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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 10.00'da açılarak iki oturum yaptı. 
1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile 

1991 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarılarının 
(1/460, 1/461; 1/439; 3/649, 1/440, 3/650) (S. Sayıları : 211, 212; 223, 219) tümü üzerindeki . 
görüşmeler tamamlanarak, maddelerine geçilmesi kabul edildi ve tasarıların 1 inci maddeleri 
okundu. 

11 Aralık 1992 Cuma günü saat 10.00'da toplanmak üzere, birleşime 20.46'da son verildi. 

Hüsamettin Cindoruk 
Başkan 

Mehmet Cemal öztaylan İbrahim özdiş 
Balıkesir Adana 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

« 0 , . 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
11.12.1992 Cuma 

Sözlü Soru önergeleri 

1. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın Köy Hizmetleri Müdürü ile ilgili bir 
iddiaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/557) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 7.12.1992) 

2. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın - Merkez Dalaman Bucağında mey
dana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/558) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 7.12.1992) 

3. — Antalya Milletvekili Hasan Namat'ın, 31.10.1992 tarihinde yapılan Keçiören - Antal-
yaspor maçının oynandığı sahanın değiştirilme nedenine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/559) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.11.1992) 

4. — Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, T.B.M.M. bünyesinde verilen sağlık hiz
metlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/560) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 25.12.1992) 

Yazılı Soru önergeleri 

1.— İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Bakanlığa bağlı döner sermaye işletmeleri
ne ilişkin Kültür Bakanından yazılı soru önergesi (7/579) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.12.1992) 

2. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Bakanlığa bağlı döner sermaye işletmeleri
ne ilişkin Turizm bakanından yazılı soru önergesi (7/580) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.12.1992) 

3. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Bakanlığa bağlı döner sermaye işletmeleri
ne ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi (7/581) (Başkanlığa geliş tarihi : 
8.12.1992) 
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4. — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Bakanlığa bağlı döner sermaye işletmeleri
ne ilişkin Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/582) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.12.1992) 

5. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Bakanlığa bağlı döner sermaye işletmeleri
ne ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/583) (Başkanlığa geliş tarihi : 
8.12.1992) 

6. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Bakanlığa bağlı döner sermaye işi etmeleri
ne ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/584) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.12.1992) 

7. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Bakanlığa bağlı döner sermaye işletmeleri
ne ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/585) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.12.1992) 

8. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Kızılay ve Hükümet kanalıyla Bosna-
Hersek'e yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/586) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 8.12.1992) 

9. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Fen-Edebiyat Fakültesi mezunlarının öğ
retmenlik mesleğine alınmalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/587) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 8.12.1992) 

10. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Petkim ürünlerinin fiyatlarına ilişkin Devlet 
Bakanından yazilı soru önergesi (7/588) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.12.1992) 

11. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Karabük Demir ve Çelik İşletmelerinin 
kömür satışlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/589) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 8.12.1992) 

12. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, iktidarı döneminde yapılan ihalelere 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/590) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.12.1992) 

13. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Giresun - Yağlıdere Millî Eğitim Mü
dürlüğünce yapılan imtihana ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/591) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 8.12.1992) 

14. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, TBMM Başkanvekillerinden biri hakkında ba
sında çıkan haberlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/592) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 8.12.1992) 

15. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli doğumlu kamu çalışanlarının bu ll'e 
atanmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/593) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.12.1992) 

16. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, yeşil kart uygulamasına ilişkin Sağlık Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/594) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.12.1992) 

17. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Adıyaman - Besni İlçesini Kürdistan sı
nırları içerisinde gösteren Köln Mahkemesinin kararına karşı Bakanlığın tutumuna ilişkin Dı
şişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/595) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.12.1992) 

18. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu
na ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/596) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.12.1992). 

19. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, T.E.K. ve elektrik fiyatlarına ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/597) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.12.1992) 

20. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Bazı KİT'lere yapılan tahsisli satışlara ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/598) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.12.1992) 

21. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Kültür Bakanlığınca yayımlanan bazı der* 
gilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/599) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.12.1992) 

— 4 — - . • • ' . . • . 
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22. — tstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Ataköy'de yapılan konut ihalelerine iliş
kin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/600) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.12.1992) 

23. — Ankara Milletvekili Mehmet Çevik'in, Mamak - Kayaş - Yeşilbayıf Semtinde bulu
nan Nedim tnal İlköğretim okulunun öğretmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/601) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.12.1992) 

24. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Aşkale Çimento Fabrikasının özelleştiril
mesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önegresi (7/602) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.12.1992) 

25. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Tanır Beldesinde TMO ajansının 
ne zaman açılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/603) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 8.12.1992) 

26: — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Tanır Beldesinin ne zaman ilçe ya
pılacağına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/604) (Başkanlığa geliş tarihi : 
8.12.1992) 

27. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Van - Bahçesaray İlçesi Ortaokulunun 
öğretmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/605) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 9.12.1992) 

28. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, olağanüstü hal bölgesindeki illere tahsis edilen 
kadrolara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/606) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.12.1992) 

29. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Aliağa İlçesinde özel sektöre ait gemi söküm işye
rinde meydana gelen iş kazasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/607) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.12.1992) 

30.— İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, çifte vatandaşlık için başvuran vatandaş
ların taleplerinin aylarca cevapsız bırakıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/608) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.12.1992) 

31. — tstanbul Milletvekili Bülent akarcalı'nın, rüşvet almayan bir lise müdürünün sür
gün edildiği şeklinde basında çıkan habere ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/609) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.12.1992) 

32. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, yurt dışında çalışan vatandaşların yurda 
girişlerinde yaşadıkları sıkıntılara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/610) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 9.12.1992) 

33. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, yabancı güreş antrenörlerinin yurt dışı 
edildiği şeklinde basında çıkan haberlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/611) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 9.12.1992) 

34. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, 900'lü telefonlarla yapılan piyango çeki
lişlerinin, Millî Piyango gelirlerinin artmasını engellediği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/612) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.12.1992) 

35. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Hükümeti devraldığından bu yana artan 
fiyatlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/613) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.12.1992) 

. 36. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, 26 Eylül 1991 tarihinde Kazakistan ile imz-
lanan mutabakat zaptının uygulamaya konulmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/614) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.12.1992) 

37. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Adapazarı - Kaynaşlı, Çaydurt - Gerede 
otoyollarına ve Çaydurt - Kaynaşlı arasındaki Bolu Dağı geçişine ilişkin bayındırlık ve İskân 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/615) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.12.1992) 

— 5—' 
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38. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, thale Kanununun 44 üncü maddesine gö
re; davetiye usulü yapılan ihalelerde ön seçim ilanı yapılmadığı iddiasına ilişkin Bayındırlık 
ve tskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/616) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.12.1992) 

39. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Bosna-Hersek Cumhuriyetine silah satıl-
mamasının nedenlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/617) (Başkanlığa geliş tari
hi : 9.İ2.1992) 

40. —İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, 2000 yılında olimpiyatların istanbul'da 
yapılmasına ilişkin başlatılan kampanyaya ve kapatılan Lütfi Kırdar Spor Salonuna ilişkin Devlet 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/618) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.12.1992) 

41. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, İstanbul'da taşımacılığın özelleştirilmesi 
ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/619) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 9.12.1992) 

42. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, vergi affından yararlananlara ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/620) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.12.1992) 

43. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, 1991 - 1992 yılları itibariyle Sağlık Ba
kanlığı döner sermayelerinden alınan paraya ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/621) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 9.12.1992) 

44. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Yeni Harman Sigarasına ve Tütün Fonu 
ile Doğu Blokunda ve eski Sovyetler Birliğinde açılması düşünülen sigara fabrikasına ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi (7/622) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.12.1992) 

45. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, tütün stoklarına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından yazılı soru önergesi (7/623) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.12.1992) 

46. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Tekel'in tütün alımlarına ve 
stoklarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi (7/624) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 9.12.1992) 

47. — Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, Kahramanmaraş İmam Hatip Lisesi 
ve yatılı bölge okulu yapımlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/625) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 9.12.1992) 

48. — kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, Andırın - Kahramanmaraş karayolu 
için yeterli ödeneğin ne zaman temin edileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/626) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.12.1992) 

Meclis Araştırması önergesi 

1. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 22 arkadaşının, Ege Denizinde NATO tatbika
tı sırasında meydana gelen Muavenet Muhribi faciasını araştırmak üzere Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/76) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.12.1992) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10.00 

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

o — 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 39 uncu Birleşimini açıyorum. 
1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanunu Tasarılarıyla, 1991 Malî Yılı Kesinhesan Ka

nunu Tasarıları üzerindeki görüşmelere devam edeceğiz; ancak, görüşmelere geçmeden önce, 
Başkanlığın sunuşları vardır. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SOR UŞTURMASI VE MECLİS AR AŞ

TIRMASI ÖNERGELERİ 
1. —Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 22 arkadışının, Ege Denizinde NATO tatbika

ttı sırasında meydana gelen Muavenet Muhribi faciasını araştırmak üzere Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/76) 

BAŞKAN — Bir Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum : . 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

NATO Kararlılık-92 Tatbikatı sırasında, milletimizi derinden üzen ve yasa boğan Saratoga-
Muavenet olayında 5 denizcimizin şehit olduğu, muhribimizin kullanılamaz hale geldiği bilin
mektedir. 

Basına ve yüce milletimize ulaşan bilgiler, hadisenin normal bir tatbikatta olacak sıradan 
kaza gibi görünmediği, Türk muhribine karşı özellikle tertiplenmiş bir hareket görüntüsü ver
diği şeklinde yoğunlaşmıştır. 

Silahlı Kuvvetlerimizin açıklamaları, milletçe duyduğumuz üzüntü ve infial karşısında, NA
TO ve ABD yetkililerinin, olayın en ince ayrıntısına kadar araştırılacağı ve kısa zamanda suç
lularının belirleneceği yolundaki beyanlar: aziz milletimizi biraz olsun ferahlatmıştı. 

Ancak, Türk muhribini vuran füzelerin çalışma ve ateşleme donanımı, kullanılma usul 
ve talimatları ile bu füzelerin özelliği gözönüne alındığında, olayın her ne kadar kaza sonucu 
meydana geldiği soruşturma komisyonunca kamuoyuna açıklanmışsa da.hadisenin cereyan tarzı, 
Saratoga'nın o günkü fizikî ortamı ve füzelerin, kimlikleri belirsiz mürettebat tarafından fırla
tılmış olması, bü trajik olayda kasıt ve büyük Türk Milletine gözdağı verilmesi gibi unsur ve 
ihtimallere ağırlık kazandırmaktadır. 

Olayın vukuu anında ateşli tatbikat olmaksızın gemilerin seyir halinde olduğu, Muavenet 
Muhribimizle birlikte üç muhribin Saratoga'yı yakın takiple korumakta olduğu, füzelerin de
nizden denize kullanılmasının özel bir ayarlama olmadıkça mümkün olamayacağı ve esasında 
92-Kararlılık Tatbikatında füze kullanılamayacağı, füze kullanımı söz konusu olsa dahi, atılan 
bu füzelerin, sadece bir kişinin bir düğmeye basmasıyla ateşlenemeyeceği, dört ayrı emniyet 
barajını geçmeyi gerektiği bilinmektedir. 

Bu füzeler, gemiden havaya veya havadan havaya hedeflere karşı kullanılmak üzere imal 
edilmişlerdir. 19 yıl boyunca maksadı dışına çıkılmamış olmasına rağmen ilk defa bu tip bir 
füzenin gemiden gemiye kullanıldığını görüyoruz. 
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Hadisenin cereyanı, iç ve dış basın yayın organlarından alınan bilgiler ve yetkili makamla
rın beyanları, kaza gibi gösterilmeye çalışılan olayın bir ekibin bilinçli olarak tezgahladığı ve 
icra ettiği hareket olarak değerlendirilmesine imkân vermektedir. Türk muhribinin isabet al
madan önce bölgedeki bir geminin füze kapaklarını açtığını gördüğü ve diğer gemileri ikaz 
ettiği bildirilmekte ve olayın bu ikazdan hemen sonra meydana geldiği iddialarını güçlendir
mektedir. 

Olayı kaza gibi görüp, aşırı yorgunluk, tatbikatla gerçeği karıştırmak, sinirsel bunalım,hata 
ve dalgınlık gibi sebeplere dayandıran görüşü paylaşmıyoruz. Olayın tazminat karşılığı ve özürle 
kapatılmasına karşıyız. Büyük Türk Milletinin bu tazminata ihtiyacı da yoktur, Bu millet, kendi 
yarasını kendisi sarar. Bu hadise, tazminat müessesiyle kapatılmamalıdır. Olay, her şeyden ön
ce Türkiyemiz için bir haysiyet meselesidir, üzerine gidilmeli ve; 

Saratoga'dan ateş emri kimin tarafından verilmiştir? 

Havadan Havaya, gemiden havaya atılmak üzere imal edilen bu füze, 19 yıl sonra neden 
gemiden, gemiye atılmıştır? 

Türkiye'ye, ABD seçimleri arifesinde 26 Ekim Kıbrıs görüşmeleri öncesi bir gözdağı mı 
verilmiştir? 

Muavenet gemisinin olaydan önce füze atışı yapılacağına dair tespiti olmuş mu? Bu tespi
ti diğer gemilere bildirmiş midir? 

Füze ateşleme sisteminde görevli personelin art niyeti veya kastı var mıdır? 
Füze ateşleme sisteminde görevli personelin kimlik ve kökenleri araştırılmış mıdır? 

Aralık 1992 ayında görev süresi dolacak olan Çekiç Güç'ün süresinin uzatılması için Tür
kiye'ye baskı mı yapılmaktadır? 

Kararhlık-92 NATO Planlı Tatbikatında füze kullanılmayacağı doğru mudur? 
Bu hususların açıklığa kavuşması gerekmektedir. 
Milletimizi derinden yaralayan olayla ilgili gerçeklerin ortaya çıkarılması için Anayasamı

zın 98 ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması için 
gereğini arz ederiz. 

