aleyhte konuşacağını beyan ederek söz almıştır. Bu ba
kımdan size söz vermem mümkün değildir. 

Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Bize dağıtılan bir bütçe 

programı var. Bunun üzerinde yorum yapmak istemiyorum, sadece vurgulamakta yarar görü
yorum. Bu bütçe programına göre, bütçelerin lehinde, aleyhinde ve üzerinde konuşma imkânı 
var. Saym Bakan, bütçenin lehinde yapılan konuşmadan sonra konuştuğu için, daha sonra söz 
alan kişinin bütçenin aleyhinde konuşması gerekiyor. Ben de, hukuk çerçevesinde leh ve aleyhe 
de dikkat ederek konuşmak istiyorum. 

MUKADDER BAŞEĞMEZ (İstanbul) — Başkanlığı aldatıyor, hile yapıyor! 

KAMER GENÇ (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, gecenin bu geç saatinde, lütfen ko
nuşmamı bir dinleyiniz. 

BAŞKAN — Sayın Genç, bir dakika müsaade ediniz. 
Sayın milletvekilleri, lütfen hatibe müdahele etmeyin. Eğer tanınan hakkın istimali yeri

ne, suiistimali kürsüye gelirse, biz uyumuyoruz, görev yapıyoruz; ama, bir şeyi görmeden de 
müdahele etmenin manası yoktur. 

Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Değerli milletvekilleri; biz artık, kendimizi, çağdaş, ilerici 

bir devlet olarak kabul ediyoruz. Çağdaş, ilerici, katılımcı, parlamenter bir demokratik rejimi 
kabul eden devletlerde, devlet yönetimini dengeleyen temel kurumlar vardır. Bu temel kurum
lar, bir yanda parlamentodur; parlamentonun benimsediği yönetim biçimi olan kuvvetler ayrı
lığıdır ve buna bağlı olarak, hukuk devleti ilkesidir. 

Parlamentolar her şeyi doğru yapar diye bir düşünce, olamaz ve olmamalıdır da. Çünkü, 
parlamentoların kullandıkları yetki, bağlı yetkidir. Bağlı yetki nedir? Parlamento, yasama yet
kisini kullanırken, kendisini bağlayan temel kurallar vardır. O kurallar nedir? Anayasadır. Bu 
anayasalara göre, yasama, yürütme ve yargı erki, gücü vardır. Elbette, yasama, yürütme ve yargı 
görevini yerine getirirken, o kurumların varlığına esas teşkil eden -Anayasaya göre- işlem tesis 
etmek zorundadırlar. Böyle olunca, olayları bu çerçeve içinde değerlendirmek lazımdır. 
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Parlamento, halkın temsilcisidir. Halkın oylarıyla seçilmiş gelmiş ve parlamento içinden 
iktidar olan siyasî grup, seçim meydanlarında, halkın çoğunluğunun, öne sürdüğü düşünceleri 
tasvip" eden grup demektir. Bu demek değildir ki, seçim meydanlarında halkın çoğunluğunun 
hoşuna giderek halkın reylerini alarak ve hatta bazen halkı da kandırarak aldıkları reylerle Tür
kiye Büyük Millet Meclisine geldikten sonra, istediği kanunu, istediği nitelikte ve boyutta çıka
rır. tşte burada yanılgı doğmaktadır. Öyle olursa, o zaman devletin temel kurumlan tahrip olur. 
Yani, bir gün, bir siyasî düşüncede olan iktidar başa gelir; mevcut Anayasa yürürlükteyken, 
istediği düzenlemeleri yaparak, devletin temelini de değiştirebilir, tşte, buna engel olan temel 
kurum anayasadır. Anayasayı beğenelim beğenmeyelim -ben, 1982 Anayasasına üç defa ret oyu 
veren, Türkiye'de tek kişiyim, bunu herkes de bilir- ama, hukuka saygılı olan herkes, bu Ana
yasaya da uymak zorundadır. 

Anayasa ne diyor? Türkiye Büyük Millet Meclisinden çıkan kanunlara karşı belirli kişiler 
Anayasa Mahkemesinde iptal davası açma hakla vardır. 

Anayasa Mahkemesi üyeleri öyle gelişigüzel bir şekilde seçilmiyor. Anayasa hukuku bilgi
si olmayan, Türkiye'nin sosyal, ekonomik ve buna bağlı bazı gerçeklerinden habersiz kişiler 
Anayasa Mahkemesine gelmiyor. Anayasa Mahkemesinin, yapısını incelediğiniz zaman -
Sayıştay'dan gelen son üye hariç- Yargıtay'dan, Danıştay'dan ve belirli çevrelerden gelen üye
lerden oluştuğunu görürüz. Bunlar, mesleklerinin gerektirdiği her türlü bilgi, beceri ve kişiliğe 
sahip tarafsız kişilerdir. Onlar, belirli hayat gerçekleri içinde uzun zaman yoğrularak, bulun
dukları kurumlarda saygınlık kazanarak ve o kurumların genel kurullarından seçilerek gelen 
kişilerdir. 

Böylece, bilgisi, görgüsü ve kişiliğiyle olgun kişilerin teşkil ettiği saygın bir heyetin verdiği 
kararı da biz beğenmeyebiliriz. Neden beğenmeyebiliriz? Günlük hayatımıza, siyasal düşünce
mize veya belirli bir mefaatimize aykırı olduğu için beğenmeyebiliriz. Ama, Anayasa Mahke
mesini teşkil eden kişilerin seçilmesinde, ciddi, sağlıklı, ilkeli belirli kurallar koyarsak, o za
man, o kişilerin de sağlıksız karar vermesini önleriz. 

İnsanlar ne kadar hissi olursa olsun, ne kadar taraflı olursa olsun, belirli görevler yaptık
tan sonra, o kişinin taraflılığı ve sabit düşünceli olması ortadan kayboluyor. Misali kendimden 
vereyim: Geçen dönemdeki Parlamento çalışmalarımla, bu dönem çalışmalarım arasında ba
riz, bir farklı seviye görülüyor herhalde. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Daha efendi oldun, doğru. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bununla şunu kastediyorum: İnsan

lar belirli görevleri yaptıktan sonra, belli bir olgunluk seviyesine gelirler. Bu olgunluk seviye
sinde de, artık, bu insanların bilgilerinden dolayı verdikleri kararlarda ve seçtikleri yollarda 
daha bir doğruluk, bir olgunluk vardır. 

Anayasa Mahkemesinin elbette ki, Türkiye'de belirli bir yapısı var. Belirli birtakım karar
larında çeşitli tenkitler yapılabilir. Son üye seçiminde, Sayıştay'dan seçilen arkadaşın seçimiyle 
ilgili olarak, çok büyük tartışmalar çıktı. O arkadaşımız, "Ben evimde televizyon seyretmiyorum" 
dedi. Kendileri hakkında, "tarikat mensubudur" diye çok büyük tenkitler yapıldı. 
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ANAP İktidarı zamanında, Sayıştay Kanununda yapılan değişikliklerle, Sayıştay'ın mu
tat seçim usulleri değiştirilerek, Sayıştay içinde yıllarca çalışan, Sayıştay Genel Kuruluna üye, 
seçilmesi gereken kişilerin seçimleri engellendi; siyasî iktidarların siyasî düşücelerı tarzında bir 
Sayıştay yapısı öngörüldü. Bu, bir hata idi. 

Değerli arkadaşlarım, biz burada üç beş sene bir arada çalışıyoruz; ama, Sayıştay, Danış
tay veya Yargıtay gibi kurumlarda çalışan insanlar, yirmi senedir bir arada çalışan kişilerdir. 
Artık buralarda, kim bilgilidir, kim bilgisizdir, kim niteliklidir, kim niteliksizdir -Belki 
"niteliksiz" demek haksızlık olur; "daha iyisidir" demek daha doğrudur- o kurumda çalışan 
insanlar onları daha iyi değerlendirir. Ama, biz ne yaptık? Geçmişte, mesela Anayasa Mahke
mesi üyeliğine, Danıştay Genel Kurulu kendi arasında üye seçerdi; Danıştay kontenjanından 
seçilecek üyeleri, Yargıtay'a; Yargıtay'dan Danıştay'a seçilecek kişileri, yine Yargıtay Genel Ku
rulu kendi arasından seçerdi. Yine, Askerî Yargıtay'dan Anayasa Mahkemesine seçilecek kişi
leri, Askerî Yargıtay kendi arasından seçiyordu. Sayıştay'dan Anayasa Mahkemesine seçilecek 
üyeleri de Sayıştay Genel kurulu kendi arasından seçiyordu. 

BAŞKAN — Sayın Genç, toparlamanızı rica ediyorum. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Bu 1982 Anayasası öyle çarpık bir mantık getirdi ki, bütün 
kurumları yok ederek, "her şeyi baştaki adam biliyor" zihniyetiyle, takdiri ona bıraktı. Tabiî 
ki, bu kurumların böyle teşekkülü, buraya gelen insanların niteliklerinde birtakım bazı hak
sızlıklar da doğurdu. En büyük haksızlık da, Anayasa Mahkemesi ve Danıştay gibi kurumla
rın başı, emekli olduktan sonra, Cumhurbaşkanına müşavir olarak alındı. -

Bu, bence, burada çalışan insanlar için bir zaaftır. Çünkü, bu kurumlar, Türkiye'de yüce 
kurumlardır, hukuk abidesi kurumlarıdır. Burada çalışan insanların, gibip, birtakım yerlerde, 
birtakım makamlara yaranmalarına, maaş almak veya belirli forslardan yararlanmak için böy
le birtakım insanlara sığınmalarına da ihtiyaç yoktur. 

Geçmişte, Anayasa Mahkemesi gibi birtakım hukuk kurumlarının verdiği kararlar, bence 
saygıdeğer kararlardır arkadaşlar. Hepimiz insanız. Anayasa Mahkemesinde veya başka her
hangi bir kurumda karar verme mevkiinde olan insanlar yanılabilirler; ama, bir kararda yanıl
gı oldu diye, devletin rejiminin temel organı, teme! dengesi olan bu kurumları, bir veya iki ka
rarı esas alarak kötülemek, devletin geleceği bakımından faydalı değildir ve devlete bir şey de 
kazandırmaz. 

Onun için, belirli müesseselerin saygınlığını kazandıralım, onları kaybetmemek için, ku
sur aramayalım. Elbette ki, zaman içinde, o kurumlar, Türkiye'deki eğitim seviyesine Türki
ye'deki gelişmişlik seviyesine bağlı olarak, kendilerini yenilerler. Bu nedenle, ben, gecenin bu 
saatinde sizi daha fazla yormak istemiyorum. Devletin düzeninin temel organı olan, rejimin 
temel organı olan bu müesseseleri, bizim düşüncemize uygun karar vermediler diye fazlaca yıp
ratmayalım. 

Hepinize saygılar sunuyorum efendim. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN— Efendim, Sayın Genc'in aleyhteki (!) bu konuşmasına teşekkür ediyorum. 
(Gülüşmeler)' 

MUKADDER BAŞEĞMEZ (istanbul) — Sayın Başkan, 5 dakikalık söz veriniz. 

— 300 — 



TMMM. B : 47 11 . 3 . 1992 O : 3 

BAŞKAN — Siz haklı çıktınız; ama, ne yapayım! Kendisi de ifade buyurdu; zamanla çok 
şey değişiyor ve olgunlaşıyor. Bu güzel (!) konuşmayı bozmak istemedim. Sayın milletvekilleri, 
müzakereler tamamlanmıştır. 

Soru sormak isteyen sayın üyeleri tespit edelim. 
MUKADDER BAŞEĞMEZ (İstanbul) — Sayın Başkan, ben de soru soracağım. 
BAŞKAN — Tabiî, efendim. 
Yalnız, önce Sayın Sayın'ın müracaatı vardı. Şimdi, izin verirseniz, önce, usulen, soru sor

mak isteyenleri tespit edeceğiz; soru sormak isteyenlerin tespit işlemi bitmiştir, diyeceğiz ki, 
ilham üzre dalga dalga yayılmasın! 

Şimdi zatı âliniz, sonra Sayın Başeğmez, Sayın Oğuz... 
Efendim başka soru sormak siteyen sayın üye?.. Yok. 
Buyurun Sayın Sayın. 
AHMET SAYIN (Burdur) —- Sayın Başkan, soru sormadan önce şunu söylemek istiyo

rum: UsuH bir hata yapıldığını zannediyorum. Şöyle ki: Sayın Bakan sorulara cevap verdikten 
sonm, bir kişiye daha konuşma hakkı doğacaktır. 

BAŞKAN r— Şimdi, o ancak, bu kıymetli fikrin sahibi, yeni İçtüzükte bunu kural haline 
getirecek çoğunluğu sağlar. İçtüzük değişirse, dediğiniz gibi; yoksa, benim yaptığım gibi... Şim
dilik böyle. 

Buyurun. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Rica ederim. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, aşağıdaki sorularımın Sayın Adalet Bakanı 

tarafından cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 
1982 Anayasasının geçici İS inci maddesinin, Adalet Bakanı olarak, insan hak, adalet ve 

hukuk hükümleri açısından nasıl değerlendirildiğinin Sayın Bakan tarafından açıklanmasını; 

Mezkûr maddenin yürürlükten kaldırılması için herhangi bir çalışmanın yapılıp yapılma
dığım öğrenmek istiyorum. 

. BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, zatı âliniz, bütün soruları aldıktan sonra mı arzı cevap etmeyi düşünürsü

nüz, yoksa her arkadaşımızın sorularına anında cevap vermeyi mi tercih edersiniz? 

ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Efendim, nasıl tensip buyurursanız 
öyle olsun. 

BAŞKAN — Estağfurullah, takdir zatı âlinizin, hatta yazılı cevap bile verebilirsiniz. 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Yalnız, ikinci soruyu alamadım, çok 

özür dilerim efendim. 

BAŞKAN — Tek sorusu var efendim. 
"1982 Anayasasının geçici 15 inci maddesi hakkında adalet, hak, hukuk açısından ne dü

şünüyorsunuz?" "Kaldırılmasını düşünüyor musunuz bu maddenin?" 
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ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Hemen cevap sunayım efendim. 
"Bunu kaldırmayı düşünüyor musunuz?" şeklindeki soruyu şöylece cevaplamak istiyo

rum: Biz İktidar olarak, bu Anayasanın tümünün değiştirilerek, yeni bir anayasa gerçekleşti
rilmesinden yanayız. Ancak, anayasalar, herhangi bir iktidarın veya herhangi bir partinin ana
yasası olamaz. Gerek Sosyaldemokrat Halkçı Partinin, gerekse Doğru Yol Partisinin, seçimler
den önce yeni bir anayasa yapımı için uzunca süren çalışmaları, ciddî çalışmaları var. Sanıyo
rum bütçe görüşmelerinden sonra, bu çalışmalar bir sentez haline getirilip, Parlamentomuza, 
gerek Parlamento içi, gerekse Parlamento dışı partilerin, ve diğer sosyal katmanların ve tüm 
demokratik örgütlerin değerlendirmelerine, eleştirmelerine sunacak ve özellikle Parlamentoda 
bir uzlaşma yoluyla, yeni bir anayasanın gerçekleştirilmesi çalışmalarına devam edeceğiz. Ko
alisyon Protokolünde de bu husus yer almıştır ve öncelikle gerçekleştirilecek hususlardan birisidir. 

Yine tekrarlamış olmayayım, bu, ne bir iktidarın anayasası olacaktır, ne de herhangi bir 
siyasî partinin. Oluşturulacak anayasa, bir uzlaşmanın ürünü olarak ortaya çıkacaktır. Gerek 
sağcısı, gerek solcusu, kendisini bu anayasa içerisinde görebilecektir. Böylesine bir anayasa ha
zırlığı düşünülüyor ve bir tepki anayasası olup da, belli süre içerisinde yeniden eleştirilere mu
hatap olması, elbette ki, hiç düşünülmeyen ve öngörülmeyen bir husustur. Bunu böylece sun
ma durumundayım. 

Geçici 15 nci maddenin içeriğine gelince: Kişisel kaygım; antidemokratik bir hükümdür; 
belki insanların yargılanmasını önleyen ve engelleyen bir hükümdür. Böylesine bir hükmü de
mokratik hukuk devleti olduğunu iddia eden, savunan veya Anayasasında, devletin niteliği ola
rak, laik, sosyal hukuk devleti olduğunu söyleyen bir hukuk devletine yakışmayan ve Anayasa
nın bu temel ilkeleriyle çelişen bir madde olarak görüyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Başeğmez, buyurun. 
KADÎR RAMAZAN COŞKUN (İstanbul) — Sayın Başkan.. 

BAŞKAN — Efendim?.. 
KADİR RAMAZAN COŞKUN (İstanbul) — Sayın Bakana bir soru yöneltebilir miyim?.. 

BAŞKAN — Tabiî, bir dahaki bütçeye, seneye!., (Gülüşmeler) özür dilerim Sayın Coş
kun, ilan ettim... 

KADİR RAMAZAN COŞKUN (İstanbul) — Efendim, Sayın Bakanın şu andaki konuş-' 
masıyla ilgili... 

BAŞKAN — Haklısınız da; şimdi bu samimi hava dolayısıyla haklı bulduğum halde söz 
versem, "Başkan, gene ANAP'a kıyakçılık yaptı" derler; halbuki ben hep arkadaşlarımı kol-
luyorum. usul buna izin vermiyor Sayın Coşkun. Malum; başta, soru sormak isteyenleri tespit 
ettik ve "tamamlanmıştır" dedik; ama,, zatı âliniz komşunuz Başeğmez'in hizmetinden yarar
lanabilirsiniz; kendisi soru hakkı sahibidir... (DYP sıralanndan, "kıyakçılık" sesleri, gülüşmeler) 

Efendim o kadar da olsun; bu kıyakçılık değil, buna, öğretmenlik diyelim. 

NEVFEL ŞAHİN (Çanakkale) —• Burası kıyakçılar kıraathanesi mi!.. 
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BAŞKAN — Sayın Şahin, sizinle en son Çanakkale kongresinde görüşmüştük; oradan beri, 
iyiliğimin farkındasınız, burada da sizi kolluyorum, müsterih olun. 

Günün manası münasebetiyle bu, Ramazan sohbeti oluyor. 
Göreve dönelim. 
Buyurun Sayın Başeğmez; tutanaklara geçmesi bakımından lütfen duyulabilecek yüksek 

sesle konuşunuz. 
MUKADDER BAŞEĞMEZ (İstanbul) — Demokratik pek çok hakkı ihlâl ettiği herkesin 

ortak görüşü olan ve 12 Eylül 1980 darbesiyle bunun akabinde yapılan ihtilal anayasaları, ne 
zamandan beri çağdaşlık ruhu taşıyor? İhtilal anayasalarının çağdaş olduğuna dair çağdaş bir 
anlayış, ne zamandan beri yeryüzünde hâkim? Acaba blucin mi daha çağdaş, yoksa başörtüsü 
mü?! Çağdaşlık anlayışı nedir? Bu çağdaşlık numarasıyla, halkımıza ne zamana kadar zulüm 
edeceğiz? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. ' 
KAMER GENÇ (Tunceli) — 1982 Anayasası ile, başörtüsü eşit! 

BAŞKAN —Sayın Genç, soru, Sayın Adalet Bakanına müteveccih, zatı âlinize değil 
efendim. 

Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI M. SEYFÎ OKTAY (Ankara) — Efendim, kürsüden yaptığım konuş

ma, bugünkü Anayasanın.yürürlükte bulunan hükümleri ve bu hükümlere dayalı olarak Yüce 
Anayasa Mahkemesinin aldığı kararın içeriğiyle ilişkilidir. Ben, olağanüstü dönemlerin ürünü 
olan anayasaların çağdaş olduğu, çağdaş olacağı konusunda herhangi bir düşünce ileri sürme
dim. Sanıyorum, herhalde çok yanlış bir algılama var. 

Bir anayasa ne kadar antidemokratik hükümler taşırsa taşısın, ki baştan sona, 1982 Ana
yasasının antidemokratik hükümler taşıdığı konusunu yıllar yılı söyler dururuz ve bu Anaya
sanın yerine, yeni, çağdaş, katılımcı, özgürlükçü, çoğulcu, demokratik parlamenter sistemi oluş
turacak yepyeni bir anayasanın getirilmesi, oluşturulması gereğini her zaman vurguluyoruz; 
ama, bu Anayasa yürürlükte olduğu sürece, bu Anayasanın hükümlerine uymak da zorunlu 
bulunmaktadır; onu da çok ayrıntılı bir biçimde kürsüden sunmaya çalıştım. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Son soruyu sormak üzere buyurun Sayın Oğuz. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; Sayın Bakandan şu so

rumun cevabını istirham ediyorum: 
Laikliğin, Anayasada bir tarifi yok. Açık bir tarifi olsa, onu münakaşa ederiz, müzakere 

ederiz, beğenmiyorsak ilerideki Anayasa değişikliğinde mümkün olur değiştirilir veya değişti
rilmez bu ayrı mesele; ama, açık bir tarifi yok. Onu siyasîler, ilim adamları çeşitli şekilde tarif 
etmişler. Diyorlar ki; "Laiklik, dinin devlete, devletin de dine müdahale etmemesi; özellikle, 
devletin dine baskı yapmamasıdır." Çünkü, Anayasada sarih şekilde din vicdan ve fikir hürri
yeti varken, devletin veya çeşitli müesseselerin çeşitli bahanelerle dine baskı yapmaları açık bir 
şekilde zulümdür. Bu açık hükmü Anayasamız taşımasına ve herkese din ve vicdan hürriyeti 
vaat etmesine ve bunu taahhüt etmesine ve özellikle birçok maddesinde bunu kabul etmesine 
rağmen, Sayın Bakanın, Anayasa Mahkemesinin bütçesi münasebetiyle... (DYP ve SHP sırala
rından "Bu, soru değil" sesleri, gürültüler) 
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BAŞKAN — Efendim, geçen dönemden arkadaşlarım hatırlar, Sayın Bayan Akyol 12 da
kika soru sormuştu; bir başka arkadaşımız da "Tekrarını rica ediyorum, anlayamadım" de
mişti! Yani, Beyefendi daha kadim parlamenterdir, eski senatördür; herhalde soru adabına ria
yet edecektir. Müsaade edin. 

Buyurun. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Bu kadar açık bir hüküm karşısında, Sayın Bakanın, Anayasa 

Mahkemesi büçtesi müzakeresinde, Anayasa Mahkemesinin aldığı bir karan tahlil ve tetkik eder
ken ve Yüce Heyete takdim ederken, onun sadece türbanla ilgili kısımlarını izah ederek, özel
likle kıyafeti esas alarak ve türbanın bir ideolojik simge olduğu, laikliğe aykırı olduğu, mo
dern ve demokratik Türkiye'nin kuruluşuna, temel yapısına ve Anayasamıza aykırı olduğu şek
lindeki izahatını, oradaki ifadesini kınıyorum. Halbuki Sayın Bakana, "Bu tarz bir karar, her 
şeyden evvel Anayasaya aykırıdır" şeklinde bir ifade yakışırdı. Eğer başörtüsü Anayasaya, kı
yafet hürriyetine, vicdan hürriyetine aykırıysa, bulicin, çıplaklık, her türlü sahil kıyafetlerine 
kadar vaki çıplaklıklar, acaba ahlaksızlığın simgesi midir?! 

BAŞKAN — Tamam mı efendim? 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Bunun cevabını istiyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Soru, malumu âliniz, İçtüzüğe göre, gerekçesiz, kısa, açık ve şahsı hedef almayan bir muh

tevada olursa Başkanlıkça ilgiliye tevcih edilir. 
Sayın Oğuz'un muhterem görüşlerini, bir manada ve bazı açıdan bu hüviyette bulmadı

ğım için, soru olarak yöneltmiyorum. (DYP ve SHP sıralarından "Bravo Başkan" sesleri, al
kışlar) 

Efendim, sağolun; alkış gerekmez. 
Kendileri hüküm ifade buyurdukları için "soru değil" dedim. Geçmişte bazı değerli arka

daşlarımız benzer şeyleri yaptılar -deminki aleyhteki konuşma gibi- sonunda bir "mıdır, midir" 
dediler. Bu, tabiî, Yüce Mecliste muameleye uygun düşen bir ifade olmuyor. O bakımdan, özür 
dileyerek meseleyi soru telakki etmediğim için, Sayın Bakanın cevaplaması gerekmiyor. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Sayın Başkan, çok açık bir soru idi. 

BAŞKAN — Efendim, ben, bütün arkadaşlarımın görüşlerine saygılıyım. Zatı âlinize, mah
sus saygım vardır. Bilirsiniz çok uzun yıllardan beri (1970'li yıllardan beri) bu çatı altındayız; 
ama... 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Biz bunları başörtüsü düşmanlığı telakki ediyoruz. Atatürk'ün 
annesinden utansınlar... 

BAŞKAN — Efendim, şöyle olsa, soru olurdu: "Merhum Atatürk'ün merhum annesin
den utanırlar mı, utanmazlar mı, utanıyor musunuz?" Türkçede "utansınlar" diye bir soru yok. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Çok ayıp oluyor. O sözü geri alın. Terbiyesizliğin gereği 
yok. Çok ayıp yapılıyor. 

BAŞKAN — Konu kapanmıştır. 
Müzakereler tamamlanmıştır. 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığının 1992 bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
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Bölümleri okutuyorum: 

1. — Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 1992 Mali Yılı 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. 

İnceleme ve Yargı Hizmetleri 

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

Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 

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

TOPLAM 

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

Lira 

6 510 000 000 

7 990 000 000 

330 000 000 

14 830 000 000 

BAŞKAN — Böylece, Anayasa Mahkemesi Başkanlığının bütçesi bölümleriyle kabul edil
miş bulunmaktadır. 

2. — Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN —- Anayasa Mahkemesi Başkanlığının 1990 malî yılı kesinhesabının bölümleri

ne geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Prog. 

101 

111 

900 

A ç ı k l a m a 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 

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

İnceleme ve Yargı Hizmetleri 

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

Hizmet Programlarına Dağıtılama
yan Transferler 

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

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

Genel ödenek 
toplamı 

2 301 920 000 

1 467 640 000 

Toplam 
harcama 

2 088 424 862 

1 359 108 786 

tptal edilen 
ödenek 

213 495 138 

108 531 214 

99 020 000 

3 868 580 000 
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Böylece, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 1990 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul 
edilmiş bulunmaktadır. 

1992 malî yılı bütçesiyle, 1990 malî yılı kesinhesabının tümünü oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler.., Kabul edilmiştir. 

Anayasa Mahkemesi camiasına, mensuplarına hayırlı olmasını temenni ediyorum. (Alkışlar) 

E) DANIŞTAY BAŞKANLIĞI 
1. — Danıştay Başkanlığı 1992 Malî Yûı Bütçesi 
2. —Danıştay Başkanlığı 1990 Malî Yûı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, programa göre, Danıştay Başkanlığı 1992 Malî Yılı Bütçe 
Kanunu tasarısıyla, 1990 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu, tasarısının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Danıştay Başkanlığı bütçesi üzerinde, grupları ve şahısları adına söz almış bulunan sayın 

üyeleri arz ediyorum: 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Bursa Milletvekili Yılmaz Ovalı; Anavatan Partisi Grubu 

adına, İstanbul Milletvekili Elaattin Elmas; Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Şırnak 
Milletvekili Orhan Doğan; Refah Partisi Grubu adına, Konya Milletvekili Remzi Hatip. 