Yücel Seçkiner Mehmet Seven 
Ankara Bilecik 

Edip Safder Gaydalı Yüksel Yalova 
Bitlis Aydın 

Refik Arslan Ersin Taranoğlu 
Kastamonu Sakarya 

Abbas tnceayan Hamdi Eriş 
Bolu Ankara 

Murat Başesgioğlu Melike Tugay Haşefe 
Kastamonu İstanbul 

Hasan Çakır Yaşar Eryılmaz 
Antalya Ağrı 

Halil Orhan Ergüder Sabri Öztürk . 
İstanbul İstanbul 

Faruk Saydam Nevşat Özer 
Manisa 7 Muğla 
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Elaattin Elmas 
İstanbul 

EyyÜp Cenap Gülpınar 
Şanlıurfa 

Süleyman Hatinoğlu 
Artvin 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

Seyit Eyyüpoğlu 
Şanlıurfa 

Mustafa Balcılar 
Eskişehir 

Ülkü Güney 
Bayburt 

BAŞKAN — önerge gümdende yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması ko
nusundaki öngörüşme, sırasında yapılacaktır. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Ankara Milletvekili Mustafa Tlnaz Titiz'in, (2/432) ve (2/433) esas numaralı kanun 

tekliflerini geri aldığına ilişkin önergesi (4/113) 
BAŞKAN — iki kanun teklifinin geri alınmasına dair tezkere vardır; okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Biyologlar Odası ve Biyologlar Birliği Hakkında vermiş olduğum (2/432) ve (2/433) 

nolu tekliflerimi, ekte sunulan tetkiklerim doğrultusunda geri alıyorum. 
Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Mustafa Tınaz Titiz 
s Ankara 

BAŞKAN — Adalet Komisyonunda bulunan teklifler geri verilmiştir. 
IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

- GELEN DİĞER İŞLER 
1. — 1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıla

rı ile 1991 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarı
ları (1/460, 1/461; 1/439, 3/649; 1/440, 3/650) (S. Sayıları : 211, 212, 223, 219) (1) 

A) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, programa göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi 

ve kesinhesabının görüşmelerine başlıyoruz. 
Komisyon ve Sayın Başkanlık temsilcisi hazır bulunmaktadır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi üzerinde grupları ve şahısları adına söz alan sayın 

üyelerin adlarını sırasıyla okuyorum : Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Kars Milletvekili 
Sayın Zeki Nacitarhan, Refah Partisi Grubu adına Van Milletvekili Sayın Fethullah Erbaş, Sos-
yaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sivas Milletvekili Sayın Ziya Halis, Anavatan Partisi 
Grubu adına Denizli Milletvekili Sayın Hasan Korkmazcan, Doğru Yol Partisi Grubu adına 
Adana Milletvekili Sayın Orhan Şendağ. Şahısları adına, lehinde söz isteyen bulunmamakta
dır; aleyhinde, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ahmet Dökülmez söz istemişlerdir. 

(1) 211, 212, 223, 219 S. Sayılı Basmayazılar 10.12.1992 tarihli 38 inci Birleşim Tutanağına eklidir. 
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Grup sözcülerinin konuşma süreleri 20'şer şahsı adına söz alan sayın üyenin konuşma sü
resi 10 dakikadır. Değerli arkadaşlarımın özellikle süreye riayet edeceklerine inanıyorum. 

* Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi üzerinde ilk konuşmayı yapmak üzere, Cumhuriyet 
Halk Partisi Grup sözcüsü Kars Milletvekili Sayın Zeki Nacitarhan'ı kürsüye davet ediyorum. 

Buyurun. 
CHP GRUBU ADINA ZEKt NACİTARHAN (Kars) — Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; Türkiye Büyük Millet Meclisi 1993 yılı bütçesi üzerinde görüşlerimizi Genel Kurulumuza 
sunmak üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Bu vesileyle, şahsım ve Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi ulusal, egemenliğin temsil edildiği yü
ce bir kurumdur ve demokratik parlamenter düzenimizin özünü oluşturmaktadır. Ulusal kur
tuluş hareketinden bugüne kadar geçen süreçte zaman zaman çeşitli müdahalelerle kesintiye 
uğramasına rağmen, demokratik yaşamı inanç ve içtenlikle sonsuza kadar bir yaşam tarzı ola
rak kabul eden ulusumuzun kararlılığıyla bu Yüce Meclisin kendini yenileyerek yaşacağına olan 
inancımla, ulusal bağımsızlığımızı sağlayan, demokratik, laik, çağdaş cumhuriyetimizi ve Mec
lisimizi kuran, mensubu bulunduğum Cumhuriyet Halk Partisinin kurcusu ve ilk Genel Baş
kanı Mustafa Kemal Atatürk'ü ve dava arkadaşlarını, devrim şehitlerimizi, eski parlamenter
lerimizi, demokrasimizin yılmaz savunucularını saygıyla anmak istiyorum. 

Sayın Meclis Başkanvekilimizin, Plan ve Bütçe Komisyonundaki açıklamalarında belirtti
ği, her milletvekiline bir uzman verilmesi için oluşan düşünceyi oldukça olumlu karşıladığımı
zı belirtmek istiyorum. ' 

Milletvekillerini daha verimli çalışma yapabilmeleri için, her milletvekiline, optik okuyu-
culu bir bilgisayar sistemi kurulması gereğine de inanıyoruz. 

Ayrıca, Milletvekillerinin illerinde birer irtibat bürosu açılmasının da gerekli olduğuna ina
nıyorum. Valiliklerde veya özel idarelerde, o ilin milletvekillerinin, seçmenleriyle ve bölgenin 
problemleriyle ilgi ve bilgilerini sağlayacak birer büronun kurulmasının oldukça yararlı olaca
ğına inanıyorum, özellikle Ankara'ya (Başkente) uzak illerdeki seçmenlerin her konu için An
kara'ya gelmemeleri ve de gereksiz masraf etmemeleri bakımından bu büroların çok önem taş-
dığına inanıyorum. 

Sayın milletvekilleri, 1961 Anayasasına göre düzenlenmiş olan İçtüzüğümüzün günümüz 
yasalarına ve şartlarına uyarlanması için yapılan İçtüzük çalışmalarını olumlu karşılıyoruz ve 
umuyoruz ki, hazırlanan içtüzük, bazı tıkanıklıkları ve olumsuzlukları giderir. Şöyle ki: 

Soru müessesesine getirilecek işlerlikle, belli bir süre içerisinde bakan tarafından cevap
landırılmayan sorunun sahibine konuşma hakkı verilmelidir. 

Naklen yayın uygulamasına geçildiği takdirde Meclis çalışmalarını olumlu yönde etkileye
ceğine ve sayın üyelerin Meclis çalışmalarına daha fazla ilgi göstereceğine, Meclisin ve parla
menterlerin kamuoyunca haksız eleştirilmesinin de son bulacağına inanıyorum. 

Meclis görüşmelerinde ne kadar çok milletvekilinin konuşması sağlanırsa, milletvekilleri-^ 
nin Genel Kurula katılmaları da o kadar fazla olur. 

Yine İçtüzükte yapılması düşünülen değişikliklerden, Cumhurbaşkanının, Başkanlık kür
süsü yerine hatip kürsüsünden, yani bu kürsüden konuşması için yapılan değişikliğe de katılı
yor ve destekliyoruz. 

Sayın milletvekilleri, 19 uncu dönem yasama faaliyetlerinin gereği gibi yürümediğinin bir 
gerçek olduğu aşağıdaki tabloda görülmektedir. Şöyle ki : 
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19 uncu dönemde Meclise sevk edilen toplam soru önergesi sayısı 538'dir. Buhlardan, 104'ü 
cevaplandırılmış 58'i düşmüş, 24'ü geri alınmış olup, 354'ü gündem de beklemektedir. 

Yine, yazılı soru önergesi olarak 520 yazılı soru önergesi verilmiş; bunlardan 408'i cevap
landırılmış, 12'si sözlü soruya çevrilmiş olup, 100'ü işlemde bulunmaktadır. 

Genel görüşme önergelerine gelince : Verilen 24, kabul edilen 15, gündemde olan 9'dur. 
Meclis soruşturması önergeleri: Verilen 12, reddedilen 7, kabul edilen 4, işlemde bulunan 

l'dir. 
Meclis araştırması önergeleri: Verilen 73, reddedilen 2, kabul edilerek komisyonları kuru

lan 10, gündemde bulunan 59, genel görüşmeye çevrilen 2'dir. 
Gensoru önergeleri: Verilen 12, bakan istifa ettiği için gündemden kaldırılan 2, reddedi

len 10'dur ve işlemde gensoru önergesi bulunmamaktadır. 
Sayın milletvekileleri, bu Yüce Meclisin en takdire şayan kararlarından birisi de, 12 Eylül 

darbecilerinin kapattığı siyasî partilerin tekrar açılması için aldığı karardır. Bu kararı yürekten 
alkışlıyor ve ülkemizde bir daha bu tür müdahalelerin yapılmamasını diliyoruz. Yüce Meclisi
miz, bu kararıyla, müdahalecilere gereken demokrasi uyarısını yapmıştır zannediyorum; bu tür 
müdahalelere bir daha izin vermeyeceğine olan inancımı yinelemek istiyorum. 

Yüce Meclisimizin, ILO sözleşmelerini onayladıktan sonra, iş yasalarımızda da gerekli de
ğişiklikleri yaparak, kamu çalışanlarının, grevli, toplu sözleşmeli sendika kurmaları sağlana
cak ve demokrasi yolunda çağdaş bir adım atılmış olacaktır. 

Yasalarımızı, halen, antidemokratik unsurlardan arındırılmış sayamıyoruz. Anayasamı
zın başlangıç maddesinde, halen, 12 Eylül mantığının özünü ve izini görmekteyiz. En kısa za
manda, Yüce Meclisimizin, başta Anayasamızı ve diğer yasalarımızı daha çağdaş bir yapıya 
kavuşturmak için gerekli çalışmayı başlatması gerektiğine inanıyor ve destekliyoruz. Bu deği
şiklikle ilgili teklif, Grubumuz tarafından hazırlanarak imzaya açılmış bulunmaktadır. Bu Ana
yasa değişikliği teklifimize bütün grupların katılmasını talep ediyoruz. 

Esld milletvekillerinin VIP salonlarını kullanabilmeleri sağlanmalı ve kendilerine her tür
lü ilgi ve alakanın gösterilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. İçtüzük ve yasalarda, 
eski parlamenterlerin ekonomik ve sosyal durumlarını iyileştirici düzenlemelerin yapılması ge
rektiğine de inanıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, laiklikle ilgili düşüncelerimi de söylemek istiyorum. Cumhuriyetimi
zin ve devletimizin ana ilkesi laikliktir. Laiklikten verilecek her ödün, Türkiye'yi karanlıklara 
ve maceralara sürükler. Laik ve çağdaş bir devlet, yurttaşlarının inançlarına saygılı olmalıdır. 
Her yurttaş, dilediği gibi inanmalı ve ibadetini özgürce yapmalıdır. İnsanlar, ister camide iba
det etsin, ister cemevinde ibadet etsin, isterse kilisede ibadet etsin; ibadetlerini özgürce yapma
lıdır. Yeter ki, cumhuriyet ve Çağdaş Atatürk ilkelerine ve Anayasamıza aykırı bir davranış ser
gilemesinler. 

Sayın milletvekilleri, sözlerimi bitirirken, başta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık 
Divanına olmak üzere, Mecliste görev yapan tüm personele -müdüründen çaycısına, sekrete
rinden emniyet görevlisine kadar herkese- bu dönem içerisinde verdikleri hizmetlerden dolayı 
teşekkür ediyor; Grubum adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nacitarhan. 
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Refah Partisi Grubu adına, Van Milletvekili Sayın Fethullah Erbaş. 
Buyurun Sayın Erbaş (RP sıralarından alkışlar) 
RP GRUBU ADINA FETHULLAH ERBAŞ (Van) — Sayın Başkan, sayın mmilletvekil-

leri; Türkiye Büyük Millet Meclisi 1993 malî yılı bütçesi üzerinde Refah Partisi Grubunun gö
rüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızdayım. Grubum ve şahsım adına, Yüce Heyetinizi say
gıyla selamlıyorum. 

Görüşülen bütçe, demokrasinin karargâhı olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütçesi 
olması hasebiyle, iktidar ve muhalefetiyle tüm milletvekillerinin bütçesidir. Bu bütçede, Hükü
met yerine Meclis Başkanlığı icra mevkiindedir. 

Bütçemize rakamsal olarak baktığımız zaman, 1 trilyon 637 milyar 759 milyon Türk Lira
sıyla, Parlamentonun bugüne kadar oluşturduğu en büyük bütçe unvanını almıştır;bu tabiî
dir. Ülkemizdeki enflasyon oranını düşünürsek, Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinin de 
her yıl yüzde 100'ün üzerinde artması doğal olacaktır. Bu bütçenin 627 milyar 555 milyon lira
sı genel yönetim ve destek hizmetlerine, 774 milyar 392 milyon Türk Lirası yasama hizmetleri
ne, 200 milyar 275 milyon lirası millî sarayların idare ve korunmasına, 35 milyar 537 milyon 
lirası da transfer harcamalarına ayrılmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Parlamentonun temel işlevlerinden birisi de, millet adına 
toplanacak gelirleri tespit etmek ve bunların harcanmasını denetlemektir. 

On yıldan fazla bir süredir "fon", namı altında toplanan gelirler Parlamento denetimin
den kaçırılmakta, Meclis tarafından denetimi yapılamamakta ve Hükümetlerde bunları iste
dikleri gibi kullanmaktadırlar. Keza, konsolide bütçedeki başlangıç ödenekleri düşük gösteril
mekte ama Meclis.denetiminde olmayan harcamalar, yıl sonunda bir misli artırılarak, gene 
Meclisin denetiminden kaçırılmaktadır. Böylece, toplum adına, devlet adına, denetimsiz para 
harcama alışkanlığı devam etmektedir. 

Gene, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ne kadar borç aldığı, içte ve dışta ne kadar borcu 
olduğu, bu borçları hangi şartlarla aldığı, alınan bu borçların Türkiye'nin ulusal menfaatları-
na uyum sağlayıp sağlamadığı, alınan bu paraların devletin menfaatlarına göre mi, yoksa o 
günkü iktidarın parti görüşüne göre mi harcandığı, akla gelen ilk sorulardır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, denetim görevini yapmamıştır. Zira, bugün Türkiye'nin 50 
milyar dolarlık dış borcu 80 trilyon liralık iç borcu ve bunların yıllık faizleri bulunmaktadır. 
Bunlar, kimden toplanacak paralarla ödenecektir?.. Elbette, milletten toplanacak vergilerle öde
necektir. Bugün, hükümetlerin ortaya koydukları bütçeler, birer borç ödeme bütçesi haline dö
nüşmüştür. 