Aleyhinde; şahsı adına, Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin. 
İlk sözü, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Bursa Milletvekili Yılmaz Ovalı'ya veriyorum. 
Buyurun Sayın Ovalı. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA YILMAZ OVALI (Bursa) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Danıştay Başkanlığının 1992 bütçesine ilişkin, Doğru Yol Partisi görüşlerini dile getirmek üze
re söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, şahsım ve Grubum adına Yüce Heyeti saygıyla se
lamlarım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bilindiği gibi, idarî yargı, olağanüstü yetkilerle do
natılmış yürütme organı karşısında, bireyin, vatandaşın temel hak ve özgürlüklerin} korumak, 
haksızlığa uğradığında şikâyet hakkını kullanmak için dava açmak üzere kurulmuş bir devlet 
gücüdür. 

1868 yılında Şurayı Devlet ismiyle kurulmuş bulunan ve o tarihten bu yana varlığını sür
dürerek 1982 Anayasasında Yüksek İdare Mahkemesi olarak yerini alan Danıştay, bu devlet 
gücünün en üst temsilcisidir. 

2575 sayılı Danıştay Kanununda da belirtildiği üzere, yargı görevinin yanı sıra danışma 
ve inceleme görevini de yerine getirmektedir. 

Danıştay Başkanlığında, 7 Şubat 1992 tarihi itibariyle, 73 adet başkan ve üye, 40 adet Da
nıştay savcısı ve 194 adet tetkik hâkimi kadrosu mevcut olup, bunlardan başkan ve üye kadro
sunun 70'i, savcı kadrosunun 33'ü, tetkik hâkimliği kadrosunun ise 87'si fiilen dolu bulun
maktadır. öte yandan, 657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışmakta olan genel idare, sağlık ve yar
dımcı personel ile teknik hizmetler sınıfından toplam 376 personel kadrosu mevcuttur. 

Danıştay Başkanlığına 1991 yılında 23 699 000 000 lira ödenek verilmiş, yılı içinde, ekle
nen ödeneklerle bu rakam 28 241 952 000 liraya çıkarılmış, toplam harcama ise 26 472 058 
000 lira olarak gerçekleşmiştir. 
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1992 yılı için, Hükümetimiz, kıt bütçe imkânlarına rağmen, 2,5 katı aşan bir oranda artış 
sağlayarak, toplam 64 980 000 000 lira ödenek tahsis etmiştir. Yılı içinde, bu ödenek, tabiatıyla 
daha da artabilecektir. Bu artışı, Hükümetimizin bu kuruma bakış açısı yönünden olumlu bir 
tavır olarak görüyor ve takdirle karşılıyoruz. 

Sayın Başkan, değerli millevtekilleri; Danıştay, yüksek yargı organları arasında yer alan 
yüce bir kuruluşumuzdur. Danıştaym bu varlığı, devletten vatandaşlara gelebilecek tecavüzlere 
karşı koruyucu bir zırh teşkil etmektedir. Çağımız 21 inci Yüzyıla doğru yol alırken, özellikle 
20 nci Yüzyılın son günlerinde dünyada meydana gelen olaylara baktığımızda, çağımızın, de
mokratikleşme ve insan hakları çağı olduğu rahatlıkla söylenebilir. 

Artık, devletler kadar insan da, temel haklarıyla, sosyal ve ekonomik haklarıyla dünya
nın gündeminde birinci sırayı almıştır. Nitekim, 21 Kasım 1990 tarihli Paris Şartı bu hususu 
belgelemiştir. Bu belgede, "İnsan hakları ve temel özgürlüklere her insan doğduğu anda sahip 
olur, bunlardan feragat edilemez ve hukukun güvencesi altındadır. Devletin birincil sorumlu
luğu, bunları korumak ve geliştirmektir. Bunlara saygı, aşırı güçlü bir devlete karşı asli bir gü
vencedir. Bunlara uyulması ve eksiksiz işlerlik kazandırılması özgürlük, adalet ve barışın 
temelidir" denilmektedir. Bu belgedeki düşüncelerin hayata geçirilmesi, demokrasi ve huku
kun üstünlüğüne inanan bir hukuk devletinden geçer. Nedir hukuk devleti? Eğer, ülkeyi idare 
edenler, milletin hür iradesiyle gelip giderlerse; millet idaredsi, en üstün irade haline gelmişse; 
ülkede iktidarlar, kansız, kavgasız, entrikasız el değiştiriyorsa; devleti oluşturan kuruluşların 
hepsinin yeri, görevi, yetkisi,, sorunluluğu belliyse ve bu kural da işliyorsa; yine, ülkede adalet, 
hızla ve düzgün olarak dağıttılabiliyorsa; her şey milletin gözünün önünde açık ve aleni olu
yorsa; kanun önünde herkes eşitse; hak arama yollan sonuna kadar açıksa; şayet kişi, insanca 
yaşayabilecek imkân ve araçlara kavuşmuşsa, işte böyle bir rejim, hür ve demokratik bir rejim
dir; bu devlet de, bir hukuk devletidir. 

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. Hukukun üstünlüğüne dayalı devlette, hukuk, çatışan çıkarları 
uzlaştırarak, toplumun gelişmesini sağlayan bir iktidar vasıtasıdır. 

Ferdin çıkarlarını ve varlığını, toplum içinde ve toplum uğruna eritmeyen; buna karşılık, 
toplumsal çıkarları da ferdin çıkarlarına feda etmeyen; ku vvetlinin, zayıfı sömürmediği, sos
yal adalete dayanan güçlü bir hukuk düzeni ve onun somut bir şekli olan hukuk devleti, nihaî 
hedefimiz ve idealimizdir. 

Hükümetimizin bu hedefe ulaşmak için her türlü çalışmayı süratle yapacağına inanıyor 
ve Grubumuzun, bu çabaları sonuna dek destekleyeceğini buradan ilan ediyoruz. 

; Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yukarıda izah etmeye çalıştığım hedefe ulaşmak, için, 
devletin bütün kurum ve kuruluşlarına görevler düşmektedir. Bu kurumlardan biri de, bütçesi
ni görüştüğümüz Danıştaydın Danıştay, idare edenlerin, keyfî veya yanlış takdir ve kararlarına 
karşı fertleri koruyan yetki ile donatılmış bir müessese olması itibariyle, demokrasimizin vaz
geçilmez bir kurumudur ve hukuk devletinin de temel taşlarından biridir. O nedenle, sıkıntıla
rının giderilip, çabuk ve doğru karar veren bir yapıya süratle kavuşturulması icap etmektedir. 

Ancak, burada üzerinde durulması gereken en önemli husus, yargı güvencesidir, yargı ba
ğımsızlığıdır. Yargı güvencesi, kanunların, erdemli, bilgili yargıçlar eliyle uygulanmasını 
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zorunlu kılar. Bu itibarla, bilgili yargıç yetiştirmek, hizmetin görülmesinde ve adaletin doğru 
tecelli etmesinde büyük önemi haizdir. Hâkimlerin birtakım^ özelliklere sahip olması, kamu 
hukuku ve idarî yargı içinde yetişmiş bulunması, idarî yargının gerektirdiği teknik bilgiye sa
hip olması, idarî alanda tecrübeli ve cesur olması şarttır. 

Danıştayımızın, 21 inci Yüzyılın ihtiyaçlarına cevap verecek bir yapıya kavuşturulması için, 
şimdiden bazı tedbirler acilen alınmalıdır. 

İllerde, bölge idare ve idare mahkemeleri, vergi mahkemeleri kurulmuş olmasına rağmen, 
Danıştayımıza başvuru sayısı azalmayıp, bilâkis artmıştır. Bu yüzden, her adalet müessesemiz
de olduğu gibi, Danıştayınuzda da adalet gecikmektedir. Bu da, vatandaşlar nezdinde büyük 
şikâyet konusu olmaktadır. Adaletin geç tecellisinin, en büyük adaletsizlik olduğu prensibi dik
kate alınarak, Danıştayımızın doğru ve süratli karar vermesini sağlamak zorundayız. Bunun 
için, Danıştay, gelişen teknolojiye uydumlmalı, ülkemizin şartlarına göre yeniden bir hukuk 
reformu yapılmalı, mevzuatımızın aksayan yönleri süratle düzeltilmelidir. 

Esas unsur insan olduğuna göre, Danıştay çalışanlarının hiçbir maddî sıkıntıları olmama
lı; varsa, giderilmeli; kadroları takviye edilmelidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; daha fazla vaktinizi almamak için sözlerime burada 
son veriyor, Danıştayımızın 1992 yılı bütçesinin, yüce kuruluşumuza ve milletimize hayırlı ol
masını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ovalı. 
Anavatan Partisi Grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Elaattin Elmas. 
Buyurun Sayın Elmaz. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA ELAATTİN ELMAS (istanbul) — Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; adlî ve idarî yargımızın en önemli unsun ve temsilcilerinden olan Danıştayın bütçe
si hakkında, Anavatan Partisi Grubu adına görüşlerimizi belirtmek üzere söz almış bulunuyo
rum. önce şahsım ve Grubum adına hepinizi en derin sagyılarımla selamlarım. 

Bilindiği gibi, Danıştay, yurt sathında ki bütün davaların nihaî müracaat merciidir. Da
nıştay bu görevi, yükse idare mahkemesi danışma ve inceleme mercii olmak üzere, iki ana gö
revle ifa etmektedir. 123 yıl gibi çok eski tarihi olan Danıştayımızın, birçok değişiklikten son
ra, 1924 yılında, ilk cumhuriyet Anayasasının 51 inci maddesiyle kurulması öngörülmüş ve 1927 
yılında kurulmuştur. Adaletin bir an önce tecelli etmesi için her türlü çalışmalar yapılarak, 
kanunu, çeşitli değişiklikler geçirerek, günümüze kadar gelinmiştir. 

Adaletin geç tecellisinin büyük adaletsizlik olduğu düşünüldüğünde, çok gelişme kaydet?; 
meşine rağmen, Danıştayımızın yükü bugün hâlâ ağırlığını sürdürmektedir. Bu sebepledir ki, 
en kısa zamanda hukuk reformu yapılarak, Danıştay Kanununda gerekli düzeltmeler yapılma
sının şart olduğunu önemli belirtmek isterim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Danıştayın kendisine intikal eden dava dosyalarını, za
manı içerisinde tetkik ederek neticelendirmesinin, camia mensuplarının fedakâr çalışmalarıy
la mümkün olduğunu ve bunun da olabildiğince yapıldığını takdir etmekteyiz. Ancak, imkân
sızlıklar içerisinde üstün gayretler sarf eden Danıştay elemanlarının talep etmiş olduğu eksik
liklerin giderilmesi için, çalışmaların hayat şartlarının yükseltilmesi, kadroların tamamlanma
sı ve ihtiyaç görülen yerlere yeni kadrolar ihdas edilerek güçlendirilmesi ve intikal eden dosya
ların bir an önce neticelenmesi sağlanmalıdır. 
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Haber aldığımıza göre bu arada 85 hâkim tayini yapılmış... öyle mi Sayın Bakan? Yalnız, 
bu tetkik hâkimi arkadaşlarımızın masa ve sandalayeleri yokmuş. Bunların bir an önce alın
masını arzu ediyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; konuşmamda, çok üzüntü duyduğum bir konuyu dile 
getirmeden geçemeyeceğim. Danıştayımızın sübjektif bir kararını arz etmek istiyorum. 

İçişleri Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulunun, bir derneğin kamu 
yararına hizmet veren derneklerden sayılması için görüş isteklerine, Danıştayca olumsuz karar 
verilmiştir. l 

Hukukun üstünlüğü ve hâkim teminatına saygımız, şüphesiz sonsuzdur; yalnız derneğin 
amacı, millî kültür ve şuuru geliştirmek suretiyle Türk milliyetçiliği fikrini yaymak, millî bün
yemizi sarsan fikir buhranı ve mefhumlar anarşisiyle mücadele ederek, millî varlığımızı mey
dana getiren unsurlan kuvvetlendirmektir. Yani, derneğin amacının bu olduğu kararda da be
lirtilmektedir. Bu karara karşı Danıştayımızın görüşü; "Bu amaç, özetle, belli bir fikrin üstün
lüğünü, geçerliliğini savunmak suretiyle, bu fikrin topluma egemen olması yolunda kamuoyu 
oluşturmak anlamına gelmektedir. Demokratik hukuk devletinde bütün fikirlerin özgür bir 
ortam içinde savunulması ve taraftar toplamasının, dinamik bir toplum yapısının oluşmasına 
katkıda bulunacağının düşünülmesi doğal bulunmakla birlikte, değişik fikir taraflarının dev
let olanaklarından eşit biçimde yararlanması suretiyle, devletin kamuoyu oluşturması faaliyet
lerinde tarafsız kalması gereği göz ardı edilmemelidir. Amacı yukarıda açıklanan derneğin ka
mu yararına çalışan derneklerden sayılması, bu derneğe ayrıcalık tanınması ve karşı fikirlere 
göre üstünlük sağlanması anlamına geleceği nedeniyle, kamuoyu oluşmasında devletin taraf
sızlık ilkesine aykırı düşeceğinden, adı geçen derneğin kamu yararına çalışan derneklerden sa
yılmaması..." şeklinde olmuştur; yani, Danıştayımız bunu kabul etmemiştir. 

Arkadaşlar, milliyetçilik, Atatürk'ün de belirttiği gibi, devletimizi kuran iradenin adıdır. 
Olaya baktığımız zaman görünen şudur: Milliyetçilik bir fikirdir. Milliyetçilik aykırı olan di
ğer fikirler de vardır. O fikirlere karşı, devlet tarafsız değildir. Bir kere, Danıştay, devletin bir 
kurumudur. Danıştay politikacı değildir; politika üretmek bize düşer. Milliyetçilikle ilgili tar
tışmayı, biz politikacılar kendi aramızda yaparız; ama, Danıştay en önce, devletin bir kurumu 
olduğunu, oradaki her üye de devletin memuru olduğunu düşünmek zorundadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Danıştay Yüksek idare Mahkemesi danışma ve idarî 
merci göreviyle merkezi idare, bu fonksiyonların düzenli çalışma ve işlemesini sağlamaktadır. 
Hukuk ve adalet, her türlü anlaşmazlık ve uyuşmazlıkların çözümünde en büyük imkândır. 
İç ve dış barış, hakka inanç, hukuk ve hukuka saygıyla mümkündür. 