Bu durum bizlere, 1850'lerde Osmanlı Devletinin İngilizlerden ilk defa borç almasıyla baş
layan Düyunu Umumiyeyi hatırlatmaktadır. Nede olsa, tarih tekerrürden ibarettir!.. O gün alınan 
borçlarla Osmanlı maliyesi iflas etmiş, yabancılar da o gün devletin sağlam kaynaklarına el 
atarak borçlarını tahsil etmek cihetine gitmişlerdir. 

Bugün de aynı oyunlar oynanmakta, kâr eden KİT'ler, "özelleştirme" adı altında, Batılı 
şirletlere ve onların yurt içindeki işbirlikçilerine, büyük holdinglere peşkeş çekilmekte, âdeta 
bedava olarak verilmektedir, tpragaz tesisleri, çimento fabrikaları, bunun örnekleridir. Satılan 
bu fabrikalardaki işçiler çıkarılmakta, yerlerine Filipinler'den ucuz işgücü getirilmektedir. 9 
milyon işsizi bulunan memleketimizde, bu duruma, Parlamentonun seyirci kalmaması gerekti
ği inancındayız. 
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Sayın milletvekilleri, biz diyoruz ki, bu düzen değişmelidir. Bu düzen değişmediği müd
detçe, iktidarlar kim olursa olsun, bu terslikler devam edecektir. 

Bugün, Parlamentoyu teşkil eden milletvekilleri, basın yoluyla daima tahkir edilmektedir., 
Devleti idare eden, ikiyüz yıldan fazla bir zamandır, asker ve sivil bürokrasidir. Parlamen: 

toya geldiğimizden beri gündeme gelen kanunların tamamına yakın bir kısmı Hükümet tara
fından Meclise getirilmiş olup, bunların hazırlayıcıları ise asker veya sivil bürokratlar olmuş
tur. Bu Mecliste, hükümetin arkasında bürokratlar oturur ve o mevzuda, "bu kanunun sahibi 
biziz" der gibi, kendi bildikleri şekilde teklifi bize onaylatıp götürürler. 

Parlamenterlerin, büyük bir kısmının, gündemdeki yasaların ne olduğundan haberi bile 
yoktur. Çıkacak bir yaşa kimlere hizmet ediyor, bu bilinmiyor; sadece el kaldır, el indir; hangi 
yasanın çıktığının farkında bile olmuyoruz... Hangi maddenin, kimleri mağdur ettiğini, kim
leri «engin ettiğini de bilmiyoruz. Çıkardığımız yasalarla, halkımız yargılanıyor ve kimisi hap
se, kimisi ipe giderken, kimisi de dünyasını cennete çeviriyor. 

Hükümetlerin durumuna bakıyoruz; bundan önce ANAP vardı ve ANAP, bugünkü ikti
darın yaptıklarını yapıyordu; bugün ise DYP-SHP Koalisyonu işbaşında ve ANAP'tan farklı 
olarak hiçbir iş yapmıyor. Her tartışmada, "Biz bunu böyle yapmıştık, siz de aynısını 
yapıyorsunuz" gibi laflara rastlamak mümkün. 

Bugünkü Hükümet, bu durumu görmüş ve Hükümet Programının 13 üncü sayfasında özet
le, "Devletin yeniden yapılanması ve restorasyonu sağlanacaktır" ibaresini kullanmıştır; fa
kat, bugüne kadar bozulmuş olan bu sistemin değiştirilmesi ve yeniden yapılanması hususun
da hiçbir ciddî çalışmaya rastlanmamıştır. Sistem tıkanmıştır, bu sistemin modeli çok düşük
tür, revizyonla kurtarılması da mümkün değildir. Devletin, halkına değil, sadece asker, sivil 
bürokrasiye ve üçkâğıtçı holdinglere hizmet veren bu niteliğinin değiştirilmesi lazımdır. (RP 
sıralarından alkışlar) . ' 

Değerli milletvekilleri, bu değişikliği bizler gerçekleştireceğiz. Devletintemelini, şimdiki 
gibi kuvvete değil, insana ve hakka dayandıracağız. 

Asker ve sivil bürokrasinin Parlamentomuza yaptıklarını hatırlayacak olursak, 1921 Ana
yasasının değiştirilmesini örnek olarak gösterebiliriz. 1921 Anayasası, bürokrasiye fazla önem 
vermeyen bir Anayasaydı; bu, 1924 Anayasasıyla değiştirilmiştir. Daha sonra, bürokrasinin ege
men olduğu dönem yavaş yavaş sarsılınca, 1960 yılında, halkın seçmiş olduğu Meclisimiz dağı
tılmış, milletvekillerinin bir kısmı hapishaneye, bir kısmı ipe gönderilmiştir. 1971'de yine bir 
müdahale yapılmış. 1980'de Meclistekiler yine hapishaneye veya evlerine gönderilmişlerdir, si
yasî partiler kapatılmıştır. 

Şimdi başka bir oyun oynanmaktadır; dikkatli olalım. Milletvekillerini halkın gözünden 
düşürme, Parlamentoya gölge düşürme operasyonudur bu oyunun ismi. Bu oyun, holdinglerin 
sahip oldukları boyalı basın ve özel TV'ler vasıtasıyla oynanmaktadır. Milletvekillerine yüzsüz 
damgası vurarak, yedikleri çiğköfteyi, büyük bir suç işlemişler gibi, haber yaparak manşetten 
vermeleri bunun bir örneğidir; parlamenterlerin en küçük bir hatasını -tabiri caizse- pireyi de
ve yaparak verme çabaları, bu oyunun bir parçasıdır. Milletvekilleri için "Yüzsüz" tabirini kul
lanan ve bir Türkiye Elektrik Kurumu işçisinin 16 milyon, bir kasaba belediye başkanının 35 
milyon aldığı ülkemizde, 150 bin kişi tarafından seçilen ve 60 milyonluk ülkenin temsilcisi olan 
bir parlamento üyesinin 25 milyonluk maaş, harcırah ve tazminat tutarını büyük bir suçmuş • 
gibi gösteren basını bu kürsüden kınıyoruz ve diyoruz ki : Parlamentonun manevî şahsiyetine 
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hakareti marifet sayan mutlu azınlığın, holdinglerin, boyalı basınla devam ettirmeye çalıştıkla
rı bu düzenlerini yıkacağız inşallah. 

Halkımızla birlikte, insanı temel alan ve hakkı üstün tutan demokratik bir devlet yapısına 
kavuşmak için mücadele verelim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Meclisin en önemli görevi, yasama görevidir. Bir mil
letvekilinin ham olarak hazırlayacağı bir yasa teklifinin diğer yasalara ve kanun tekniğine uy
gun hale getirilmesiyle ilgili olarak, Kanunlar Dairesinin, ihtisas sahibi uzmanlarca takviye edil
mesi en büyük dileğimizdir. 

Bugün, çeşitli bakanlıklarda kızağa alınan kıymetli birçok eleman bulunmaktadır; bun
lar, hiçbir iş yapmadan, sabah gelip akşam gitmektedirler. Bu atıl kapasitenin değerlendirilme
si için, isteyen her milletvekiline, kadroları ilgili bakanlıkta kalmak kaydıyla bir danışman ve
rilmesinin, sayın milletvekillerinin iş verimliliğini, iş kapasitelerini ve araştırma yeteneklerini 
artıracağından, faydalı olur düşüncesindeyiz. 

Milletvekillerinin Genel Kurula devamlarının sağlanması için, İçtüzüğün hazırlanması sı
rasında gerekli müeyyidelerin belirlenerek, bir an önce çıkarılması; halkın, Parlamentoyu ve 
çıkardığı kanunları takip etmesi için de Türkiye Radyo - Televizyon Kurumuyla gerekli anlaş
maları yapılarak, en az bir kanalın, Meclis çalışmalarının olduğu günlerde Meclisten naklen 
yayın yapmasının sağlanması, Başkanlıktan en büyük dileğimizdir. 

Meclis kulislerindeki kapalı devre televizyonların kaldırılmasının, Mecliste olup da kulis
lerde oturan sayın milletvekillerinin kulislerde daha fazla oturmasını önleyeceği düşüncesindeyiz. 

Keza, siyasî partilerin Meclisteki yerlerinin, yeniden, sayısal durumlarına göre belirlen
mesi ve düzenleme yapılması uygun olur görüşündeyiz. 

Genel Kurulda konuşan her üyeye, talebi halinde, bedelini ödemek kaydıyla, ses veya gö
rüntü bantının verilmesinin Meclis görüşmelerine hareketlilik sağlayacağı görüşündeyiz. 

Her gün 2 bin adet gündem basılmakta, bu da Meclise büyük külfet getirmektedir. Bu 
gündemin milletvekili sayısınca basılmasının, israfı önleyeceği ve tasarrufu sağlayacağı muhak
kaktır. 

Geçen yılki bütçe konuşmamda belirttiğimiz ve düzeltilmesini istediğimiz hususların hiç- • 
birisine ciddî olarak el. atılmadığı've düzeltilmesi yoluna gidilmediği görülmüştür. Bu cümle
den olarak, telefon yönetmeliği ele alınarak, Meclis telefonlarının kullanılmasının bir esasa 
bağlanmasının, hatta, konuşma ücretlerinin belli bir oranının milletvekili tarafından karşılan
masının telefonların kllanılmasını daha disiplinli hale getireceği görüşündeyiz. 

Tedavi giderleriyle ilgili olarak yapılan ikazlarımız nazara alınmamış, özel hastaneler ve 
yurt dışı tedavi ücretleri, Meclis bütçesine bir hayli yük getirmiştir. 

^ Satın Alma Komisyonu devre dışı bırakılmış; alımlar, ilgili birimlerin keyfî tutumlarına 
göre gerçekleştirilmiştir. Gerekçe olarak da, "işin aciliyetine binaen" diye hazır bir kalıp yer
leştirilmiştir. Bundan böyle, yasaya ve belli prosedüre uymayan daire müdürleri hakkında Baş
kanlık Divanınca soruşturma açılmasını talep etmekteyiz. 

Meclise alınan malların evsafa uygun olup olmadığının ve yemekhaneye getirilen gıda mad
delerinin kontrol edilmesi için, malın veya gıda maddesinin teslimi sırasında bu kontrolü ger
çekleştirecek bir muayene komisyonunun kurulmamış olması, çeşitli söylentilere yol açmakta
dır. En kısa zamanda bu' komisyonun kurulmasını diliyoruz. *-

Meclis tarafından yaptırılan yapılarda kontrol mekanizması iyi çalışmamakta, teslim alı
nan binaların kabulleri yapıldığı halde, birçok eksiklikleri, evsafa uymayan malzeme kulla-
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nımları ve bu sekile Meclise teslim edilmeleri bunun birer örneğidir. Buna, son olarak personel 
için yaptırılan 220 adet lojman örnek gösterilebilir. Bu lojmanlarda oturan personelin şikâyet
leri gün geçtikçe artmakta, çevre düzenlemesi ve asfalt sorunları yüzünden personel lojman
lardan caddeye çıkmakta güçlük çekmektedir. 

Milletvekillerine hizmet veren yardımcı personel, mektupları ve evrakları çok geç getir
mekte, günü geçmiş belgelerle karşı karşıya kalmaktayız. 

Keza sekreter odaları muhabbet edilen yerlere dönüşmüştür. Bu konuda banko şeflerinin 
uyarılması yerinde olacaktır. 

Yine, sekreterlerin, Meclisin ciddiyetine ve ağırlığına uymayan kılık kıyafet içerisinde ge
lip gittikleri gözlenmiştir. 

Sekreterlere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun kılık kıyafetle ilgili maddesinin uy
gulanmasını veya bu hususta yeni bir yönetmelik hazırlanmasını diliyoruz. 

Meclis personelinin birçok sorunu varken ve bunların hiçbiri halledilmemişken, dışarıdan 
yeni atamalar yapılmaktadır. Bazı üst düzey yöneticilerinin çocukları ve eşleri için yeni yeni 
kadrolar ihdas edilerek, Meclise ve Millî Saraylara tayinler yapılmıştır. Bu haliyle Meclis, aile 
kurumu haline getirilmektedir. 

Bu hususta daha dikkatli davranılmasını ve personel arasında kıyım yapılmamasını temenni 
ediyoruz. 

Dışarıdan 307 kişi, geçici olarak, ciddî hiçbir elemeden geçirilmeden Mecliste görevlendi
rildiği halde; Meclis içerisinden, lise mezunu 65 kişi sınava girmiş ye hiçbirisi kazandırılma-
mıştır. Bunların 65'ihin de geri zekâlı olması düşünülemez. 

İdarenin keyfîliği sonucu, yirmi yirmibeş yıllık personele lojman verilmezken, iki veya üç 
yıllık personele lojman tahsis edilmiştir. Keza, itfaiye gibi çok önemli bir birimin amirinin Meclis 
kampusu içiresindeki lojmanda kalması icap ederken, kendisine lojman verilmemesi, yangın 
ve tabiî afetlere anında müdahale şansını yok etmektedir. Bu nedenle, özelliği olan personele 
kampus içinde lojman tahsis edilmesinin yerinde olacağı kanaatindeyim. 

Meclisin yangına karşı korunması, ana bina için iyi olmakla birlikte, halka ilişkiler binası 
için çok yetersiz bulunmaktadır. Bir yangın halinde, panik durumu da göz önüne alınırsa, yan
gın vanalarının kullanılması gecikebilir. Bu nedenle, 1 adet merdivenli ve köpük püskürtmeli 
itfaiye aracının alınmasında fayda mülahaza etmekteyiz. 

Yine, Meclis lojmanları, tamamen ahşapla ve sentetik boyayla kaplanmıştır. Bir yangın 
anında belediye itfaiyesinin müdahalesinin gecikebileceği gibi yangın hidratlarının bulunduğu 
yerlerin binalara uzak olması nedeniyle de anında müdahale gecikebilir. Bu nedenle, Meclis 
lojmanları için de 1 adet itfaiye aracının alınması can kaybının önlenmesi açısından uygun olur. 

Millet Meclisinin çeşitli birimlerinde bilgisayar kullanımına gidilmesi, işlerin, hem sıhhat
li hem de süratli olması sonucunu doğuracaktır. Bu cümleden olarak, mal saymanlığına, per
sonel müdürlüğüne, özlük işlerine, sağlık birimine ve kütüphaneye bilgisayar alınmasını teklif 
ediyoruz. 

• Milletvekillerinin tanınabilmesi ve saygınlığı için özel arabalarına verilen kartlar ya hiç gö
zükmemekte veya görüldüğü halde ehemmiyet verilmemektedir. 

Milletvekillerinin arabaları için Türkiye Büyük Millet Meclisi amblemli ve özel renkli pla
ka uygulanmasına geçilmesi; milletvekilliği biten üyelerin de bu plakayı Meclise teslim edip, 
trafikteki eski plakasını alması hususunda gerekli girişimlerin yapılması, Başkanlık Divanın
dan dileğimizdir. 
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Milletvekili döven emniyet mensuplarına bugüne kadar hiçbir işlem yapmayan bakanlık 
ile, bu hususta kendi üyesini korumayan Meclis Başkanlığını protesto ettiğimizi, bu kürsüden 
bir kez daha belirtiyoruz, (RP sıralarından "Bravo" sesleri,-alkışlar; ANAP sıralanndan alkışlar) 

HALİL ORHAN ERGÜDER (istanbul) — Meclis Başkanı bizimle ilgilenmiyor, dayak 
yiyoruz! Doğru bu, doğru. Milletvekillerine sahip çıkmiyorlar, babalık yapmıyorlar, 

FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) — Yine, Meclis kampusu içerisindeki mescidi gerekli 
ihtimamla koruyan ve seslendirme cihazı taktıran; keza, partiler arasında tarafsız bir tutum 
izleyen Meclis Başkanımız Sayın Hüsamettin Cindoruk'a da teşekkür ediyoruz. 

Türk Parlamenterler Birliği bünyesindeki eski ve yeni milletvekillerinin ülke yararı doğ
rultusundaki çalışmalarının memnuniyet verici olduğunu görüyoruz. Bu nadide Birliğe imkânlar 
tanındığı takdirde, daha büyük hizmetler yapacağı kanaatindeyiz. Bu cümleden olarak, İstan
bul'daki Filizli Köşk'ün ve İzmir'deki eski belediye binasının, restorasyon çalışmalarının ta
mamlanmasını müteakip bu Birliğin hizmetine sunulmasının, Ankara dışındaki parlamenter
lerle de buluşma imkânı sağlayacağı kanaatindeyiz. Ayrıca Ankara'da da bu Birliğe bir yer ve
rilmesinin uygun olacağı görüşündeyiz. 

Bu duygu ve düşüncelerle, bütçenin Meclisimize ve memleketimize hayırlar getirmesini te
menni eder; Grubum ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erbaş. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sivas Milletvekili Sayın Ziya Halis. 
Buyurun Sayın Halis. 
SHP GRUBU ADINA ZİYA HALİS (Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; SHP 

Grubu adına, Türkiye Büyük Millet Meclisi 1993 yılı bütçesi üzerinde görüşlerimizi bildirmek . 
üzere huzurlarınızdayım. Bu vesileyle, şahsım ve Grubum adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, parlamenter rejimin öneminin ve değerinin daha iyi anlaşıldığı gü
nümüzde, Meclisimizin bütçesi üzerinde konuşma fırsatı bulduğum için ayrıca mutluluğumu 
ifade etmek istiyorum. 

Bugün bizlere düşen en büyük görev, bu müesseseye, layık olduğu değeri ve önemi vermek 
ve anlatmak, halkımızı temsil eden bu Kurumu, göz bebeğimiz kadar korumaktır. 

Ülkemiz, geçmişte, bu hususta talihsiz dönemler yaşamıştır, 1960'da, 1971'de ve en son 
olarak 12 Eylül 1980'de bu Kurumun uğradığı saldırı ve tecavüz, demokrasi tarihimizin kara 
sayfalarına geçmiştir. En son olarak 1980 yılında bu Yüce Kurumun yaşadığı olaylar, bize ders 
olmalı; tekrarının olmaması için her türlü titizlik, hepimizce, en kararlı şekilde gösterilmelidir. 
Hiç kimse ve hiçbir kurum, bu kutsal yapıya gölge düşürmemeli; egemenliğin kayıtsız ve şart
sız şekilde kullanıldığı çağdaş bir parlamentonun sonsuza kadar yaşadığı bir ülke olmanın onu
runu, her yurttaşımız paylaşmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; çağdaş bir Parlamentonun onurlu üyeleri olarak, mil-
letvekillerimizin, söz söyleme, düşüncelerini özgürce açıklayabilme, hiçbir baskıyı hissetmeden 
Meclis kürsüsünü kullanma hakkını sağlamalı ve bunun ve mutluluğunu yaşamalıyız, bu duy
guyu tatmalıyız. 

Geçen yıl bu hususta meydana gelen üzücü birkaç olayın tekrarlanmaması için, başta Baş
kanlığımız olmak üzere, hepimizin duyarlı olması şarttır. 

Kürsü dokunulmazlığı kutsaldır. Buna engel olanlar, yalnız engelledikleri ve konuşturma
dıkları parlamenterlere değil, aynı zamanda kendisine de haksızlık ettiklerinin farkına varma
lıdırlar. Herkes, birbirini sabırla, hoşgörüyle dinlemeli, tepkisini şiddete başvurmadan göster
meli ve bu hususta da kamuoyumuza örnek olmalıdır. 
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Sayın milletvekilleri, bildiğiniz gibi, demokratik parlamenter rejimlerde Meclislerin en önem
li görevi yasamadır. Yasama ve denetim görevlerinin tatmin edici bir şekilde yürütülebilmesi 
için, Parlamentonun bugüne kadar gelen işleyiş tarzının değişmesi gerekir. Bugünkü sistem, 
daha çok tek partili dönemden sonra, iki partili dönemde, çok daha bol zaman harcama anla
yışına, çift meclis yapısına göre düzenlenmiştir ve bugünkü ihtiyaca cevap vermemektedir; ge
reksiz zaman israfı vardır. Daha az zaman harcayarak daha üretken ve daha verimli olmanın 
yolunu Meclisimiz bulmalıdır. Meclis Başkanlığımızın, bu tıkanıklığı açmak amacıyla, Meclis 
İçtüzüğümüzün değiştirilmesine ilişkin teklifini, sevindirici bir gelişme olarak değerlendiriyo
rum; bu çabanın bir an önce sonuçlanmasını umutla bekliyorum; yeni İçtüzüğümüzde yer al
masını istediğimiz bazı konulan ve önerilerimizi değerlendirmesini de arzu ediyorum. 

Bunlardan biri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, her yasama yılı başında, Danışma Ku
rulunun görüşünü ve Genel Kurulun da onayını alarak, yıllık çalışma takvimini önceden, glo
bal olarak açıklamasının, kamuoyumuzun bilgilendirilmesi açısından yararlı olacağı kanaa
tindeyiz. 

İkincisi: Çalışma gün ve saatlerinin yeniden düzenlenmesinin yararına inanıyorum. Buna 
ilişkin önerim şöyle : Toplantı başlama saatini, şimdi olduğu gibi saat 15.00 değil, saat 13.30 
ve çalışma günlerini de çarşamba, perşembe, cuma günleri olarak tespit etmektir. Şimdiki du
ruma göre, haftada 12 saat çalışıyoruz; benim önerime göre, 13.30 - 19.00 saatleri arasında 
olmak üzere, günde 5,5 saate haftada 16,5 saate çıkarmış olacağız. Yeni düzenlemeyle, haftada 
16,5 saat olmak üzere, her ayın üç haftasında çalışılmasının, bir haftanın da, parlamenterleri
mizin seçim bölgelerine yönelik çalışmalarına, diğer konularda hazırlık yapmalarına ayrılma
sının yararlı olacağını düşünüyorum. Tabiî, Danışma Kurulunun önerisi üzerine, Meclis Genel 
Kurulunun onayı alınarak, diğer günlerde veya diğer saatlerde de çalışma yapılabilir; ama, ge
nel olarak, çalışma saatlerinin 13.30 - 19.00 arasında ve çalışma günlerinin de çarşamba, per
şembe, cuma günleri olarak düzenlenmesinde ve böylece, haftada 16,5 saat çalışılmasında, Mec
lisin daha verimli ve üretken olması bakımından yarar olacağı inancındayım. 

Gene, Danışma Kurulunda, genel görüşme ve- Meclis araştırması açılmasının oybirliğiyle 
uygun bulunması halinde, bu Genel Kurulda görüşmesiz olarak oylanabilmelidir diye düşünü
yorum ve böyle bir durumda, öngörüşme yapılmadan, İçtüzüğün 101 inci maddesine göre, ge
nel görüşme için özel gündem tespitine geçilmelidir diye, bir başka önerimizi de burada arz 
etmek istiyorum. 

Ayrıca, biraz önce Refah Partisi sözcüsünün söylediği gibi, milletvekillerimizin devamsız
lığı konusunda bir tedbir olarak düşünülebilirse, milletvekillerimizin haftada iki defa katılma
dığı oturumlara karşılık olarak, bir günlük yolluklarının veya Ödeneklerinin kesilmesi doğrul
tusundaki görüşe katılıyoruz ve destekliyoruz. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Bravo! Başka çaresi yok. 
ZİYA HALİS (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Meclisimizde gündem dı

şı konuşmalar 5 dakikayla sınırlanmıştır; ama, kürsüye çıkan her konuşmacı, bu 5 dakikalık 
süreyi, ister istemez, mutlaka aşıyor. Biz, bu 5.dakikayı, az bir süre olarak görüyoruz. Bu 5 
dakikalık süre uzuyor ve bazen 20-25 dakikayı bile buluyor. Bunun yerine, bu süre 10 dakika 
olarak İçtüzükte düzenlenmeli; ama, Başkanlık divanımızda, mutlaka bu süreye uyulmasını 
sağlamalıdır diye düşünüyorum. Bunu da dikkate alınması gereken bir teklif olarak sizlere arz 
ediyorum. 
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Bir de, bugün yaşadığımız, Mecliste görüşülen malî yıl bütçe görüşmelerinin yöntemi ve-
şekli hakkında önerim olacak. Gördüğümüz gibi, 450 kişilik Parlamentoda, şu anda burada 
30-40 arkadaşımız böyle bir görüşmeyi izliyor. Bu görüşmeler uzun sürüyor. Bunun, verimli 
ve üretken bir yol olduğuna inanmıyorum. Bu görüşme yöntemini ve şeklini mutlaka Başkanlı-
ğırmz yeniden ve ciddî bir şekilde gözden geçirmeli ve bu bakımdan da uzun zaman israfını 
mutlaka önlemeliyiz diye düşünüyorum. Çünkü bunlar, daha çok teknik konular olduğu için, 
komisyonlarda görüşülmesi, şekle ve karara bağlanması gereken -zaten öyle olduğunu da pra
tikte yaşıyoruz- konulardır; ama, burada bütçe, bir usul olarak görüşülüyor; fakat çok zaman 
israfı var. Bence, bizim bu kadar çok harcayacak zamanımız yoktur, Parlamento ve parlamen
ter olarak yapacak çok işimiz var. Bu bütçe görüşmelerinin mutlaka yeniden değerlendirilme
sini, bir yol bulunmasını teklif ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, bu saydıklarım, daha verimli, daha üretken ve halkımıza daha çok 
hizmet edebilmek amacıyla önerdiklerimizdir. Milletvekilliği, özveri, fedakârlık, her türlü ko
şulda halkına hizmet etmeyi gerektirir. Fedakârca hizmet etmeye çabalayan, halkımızın temsil
cilerinin verimli çalışabilmesi ve üretken olabilmesi için Başkanlığımızın her türlü çalışma ko
laylığını sağlamasını da ayrıca bekliyoruz. 

Yine çeşitli sosyal tesislerimizin (misafirhane gibi bazı imkânların) Başkanlığımızca hiz
mete sunulması çalışmalarını da memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. Bu imkânlardan, sade
ce şimdiki parlamenter arkadaşlarımızın değil, geçmişte de parlamenterlik yapmış olan arka
daşlarımızın da istifade etmesi gerektiği kanaatindeyim. 

Gerek şimdi ve gerekse geçmişte parlamenterlik yapan arkadaşlarımıza ilişkin olarak, top
lumumuzda saygınlığının artırılmasına yönelik olarak Başkanlığımızın gerekli özen ve çabayı 
gösterdiğine de ayrıca inanıyorum, Biraz önce konuşulan bir konu vardı; evet, o konuda herke
sin hassas olması gerekiyor; tabiî, bu tepkiye de kakılıyoruz. 

Halen görev yapan parlamenterlerimizin daha verimli olabilmeleri ve yasama faaliyetleri
ne daha fazla zaman ayırabilmeleri için, birer yardımcı uzman veya danışmanla birlikte çalış
malarının sağlanmasının yararlı olacağına inanıyorum. 

Bugün, Meclisimizde görev yapan müşavirlerimizin bir kısmı atıl durumdadır ve pek ve
rimli oldukları kanaatinde değilim. Bu uzmanların, milletvekillerine, konularına göre, çalış
malarında yardımcı olmalarının sağlanması gerekir. ' 

Ayrıca, Mecliste grubu bulunan partilerde danışman olarak çalışan arkadaşlarımızdan is
tifade ettiğimizi, onlardan yararlandığımızı söyleyebiliriz. Yalnız, bu arkadaşlarımıza ilişkin ola
rak, çeşitli zamanlardaki çalışmalar sırasında yaptığımız temaslarda öğrendiğimiz bir durumu 
da Sayın Başkanımıza arz etmek istiyorum : Bende, bunların özlük hakları ve maaşları açısın
dan mağdur oldukları gibi bir kanaat hâsıl oldu. Lütfen, Sayın Başkanımız bu konuya duyar
lık gösterir ve ilgilenirse, bu kişilerin daha verimli olabileceklerini, bizim de bunlardan daha 
fazla istifade edebileceğimizi düşünüyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Parlamentomuzun çalışması için, daha verimli ve üretken 
olabilmemiz için bu saydıklarımız yetmiyor. Vatandaşlarımız, karşılaştıkları irili ufaklı her so
runda Ankara'ya gelmekte ve haklı olarak -yerleşmiş bir gelenek- milletvekillerine, yani bize 
başvurmaktadırlar, bende, bu duruma, ülkemizde yerleşmiş olan katı, merkeziyetçi idarî yapı
nın sebep olduğu kanaati var. Parlamentomuz, bu idarî yapıyı süratle ve en kısa zamanda de
ğiştirmelidir. Yerel yönetimlerimiz güçlendirilmelidir. Vatandaşlarımızın sorunlarının yerinde 
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çözümlendiği yeni bir idarî yapı oluşturularak, bu vatandaşlarımızın daha fazla mağdur edil
memeleri sağlanmalıdır; buna çare bulunmalıdır. Yerel parlamentolar oluşturulmalıdır ve bunlara 
geniş yetkiler verilmelidir. Bu parlamentolar, vatandaşlarımızın sorunlarını orada çözmelidir. 
Şimdiki katı, merkeziyetçi ve hantal yapıdan mutlaka kurtulmalıyız. Bu değişimi bu Parlamen
tonun gerçekleştirmesini yürekten diliyor ve bekliyorum. 