Şimdi Sayın Bakanımıza bir soru sormak istiyorum: Gazeteci Emin Çölaşan Beyin Hanı
mı Danıştay üyeliğine seçildi, bunu siz mi seçtiniz? 

DEVLET BAKANI MEHMET BATALLI (Gaziantep) — Hayır. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Bunun Sayın Bakanla ilgisi yok ki! Onu Hâkimler ve Savcı

lar Yüksek Kurulu seçer sayın hemşerim... 
ELAATTtN ELMAS (Devamla) — Ben Sayın Bakana soruyorum; biliyorum, ama Baka

nın da oyu var. 
Siz mi seçtiniz? 
DEVLET BAKANI MEHMET BATALLI (Gaziantep) — Hayır. 
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ELAATTtN ELMAS (Devamla) — Anavatan Partimizin üyelerinden, ilçe başkanların
dan, milletvekillerine kadar hepsini hırsız tuttu; onun için mi, yani mükâfat olarak mı seçtiniz 
bunu? Bunu bilmemiz lazım. Sayın Bakanım bu konuda sizden cevap bekliyorum. 

İkinci konu şu: Sabah saat 10.00'dan bu saatlere kadar Sayın Cumhurbaşkanımız hakkın
da devamlı eleştiriler oldu. Senelerdir sivil cumhurbaşkanı istiyordunuz; ama, neden taham
mül edemiyorsunuz; anlayamıyoruz?! Siz, Sayın Cumhurbaşkanının unuttuklarını dahi yapa
mazsınız; yani, yaptıklarını değil de, unuttuklarını dahi yapamazsınız! 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Senin hemşerini Başbakanlıktan aldı! 
ELAATTtN ELMAS (Devamla) — Hiç önemli değil, bir başbakan gider diğeri gelir, önemli 

olan, parti ve memlekettir. 
Dışişleri Bakanımız Sayın Hikmet Çetin, İngiltere, Fransa ve Almanya Dışişleri Bakanla

rıyla Karabağ konusunda görüşüyor. Acaba bundan önce, bir Dışişleri Bakanının kalkıp da, 
bir diğer ülke Dışişleri Bakanıyla telefonla görüştüğünü duydunuz mu hiç? 

Bunları Sayın özal sağladı ve Türkiye'yi dünyaya tanıttı. 1976 senesinde İspanya'ya git
miştim, "Türkiye'ye telefon edeceğim" dedim; ama Türkiye'yi bilen yoktu... 

KAMER GENÇ (Tunceli) -r Bunların Danıştay bütçesiyle ne alakası var? 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... 
ELAATTtN ELMAS (Devamla) — Kamer Bey, biliyorsunuz ben sizi çok dinledim, sizin 

de beni dinlemenizi rica ediyorum; çünkü, biz hemşeriyiz. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Dinliyorum zaten, zevkle dinliyorum. 
ELAATTİN ELMAS (Devamla) — Türban konusunda siz kalktınız çağdaşlıktan falan 

bahsettiniz... Peki, başka bir şey yapalım; mini etekli kızlarımız da üniversiteye gitmesin, on
lar da kapanıp gitsinler!.. Türban konusuna niye bu kadar büyük bir ilgi duyuyorsunuz ki!.. 
Eğer eşitlik varsa, o kızlarımız da kapansınlar, onlar da normal eteklerini giyinip gitsinler. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Kamer Bey, dinle! 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Biz türbanı halledersek, sizinde Refah Partisine politika mal
zemesi kalmaz. 

ELAATTİN ELMAS (Devamla) — Efendim, biz doğru olanı yapıyoruz. Biraz önce de 
söyledim, siz, Sayın Cumhurbaşkanımızın unuttuklarını dahi yapamazsınız!. 

BAŞKAN — Sayın Elmas, siz görüşlerinizi sunmaya devam edin lütfen. 
Sayın Genç, rica ediyorum... 
ELAATTİN ELMAS (Devamla) — Sayın Çölaşan Beyin Hanımının tayini ile illgili Sayın 

Bakanımızdan cevap bekliyorum. 
Bu düşünce ve duygularla, Danıştay bütçesinin memleketimize ve milletimize hayırlı ve 

uğurlu olmasını diler, Yüce Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Elmas. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sımak Milletvekili Sayın Orhan Doğan; 

buyurun. 
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SHP GRUBU ADINA ORHAN DOĞAN (Şırnak) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunun, 1992 malî yılı Danıştay bütçesine ilişkin görüşlerini 
sunmak üzere huzurlarınızdayım. Bu vesileyle Sayın Kurulu saygıyla selamlıyorum. 

Değerli üyeler, benden önce konuşan Anavatan ve Doğru Yol partilerinin değerli sözcüle
ri, Danıştayın tarihsel süreç içindeki gelişimini kısaca sundular. Ben de, zamanın bir hayli iler
lemiş olması sebebiyle, görüşlerimi kısaca özetlemek istiyorum. 

Yıllardan bu yana, hukuk devleti, laik devlet, sosyal hukuk devleti, hukukun üstünlüğü, 
insan haklarına saygı, temel hak ve özgürlüklere dokunulmazlık, yaşama hakkı, dava ve şikâ
yet hakkı, dilekçe hakkı, yargı bağımsızlığı, yargıç güvencesi gibi, örneklerini daha da çoğalta
bileceğimiz kavramlar, siyasal yaşamımızın gündeminde ilk sırada yer almıştır. Ama, bir kav
ram ya da bir ilke daha vardır ki, bu da, sanırım, her türlü tartışmanın dışında tutulması gere
ken kuvvetler ayrılığı ilkesidir. 

Yasama, yürütme ve yargıdan oluşan kuvvetler ayrılığında, Danıştayın, genelde yargı, özelde 
de idarî yargı içindeki yetkin ve saygın işlevi önemlidir. 

Erklerin ya da güçlerin farklı ellerde toplanması, demokrasilerde ve dolayısıyla demokra
tik hukuk devletlerinde, bireyin yürütmeye karşı güvencesi olması bakımından da anlamlıdır. 
Zira, ne bireysel çıkarlar toplum içinde erimeli, ne de toplumsal çıkarlar bireysel çıkarlara feda 
edilmelidir. Toplumsal vç bireysel çıkarlar, ülke refah ve yararına, yargı güvencesiyle denetlen-
meli; başka bir anlatımla, kuvvetler dengelenmelidir. 

İşte bu noktada, idarî yargı ve Danıştay, demokrasinin vazgeçilmez unsuru ve ödün ver
mez kurumu olmak durumundadır. 

Değerli arkadaşlar, bir ülkede yönetenler, halkın hür ve özgür iradesiyle gelip, yine halkın 
hür ve özgür iradesiyle gidebiliyorsa; halkın iradesi, her türlü gücün de üstünde egemen kılına-
bilmişse; siyasal iktidarlar, demokrasi, içinde, darbesiz, kavgasız, kansız ve özgürce el değişti-
rebiliyorsa; devleti oluşturan unsurlar işlevini, görevini, yerini ve sorumluluğunu biliyorlarsa; 
işte o devlet laik ve sosyal bir hukuk devletidir. 

Eğer, bir ülkede atanmışlar seçilmişlerin önünde yürümüyorsa; siyasal iktidarlar, yani hü
kümetler, demokratikleşme yolunda kararlı ve ciddî adım atmak isterlerken demokrasiyi haz
medemeyen birileri buna engel olmuyor veya hükümetler bu engeli aşabiliyorsa; değişik bir 
çözüm şekli düşünülmeden ve ısrarla ülkenin bir bölgesi, diğer bir bölgeden farklı ve özel bir 
hukuk sistemine tabi tutulmuyorsa işte o devlet, kanımca bir hukuk devleti olmalıdır. 

Eğer bir ülkede hiçbir şey insanlarından gizlenmiyor ve saklanmıyorsa; sivilleşen toplum
da devlet berrak, saydam ve şeffaf yapılanabiliyorsa; insanlar etnik kökenlerine bakılmaksızın 
yasa önünde eşit kılınabiliyorsa; kendi kimliklerini bu ülkede yaşayan bütün insanlarla, gönül
lü birliktelik içinde, kardeşçe ve özgürce ifade edip, geliştirebîliyorlarsa; işte o devlet, sosyal 
hukuk devletidir. 

Eğer insanlar, ölüm, işkence, sürgün; bağımsız olmasına inandığımız basın da sansür kor
kusuyla yaşam savaşı vermiyorsa, işte o ülke sosyal bir hukuk devletidir. 

Değerli üyeler, evde, sokakta ve kahvede tartışılabilen siyasal görüş ya da düşünceler, bu
rada, kürsü dokunulmazlığı içinde, hiçbir önyargı ve komplekse kapılmadan ve korkmadan 
tartışılıp, sorunlara burada çare ve çözüm aranabiliyorsa, işte o devlet sosyal hukuk devletidir. 
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Biz yönetenler ve bu kutsal Parlamento, böyle bir ülke oluşturmak istiyor ve bu konuda 
kararlı isek, işte o ülkeyi demokratik ülke durumuna getirmek mümkündür. 

Değerli arkadaşlar, geçmiş ANAP iktidarları zamanında devlet politikası haline dönüştü
rüldüğü gibi, eğer devleti, yasallık adı altında, her şeyi yapar varsayarsak ya da öyle yaptığını 
düşünürsek; haksız da olsa, "haklıdır" dersek; yanlışa karşı doğruları savunmuyorsak; temel 
hak ve Özgürlükler kısıtlanınca, bunda sessiz kalıyorsak, idarî tasarruflar yargı dışında bırakı
lırsa, yargı kararlarının istendiğinde uygulandığı bir ortam yaratılıyorsa, o devletin adı sosyal 
hukuk devleti değil, polis ya da kanun devleti olur. işte bugün, Hükümet, bu engeli adım adım 
aşmanın yollarını aramaktadır. 

Değerli arkadaşlar, bilindiği gibi, ülkemiz, 1970'Ii yıllardan bu yana demokratikleşme uğ
raşı vermektedir. 12 Eylül 1980 darbesiyle generallerin asker gücünü de arkasına alan demok
rasi ve cumhuriyet düşmanı düşünce, çağdışı ve ilkel bir anayasa hazırlamıştır, tşte bu anayasa 
dayanak olarak kullanılarak, antidemokratik yasa ve kararnamelerle ülkemiz demokrasi atılı
mında yıllarca geriye götürülmüştür. Ülkemiz bugün Cumhuriyet tarihinin en karanlık, en bu
lanık, en belirsiz ve en mutsuz bir dönemini aşmanın sıkıntı ve sancısını çekmektedir. Mimarı 
generaller olan bir rejimin doğurduğu ANAP'm sekiz yıllık iktidarında yarattığı tahribat ve 
yıkıntıları onarmaya, aşmaya çalışıyoruz; bu konuda da kararlıyız. 

Bugün, sosyaldemokratlar, bunun savaşını, ödün vermeksizin yürütmektedirler. Geçmiş
teki on yıllık süreç, keyfî devlet yönetimiyle devleti felç etmekle de kalmadı; insanları, açlık, 
sefalet, yolsuzluk, fuhuş, hayat pahalılığı, baskı, şiddet, işkence, zulüm, yargısız infaz ve inkar 
gibi, insanların layık olmadığı, insanlık dışı uygulamalara itti ve bu da yetmedi; geçmişteki 
iktidarlar, ulusal ve toplumsal değerlerimizi altüst ettiler. 

tşte Danıştay, ülkenin böylesine zor, böylesine bunalımlı, böylesine bulanık ve demokrasi
nin tüm kurum ve kurallarıyla askıya alındığı bir dönemde, her türlü baskıya rağmen, anaya
saya ve hukuka uygun, sağlıklı ve cesur kararlarıyla yaşamımızda güvence olduğunu bir kez 
daha kanıtlamıştır. 

Değerli arkadaşlar, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu, Olağanüstü Hal Kanunu ve bunlara 
dayanılarak çıkarılan kararnameler uyarınca,.bölge dışına, ANAP İktidarı zamanında sürgün 
edilen ya da görevlerine son verilen memur ve kamu görevlileri ile, işçiler hakkında verilen ka
rarlar, ülkemizde Danıştayın ne denli bağımsız bir yargı mercii olduğunu kanıtlamış bağımsız 
yargının en taze ve en canlı örneklerini vermiştir. 

Ülkemizde, çok çeşitli alanlarda, çok önemli önceliklere sahip büyük sorunlarımızın bu
lunduğunu da biliyoruz. Yanlış politikalar yüzünden kaynakların giderek yetersiz hale geldiği 
de bir gerçek; ancak, Danıştay ve benzerî yüksek mahkemelerin bütün gereksinmelerinin kar
şılanması ve bu amaçla kurumlara bütçeden daha çok pay ayrılması gerektiği görüşündeyiz. 
Bu durumun gelecekte daha çok dikkate alınacağı da umutlarımız arasındadır. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak, idarî yargı içinde yetkin ve engin bir işleve sahip Da
nıştayın, her türlü baskı, güçlük, hukukî ve fiilî engellere rağmen, hukuka uygun karar vermek 
yolunda ödünsüz olacağı, ülke insanına ve iç barışın sağlanmasına katkıda bulunacağı inan
cıyla, 1992 malî yılı Danıştay bütçesinin, başta ülke olmak üzere, Danıştay üye ve çalışanları
na, halkımıza ve Meclise uğurlu olmasını diler, saygılar sunarım efendim. (SHP sıralarından 
alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğan. 
Hükümet adına, Devlet Bakanı Sayın Mehmet Batallı söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Bakan. 
AHMET REMZt HATİP (Konya) — Refah Partisi Grubu adına söz istemiştim Sayın 

Başkan... 

BAŞKAN — Biliyorum Sayın Hatip, Sayın Bakan arada söz istedi, o bakımdan ona söz 
verdim; size de söz vereceğim efendim. 

DEVLET BAKANI MEHMET BATALLI (Gaziantep) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
değerli üyeleri; ülkemiz idaresi için hayatî önem taşıyan ve Bakanlığımı ilgilendiren Danıştay 
Bütçesini görüşmeye devam ediyoruz. 

1968 yılında Şûrayı Devlet adıyla kurulmuş bulunan ve o tarihten bu yana varlığını idame 
ettirerek, 1982 Anayasasında yüksek idare mahkemesi olarak yerini almış olan Danıştay, bir 
taraftan fert ile yürütme arasındaki davaları çözümlemekte, öte yandan yürütme ile idarenin 
karşı karşıya kaldığı hukukî sorunlarda istişare ve incelemeleriyle ona yardımcı olmak suretiy
le klasik fonksiyonlarını yerine getirmektedir. Yargı görevi yanında devlete ve onun işleyişine 
yardımcı ve yararlı olmak görüşüyle hareket eden Danıştay, kendisine gönderilen tüzük taşan
larının ve kanunların istişare ve mütalaa istemlerini öncelikle incelemekte ve bu incelemelerini 
asgarî süreler içerisinde neticelendirmektedir. * 

Sayın Başkan; değerli millevtekillcri; Danıştay/Anayasanın 155 inci maddesinde belirtilen 
yargı görevini iki şekilde icra etmektedir: Bir taraftan, 2575 sayılı Kanunun 24 üncü maddesin
de sayılan ve ilk derece mahkemesi olarak bakacağı davaları çözümleyerek sonuçlandırır; öte 
taraftan, yine aynı kanunun 3619 sayılı Kanunla değişik 25 inci maddesinde belirtildiği üzere, 
idare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen nihaî kararlar ile, ilk derece mahkemesi olarak 
Danıştayda görülen davalarla ilgili nihaî kararları, temyiz yoluyla inceler ve karara bağlar. 

20 Ocak 1982 tarihinde yürürlüğe giren 2575 sayılı Kanunla, Danıştayda, 15 olan daire 
sayısı 10'a indirilmiştir. Halen 2 daire ve 8 dava dairesiyle çalışmakta olan Danıştay.hem idarî 
hem de yargı görevini verimli ve süratli bir biçimde yerine getirmenin gayreti içerisindedir. 
20.1.1982 tarihine yürürlüğe giren 2576 sayılı Kanunla ayrıca bölge idare, idare ve vergi mahke
meleri kurulmuştur. Bugün 22 ilde bölge idare ve idare, 33 ilimizde de vergi mahkemeleri faali
yet göstermektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 8 dava dairesiyle çalışmasına ve tetkik hâkimi ade
dinde de noksanlıklara rağmen, iş durumuna göz atıldığında, bir evvelki yıldan devreden dos
yaları ve yıl içerisinde açılan dosyaları bir an önce sağlıklı bir şekilde karara bağlamak için, 
Danıştay üstün bir gayret sarf ettiği görülmektedir. Nitekim, 1991 yılına devreden 37 427 dos
yaya ilaveten, 31.12.1991 tarihine kadar 35 753 yeni dosya daha açılmış; bunlardan 30 042 ade
di 1991 yılında karara bağlanmış, 1992 yılına 43 138 adet dosya devretmiştir. 

öte yandan, Danıştayın, son yıllarda, modern teknolojinin yargı hizmetine sağladığı bir
takım imkânlardan yararlanma yoluna gittiğini ve böylece hizmete verim ve sürat sağlamaya 
çalıştığını görmekteyiz. Bu cümleden olmak üzere, hukukta bilgisayar kullanılmasıyla ilgili olarak 
meydana gelen gelişmeleri yakından takip eden Danıştay, 1985 yılında bilgi işlem merkezini 
kurmuş olup, bu konudaki çalışmalar gerçekten başarılı bir şekilde yürütülmüştür. 
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1989 yılı içerisinde daire kararlarının programlanması çalışmaları tamamlanmıştır. Bu şek
liyle bilgi işlem merkezine günlük karar akışı sağlanmış ve Danıştay kararları hukukçuların 
istifadesine sunulmuş bulunmaktadır. Ancak, şu anda mevcut bilgisayar sistemiyle sadece Da
nıştay içerisinde sorgulama yapılabilmektedir. Bu nedenle, idarî yargı kararlarının kamu ku
rum ve kuruluşlarıyla tüm hukukçulara süratli ve sağlıklı bir şekilde ulaşmasını sağlayamayan 
bu sistemin yenilenmesi için gerekli olan ödenek, Danıştay bütçesine konulmuştur. Ayrıca, Da
nıştayda, yargı görevinin daha sağlıklı yürütülmesi için hizmet içi eğitime de büyük önem ve
rilmektedir. 

Bölge idare mahkemeleri ve vergi mahkemeleri hâkimlerini, Adalet Bakanlığıyla anlaşa
rak, 1985 yılından itibaren, muayyen süre içerisinde Danıştayda bir meslek içi eğitime tabi tut
muş, bugüne kadar, 11 dönem halinde, 105 hâkim bu çalışmaya katılmış bulunmaktadır. İdarî 
yargı hâkimleri, Danış tayın değişik dairelerinde görevlendirilmiş, seminer çalışmalarına katıl
mışlardır. Halen 71 idarî yargı hâkimi adayı da stajlarını Danıştayda sürdürmektedir, 

I 

Hizmet içi eğitimin diğer bir unsurunu da, idarî yargıyı ilgilendiren yayınların bol ve sü
ratli olarak çıkarılması hususunun teşkil ettiği açıktır. Bu maksatla Danıştayda kurulmuş olan 
teşkilatlı bir matbaanın gayet güzel bir şekilde işlediği ve hizmet gördüğü vakıasını arz etmek 
istiyorum. 

Çalışanların sağlıklarının korunması ve bu hususta gerekli hassasiyetin gösterilmesi, hiz
metin verimli bir şekilde yürütülmesiyle yakından ilgilidir. Bu hususu göz önünde bulunduran 
Danıştay Başkanlığı bünyesinde birtakım sağlık birimleri tesis edilmiş bulunmaktadır. Böylece 
işgücü kaybına mani olunduğu gibi, mensupları, emeklileri ve ailelerine sağlık hizmetleri gö
türmek suretiyle 17 bin ilâ 18 bin kişiye sağlık hizmetleri verilmiştir. Bunları temin edebilmek 
için gerekli her türlü ödenek Hükümetimizce Danıştay Başkanlığına tahsis edilmiştir. 

Nihayet, mensuplarının, gerek hizmet içi eğitimi gerekse dinlenme ihtiyaçlarını karşıla
mak üzere bir tesisin inşası için, Danıştay Başkanlığınca Manavgat'ta, diğer yüksek yargı ku
ruluşlarıyla birlikte, Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığından tahsis yoluyla bir arsa temin 
edilmiş; inşaat bu yıl içerisinde bitirilecek duruma getirilmiştir. 

Bu vesileyle, 1992 yılı bütçesinin ülkemize, milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diler, Yüce 
Meclise saygılarımı sunarım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI MEHMET BATALLI (Devamla) — Sayın Başkan, eğer müsaade eder

seniz Sayın Elmas'ın sorusuna cevap vermek istiyorum. O konuyu böylece bitirmiş olalım. 
BAŞKANV— Buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI MEHMET BATALLI (Devamla) — Sayın Elmas arkadaşımızın, Da-

nıştaya son olarak atanan ve içlerinde Emin Çölaşan'ın Hanımının da bulunduğu 4 kişiyle ilgi
li bir sorusu olmuştu. * 

Değerli arkadaşım Elmas, Adalet Komisyonu üyesidir. Adalet Komisyonu üyesi olan bir 
arkadaşımın bu konuyu yakinen bilmesi lazımdı; ancak, her nedense, gözden kaçırmıştır. 

Adalet Bakanlığı bünyesinde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu vardır. Bu atamayı, bu 
yüksek kurul yapar. 1982 Anayasası bunu böyle emretmiştir. Demin Adalet Bakanımızın da izaha 
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çalıştığı gibi, yeni Anayasa hazırlama çalışmalarında bu konu da gündeme gelecek, bu konuya 
göz atılacak, bu değişecektir. Bunu belirttikten sonra, bunu, bizden önce görev yapan ve bu 
konulardan sorumlu Sayın Oltan Sungurlu'nun da çok iyi bildiğini beyan etmek istiyorum. 
Eğer burada bir eksiklik varsa, Sayın Oltan Sungurlu, Sayın Elmas'a bu konuyu açıklasınlar. 

Biz de, bakan olarak Adalet Bakanı arkadaşımız, Adalet Bakanlığı Müsteşarı arkadaşı
mız bu işe karışmasınlar bunlar kendi içerisinde olsun istiyoruz; bir siyasî tazyik olmasın isti
yoruz. Ancak, 1982 Anayasasında böyle belirtildiği için, biz bunu böyle alıp, böyle kabul et
mek mecburiyetindeyiz; yani, benim yetki alanımın dışında olduğunu, bunu bir kurulun seçti
ğini beyan etmek istiyorum. 

Değerli Meclis üyesi bütün arkadaşlarıma teşekkür eder, saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Gruplar adına son konuşmayı yapmak üzere, Refah Partisi Konya Milletvekili Sayın Rem

zi Hatip, buyurun efendim. 

RP GRUBU ADINA AHMET REMZİ HATİP (Konya) — Sayın Başkan değerli parla
menterler, burada kurumu temsil eden sayın bürokratlar; Danıştayımız, 19 uncu Asrın ikinci 
yarısında, devlet yapısında girişilen düzenleme ve ıslahat esnasında kurulan yeni müesseseler 
meyanında, Şûrayı Devlet unvanıyla üst düzey protokole konulmuş yüksek bir danışma kurulu 
ve idarî mahkeme hüviyetinde Osmanlı Devleti çatısı altında yerini almış, eski kuruluşlarımız
dan birisidir. 

Cumhuriyet döneminde de, aynı isimle, devlet yapısının temel birimleri arasında varlığını 
sürdürmüş mümtaz bir üst kademe hüviyetinde bulunan ve bu hüviyetini korumuş olan Danış
tay, elli seneye yakın bir, süre idarî ihtilaflarda bütün yükü taşıyan tek merci olarak çalışmıştır. 
Gerçi bu dönemde, ti İdaresi Kanunu ve daha önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine 
göre teşekkül.eden ve gerektiğinde toplanan ilçe idare kurulları ve bunların bir üst itiraz ve 
tasdik mercii olan il idare kurullarına da, Danıştayın ilgi sahasına giren konularda görevler 
verilmişti, ti idare kurullarının, Memurin Muhakematı Kanunu dahil, bazı konularda, ancak 
belli kriterlerin üstündeki kararlarına Danıştayda itiraz edilebiliyordu; ama, bütün bunlar, bu 
süzgeç, Danıştayın yükünü azaltmaya kâfi gelmeyen statik hususlardı. 

Devletin kuruluştaki ilgi alanları, gelişen dünya şartları ve ferdin, ihtiyaçlarını, toplumun 
artan ihtiyaçları muvacehesinde giderek yaygınlaşması, başlangıçta merkezî hükümet olan An
kara'da her bakanlığın bir binaya sığması, her il ve ilçede bütün devlet birimlerinin tek bir hü
kümet binasında toplanması zamanı aşılmış, süratle artan nüfusumuzun da etkisiyle, devlet 
kuruluşları, Başkent ve taşrada gittikçe büyümüştür. 

Yürütme kudretini elinde tutan bu devasa idarenin tüm tasarruflarına karşı, mağdur du
ruma düşen ferdin, vatandaşın, hakikî ve hükmî şahısların, temel hak ve özgürlüklerini kulla
nırken, bunları korumak için şikâyet hakkını kullanacağı müracaat makamı idarî yargı, yeni 
şartlar muvacehesinde, kendisine verilen görevleri daha rahat yapabilsin diye, on yıl evvel yapı
lan yeni bir düzenlemeyle, bugünkü idarî yargı sistemi statüsü memleketimize yerleşmiş, âdeta 
adlî yargı teşkilatına paralel bir oluşuma gidilmiş; bölge idare mahkemeleri, idare mahkemele
ri ve vergi mahkemeleri kurulmuş olmasına rağmen, aradan geçen bu on yıl zarfında, bu yeni 
kuruluşlar, Yüce Mahkeme, Danıştayın yükünde bir eksiltme temin edememişlerdir. 
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Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulan rapordan anladığımıza göre; Danıştayın idarî daire
lerinde çıkan işler bir azalma trendi içinde olmakla ve yeni gelen işler ve stoktakilere paralel 
olarak ertesi yıla kalan idarî dosyalarda azalma eğilimi görülmekle beraber, 1991 yılı sonunda 
2 259 dosya Danıştayda bekler hale gelmiştir. Danıştay dava da'rilerinde karara bağlanan dos
yalarda itibarî bir artış gözlenmekte* olmasına rağmen, bu rakam, gelen yeni dosyalar adedine 
yakın olduğu için, bir önceki yıldan devreden stok sebebiyle, ertesi yıla kalan dosya adedi git
tikçe kabarmaktadır. 1991 sonu itibariyle 43 138 dosya devretmiştir; bunlar tetkik hâkimleri
nin elinde veya dava dairelerinin gündeminde beklemektedir ki, idarî davlarda bu sayı 20 mis
lini bulmaktadır. Bu durumu normal karşılıyoruz. 

Evvela, ülke nüfusumuzun 10 milyonlarda olduğu 1927'de, 1 500 civarında olan dosya 
sayısı, 1937'de,7 binlere çıkmış ve 1946 senesine kadar (on sene zarfında) 41 bine ulaşmıştır. 
tşte, o gün bugün, gerek devletin ilgi alanının genişlemesi, gerekse Ö2:el sektör iş sahalarının 
yaygınlaşması ve nüfusun artmasına paralel olarak, Danıştaya intikal eden ihtilaflarda da ha
liyle artış olmuş ve yığılmalar meydana gelmiştir. 