Sayın milletvekilleri, Meclisimizin en önemli görevi, yasama ve tabiî *ki denetimdir. An
cak, geçmişte ve özellikle ANAP İktidarı döneminde, yasadan çok kanun hükmünde kararna
melerin çıkarıldığına şahit olduk. Bu durum, geçmişte Meclisimizi devre dışı bırakmıştır. Ka
nun hükmünde kararname olayının hukukumuza nasıl girdiği bellidir. İvediliği gerektiren du
rumlarda yürütmeyi etkili kılmak amacıyla başvurulan bu yöntem, geçmiş dönemlerde maale
sef kötüye kullanılmıştır. Bakanlar Kuruluna yasayla verilen, kanun hükmünde kararname çı-
karabilme yetkisi, yasama organına ait olan yasama yetkisinin devri niteliğinde değildir. 

BAŞKAN — Sayın Halis, beş dakikanız kaldı. 

ZİYA HALİS (Devamla) — Ama, ANAP, hemen hemen her konuda kanun hükmünde 
kararname yoluna başvurmuştur. ANAP, iktidarı, 20 Ekimde bu Koalisyona devrettiğinde, Baş
kanlık Divanının arşivinde 200'e yakın kanun hükmünde kararname bulunduğunu Öğrendim. 
Bu rakam, sanırım olayın ciddiyetini ortaya koyuyor. Sevinerek söyleyebilirim ki, 1992 yılında 
kanun hükmünde kararname çıkarma yoluna çok az gidilmiştir. Böylece, Meclisimizin aslî iş
levi hassasiyetle korunmuştur diye düşünüyorum. Bunun daha da azaltılması, kanun hükmünde 
kararname yoluna çok zorunlu olmadıkça başvurulmaması dileğimizi sizlere iletiyorum. 

Sayın milletvekilleri, çağımızda demokrasinin önemli bir özelliği vardır; o da, açıklık ve 
şeffaflıktır. Meclisimizde şeffaflığı sağlamamız gerekiyor. Bunu önce Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde yapmamızın bir yolu, Meclis hesaplarının Sayıştay denetimine tabi tutulması, Sayıştay 
denetimine açılmasıdır. Bunun diğer bir yolu da, biraz önce Refah Partisi sözcüsü arkadaşımı
zın söylediği gibi, Parlamento çalışmalarının, halka, olduğu gibi aktarılmasıdır. Başkanlığımı
zın, Meclis çalışmalarının TRT aracılığıyla halka sunulması yönündeki girişimlerini biliyor ve 
memnuniyetle destekliyoruz. „-

Türkiye Büyük Millet Meclisi hesaplarının Sayıştayca denetlenmesi, sadece Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunda denetlenmesi ve tetkik edilmesi, ye
tersizdir ve bir eksikliktir. Ayrıca, bu, mevcut Anayasaya da aykırıdır. Grubumuz bu konuda 
çok duyarlıdır. Nitekim, 1989, 1990 kesinhesap kanunu tasarılarına, Sayıştayca hazırlanan uy
gunluk bildirimlerinin Meclisimizin kesinhesabını kapsamaması nedeniyle de Grup olarak mu
halefet şerhi koymuş bulunuyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Parlamentomuzun temel görevlerinden birisi de, ulusumuz adına top
lanacak gelirleri saptamak ve onların harcanmasını da denetlemektir. Gene maalesef, ANAP 
İktidarı döneminde yaratılan fon sistemi nedeniyle, Meclisimiz, bu temel görevini sağlıklı bir 
şekilde yerine getirememiştir. Neredeyse, konsolide bütçe gelirine yakın bir kamu kaynağı, Par
lamentonun denetimi dışında tutulmuştur. 

1993 yılı bütçesi uygulamasıyla, Koalisyon Protokolünün ve Hükümet Programının gereği 
olarak, sayıları 107'ye ulaşan fonların 63 adedinin, doğrudan doğruya bütçenin içine alınaca
ğını dün Sayın Bakan burada açıkladı. Tabiî, bunu sevindirici buluyoruz.' Böylece, bütçe bü
yüklüğünün üçte biri kadar bir kamu kaynağı, Parlamentonun incelemesine sunulmuş oluyor. 
Bu konudaki memnuniyetimizi de ayrıca ifade etmek istiyorum. Gelecek yıl da, bu fonların 
tamamının Meclisimizin denetimine tabi tutulmasını istemek de bizim hakkımız ve kesin dile
ğimizdir. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; konuşmamın bu bölümünde, üzerinde önemle durdu
ğum bir hususu dile getirmek istiyorum, konuşmamın başında da belirtmiştim, ülkemiz ve Par
lamentomuz, sık sık askerî müdahalelerle karşılaşmış ve her askerî yönetim, halkımızın katılı
mını sağlamadan, kendisine göre Anayasa yapmıştır. 1982 Anayasası, bu yönetim ve bu anla
yışın ürünüdür. Demokratik, çağdaş ve sivil toplum örgütlerinin katkısı da alınarak, yeni bir 
Anayasaya ülkemizin acil ihtiyacı vardır. 20 Ekim 1991 tarihinden bu yana, bu hususta henüz 
somut bir adım atılmamış olmasından, bir parlamenter olarak üzülüyorum, kaygı duyuyorum. 
Çağdaş ve demokratik bir Anayasa yapma görevi, onuru, bu Parlamentonun olmalıdır. Bana 
göre bu görevi, bizler, geciktirmeden yapmak durumundayız. Bu konuda, Meclis Başkanımı
zın öncülük görevini daha etkin ve daha ısrarlı bir şekilde yapmasını diliyor, Sayın Cindoruk'-
tan bunu bekliyorum. 

Gelecek yılda yeni ve demokratik bir Anayasaya kavuşma umuduyla, Meclisimizin 1993 
yılı bütçesinin halkımıza barış ve mutluluk getirmesini diliyor, hepinizi içten saygıyla sevgiyle 
selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Halis, teşekkür ediyorum. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Denizli Milletvekili.Sayın Hasan Korkmazcan; buyurun 

efendim. 
ANAP GRUBU ADINA HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, değerli 

milletvekili arkadaşlarım; Türkiye Büyük Millet Meclisi 1993 malî yılı bütçesi üzerinde Anava
tan Partisi Grubu adına konuşma yapacağım. Bu vesileyle hepinizi yürekten saygılarla selam
lıyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, dünya parlamentoları içerisinde, gerek kuruluş dönemi şart
ları, gerek tarihi, gerekse bugün, 1992 yılı şartları itibariyle önemli yasama kurumlarından bi
risidir. 

Cumhuriyet tarihimiz itibariyle, şurası bilinmelidir ki; Türkiye'de varlığını Türkiye Bü
yük Millet Meclisine borçlu olmayanhiçbir kurum ve kuruluş yoktur. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, cumhuriyetten önce de vardı; cumhuriyet de, Türkiye Büyük Millet Meclisinin eseri
dir; Türk Silahlı Kuvvetleri de Türkiye Büyük Millet Meclisinin eseridir; hür basın da Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin eseridir; bağımsız yargı organları da Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
eseridir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisini bu millete armağan edenleri, bugün, başta kurucu ve ilk 
Başkanı Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, mesai arkadaşlarını, aynı zamanda, bu ülkenin kur
tarıcıları olarak minnetle ve şükranla anmayı da bir görev sayıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, aslında, hür parlamentolar, bugün çağımıza damgasını vuran geliş
melerin en önemli unsurlarıdır. Dünyadaki büyük değişime, bazı kesimlerde değişik gerekçeler 
aranıyor; işte, "Bilgi çağı geldi, sanayi toplumu aşıldı, ondan sonra dünyada büyük değişimler 
başladı" deniliyor; "telekomünikasyondaki gelişmeler bugünkü şartları hazırladı" deniliyor; 
teknolojik gelişmeler bugünkü şartları hazırladı" deniliyor; ama bu değerlendirmeler içerisin
de göz ardı edilen bir husus vardır.: Bütün bunlara kaynaklık eden çalışmalar, hür parlamen
toların olduğu, insanların serbestçe düşünebildiği, düşüncelerini tartışabildiği ve birbirlerini 
karşılıklı olarak serbestçe etkileyebildikleri toplumlarda meydana gelen gelişmelerdir. Onun için, 
Türkiye Büyük Millet Meclisini, kurtuluşunu ve kuruluşunu borçlu olduğu Türkiye Büyük Millet 
Meclisini, en üst organ olarak, bütün fertleriyle, bütün kurumlarıyla, gerekli saygı içinde de
ğerlendirmeye mecburdur. 
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, Bugün, Doğu Bloku ülkelerinde parlamentolar oluşturuluyor. O sebebledir ki, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin, dünya parlamentoları içerisindeki önemi bir kere daha. artmıştır. Ye
ni kurulmakta olan demokrasilerde, parlamentolarınryeni oluşturacak, bu geleneklere yeni ka
vuşacak olan ülkelerin çoğu, bizim kültür dairemiz içerisinde bulunan ülkelerdir. Eğer Türkiye 
Büyük Millet Meclisi yetmiş yıllık birikimiyle bu ülkelere yardımcı olabilirse, çalışmalarıyla 
bu ülkelerdeki gelişmelere yön verebilirse, dünya parlamento tarihine de büyük katkı sağlamış 
olacaktır. Onun için, öncelikle, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, kendi çalışma usullerine top
lumdaki etkinliğine ve toplumdaki öncü rolüne uygun davranışları süratle gerçekleştirmesi zo
runluluğu vardır. Eskiden, Türkiye Büyük Millet Meclisinin etkin çalışması, diyelim ki, 60 mil
yonluk, 55 milyonluk bir ülkede yaşayan insanların kaderiyle ilgiliydi; bugün ise 200 milyon
luk Türk alemindeki insanların kaderiyle ilgilidir. Bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisinin et
kinliği, Avrupanın çifte standart kullanması yüzünden, insan haklarına kavuşamamış küçük 
cumhuriyetlerdeki insanların kaderi üzerinde de etkili olacaktır ve en önemlisi, henüz demok
rasinin alfabesine dahi başlayamamış olan İslam ülkelerindeki demokratik gelişmelere öncü- ' 
lük edecektir. 

Değerli arkadaşlarım, bugün hepimizin gördüğü bir gerçek var : Dünyada ikili sistem yı
kıldıktan sonra, Batı dünyası kendi değerlerini ayakta tutabilmek için, yeni bir düşman, yeni 
bir günah bloku icat etme peşindedir. Muhtemeldir ki, icat edecekleri bu günah bloku, İslam 
ülkeleri, İslam kültürüyle birlikte yaşayan topluluklar olacaktır. 

Bunun tedbirini, böyle bir, dünyayı kargaşaya götürecek, dünya barışını, insan haklarını 
tehdit edecek gelişmeye mani olmanın çarelerini de düşünmek, gene Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin görevi, kaderi içerisinde bulunmaktadır. Çünkü, İslam ülkelerinin hiçbirisinde, demok
ratik gelişim, toplumların düşünce gelişimleri, bilgi birikimleri, Türkiye Cumhuriyeti ölçüsün
de değildir. Bu birikimleri o ülkede de aktarmak suretiyle, dünyanın, ilerideki bloklaşmasın
da, bu bloklaşmanın, bir kavga temeline, bir tehdit temeline oturmamasının çaresini bulmak 
da, Türkiye Büyük Millet Meclisine ait bir görev olmaktadır. 

Bu bakımdan, artık, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, "Biz yasama organıyız. Kanunları 
hazırlamak, tasarıları hazırlamak, büyük ölçüde yürütme organının görevidir. Hükümetin bü
rokratları var, daireleri var; onlar hazırlıkları yapar getirirler, biz burada onaylarız" gibi bir 
alışkanlıktan süratle kurtulması lazımdır. Çünkü, yürütme organlarının öncülüğünde yürütü
lecek bir yasama faaliyeti, ister istemez tutucu olur, ister istemez çağın gerisinde kalır, ister 
istemez günlük aktüel sıkıntıların yansıması şeklinde olur. Halbuki, yasama faaliyetinin uzun 
dönemli, uzun geleceğe bakan bir niteliği olması lazım. 

Hükümetler günü kurtarma peşinde olurlar. Bu, yürütme organının karşı karşıya olduğu 
aktüel baskıların doğal sonucudur; ama yasama organı, milletin geleceğine bakarak, sadece 
bugünü yaşayan nesiller için değil, gelecek dönemlerde tarih sahnesinde bizi temsil edecek ne
sillerin ihtiyaçlarına bakarak çalışmalarını yürütmek zorundadır. 

Bu bakımdan, artık, yeni İçtüzüğümüzü yaparken, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, ge
rek yasama çalışmalarında, gerekse toplumun değişik etkinliklerinde önünü açacak tedbirleri 
düşünmesi zamanı gelmiştir. r , 

Değerli arkadaşlarım, bunun en kolay çözüm yeri, işe Anayasa değişikliğiyle başlamaktır. 
Ben, geçen sene, gene Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi üzerinde yaptığım konuşmada 
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"19 uncu Dönem Meclîsinin en önemli görevi, Türkiye'yi çağdaş bir sivil Anayasaya kavuştur
mak olmalıdır" şeklindeki temennimi huzurunuzda ifade etmiştim; aynı temenniyi bugün tek
rarlıyorum. 

Aynı görüşe hemen hemen bütün gruplarımızın katılmakta olduğunu görmekten de mut
luluk duyuyorum; ama bir görüşün paylaşılması başka şey, onun gerçekleşebilmesi başka şey
dir. Bugünkü İktidarı oluşturan iki değerli siyasî parti grubumuzun birlikte hazırladıkları Hü
kümet Protokolünde ve Hükümet Programında, Anayasa değişikliği yapılacağı vaadi vardır. 

Biz, hem bu temenniyle hem bu taahhütle beraberiz hem de Anayasa değişikliğinin doğ
rultusu konusunda, iktidardaki iki siyasî parti grubunun tespit ettiği yöne katılıyoruz; yani bu 
konularda hemen hemen hiçbir görüş-ayrılığımız yoktur. 

Mesele, bu iş nasıl çözümlenecek, ne zaman çözümlenecek konusunda düğümleniyor. 
Bir kere, 19 uncu Dönem öncesindeki Anayasayla ilgili tartışmaları unutalım, onları geri

de bırakalım; yani "O dönemde neden yapılmadı, niye 270 veya 290 üyeye sahip olduğu halde, 
Anavatan Partisi Anayasa değişikliğini gerçekleştirmedi?" gibi tartışmaları birkaç defa yaptık. 