. Bölge idare mahkemeleri ve vergi mahkemeleri kurulumsına rağmen, Danıştaya gelen dosya 
akışının önlenememiş olması, hak arayanların, en kısa zamanda, hiç değilse bir sene zarfında 
bile netice almasını engellemiştir. Gerçi, tatbikatta, bazı müracaatlara anında cevap alındığına 
ve yürütmeyi durdurma kararlarının istihsal edildiğine de şahit oluyoruz; ama, bunları bir is
tisna kabul etmek istiyoruz. Adaletin geç tecellesinin, adalet mefhumuna en büyük darbe ola
cağına inandığımız için, işlerin süratle intacını ve kararların isabetle verilmesini temenni edi
yoruz; ancak, bugünkü koşullarda bunun netice hâsıl etmeyecek bir temenni olmaktan ileri 
gitmeyeceğinin bilinci içerisindeyiz. Bu sebeple, radikal çözümler üzerinde durmakta fayda mü
lahaza ediyoruz. 

Değerli Başkan, kıymetli üyeler; bu âli mahkememiz Danıştay, bir buçuk asra yakın tari
hiyle, adalet ve idare hukukumuza yön veren içtihat ve kararların ısdar edildiği bir kuruluşu
muzdur. Biz, Refah Partisi olarak, Anayasada ifadesini bulan, görev aldıkları mahkemelerde, 
hükümlerini hukuka uygun olarak, vicdanî kanaatlerine göre veren bağımsız hâkimlere, hiçbir 
organ, makam, merci veya kişinin, yargı yetkisinin kullanılmasında emir tavsiye ve telkinde 
bulunmayacağı esasını benimsiyoruz. 

Kendisine kuruluş kanunlarıyla verilen fonksiyon, yürütmeye en yakın hadiselerle, ihti
laflarla ilgilenmek olduğundan, adil kararlar beklediğimiz Danıştay, her şeyden evvel siyasî te
sirlerden ari ve baskılardan uzak ve yukarılarda tutulmalıdır; idarî davalarda taraf, haliyle, yü
rütme olduğundan ve Hükümet, yani siyasî iktidar da yürütmenin başında bulunduğundan, 
buna kesinlikle ve titizlikle riayet edilmesi lazımdır. 

Geçmiş dönemlerde Yüce Mahkeme, bir partinin âdeta hukuk müşaviri gibi çalıştırmak 
istenmiş; ama, dürüst, tarafsız, adil hâkimlerin şahsiyetli tutumlarıyla, Danıştayımız, tarihten 
gelen saygınlığını muhafaza edebilmiştir. 

Bağımsız Danıştayımızın ve diğer mahkemelerin bütçelerinin, normal prosedürle, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde sırasıyla müzakereye alınması bir gelenek olmuştur. Siyasî platform
da adaletin işleyiş tarzının ve zihniyetinin tartışılmasını zait görüyoruz. ' 

tdarî yargının doğuş nedenlerinin başında; zorbalıklar, sömürü ve baskı rejimlerinin önü
ne bir set çekme endişesi yatmaktadır. Bu kuvvetin değil, hakkın üstün tutulması inancına uygun 
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bir durumdur, tdare tarzı demokratik de olsa, halk iradesine dayanan ve seçimle işbaşına gelen 
iktidarların bile, zamanla, ulusal egemenliği yani halkın iradesine dayandığı inancını kalkan 
gibi kullanarak; yani, çoğunluğa dayandığını veya Meclisteki çoğunluğunu bir hak sebebi gibi 
göstererek, insan haklarına ayları davranışlarla kısıtlamalar getirmekte olduğu yaşanmış bir 
gerçektir. 

Totaliter idarelerde tek elde toplanan ve kontrol edilemeyen bir güç; hakkın, temel insan 
haklarının ve özgürlüklerin yaşanmasına engel olmaktadır. Demokrasilerde ise, çoğunluk, de
netimsiz ve rakipsiz bir kuvvet haline gelince, aynı sonuç doğmaktadır. Demek ki, çoğunluk, 
demokrasinin yapısında saklı bir tehlikedir, bir virüstür. Bunu önlemek, vatandaşın insan hak 
ve hürriyetlerini güvenceye bağlamak ve tedbir almak için, güç ve yetkilerin tek elde; yani, ço
ğunlukta toplanmasını önlemek, azınlıkta kalanların bile haklarına da sahip çıkabilmek için, 
yasama ve yürütmenin yanında, bağımsız bazı kuruluşlarına ve yargı organlarına lüzum hâsıl 
olmuştur, işte, Yargıtay, böyle bir zaruretten doğmuştur. Kaldı ki, bugün, üyesi bulunduğu
muz beynelmilel kuruluşlar bile, hukukun üstünlüğünü bize dikte ederek, kişinin temel hak 
ve hürriyetlerden tam olarak yararlanabilmesini teminat altına almış; kuvvetler ayrımı prensi
binden hareketle, idarî tasarrufların bağımsız hâkimlerce denetlenmesinin esas kabul edilmesi
ni benimsemiştir. Bunlar, devlet yapısında ve yönetiminde hâkim olursa, hukukun üstünlüğü 
söz konusu olur; yoksa, son yıllardaki yapı ve yönetimde yaşadığımız gibi, "kanunilik" adı 
ve görüntüsü altında devlet her şeyi yapabilir, haksızlıklara meşruluk elbisesi giydirebilir. 

İnsan temel hak ve hürriyetleri kanunla çiğnenebilir ve kanun devleti şeklinde yönetilebi-
lir... Bu da devlettir; ama, hukuk devleti olamaz. Nitekim, son yıllarda, kanun hükmünde ka
rarnamelerle, Meclisin çoğunluğunu elinde bulunduran iktidar, Türkiye Büyük Millet Meclisi
ni bir tarafa bırakarak bunu sergilemiş; Türkiye, değil hukuk devleti olmak, kanun devletinin 
de gerisinde, kararname devleti haline getirilmiştir. Hatta, bazı kanun hükmünde kararname
ler, Anayasa kalkan edinilerek, "olağanüstü duruma ilişkin olduğu için Anayasa Mahkemesi
nin denetimine tabi değildir" şeklinde bile çıkarılabilmiştir. Halbuki, her devirde, insan temel 
hak ve hürriyetlerinin korunabilmesi için sığınılacak bu kaza mercilerinin, işler durumda bu
lundurulmalarında zaruret vardır. Bunları; yani, insan temel hak ve hürriyetleri, kanun, karar 
ve talimatlarla kısıtlanmamahdır. 

Anayasada değişiklik yapılmasında hatta, bu ihtilal anayasının, insan haklarına temelden 
aykırı bütün hükümlerinin değiştirilmesinde bir konsensüs olduğu memnuniyetle müşahede 
edilmektedir. Bu meyanda, diğer mevzuat da ele alınmalı, özellikle üzerinde bulunduğumuz 
Danıştay Kanunu ve Danıştay yargılama usul mevzuatında ki, insan haklarına kısıtlamalar ge
tiren hususlar kaldırılmalı ve bir reform niteliğinde yenileştirilmelere gidilmelidir; ama, önce
likle yapılması gerekenler, işte, devleti, kanun, hukuk devleti haline getirmek, kararname dev
leti halinden çıkartmaya çalışmak olmalıdır ve bu kanun hükmünde kararnameler tez elden 
tasfiye edilmelidir. 

Adaletin tecellisine medar olacak yargı faaliyetlerine her türlü katkıyı yapmaya hayatını 
vakfetmiş ve bu işi meslek edinmiş, idealist, iyi bir kadroya sahip Danıştayımıza, adalet meka
nizması içerisinde önemli bir yer biçilmiştir. Danıştayın, bölge idare mahkemelerinin temyiz 
mercii sıfatıyla fonksiyonu daha da artmıştır. Bu yüksek mahkemenin yükünü azaltmak, ada
letin süratle tecellisi için şarttır. Bu maksatla, idarî istinaf mahkemeleri artık kurulmalıdır ve 
bunun zamanı gelmiştir. İdarî mahkemelerin kadroları genişletilmeli, dava dairelerinin adedi, 
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stoktaki dava dosyaları oranında artırılmalıdır; ama, görüyoruz ki, mevcut daireler 15'ten 10'a 
indirilmiştir. Bunun mutlaka belli bir oranda artırılması lazımdır. 

Halen 104 adet tetkik hâkimliği boştur ki, raporda da bu beyan edilmiştir. Kaynak olarak 
istifade edilen -Yüksek Hâkimler ve Savcılar Kuruluna bağlı- stajyer hâkimler için daha sık 
programlar tertip edilerek hem devreler iki yıldan bir yıla indirilmeli hem de stajyer hâkim 
ve savcı adayları sayısı artırılmalıdır. Hazır yetişmiş elemanlar olarak, avukatlar, kaymakam
lar, hukuk branşında bu mesleğe geçmek isteyenler özendirilmelidir. 

Muhterem arkadaşlar, bu noktada, yapılacak kanun ıslahatı meyanında bir hususu daha 
dikkatlerinize arz etmek istiyorum. Bu da, tdari Yargılama Usul Kanununda yapılması zarurî 
olan bir değişikliktir. 

"Hükümet, devletin güvenliğine veya yüksek menfaatlarıyla birlikte yabancı devletlere de 
ilişkinse" diye, Danıştay idarî ve vergi mahkemeleri, duruşmalarında, Başbakan veya ilgili ba
kanın -güya- gerekçesini de bildirmek suretiyle sunduğu belgelere istinaden, ne sanığa, ne de 
vekiline göstermediği birtakım belgelerle hüküm vermekte, hatta talepleri reddedebilmektedir. 
Bu husus o kadar yaygınlaşmıştır ki, devletin güvenliğine ve yüksek menfaatlarıyla birlikte ya
bancı devletlerle de ilişkisi olduğu için, gizli bir şekilde bu davanın davacı lehine sonuçlandırıl-
mamasını isteyen devlet, bunu adi tayin meselelerine kadar indirebilmiştir ki, bunun da süratle 
ortadan kaldırılması gerekmektedir. 

Hâkimlerin maaş ve ödenekleri, enflasyonist hayat şartları muvacehesinde başlangıca gö
re küçülmüş, yetersiz duruma düşmüştür, tşgal ettikleri mümtaz içtimaî mevki sebebiyle gö
revleri insan haklarının en önemlisi olan adaleti tecelli ettirmek olan bu kıymetti elemanlara, 
layık oldukları geçim seviyesi, artı, refah payı verilmelidir. Lojman ihtiyaçları mutlaka tamam
lanmalıdır. Hâkimlerimizin işlerini kolaylaştırmaya yardımcı olmak, Yüce Meclisin severek be
nimsediği bir keyfiyettir. 

Danıştay binası, Ankara'nın ta kuruluşunda inşa edilmiş eski binalardan birisidir. Çok 
dar ve genişletilmesi mümkün olmayan bu binanın arsası üzerinde yeniden yapılmış olan bina 
ise yetersizdir ve bir işhanı görünümündedir. İhtiyaca cevap verecek büyüklükte, modern bir 
yapıya öncelik verilmelidir. İşlerin süratlendirilmesi için modern büro, yazı ve iletişim imkân
ları temin edilmelidir. Bilgisayar merkezi kapasitesi yeni elemanlarla artırılmalı ve bölge idare 
mahkemelerine ve idare mahkemelerine, hatta diğer yargı organlarına ve devlet dairelerine ka
dar, burası bir bilgi kaynağı olmalıdır. 

Danıştaya tahsis edilen ödenekler, onları, sene sonunda muhtaç olmayacakları bir durumda 
tutulmalıdır. Marifet, iltifata tabidir. İsteklerimizin yerine getirilebilmesi için bu yüce mahke
menin ve diğerlerinin tatmin edilmesi gerekir. 

1992 yılı Danıştay bütçesinin millete, memleketimize ve Danıştayımıza hayırlı olmasını te
menni eder, bu vesileyle, Refah Partisi Grubu olarak hepinizi saygıyla selamlarım. 

Teşekkür ederim Muhterem Başkanım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hatip. 
Böylece, gruplar adına konuşmalar tamamlanmıştır. ' 
Lehinde, şahsı adına, Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genç, buyurun. (SHP sıralarından 

alkışlar) 
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selam
lıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, yirmi yıla yakın süreyle bünyesinde görev yaptığım Danıştay gibi 
bir kurumun bütçesi müzakere edilirken, onunla ilgili olarak, lehinde söz alınmamış bir müza
kere beni rahatsız edeceği için, özür dilerim, birkaç dakikanızı alacağım. 

Değerli arkadaşlarım, bir devletin temel kurumları vardır. Bu temel kurumlar ne kadar 
saygın bir mevkiye sahip olursa -gerek uluslararası boyutta gerekse ülkede- o devlet de o kadar 
saygın bir yere sahip olur. 

Danıştay; 1,5 asra yakın bir zamandır, bu ülkede idarî eylem ve işlemlere karşı, yöneticiler 
tarafından vatandaşların hak ve özgürlüklerine vaki tecavüzlere karşı, vatandaşları korumak 
için kurulan bir müessesedir. Yani, halkın anlayabileceği bir lisanla, Danıştayın ne olduğu ifa
de etmek için söylüyorum. 

Böyle olunca da, tabiî, siyasî, iktidarın verdiği kararlara karşı vatandaşların hak arama 
yeri olan bu müessesenin verdiği kararlar da elbette ki siyasî niteliktedir. Çünkü, Danıştaya, 
siyasî iktidarın tesis ettiği işlemlere karşı, yetki, sebep, konu, maksat ve şekil yönleriyle dava 
açılır ve bu nedenle iptal isteminde bulunulur. 

Tabiî, uzun uzadıya konuları irdelemek de istemiyorum. Ama, gerçekten, insanların, hak 
aramak için nasıl büyük bir umutla o müessesenin kapısına koştuklarını, oradan bir umut bek
lediklerini; hele siyasî iktidarların çok politize olduğu, çok belirgin, şekilde "işte, bu bizden7 

dir, bu bizden değildir" düşüncesiyle insanlara ayrım yaptıkları, onlar hakkında işlem tesis 
ettikleri bir sırada, bu müessesenin varlığını ve insanlara verdiği rahatlığı tarif edebilmek için, 
o haksızlığa uğrayan insanların, o kapıda hak aramak için yaptıkları çırpınışın seviyesini gör
mek, niteliğini görmek kâfidir; bunlar, bu kurumun önemini gösterir. 