Onlardaki suçlayıcı üslupları da bir kenara bırakalım. 

Ben, meselenin tarafsız bir şahidi olarak ifade ediyorum ki, bu konuda Anavatan Partisi
nin 18 inci Dönemdeki Grubunun çok büyük sorumluluğu yoktur. Çünkü, Anayasa değişikli
ği konusunda, bir iktidar grubu olarak kendisine düşen yaklaşımları, geçmiş dönemde Anava
tan Partisi Grubu göstermiştir. Önemli olan da, bugün Anavatan Partisi Grubu, Anamuhale-
fet Partisi olarak ne yapmaktadır; ona bakalım. 

Anavatan Partisi Grubu, geçmiş dönemdeki muhalefetin davranışını bir kenara bırakıp, 
onun benzerini taklit etmemekte, bu konudaki çalışmalara yürekten katılma samimiyetini or
taya koymaktadır. Bunu, partilerarası Anayasa komisyonunun çalışmalarına katılan arkadaş
larımız da yakından müşahede etmişlerdir, Anayasa Komisyonundaki arkadaşlarımız da ya
kından müşahede etmektedirler. 

Yalnız, Anayasa değişikliği, bu kadar müşterek arzuya rağmen, neden gerçekleşemedi? 
Bence, buradaki inisiyatifi, iktidar gruplarının kullanma ısrarından vazgeçmeleri yoluyla, 

Meclisin almasında yarar var. Sayın Meclis Başkanımız bu konudaki tarihî görevi yerine getir
meli; geçtiğimiz yasama yılının sonunda kurulmuş olan ve yalnız gruplarımızın değil* Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde temsil edilen bütün siyasî partilerimizin katıldığı Partilerarası Anaya
sa Değişiklikleri Komisyonunu süratle toplamalı ve bu Komisyona işlerlik kazandırmalıdır. 

Ben inanıyorum ki, 15-20 günlük açık tartışmalı bir toplantıyla, Anayasa taslağı süratle 
hazırlanabilir ve orada olgunlaştırılmış bir taslak, Genel Kuruldan çok kısa sürede çıkabilin ._ 
Böylece, 1921'den bu yana ilk defa Türkiye Büyük Millet Meclisi, kendi Anayasasını yapmış 
bir kurum olma onuruna kavuşur, 19 uncu dönem üyeleri'de bu onuru, hayatlarının en büyük 
hizmeti olarak hatırlarlar. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasa değişikliklerinin paralelinde ve ondan hemen sonra, içtü
zük değişikliklerine de ihtiyaç var. 

Bugün, aslında, Anayasa Komisyonundan bir İçtüzük taslağı geçirdik ama, o İçtüzük tas
lağında büyük eksiklikler var. Çünkü, 1982 Anayasasının, yönetmelik tanzim eder bir üslupla 
ye anlayışla yazılmış olmasından dolayı, 1982 Anayasasının içinde, İçtüzük düzenlemeleri ma
hiyetinde birçok hüküm var. 
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Bunları aşamadığınız sürece, bunların ipoteği altında kaldığınız müddetçe, İçtüzüğü ser
bestçe tanzim edeilme şansınız olmuyor. Onun için, öncelikle Anayasa değişikliğinden başla
yıp, süratle İçtüzük konusunu da çözmekte yarar görüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, bu toplumdaki her kurumun ku
rucusu, sahibi, hamisi olmasına rağmen talihsiz bir tarihi vardır : Bu tarih içinde, kendilerine 
yetki tanıdığı sivil, asker bürokratlar ve birtakım aydınlar eliyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
bazı dönemlerde kesintilere uğramıştır; bu kesintilerin sonucu olarak, Türkiye, büyük ıstırap
lar yaşamıştır. . 

İşte, bu ıstıraplı dönemlerin sonucunda görülmüştür ki, Türk Milletini temsil eden, Tür
kiye'nin savaşa katılmasına veya katılmamasına karar veren, cumhuriyeti kuran bu müessese
de yer almış parlamenterler (milletvekilleri, senatörler) hiçbir sosyal güvenceye, hiçbir vatan
daşlık hakkına dahi sahip olamamışlardır. İhtilal dönemleri bunları göstermiştir. 1946'dan 1960 
yılına kadar bu çatı altında parlamenterlik yapmış olan, bakanlık yapmış olan öyle arkadaşla
rımı tanıdım ki, bunlar 1987 yılında bir kuruş emekli aylığı alamayacak duruma düşmüşlerdi... 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, beş dakikanız var. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — 1983 yılında, 12 Eylül sonrası dönemde Meclis 

açıldıktan sonra, Türk Parlamenterler Birliğinde bulunan o zamanki yönetici arkadaşlarımız
la yaptığımız tespitlere göre, 800 parlamenterin hiçbir sosyal güvencesi yoktur. Üstelik, bu ar
kadaşlarımız 12 Eylül ihtilaline muhatap oldukları için, resmî kurumlarda görev alamıyorlar-
dı, mesleklerini icra edemiyorlardı; hatta özel kesimde görev yapabilenleri dahi azdı. Toplu
mun birçok kesimleri, bunları zararlı birer unsurmuş gibi dışlama gayreti içerisindeydi. V 

İşte, bu arkadaşlarımızın ıstırapları, 1983 yılında, bu arkadaşlarımıza bir sosyal güvence 
sağlamak bakımından, Emekli Sandığı Kanununda bazı değişiklikler yapılması zorunluluğu
nu gündeme getirdi. 

Bugün "kıyak emeklilik" vesaire gibi küçültücü isimlerle anılan olayın temelinde, Parla-" 
mentoya yapılan müdahaleler bulunmaktadır. 1960'ta müdahale olmuş, 1971'de müdahale ol
muş, 1980'de müdahale olmuş; biz, 1980'de Meclis kapandığı zaman, eski parlamenterler ola
rak dahi cebimizde diplomatik pasaport taşıyorduk, birtakım sosyal haklarımız vardı, Atatürk 
zamanından beri sağlanmış haklar vardı... Bunlar, o dönemde, daha evvelki Cumhurbaşkanı
nın yapmış olduğu bir başvuruya dayanarak, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi; ya
ni, parlamenterlik yapan insanlar parya muanielesiyle karşı karşıya oldular. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasa Mahkemesinin görevi nedir?.. Bu Anayasayı savunmaktır. 
Anayasa Mahkemesinin görevi, Anayasaya ters düşen durumlar karşısında direnmektir. 

Anayasa Mahkemesi 12 Eylülde ne yapmış?.. Birtakım insanlar -ben yüce müesseseyi ten
zih ediyorum-12 Eylülde o çatı altında görev yapan birtakım insanlar, cüppelerini giyerek, gi
dip biat törenlerine katılmışlardır. Anayasayı, başta Meclis, millet, bağımsız yargı, hür basın, 
Anayasa Mahkemesi, onurunu korumak için, parlamenterler hapishanelerde, parlamenterler 
karakollarda hesap verirken, onlar, cüppeleriyle gidip biat törenlerine katılmışlardır. Bir bakı
ma, onlara yaranmak için, kapatılmış parlamentonun eski üyelerinin elindeki üç beş küçük 
sosyal imkânı alma hususunda da, bununla ilgili kanunu iptal etmişlerdir. Yani, bize, Meclisin 
kapatılmış olmasından dolayı birtakım problemler çıkmışsa, bu problemleri birlikte aşmaya 
çalışacağımız kurumlar yardımcı olma yerine, tam aksine, bu problemleri çoğaltmaya çalış
mışlardır. 
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Sonunda ne olmuştur?.. Sonunda, bugün için demokrasi havariliği yapan, Anayasa savu-, 
nuculuğu yapan, Anayasaya karşı direniş olduğu gibi, birtakım beyanlarda bulunan insanlar 
hakkında da, Yüce Meclisin o zamanki ve şimdiki üyeleri hakkında da Türk kamuoyu bir fikir 
edinmiştir, bir değerlendirme yapmıştır, ve bugün bilinmektedir ki, Meclis olmadıkça, hiçbir 
kurumun, kuruluşun da onuru olmaz. Meclisi olmayan milletin onuru olmaz. Biz bunu, par
lamentosu olmayan ülkelerde vaktiyle yaşardık. Yirmi sene önce Suriye'ye, Irak'a vesaireye git
tiğimizde, parlamentosu olmayan bir ülkenin vatandaşı olmak nasıl onursuz bir durumdur, onu 
hissederdik. Bunu bizzat kendimiz de, maalesef, ülkemizde kısa dönemde de olsa yaşadık. 

Şimdi, bunu yaşamış insanlar olarak, evvela Parlamentoda bulunan arkadaşlarımız, son
ra Parlamentoyla eş kadere sahip olan basın mensubu arkadaşlarımız, bağımsız yargı kuruluş
ları, sendika mensubu arkadaşlarımız, bu onurun üzerine titremelidirler, bunu her şeyin üs
tünde tutmalıdırlar. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, bizim emeklilikle ilgili konu, aslında son düzenlemeyle, Ana
yasa Mahkemesinin daha önceki bozma kararlarındaki gerekçelere uygun hale getirilmiştir; bunu, 
hiç kimse inkâr edemez. Burada asıl araştırılması gereken husus şudur : Anayasa yargısına na
sıl başvurulabilir; bunun esası ve usulü nedir? Bu son başvuruda, acaba bu usullere riayet edil
miş midir? Gene,- hâkimlik görevi nedir, yargı görevi nedir, yargı görevini kullananlar, ihsası 
reyde bulunabilirler mi? Bir parlamentonun kötülenmesi için açılmış kampanyalara katılabi
lirler mi? Hatta, bu Parlamento çatısı altında hür düşüncesinin bir gereği olarak ifade edilmiş 
görüşleri hedef olarak, insan tasniflerine, insan sınıflandırmaların^ girmek, hâkimlik yetkisi
nin kapsamı içinde midir? Bunları bir araştıralım; bunları araştırmak lazım. Dönüp de, Ana
yasa Mahkemesinin verdiği kararlarla, bugünkü kanun arasında hangi bağlantılar var, yok; 
bunlara bakmadan kampanya açmak yerine, evvela, yargı düzenimizin, hukuk düzenimizin ge
reğine uygun hale getirilmesi, her müessesenin yerine oturtulması hususundaki gayretlere kat
kıda bulunalım. ' 

Değerli arkadaşlarım, tabiatıyla, Meclis çatısı altında parlamenterlik haysiyetine ve Par
lamentoyu vatandaşların görmek istediği konumdan daha aşağı düzeyde gösterecek davranış
lara yer vermemek mükellefiyeti, önce bize aittir. Bu konuda, Başkanlık Divanımızın da yeterli 
hassasiyeti göstermesi arzusu içindeyiz. 

Birkaç gün önce meydana gelen bazı ciddiyet dışı davranışlara, bundan sonra fırsat veril
memesi konusunda Başkanlık Divanımızın tedbir almasını, uyarıda bulunmasını istirham edi
yoruz. Ama, aynı zaman da, basından bir iki milletvekili arkadaşımızın veya üç beş arkadaşı
mızın, iki üç grubumuzun, içinde bulunduğu olayı alıp, tümüyle Parlamentonun, hatta parla
menter demokrasinin aleyhine kullanmaya çalışanlar, bunları, Parlamentoyu küçültücü bir fır
satmış gibi değerlendirmeye çalışanlar karşısında da, bizim adımıza, Meclis adına Başkanlık 
divanının, anında, gerekli hassasiyeti göstermesi lazım. Bunu, sadece biz değil, Meclis bekli
yor, millet bekliyor. Yani, bu iş, parlamenterlerin kişisel çabasına bırakılmamalıdır; kurum olarak 
tepki gösterilmelidir. Bunu da, Başkanlık Divanımızın bundan sonraki dönem içerisinde orta
ya koyacağı inancımı ifade ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, içtüzük değişikliği yapılırken, biz, parlamenterin eskisi ve yenisi ola
mayacağı gerçeğini bir kere daha tescil ettik. Anayasa Komisyonunda görev yapan bütün arka
daşlarınız, başta, değişik zamanlardaki beyan ve ifadeleriyle aynı görüşü yürekten paylaştı-
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gına inandığımız Sayın Meclis Başkanımız olmak üzere, Başkanlık Divanında görev yapan ar
kadaşlarımız, grup başkanvekillerimiz ve tüm parlamenter arkadaşlarımız bir eğilim içindedir
ler, bir tespit içindedirler : Parlamenterin eskisi ve yenisi yoktur. 

Parlamenterlik onurunu 24 saat dahi taşımış olan her arkadaşımız, hayatının sonuna ka
dar, bu onurun sorumluluğu içinde hareket etmektedir; onun mecburiyeti içinde hareket et
mektedir. O sebeple, onlara ayrı bir gözle bakma alışkanlığı, hiçbir arkadaşımızda yoktur ve 
bunu biz, İçtüzükte şu anda tescil etmiş bulunuyoruz. 

Ancak, İçtüzükte yapılan bu düzenlemenin dışında, bazı haberler alıyoruz. Mesela, bir 
yeni rozet düzenlemesi... 

Bu, yanlış olur kanaatindeyim değerli arkadaşlarım. Evvela, bugün arkadaşlarımızın onurla 
taşıdıkları rozet, bir tarihî rozettir, tarihi vardır, gelenekleşmiştir. Eğer bazı rozetlerle bir ben
zerlik varsa, o benzeşen rozetlerin değiştirilmesi konusunda çare arayalım; ama, "Eski parla
menterle yeniler karıştırılıyor" diyen birtakım kamu görevlileri varsa, Meclisteki kişileri tanı
ma zahmetine girmeyecek kamu görevlileri varsa, onların işini kolaylaştırmak, Meclisin görevi 
değil. Aslında, her insana kamu görevlisi saygı göstermeye mecbur; yalnız parlamenter olduğu 
için değil, yalnız yakasında rozet taşıdığı için değil; eski parlamenterlere de elbette aynı saygıyı 
göstermeye mecburlar. Onun dışında, tarihi, gelenekselleşmiş konularda fazlaca değişiklikler 
yapmak, ileride telafisi imkânı olmayan bazı zorluklarla bizi karşı karşıya bırakabilir. O se
beple, parlamenterler arasında hiçbir ayırım gözetmeyen zihniyeti her düzenlemeye yansıtma
ya mecburuz. 

Değerli arkadaşlarım, konuşmamın, biraz sabırlarınızı aldığı kanaatindeyim, ama perso
nelimizle ilgili... 

BAŞKAN — 5 dakika aştınız Sayın Korkmazcan. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Personelimizle ilgili bir düzenleme konusunda 

benden istenilmiş bir hususu da ifade ederek, sözlerimi bağlayacağım. 
Değerli arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisi Personelinin Görevde Yükselme Yö

netmeliğinin 20 nci maddesinde, 1 inci dereceye yükselme şartı olarak "2 nci derecenin 3 üncü 
kademesine gelmiş olmak" hükmü getirilmiştir. Ancak, bu yönetmelik Başkanlık Divanında 
görüşülürken, "3 üncü derecenin 2 nci kademesine gelenlerle, yıl içerisinde 3 üncü kademesine 
ilerleyenler 1 inci dereceye yükselebilecek" şeklinde karara bağlanmıştır; fakat yayımlanırken, 
karara bağlandığı şekliyle değil, teklif şekliyle geçtiği hususu bir hak kaybına yol açmaktadır. 

Bu hak kaybının giderilmesi konusunda Başkanlık Divanının gerekli.işlemleri yapacağı 
inancındayım. 

Burada, bizlere yardımcı olan, yasama çalışmalarına katkıda bulunan tüm personelimizi 
de, başta, burada bizimle birlikte mesai yapan stenograflarımız olmak üzere, Genel Sekreteri
ne kadar arkadaşlarımızı da belli bir huzur çizgisi içerisinde tutmak durumundayız. Çünkü, 
burada, diğer kamu kuruluşlarındaki gibi değişik postlara geçebilme şansı yoktur. Buraya ge
len, genç yaşında kendisini Meclise vakfeden, emekli oluncaya kadar belli kademelerde bekle
mek durumunda kalıyor. O sebeple, hiç olmazsa, özlük hakları yönünden, ellerine geçen im
kânlar yönünden mağdur edilmemelerini gözetmek de bizin* görevimiz. 

Değerli arkadaşlarım, Yüce Meclisi ve sizleri, gelmiş geçmiş bütün meclislerimizde görev 
yapmış kişilerin manevî huzuru önünde selamlıyorum, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Korkmazcan. , 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Adana Milletvekili Sayın Orhan Şendağ; buyurun. (DYP 

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

ri; Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1993 yılı bütçesi nedeniyle düşüncelerimizi Genel Kurulu
muza sunmak üzere huzurunuzda bulunuyorum. Bu vesileyle, şahsım ve Doğru Yol Partisi Grubu 
adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye Büyük Millet Meclisi, cumhuriyetimizin te
mel kurumlarının en yücesidir. Atatürk'ün, şu, duvarda yazılı, "Egemenlik kayıtsız şartsız 
milletindir" sözünde, ifadesini ve gücünü bulmuştur. 

Gücünü milletten alan Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu gücünü, yine millet adına kullanır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin yarlığına birkaç kez son verilmişse de, halkımız, kendi 

oylarıyla seçtiği Türkiye Büyük Millet Meclisinin dışında bir başka kurum ya da bir kurulu 
benimsemeyeceğini, demokrasi dışında bir başka rejimi kabul etmeyeceğini her defasında ka
nıtlamıştır. 

Bu bakımdan, sayın milletvekilleri, bizlerin milletin temsilcileri olarak, asıl görevimizin, 
ulusal egemenliğimize sımsıkı sarılmak, ulusal egemenlik ilkesini, sağlam, sarsılmaz temellere 
oturtmak, demokratik parlamenter rejimin saygınlığına hep birlikte sahip çıkmak olduğu, hiçbir 
zaman unutulmamalıdır. Bunun için, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bir hukuk devleti oldu
ğuna içtenlikle inanmalıyız. 

Hukuk devleti olmanın ağır koşulları olduğu bilinmelidir. Hukuk devleti olmanın temel, 
belki de başlıca unsuru, Anayasadır. Anayasaların biçimsel meşruluk etiketlerinin yanı sıra, 
demokratik niteliklerinin de bulunması gerektiği hususunda, sanırım herkes fikir birliği içindedir. 

Sayın milletvekilleri, eğer, kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, insan onur ve haklarına say
gılı değilse; eğer, ulusal egemenlik ilkesine bağlılık zorunlu değilse, eğer, kuvvetler ayrılığı ilke
si benimsenmemişse ve hayata geçirilmemişse; eğer, yargı bağımsızlığı, hiçbir şüpheye yer ver-
meyecek şekilde uygulamaya koyulmamışsa; eğer, eşitlik ve adalet, devletin temel ilkesi değil
se; eğer, keyfilik ve zorbalığa ödün verilmişse ve eğer, devletin işleri açık ve net değilse, ne ka
dar kanun yapılmış olursa olsun, ne kadar kurum veya kurul oluşmuş olursa olsun, o ülkede 
hukuk devletinden söz etmek mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, bu sözünü ettiğimiz kuralları ve temel unsurları anayasalarına koyan 
ve yaşama geçiren ülkelerin parlamentolarının ve parlamenterlerinin, saygınlıklarını koruya-, 
caklarından hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bu nedenle, Yüce Meclisimizin yetkilerini, icra or
ganının çalışma oranını daraltıcı birçok madde içeren Anayasamızın veya sözkonusu maddele
rinin en kısa zamanda ele alınıp değiştirilmesi gerektiği inancını taşıdığımı belirtmek istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu arada hepimizi üzdüğüne inandığım bir konuya 
değinmek istiyorum. • • . " . . - ' • 

Türkiye Büyük Millet Meclisini ve milletvekillerini hedef alan yıpratıcı yayın ve davranış
ların acısını geçmişte hep birlikte yaşadığımızı, faturasını hep birlikte ağır biçimde ödediğimi
zi hatırlamalıyız. Bakın, basında neler var : "Milletvekili ol, rahat yaşa", "Milletvekilinin devlete 
maliyeti 1,8 milyar", "Milletvekilleri tembel mi?", "Neden milletvekili olurlar?" başlıklı yazı
lar. "Adam, mazbatayı alıp cebine koyduktan sonra, birden değişiyor. Öyle ya, amacına 
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ulaşmıştır. Ayda 30-40 milyon liralık bir gelire kavuşmuştur. Milletvekili aylık ve ödenekleri 
sık sık değiştirildiği için, şimdiki durumlarını bilmek güç. Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
özel bir odası, telefonu, özel sekreteri vardır; altında araba, yakasında milletvekili rozeti..." 

Bu manşetleri atmak için, biraz insafsız olmak gerekir kanatimce. 
Bu satırların yazarı, acaba nasıl bir odada oturuyor?! Sekreteri yok mu?! Altında arabası 

yok mu?! Telefonu tenzilatlı değil mi?! O da bazı nimetlerden faydalanmıyor mu?! 
Gidiniz -kamu sektörü olsun, özel sektör olsun- genel müdürlerin odalarına, kullandıkla

rı olanaklara bakın... Herhangi bir genel müdürün olanakları, milletvekillerinin olanaklarıyla 
kıyaslanamayacak kadar daha fazladır. Bu konuda herkesi vicdan sahibi olmaya çağırıyorum. 

Bir başka grup : "Milletvekilleri açık, milletvekilleri oturum kaçağı", "Meclisin 1/3'ü maaşlı 
istirahatte", "Milletvekilleri devamsızlıktan kaldı". 

ANAP'lı arkadaşlarım bizi hoş görsünler; siyasî bir istismar için söylemiyorum, sadece 
gazete manşetini okuyorum; "ANAP'lılar Meclise uğramıyor" ve koca bir liste... 

Yine, milletvekillerini hedef alarak ve milletvekili maaşlarını kastederek : "Milletvekilleri 
yine kendilerine yontuyorlar", "Milletvekillerine bir kıyak daha", "Milletvekillerine bir ayrı
calık daha", "Milletvekillerine yüzde 108 zam", "Vay uyanıklar", "Vay insafsızlar", "tyice 
yüzsüzleşti milletvekilleri", "Nihayet dublecilerden kesintiler başladı", "Milletvekilleri yine zam 
istiyor", "Milletvekilleri 22 milyon liralık maaşı az buldu", "Milletvekillerinin cebinde akrep 
mi var?" Ve buna .benzer yayınlar... 

Değerli milletvekilleri, bu manşetleri gazetelere atanlardan birisi gelsin; üç aylık maaşımı 
ona vereceğim, benim harcamalarımı o yapsın; ancak bir şartla : Benim noksanlarımı da o 
tamamlasın. (DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

Bu konuda, herkesi biraz daha mantıklı olmaya çağırıyorum ve şunu ilave ediyorum; on, 
onbeşbİn dolarla köşe yazarlığı yapanları biliyoruz. Alsınlar, haklarıdır, hoşgörüyoruz; ancak, 
bu, manşetleri Türk basınına yakıştırmadığımı belirtmek istiyorum. 

Bir başka grup : "Milletvekili sağlığına 130 milyar", "Vekillerin sağlık rezaleti", "Millet
vekillerinin lüks hastane ayıbı"; "Vatandaşa rehinlik, milletvekiline Internaticonal." 

Değerli milletvekilleri, hiçbir kimsenin sağlık hizmetlerinden mahrum olduğunu, sanmı
yorum. Bilhassa basın mensuplarımızın, sağlık hizmetlerinden en iyi biçimde yararlandıkları
na da inanıyorum. 

Bir başka haber grubu : "Vatandaş, vekillerine ulaşamıyor." 
Bir başka gazetenin manşeti: "Meclisin halka kapatılması büyük ayıp." Ama, basın yine 

çelişkiye düşüyor, diğer bir gazetede başka başlık : "Meclis vatandaşa boğuldu." unu da tak
dirlerinize sunuyorum... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın hatip, dünkü ve bugünkü gazeteleri de 
okur musunuz?.. 

ORHAN ŞENDAĞ (Devamla) — Onları nasıl olsa okumuşsunuzdur, taze haberdir Sayın 
Ergüder. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Zatı âliniz söylesin de, dinleyelim! 
ORHAN ŞENDAĞ (Devamla) — "Meclisin aylık telefon faturası 500 milyon lira", "Mil

letvekillerinden 5 milyarlık alo", "Mecliste 5 milyarlık alo." 
Basın mensupları, bildiğim kadarıyla, milletvekillerinin faydalandığı ölçüde bu telefon ni

metlerinden faydalanıyorlar... 
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Başka bir haber grubu :"Partilere dert olan milletvekilleri." 
Türkiye Büyük Millet Meclisi binasındaki sınırlı kapasiteli asansörlerin kullanılmasıyla 

ilgili, Genel Sekreterliğin bir genelgesi üzerine, milletvekillerini hedef alan haber ; "Mecliste 
asansör yasağı." 

Bir başka haber başlığı: "Milletvekilleri yüzünden görevimizi yapamıyoruz." "... teklifi 
kabul edilirse milletvekilleri yandı." . 

Sayın milletvekilleri, bu manşeti atan yayın organı hangi organı yaktığının, sanırım far
kında değil! • ' • • • . " • 

Doğrusu, yakıştıramadığım bir manşet daha, anket ne olursa olsun; "Karacahil milletve
killeri." 

Ben bunu Türk basınına yakıştıramıyorum; ama, kime yakıştırırsanız yakıştırın! 
"Milletvekilleri yalancı ve küfürbaz." 
Bu manşeti kime yakıştıralım sayın milletvekilleri?! 
LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) — Yazana... ' 
ORHAN ŞENDAG (Devamla) — "Meclise 300 milyarlık tatil köyü," 
Ve yine çok rendice edici bir başlık : "Uğursuz lojmanlar." 
Diğer bir haber : "Meclis maç izledi" ve "Meclisteki ortacılar azdılar", "Türkiye Büyük 

Millet Meclisinde dolandırıcılık." 
Sayın milletvekilleri, yani, "Türkiye Büyük Millet Meclisi" ibaresi kullantlmasaydı acaba 

olmaz mıydı? Olmazdı tabiî; çünkü, haber, haber niteliğini kaybederdi; ama, bu ibareyle kimi 
yıprattığının farkında değil bu manşeti atan arkadaşımız! 

"Türkiye Büyük Millet Meclisi ruhsatsızdır." 
Sanki basın söz birliği yapıyor; bir başka haberde : "Meclis binasının,ruhsatı yok." 
İnsafınıza sığınarak soruyorum : Yani, Türkiye Büyük Millet Meclisi binası gecekondu mu?! 
Sayın Başkan, sayih milletvekilleri; bu Yüce Meclise birilerinin sahip çıkması gerekiyor. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı, bu tür yayınlar karşısında daha hassas dav
ranmalı ve daha ciddî önlemler almalıdır. Yasal önlemler gerekiyorsa, bunları Genel Kurula 
önermelidir. 

Sayın milletvekilleri, demokratik parlamenter rejim bir fazilet rejimidir; açıklık ve netli
ğin, hoşgörü ve eleştirinin bir arada oluştuğu rejimdir. Siyasî olayların baş döndürücü bir hız
la geliştiği, ülkelerin birçoğunda rejimlerin çözüldüğü, yeni arayışlara ve yapılanmalara girildi
ği çağımızda, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin önemini, değerini, gerekliliğini ve saygınlığı
nı korumak ve kollamak, herhalde yalnızca Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine düşme
mektedir; sanırım, bu hususta basınımıza da büyük pay düşmektedir. 

Bu çatı altında milletvekilleri de, basın mensupları da görev yapmaktalar. Buradaki ni
metlerden faydalanma konusunda basın mensupları, milletvekillerinden geri kalmazlar. Basın 
mensupları bu mekânlardan faydalanamıyorlar.mı? Haberleşme, lokanta ve benzeri hizmet
lerden faydalanamıyorlar mı? Öyleyse, gelin, bu Yüce Meclisi elbirliğiyle korumaya ve kolla
maya gayret edelim. 

Bu yüce Meclisten nice milletvekilleri, nice iktidarlar geldi, geçti; ancak, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi dün vardı, bugün yine var, yarın yine var olacak. Milletvekilinin kişiliğinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin yıpratılması, hiçbir kimseye yarar getirmez; ayrıca hiçbir kimsenin 
de buna hakkı yoktur. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, hatta bazı özel 
sektör kuruluşlarının, çalışanlarının sosyal yaşantılarına katkıda bulunmak amacıyla sosyal 
tesis kurduklarını ve kurmakta olduklarını görüyoruz. Bunların gerekli ve faydalı olduğuna 
içtenlikle inanıyorum. Ancak, her yıl bütçe görüşmelerinde bu konu dile getirilmesine rağmen, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi ve mensupları, hâlâ böyle bir tesise kavuşturulmuş değil. Baş
kanlık Divanının bu konuda çalışmalar yaptığını biliyoruz; ancak, bu çalışmaların en kısa za
manda sonuca ulaştırılmasını da temenni ediyoruz. 