Değerli arkadaşım ANAP sözcüsü Sayın Elnias'a kişisel olarak büyük saygı duyuyorum; 
zaten kendisi de benim hemşerimdir, gerçekten çok saygı duyuyorum. Kendisi "Danıştay poli
tika üretemez" dedi. Şunu kendisine belirtmek istiyorum: 

Sayın arkadaşım, politik nitelikteki kararları yargısal denetime tabi tutan bir kurumun 
verdiği karar, ister istemez politik olur. Bu, yalnız Türkiye'de değil, idarî, yargı sistemini kabul 
etmiş birçok memleketlerde böyledir. 

Değerli arkadaşlarım, aslında bugün, Türkiye'deki yapıdan kaynaklanan bir durum var
dır. Mesela, bizim idarî yagrımızın kökeni, Fransız idarî yargısına dayanır. Mesela, bugün, Fran
sa'da "maitre de reguets" dedikleri; yani bizde tetkik hâkimi dediğimiz bir kurum vardır. Bu
rada, idare ile yargıyı birbirine kaynaştırmak için; danıştay tetkik hâkimleri idareye gönderilir, 
müsteşar veya genel müdür olarak çalıştırılır; belli bir süre orada çalıştıktan sonra tekrar da
nıştay bünyesine gelir ve orada yargısal görevi inceler ve böyece idarî zaruretlerle hukuk birbi
riyle kaynaştırılır ve o kurumda görev yapan insanların da, gerek yargısal görevini ifa ederken 
gerekse idarî görevini yaparken en iyi şekilde görev yapmaları sağlanır. Meselâ George Pompi-
dou (Fransa Cumhurbaşkanı) bir danıştay raportörüdür veya tetkik hâkimidir, Michel Debre 
Başbakanlık yapmıştır, bir danıştay tetkik hâkimidir. Yani, oralarda, idarî zaruretler ve yargı, 
birbiriyle, böyle iç içe sokulmak suretiyle bir barışçı orta yol bulunmuş... Ama bizde -tabiî, 
kendi kanununda birtakım imkânlar var; mesele, Danıştay Kanununa göre özellikle hükümet 
tasarıları üzerinde Meclise gönderilmeden önce Danıştayın görüşünün alınması gerekir- bu yol 
uygulanmadı. Uygulanırsa, bence sağlıklı bir sonuç alınır. 
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Değerli arkadaşım burada dedi ki, Hürriyet Gazetesi muhabiri Sayın Emin Çölaşan'ın Ha
nımını Hâkimler ve Savcılar Kurulu nasıl üye seçti? 

Değerli arkadaşlarım, ben 1966 yılında Danıştaya imtihanla girdim. O sayın arkadaşımız, 
yani Emin Çölaşan'ın Hanımı Tansel Çölaşan da benim devre arkadaşımdır. Gerçekten tanı
manızı isterim; çok nitelikli, çok bilgili, çok dürüst ve o müesseseyi her yönüyle en iyi şekilde 
temsil edebilecek bir kişiliğe sahiptir. Tabiî ki, Emin Çölaşan bir gazetecidir ve eğer bu memle
kette, gazetecelik görevinin gereği, suistimalterin Üzerine gidiyorsa, birtakım haksızlıkların üzerine 
gidiyorsa, ama saygı duymak lazımdır... (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) Aksi halde, "biri
si beni tenkit etti; öyleyse onun sülalesi de suçludur" diyen bir zihniyet, bence, bu Meclisin 
çatısı altında, haklı bir zihniyet olarak yaşayamaz. 

Kaldı ki, buraya seçilen insan, suçlu bir kişinin hanımı da olabilir, ki Emin Çölaşan, tak
dir ettiğim, yazılarına saygı duyduğum bir insandır; çünkü, iktidar partilerinin dümen suyun
dan giderek, Avrupa'ya gidip, kumarhanelerde, iktidarı övüp cebine dolarlar indiren bir kişi 
değildir. 

BAŞKAN — Sayın Genç... 

KAMER GENÇ (Devamla)—-Tamam Sayın Başkan, bitiriyorum. 
Yani, memleketi için bu kadar cansiperane, dürüst çalışan bir insanın karısının Danıştaya 

seçilmesi, bence sevinilecek bir olaydır. Kaldı ki, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, şu an
da, sizin zamanınızda teşekkül eden Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruludur, müsteşar da size 
canı gönülden bağlı olan bir arkadaştır ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun üyesidir. 
Bir tek Adalet Bakanı değişmiştir; yani, burada büyük bir yanılgınız var. 

Değerli arkadaşlarım, Refah Partili bir arkadaşımız da dedi ki, geçmiş dönemlerde Danış
tay bir partinin organı gibi çalıştı... 

OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — öyle demedi, "böyle çalıştırılmak istendi" dedi. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Kesinlikle böyle bir şey yok değerli arkadaşlarım. Tabiî, 
çok polemik yapıldı bunun üzerinde; ama, kararlar ortadadır... 

Yine bir arakadaşımız, Danıştaya bir suçlamada bulundu, bir derneğin, kamuya yararlı 
dernek sayılması konusundaki kararını eleştirdi. 

ELAATTİN ELMAS (İstanbul) — Ben söyledim. 
KAMER GENÇ (Devamla)—Ama, sağ dünya görüşüne sahip bir dernek... Danıştay bu

rada, derneğin kişiliği, varlığı konusunda bir karar vermiyor; diyor ki, sen, taraflı bir dernek
sin; sen sağ -sağ veya sol- dünya görüşüne sahip bir derneksin. Devlet seni kendi kaynaklarıyla 
besleyerek himaye edemez.. Kamu yararına dernek olma ilkesinin niteliği budur. Eğer Danış
tay, bir derneği, kamuya yararlı bir dernek kabul ederse, o zaman o dernek, vergi bağışıklığı 
vesaire gibi devletin birtakım yardımlarından faydalanmaya hak kazanır; ama, bir dernek, bir 
tek dünya görüşünü savunursa, taraflı olduğunu açıkça ortaya koyarsa, o zaman, öteki görüş
teki insanların verdiği vergilerle bu derneğe yardım etmek bence haksızlıktır. 

Ben, gecenin bu'saatinde sizleri fazla yormak istemiyorum. Danıştay, Türkiye'de, birbu-
çuk asra yakın zamandır görev yapan, onurlu bir kurumdur. Bu kurumun mensupları da, ger
çekten, geçmişte de, günümüzde de çok onurlu bir görev yapmaktadır. 
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12 Eylülde, Danıştayda bir deprem olmuştur; çok nitelikli, kişilikli bilgili, her yönüyle mü
kemmel 16 daire başkanı ve üyesi Danıştaydan uzaklaştırılarak, Danıştaya büyük bir darbe vu
rulmuştur; ama bu darbenin etkisi bugün, telafi edilmek suretiyle giderilmiştir. Geçmiş dö
nemde, idarî yargının sağlıklı işlemesi özellikle hakkın süratle elde edilememesi için bazı dü
zenlemeler yapılmış; idare mahkemesinin bünyesinde birtakım zaaflar getirilmiş, Danıştayda 
davaların uzama için birtakım zaaflar getirilmiş ve Danıştayda daire sayısı azaltılmak suretiy
le, vatandaşların, Danıştay ve idarî yargıda hak arama müddeti uzatılmıştır. Bugün, Danıştay
da, 38 bin civarında birikmiş dosya vardır; bu da tabiî Türkiye için bir zaaftır, hak arayan için 
bir zaaftır. 

Ben, Danıştay bütçesinin memleketimize ve Danıştay mensuplarına hayırlı, uğurlu olma
sını diliyor, saygılar sunuyorum efendim. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 

AHMET REMZt HATİP (Konya) — Efendim, sayın konuşmacı bir cümlemi yanlış ifade 
ettiler. Müsaade ederseniz tavzih etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Yerinizden mi efendim? 

AHMET REMZİ HATİP (Konya) — Yerimden de açıklayabilirim, oraya da gelebilirim 
efendim. 

BAŞKAN — Eğer buraya gelecekseniz, sizden önce bir konuşmacıya daha söz vereceğim; 
ama, yerinizdense, tavzih için, buyurun. 

AHMET REMZt HATİP (Konya) — Titizlikle yazdığım metni okuyorum; aynen şöyle: 
"Geçmiş dönemlerde, Yüce Mahkeme, bir partinin âdeta hukuk müşavirliği gibi çalıştırılmak 
istenmiş; ama, dürüst, tarafsız ve adil hâkimlerin şahsiyetli tutumlarıyla, Danıştayımız, tarih
ten gelen saygınlığını muhafaza edebilmiştir." 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Genç, bu tavzih muvacehesinde, arkadaşımız, zatı âlinize katıldığını 
ifade etmiştir efendim; yani, konu, zannediyorum açıklanmıştır. 

Teşekkür ederim. 

ALİ OĞUZ (İstanbul)—Aleyhte söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, demin de arz ettiğim gibi, aleyhte, Kayseri Milletvekili Sayın Seyfi 
Şahin söz almış bulunuyorlar. Eğer konuşmamaları, feragatları söz konusu ise, memnuniyetle 
size söz verebilirim. 

. Sayın Şahin, konuşmak istiyor musunuz? 

SEYFİ ŞAHİN (Kayseri) — Evet Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Özür diliyorum Sayın Oğuz. 
Aleyhinde ve şahsınız adına konuşmak üzere, buyurun Sayın Şahin. 

SEYFİ ŞAHİN (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti, hukukun üstünlüğünü prensip olarak kabul etmiş bir hukuk devletidir; ancak, bugün
kü hukuk anlayışı, yargının özü ve işleme metodu, toplumun ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır. 
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İnsanlarımızın hukukî ihtiyaçlarını kendi elleriyle görmeleri, kendilerinin ceza vermeye kal
kışmaları, mahkemelerde yığılmış dosyaların bulunması ve davaların yavaş görülmesi, prob
lemlerin esasını teşkil etmektedir. Bunun sebebi, hukukun özünün, toplumların kendi inanç, 
töre ve millî vasıflarına uygun olmamasıdır. Bu çerçevede, Danıştay, idarî ve mülkî yargının 
temelini teşkil ettiğine göre, milletin ve devletin ihtiyaçları karşılansın diye Türk Milleti adına 
alacağı kararlar da, kesinlikle millî olmalıdır. 

Üzülerek belirtelim ki, biraz önce de bir sözcü arkadaşımızın söylediği gibi, Danıştay Bi
rinci Dairesinin bir dernek hakkında verdiği hükmü, maalesef tenkit etmek zorundayız. Da-
nıştayın itiraz ettiği dernek tüzüğünün maddesi şudur: "Millî kültür ve şuuru geliştirmek sure
tiyle Türk Milliyetçiliği fikrini yaymak, millî bünyemizi sarsan fikir buhranı ve mefhumlar anar-
Şisiyle mücadele ederek, millî varlığımızı meydana getiren unsurları yaşatıp kuvvetlendirmek
tir." 

Danıştay da, bu fikrin bir taraf olduğunu iddia ediyor ve bunun için "gereği düşünüldü" 
diyerek bir hüküm veriyor. 

Kıymetli arkadaşlar, dünya, bir milletler mücadelesinden ibarettir. Bugün de görülüyor 
ki, atıp tuttuğumuz ve Gorbaçov'u da yiyip bitiren o çağdaşlık kavramı sonucunda, Rusya'da 
da artık milletler uyanmış ve.kendi hukuklarına göre bir yol çizme çabasındadırlar. Onun için, 
Danıştayın bu kararının yanlış olduğu yolunda kanaatim vardır. Devletlerin millî direncini ve 
milletlerin yaşamasını meydana getiren millî güç, herhalde o milleti düzene sokabilecek en önemli 
manevî potansiyeldir. 

Bu hükümden sonra, Danıştayın parayla olan ilişkisi; yani, bu yılın bütçesiyle ilişkisi ko
nusunda Milliyetçi Çalışma Partisinin genel prensipleri içerisinde bazı konuları söyleyeceğim. 

Milliyetçi Çalışma Partisi, Türk Milletinin ve daha doğrusu bütün devletlerin kalkınması
nın temelini, sanayi olarak kabul etmiştir. Biliyoruz ki, dünyada hiçbir ülke, sanayisiz kalkına-
mamıştır. Sanayinin esası da, o ülkede üretimi artırmak, istihdam problemlerini halletmek, 
emek, sermaye, hammadde ve teşebbüs dörtlüsü içerisinde sermayenin teşekkülü için tasarruf
ta bulunmak düşüncesine dayanmaktadır. Yani, biz, eğer üretimi artırır, tasarrufu da sağlar
sak, birçok problemimizi -ki, en önemlisi de enflasyondur- halletmiş oluruz. Ancak, bu yıl, 
1992 bütçesinin esasında da görüldüğü üzere -Danıştayın da bütçesinde bu görülüyor- yatırım
lara daha az yer ayrılmış, tasarrufa daha az yer verilmiş ve bir israf politikası uygulanmıştır. 

Değerli arkadaşlar, Almanya'nın 1945 yılında sonra yeniden ayağa kalkmasının amili olan 
Erhard metodunun esasını -kalkınma metodu da denilir- israfı önlemek, lüks tüketime aşırı 
vergi koymak ve sanayi yatırımlarını teşvik ederek, bunun üzerindeki vergiyi kaldırmak teşkil 
etmektedir. 

Biz Milleyetçi Çalışma Partisi olarak, Türkiye'de kesinlikle tasarruf taraftarıyız; hem is
tihdam hem de üretimi artırmak için başka çaremiz yoktur. Kaldı ki, geçmiş iktidarlar döne
minde yapılan ölü yatırımların -Türkiye'nin her tarafını otellerle ve konutlarla doldurdular-
devletin ve milletin geleceği için hiçbir faydası yok. Bir insanın iki binası olmuş, yazlığı olmuş, 
önemli değil; ama, o ülkede beş bin işsiz insan varsa, mutlaka burada tasarruf tedbirleri alın
ması gerekir. Geçmişteki yanlışların yeniden yapılmaması için -Refah Partili arkadaşımın biraz 
önce söylediği gibi- buna dikkat edilmesi gerekir. Danıştayın, Başbakanlığın, PTT'nin diğer 
devlet kuruluşlarının veya özel şahısların aşırı derecede, ölü yatırımlara gitmesi devletimizin 
bugünkü problemlerinden birisidir. 
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Değerli arkadaşlar, Türkiye 50 milyar dolar borcu olan bir ülkedir. Unutmayınız ki, Rus
ya'yı yıkan da, 60 milyar dolar borçtur. Bu yüzden, Türkiye'nin kesinlikle, ölü yatırımlardan 
sakınması ve giderek iflasa yaklaşan işçi çıkaran, açmaza girmiş ve bütçesini ayarlayamamış 
sanayi kuruluşlarımızın yeniden canlandırılmasına ağırlık verilmesi gerekir. Türkiye'nin, yeni
den sanayileşebilmesi için, tasarruflara ağırlık vermesi lazımdır. 

Bu bakımdan, Danıştayın bu yılki bütçesinde bir fazlalık gördüm, onu burada tenkit et
mek istiyorum. 1991 yılında 22 milyar lira olan bütçesi, 1992 yılında 64 milyar lira olmuş; yani 
eflasyonun üzerinde bir artış görüyoruz. Bu, bütün müesseseler için böyle oldu. İnşallah Hü
kümet bunu karşılayabilir, bütçe açığımızı rahatça kapatabilir. 

Değerli arkadaşlar, yargıyı, devletle ferdin hukuku arasındaki bir tarihî olayı anlatarak 
dile getireceğim ve böylecesözlerime son vereceğim. Hepinizin bildiği gibi, bu olay da, Hazreti 
Ömer'in dünyaca meşhur adaletiyle ilgilidir. 

Bir gün, Mısır Fatihi Amr îbnlîl As, bir Yahudinin arsasına cami yapar. Bu camiye, Yahu
di bir türlü razı olmaz. Bunun üzerine birisi der ki, "Siz bunu Hazreti Ömer'e şikâyet edin." 
Yaya olarak Mısır'dan Medine'ye gelen Yahudi, kır yerinde bir devenin bakımıyla meşgul olan 
bir fakir görür ve "Hazreti Ömer bu mu?" diye sorar. "Evet, budur" derler. Yahudi buna 
hayret eder. Dünyayı idare eden büyük bir saltanat sahibi insanın, böyle mütevazı bir hayat 
sürmesi onu şaşırtır ve şikâyetini kendisine bildirdiğinde, Hazreti Ömer, bir kemik bulur ve 
onun üzerine bir yazı yazar, "Bunu götürün, Mısır Valisine verin" der. Yahudi inanmaz; ama, 
Mısır Valisi Amr tbnül As'a o kemiği ilettiğinde, Vali Amr tbnül As'ın beti benzi kaçar ve "Der
hal o camiyi yıkınız" der. Bunun sebebi araştırılır ve o kemiğin üzerine Hazreti Ömer'in şöyle 

. bir yazı yazdığı görülür: "Ömer, Nuşi Revan'i Adil'den daha mı az adildir?" 

Olay şudur: Gençliklerinde Amr tbnül As ve Hazreti Ömer, Medain'e giderler; çok iyi 
olan atlarından biri orada kaybolur. Bu durumu gider, Kral Nuşi Revan'a şikâyet ederler. Nuşi 
Revan araştırır ve atlarını baş vezir ile padişahın oğullarının (Nuşi Revan'ın oğlu) çaldığını öğ
renir ve Amr tbnül As ve Hazreti Ömer'e, "sabahleyin, sen şu kapıdan, sen de şu kapıdan 
çık ve sonuca bakın" der, çıktıklarında, Nuşi Revan, hem kendi oğlunu hem de başvezirin oğ
lunu idam etmiş durumdadır. 

Ben bunu bir misal olarak anlattım. Bizim hukukumuzda da, Fatih'in, bir heykeltraşın 
parmağını kestirmesinden sonra kadı'nın verdiği hükmü hepiniz bilirsiniz. 

Devletle ferdin arasındaki hukukun esası, gerçekten.-insanlar arasındaki adaletin temeli
dir. 

Danıştay, 130 yıllık bir kurumdur ve bize Batı'dan intikal etmiştir; ancak, Türkiye'nin ih
tiyaçlarını da İcarşılamıştır şüphesiz. Zaten, zaruretten doğmuş bir müessesedir. Bundan sonra 
da bizim umduğumuz ve beklediğimiz, devletin esasını teşkil eden bütün hukukî müessesele
rin, adalette ve hakta daim olmalarıdır. 

Bütün bu duygularla, Danıştay bütçesinin, memleketimize, milletimize hayırlı olmasını 
diler, saygılar sunarım. (MÇP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şahin. 
Sayın milletvekilleri, böylece, Danıştay Başkanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler tamam

lanmış bulunmaktadır. 
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ALt OĞUZ (İstanbul) —• Sayın Başkan, bir sorum var. 
BAŞKAN — Sayın Oğuz, bir dakika lütfen... 
Soru sormak isteyen başka sayın üye var mı? Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üyelerin tespiti işlemi tamamlanmıştır. 

. Buyurun Sayın Oğuz. 
ALt OĞUZ (istanbul) — Sayın Başkan, Anayasa Mahkemesiyle ilgili bütçe müzakere edi

lirken, sualimiz yerini bulamadı. Bunu bir başka şekilde ifade ederek, Sayın Bakanımdan sor
mak istiyorum: Başörtüsü mağduru çocukların halleri, hâlâ bütün açıklığıyla devam ediyor. 
Bu çocuklar mahkemeye müracaat ettiler ve yürütmenin durdurulmasına dair karar aldırdilar; 
fakat, buna rağmen, bazı üniversiteler ve fakülteler, bu kararı uygulamıyorlar ve çocuklar okula 
gidemiyorlar, dolayısıyla da imtihanlara giremiyorlar. Davaların uzamasıyla bunlar mağdur 
oluyorlar. Davaların uzaması nev'an-mâ adaletsizliktir. Bu davaların kısaltılmasında Sayın Ba
kanın bir gayreti olur mu acaba? 

BAŞKAN — Efendim, cümlenin sonunda, "midir, mıdır, müdür, mudur" dendi mi, so
rudur o ve sonu öyle bağlandığı için soracağız: Hülaseten buyurdular ki, bu davaların kısaltıl
masında Sayın Bakanın bir gayreti söz konusu olur mu? Değil mi efendim? 

ALt OĞUZ (İstanbul) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Evet, soruyu Sayın Bakana tevcih ediyorum. 
ADNAN KESKtN (Denizli) — Anayasa aykırı bir sual, Sayın Başkan. 
DEVLET BAKANI MEHMET BATALLI (Gaziantep) — Değerli milletvekilimize, bu so

runun cevabını yazılı olarak bildireceğiz. 
Teşekkür ediyorum, 

BAŞKAN —-Takdir Sayın Bakanındır; sorunun cevabını yazılı olarak, zatı âlinize vere
cekler efendim. 

Soru cevaplandırılmıştır. 
Müzakereler tamamlanmıştır. 
Danıştay bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : r 

1. — Danıştay Başkanlığı 1992 Mali Yılı Büçtesi 

A—CETVELİ- '.••• • 
Prog. 
Kodu A ç ı k l a m a Lira 

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

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

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 

BAŞKAN — Kabuledenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 64 980 000 000 

• '• ..' — ' 3 2 4 — , . . 

14 046 000 000 

49 554 000 000 

1 380 000 000 
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BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Böylece, Danıştay Başkanlığı bütçesinin bölümleri kabul edilmiş bulunmaktadır. 

2. — Danıştay Başkanlığı 1990 Malî Yılı Kesinhesabt 

BAŞKAN — Danıştay Başkanlığı 1990 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilme
sini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELt 

Prog. 

101 

111 

900 

A ç ı k l a m a 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 

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

Yargı, Danışma ve İnceleme Hiz
metleri 

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

Hizmet Programlarına Dağıtılama
yan Transferler 

BAŞKAN - Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Genel ödenek 
toplamı 

4 519 335 000 

9 891 400 000 

547 424 400 

Toplam • İptal edilen 
harcama - ödenek 

4 416 784 576 102 550 424 

9 876 635 581 14 764 419 

531750 242 15 674 158 

TOPLAM 14 958 159 400 14 825 170 399 132 989 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Danıştay Başkanlığı 1990 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Danıştay Başkanlığı 1992 malî yılı bütçesi ile 1990 malî yılı kesinhe
sabının bölümleri kabul edilmiştir. Güzide camiaya hayırlı olmasını temenni ediyorum. 

Böylece, bugünkü program tamamlanmıştır. 

Programda yer alan kuruluşların bütçe ve kesinhesaplarını görüşmek için, 12 Mart 1992 
Perşembe günü saat 10.00'da toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 23.17 
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V. —. SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLAR 

I. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Semra Ozal'ın son A.B.D. gezisinde oğlu ve gelininin 
"Green Card" edip almadıklarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'inyazı
lı cevabı (7/57) 

Türkiye Büyük Millet Mçclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gerekli iş
lemin yapılmasını arz ederim. 10.2.1992 

Adnan Keskin 
Denizli 

1. — Semra Özal'ın son Amerika gezisinde oğlu Efe Özal ve gelini Zeynep Özal kendileri
ne Amerikan Vatandaşlığı hakkı tanıyan "green card" almışlar mıdır? 

2. — Bunu alabilmek için ABD'de son çıkartılan ülkeye bir milyon dolar transfer edilmesi 
gereğini yerine getirmişler midir? 

3. —Ailede, Efe ve Zeynep özal dışında "green card" sahibi olan var mıdır? 

TC. 
Dışişleri Bakanlığı / 9.3.1992 

Siyaset Planlama Dairesi Başkanlığı 
Sayı : SPLD/773-150 

Konu : Denizli Milletvekilli Adnan Keskin'in 
Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi .-Devlet Bakanlığının fotokopisi ilişik 25.2.1992 tarihli ve 03-6/072 sayılı yazısı. 

Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in yazılı olarak yanıtlanması talebiyle Sayın Başbaka
nımıza yönelttiği soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine saygılarımla arz ederim. 
Hikmet Çetin 

Dışişleri Bakanı 
Denizli Milletvekili Sayın Adnan Keskin'in Yazılı Sorusuna Cevap 

1. Sayın Cumhurbaşkanı'nın oğlu ile gelininin, müşarünileyhin eşlerinin son ABD gezisi 
sırasında, anılan ülkede oturma ve çalışma müsaadesi sağlayan "green card" almış olup olma
dıkları; böyle bir kart alınabilmesi için gerektiği belirtilen döviz miktarını transfer etmiş bulu
nup bulunmadıkları ve "ailede" kimlerin "green card" sahibi olup olmadıkları hususlarında 
Bakanlığımda bilgi mevcut değildir. 

2. Bilindiği gibi, Türk Medenî Kanunu hükümleri ışığında reşit statüde olan yurttaşları
mızın yabancı ülkelerde oturma ve çalışma izni alıp-alamamalan keyfiyeti, esas itibariyle, ken
dilerini ve ilgili yabancı memleketler yetkili makamlarını ilgilendiren bir husustur. Haklarında 
herhangi hukukî bir soruşturma ve/veya kovuşturma sözkonusu ise, yetkili adlî ve idarî merci
lerin, bunun gerekleri doğrultusunda yapabilecekleri işlemler de ulusal mevzuat ve uluslarara
sı düzenlemelerle belirlenmiştir, önergede adları geçenler bakımından böyle bir durumun söz
konusu olduğuna dair herhangi bir bilgi de Bakanlığımda mevcut değildir. 
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T.C. 
Devlet Bakanlığı 25.2.1992 

Müst : 92/17 
Sayı : 03-6/072 

Sayın Hikmet Çetin 
Dışişleri Bakanı 

ilgi : a) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 21.2.1992 tarihli ve 
B.02.0.KKG/106-1559/01977 sayılı yazısı. 

b) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 18.2.1992 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.0.10,00.02-7/57-700/3106 sayılı yazısı. 

Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği yazılı soru önerge
sinin sureti ekli olarak gönderilmiştir. 

Sayın Başbakanımız bu önergeye kendileri adına tarafımızdan cevap verilmesini tensip et
mişlerdir. 

önergenin süresi içinde cevaplandırılarak sonucunun bildirilmesini arz ederim. 
Akın Gönen 

Devlet Bakanı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gerekli iş
lemin yapılmasını arz ederim. 10.2.1992 

Adnan Keskin 
Denizli 

1. Semra özal'ın son Amerika gezisinde oğlu Efe Özal ve gelini Zeynep özal kendilerine 
Amerikan Vatandaşlığı hakkı tanıyan "green card" almışlar mıdır? 

2. Bunu alabilmek için ABD'de son çıartılan ülkeye bir milyon dolar transfer edilmesi ge
reğini yerine getirmişler midir? 

3. Ailede, Efe ve Zeynep özal dışında "green card" sahibi olan var mıdır? 

M^S>-
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
47 NCt BİRLEŞİM 

11 . 3 . 1992 Çarşamba 

Saat : 10.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 • " • • - ; • 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
X 1. ~ 1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/325) 

(S. Sayısı : 25) (Dağıtma tarihi : 63.1992) 
X 2. — 1990 Malı Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uy

gunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1990 Malî Yılı Ke
sinhesap Kanunu Thsarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/262, 3/142) (S. Sayısı: 48) 
(Dağıtma tarihi : 63.1992) 

X 3. — Katma Bütçeli İdareler 1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/326) (S. Sayısı : 26) (Dağıtma tarihi : 63.1992) 

X 4. — 1990 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bil
diriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1990 Malî Yılı Katma Bütçeli 
İdareler Kesinhesap Kanunu Thsarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/263, 3/141) (S. 
Sayısı : 46) (Dağıtma tarihi : 63.1992) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 

7 . • • • , - . • • 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 