Değerli milletvekilleri, yarın hepimiz eski milletvekili olacağız. Acaba kaçımız politika
dan uzak kalacak? Geçen yılkı konuşmamda, belirli bir konuma gelen milletvekili, sıfatı sona 
erdiğinde, o konumda tutulamıyorsa, sistem de bir yanlışlık var" demiştim ve milletvekilliğini 
sıfatı sona eren arkadaşlarımın içine düştükleri sıkıntılardan bahsetmiştim. 

BAŞKAN — Sayın Şendağ, 4 dakikanız van 
ORHAN ŞENDAĞ (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkan, az kaldı. 
Geçen yıl beliren endişelerimin, bu yıl içerisinde hemen hemen giderilmiş olduğunu, un

vanı sona eren milletvekili arkadaşlarımızın birkısım sıkıntılarının çözümlenmiş olduğunu gö
rüyorum. ~- • ' ' 

Türk Parlamenterler Birliği son birbuçuk yıl içinde, gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı, gerek Başbakanlıkla İyi diyalog kurmuş ve olumlu sonuçlar almıştır. İzmir Konak'ta 
eski belediye binasının Türk Parlamenterler Birliğine tahsis edilmiş olduğunu; bu tarihî bina
nın, Millî Saraylar Daire başkanlığı tarafından restore edilmekte olduğunu; İstanbul Kadıköy 
Selamiçeşme'de Filizli Köşkün, Kadıköy Belediyesince yine Türk Parlamenterler Birliğine tah
sis edildiğini, Millî Saraylar Daire Başkanlığı tarafından restore edildiğini ve yazlık bölümü
nün geçen yıl parlamenterlerimizin hizmetine girdiğini, bu yıl kışlık bölümünün, Meclis Baş
kanımız Sayın Cindoruk tarafından açılacağını öğrenmiş bulunuyorum. 

Bütün bu olumlu gelişmelerin, Parlamentoya ve parlamentere, toplumda hak ettiği konu
ma ve saygınlığı kazandıracağına içtenlikle inanıyorum. Bu bakımdan, bu olumlu gelişmelere 
katkıları olan her türlü yardımı esirgemeyen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, başta 
Meclis Başkanımız Sayın Cindoruk'a ve belediye başkanlarına, ilgili diğer görevlilere, Türk Par
lamenterler Birliğinin bir üyesi olarak teşekkürlerimi sunuyorum. 

Kapasitesi sınırlı olmasına rağmen, İstanbul Beşiktaş'ta yaptırılmakta olan misafirhane
den, restore edilerek yeniden düzenlenmekte olan Florya Köşkünden de Türk Parlamenterler 
Birliği üyelerinin yararlandırılmalarının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca sağlan
masını arzu ediyoruz. 

Yine, bu amaca yönelik bir tesisin Ankara'da da temin edilmesi, sanırım çok faydalı ola
caktır. 

2 414 parlamenterin bir çatı altında derlenmesini sağlayan ve şu anda Türk Parlamenter
ler birliğinin Başkanlık görevini yürüten değerli Haluk Bayülken'e ve onun şahsında tüm yö
neticilere, bu gayretli çalışmalarından dolayı huzurunuzda teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. 

Sayın milletvekilleri, kamuoyu, Türkiye Büyük Millet Meclisini dikkatle izlemektedir. Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin, gerek Genel Kurul, gerekse, komisyon çalışmalarından halkımı
zın memnuniyetini belirtmek isterim. 

Bu.yıl Meclisimiz verimli olmuştur. Zamanınızı almamak için bu konuda detaya girmek 
istemiyorum; ancak, önemli olması bakımından bir konuya değinerek geçiyorum. 
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Meclis İçtüzük çalışmalarının sonuna gelinmesi, bizleri sevindirmiştir. İçerdiği hükümle
ri, bilhassa yasama organı eski üyeleriyle ilgili hükümleri olduğu gibi koruyarak, İçtüzüğün 
en kısa zamanda yasalaşacağına inancım tamdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye Büyük Millet Meclisinde her gün biraz daha 
yoğunlaşan seçmen ziyaretlerinin baskısıyla karşı karşıya olan milletvekillerinin yasama görev
lerini daha verimli düzeye ulaştırmasını sağlamak, danışman istihdamını şiddetle gerektirmek
tedir. Bu konuda Meclis Başkanlığının sıcak ve olumlu yaklaşımını biliyoruz. Çalışmalarının 
kısa zamanda sonuca varmasını temenni ediyor ve kendilerine huzurunuzda teşekkür ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi, artık çağın teknolojisinden faydalan
malıdır. Kütüphane Müdürlüğünde olduğu gibi, bilhassa Tutanak Müdürlüğü ve diğer müdür
lükler de bilgisayara geçmelidirler; bu imkân sağlanmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, Meclis memurlarının bize faydalı olabilmek için nasıl çırpındıklarını 
hep birlikte görüyoruz. Ben, Türkiye Büyük Millet Meclisinin eski bir mensubu olarak, bu 
çatı altında çalışan tüm emektar arkadaşlarıma, müdürleri şahsında teşekkür ediyorum. 

Memur, çalıştığı kurumun bünyesinde yükselmeyi ve taltif görmeyi bekler. Bu, memurun 
en doğal hakkı olsa gerek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği bünyesinde çalışan 
50-60 lise mezunu var. Bunlar Meclise girerken yardımcı hizmetler sınıfına alınmışlar ve istih
dam edilmişlerdir. Bu arada öğrenimlerine devam etmişler ve tamamlamışlardır. 

Eğer bu arkadaşlara yükselme imkânı vermeyeceksek, o zaman niçin okuma izni verdik? 
Fedakârlığa ve sıkıntılara katlanarak liseyi bitiren bu 50-60 görevliyi, bir hafta önce Genel 

Sekreterlik sınava almış; almış ama, bunların hiçbirisi sınavı kazanamamış! Hayret bir şey!. 
Bu insanalara hakkını vermenin bir yolu olmalı... Başkanlık Divanı kararlarından veya 

yönetmelikten kaynaklanan yasal engel varsa, bu giderilmelidir; bunu Başkanlık Divanından 
beklemekteyiz. Aslında, bu konunun Genel Kurula kadar getirilmemesi gerekirdi Sayın Başka
nım, Başkanlık Divanı bir çözüm bulabilirdi. Lütfen bürokrasiyi aşalım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; lojmanlar 1986'da yapılandı; yıl 1992 sonu... İhtiyaç
lar her gün giderek artıyor, bazı ihtiyaçların acilen karşılanması gerektiği anlar oluyor. Bu ba
kımdan, işlerin daha hızlı yürümesini, oradan görevli personelin daha verimli olmasını sağla
mak amacıyla, lojman yönetimine en kısa zamanda bir müdürlük hüviyeti kazandırılması çok 
faydalı olacaktır. Orası koca bir köy olmuş, koca bir mahalle olmuş, hatta bir ilçe diyebiliriz. 
Yani, bütün ihtiyaçların, bütün işlerin buradan -merkezden- yürütülmesi mümkün değil artık. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Emniyet Müdürlüğümüz var... 
. BAŞKAN — Sayın Şendağ... < 

ORHAN ŞENDAĞ (Devamla) — Bitiyor Sayın Başkanım. 
Emniyet müdürlüğümüz buraya alışkın, burayı bilen, milletvekillerini tanıyan personel

den oluşmuş; ama bir sıkıntı var. Tayin dönemleri gelince, görevli bu arkadaşlarımız, tayinleri 
gereği, Türkiye'nin her tarafına dağılıyorlar ve buraya yeni personel geliyor; bunlar da millet
vekillerini tanımadığından dolayı zaman zaman bazı sıkıntılar oluyor. 

Onun için, Emniyet Müdürlüğünün her türlü haklarıyla mutlaka ve mutlaka direkt ola
rak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına bağlanması lazımdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bütçenin tekniğine girmeyeceğim, zaten zamanım da 
kalmadı. Bu konu, Plan ve Bütçe Komisyonunda yeterince görüşülmüştür ve benden önce ko
nuşan arkadaşlarım da detayları üzerinde durmuşlardır; bunları tekrarlamak istemiyorum. 
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Bütçemizin, Meclisimizin harcamalarına yeterli olacağına inanıyorum. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi 1993 yılı bütçesinin ülkemize, milletimize, Meclisimize ve çalışanlarına hayırlı olmasını 
diliyor, beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyor, şahsım ve Grubum adına tekrar 
saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şendağ?. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1993 malî yılı bütçesi üzerinde gruplar adına yapılan ko

nuşmalar tamamlanmış bulunmaktadır. 
Sayın milletvekilleri; bazı grupların müracaatı ve mutabakatı üzerine, 25.12.1992 günü ya

pılacak görüşmelerde, Danışma Kurulumuzun cuma namazını da dikkate aldığını göz önünde 
bulundurarak, birleşime saat 13.00'te toplanmak üzere ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 11.58 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 13.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz Hocaoğİu 
KATİP ÜYELER : Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul), Halil İbrahim Artvinli (Kocaeli) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 39 uncu Birleşiminin ikinci Oturumunu açı
yorum. 

V-ÖNERİLER 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 

1. - Bütçeler üzerinde gruplar adına yapılacak konuşmalarda sürelerin birden fazla konuş
macı tarafındani kullanılmasına ilişkin Danışma Kurulu Önerisi J 

BAŞKAN - Bütçe müzakerelerine geçmeden önce bir Danışma Kurulu önerisi vardır, 
okutuyorum: 

Danışma Kurulu Önerisi 

Bütçeler üzerinde gruplar adına yapılacak konuşmalarda sürelerin l'den fazla konuşmacı 
tarafından kullanılması hususunun Genel Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun 
görülmüştür. * • - > 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

Bekir Sami Daçe Ülkü Güney 
DYP Grup Başkanvekili ANAP Grup Başkanvekili 

Ercan Karakaş _ Oğuzhan Asiltürk 
SHP Grup Başkanvekili RP Grup Başkanvekili 

Uluç Gürkan 
CHP Grup Başkanvekili 

BAŞKAN - Okunmuş bulunan Danışma Kurulu önerisini oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. • 

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

1, - 1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarı
ları ile 1991 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarı
ları (1/460, 1/461; 1/439, 3/649; 1/440, 3/650). (S. Sayıları: 211, 212, 223, 219) (Devam) 

A) TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞI (Devam) 
1. - Türkiye Büyük Millet Meclisi 1993 Malî Yılı Bütçesi 
2.-Türkiye Büyük Millet Meclisi 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
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BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisi 1993 malî yılı bütçesi üzerindeki görüşmeleri
mize bıraktığımız yerden devam ediyoruz. N 

Komisyon ve Başkanlık temsilcisi yerlerini almışlardır. 
Sayın milletvekilleri, öğleden önceki oturumda, siyasî parti grupları adına konuşmalar ta

mamlanmıştı. Şimdi... 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Sayın Başkan, İçtüzüğün 61 inci maddesinin be

şinci fıkrasına göre soru sormak istiyorum, ne zaman uygun bulursanız. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon söz istemiştir; buyurun efendim. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) - Sayın 

Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; Komisyon adına Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi 
üzerinde söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle Yüce Heyeti saygıyla selamlarım. 

Sayın Başkan, Cenabı Allattın da kısmetiyle iki dönemdir milletvekiliyim ve iki dönemdir, 
beş yıldır Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi olarak her yıl bütçe döneminde çeşitli bakanlıkların, 
kuruluşların bütçesi üzerinde söz söyleriz, tabiî bu arada Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçesi 
üzerinde de söz söyleriz. 

Beş yıldır aşağı yukarı geldiğimiz ortak nokta ve bütün partilerin üyelerinden dinlediğimiz 
söz şu; "Bir daha ihtilallere izin vermeyeceğiz" sözleri ile milletvkillerinin basın karşısındaki du
rumu milletvekillerinin etkinliği ve Meclisin durumu; bu.dört konu üzerinde yıllardır tartışıhyor 

. ve sanıyorum daha önceleri de tartışılıyordu. 
Şimdi, Meclis olunca her türlü siyasî parti de olacaktır ve her siyasî parti burada görüşleri

ni arz edecektir. Ancak bir nokta vardır ki, partilerarası mücadele milletvekillerini yıpratır veya 
partileri yıpratır. Siyasî partileri yıpratır hale gelince de birilerinin işi kolaylaşıyor Türkiye'de. 
Ana nokta bu olsa gerek. 

Bir diğer önemli konu -ki, ben bunu çok açık ve samimiyetimle konuşuyorum- milletveki
li olarak bizler burada fazla bir işe yaramıyoruz; kaldır parmak, indir parmak, "grup bunu istiyor, 
yukarısı böyle istiyor, işte şu kanun şöyle geçecek, bu kanun böyle geçecek" diye hangi görüşte 
olursa olsun hareket ediliyor. Daha doğrusu, temelinde, bir bürokratın istediği kanunu Meclis tas-. 
dik ederek geçiriyor; hiçbir zaman grup yöneticileri, "Sizin görüşünüz nedir?" demiyor; ne burada 
diyor ne yukarıda diyor; çünkü, "yukansı böyle istiyor" diyorlar... Yani milletvekili hangi partiden 
olursa olsun, "parmak milletvekili" olduğu müddetçe işe yaramaz. Bunu bir özeleştiri olarak söy
lüyorum. • ' • . . . 

Şimdi, bir diğer önemli konu da, ihtilaller konusu. 

"İhtilallere izin vermeyeceğiz" deniliyor. İnşallah izin verilmez; ama o zaman da, "Eğer ih
tilaller izinle geliyorlarsa, demek ki öbür ihtilaller izinle geldiler izinle gittiler!" şeklinde bir anla
yış olur. 

O konuyu şöyle arz edeyim: Şu Meclis açık olduğu müddetçe, Türkiye'deki bazı kurumla
rın, bazı kişilerin veya bazı müesseselerin canı sıkılıyor! Neden?.. Çünkü, burası başta hangi parti 
olursa olsun, çok kötü dönemlerde de olsa, millet adına hesapları kitapları denetleyen, devletin 
kaynaklarını aktaran, Türkiye'nin kalkınması için görüşler beyan eden bir müessesedir; ama bakı
yoruz ki, bu Meclisin kapısına kilit vurulunca iki müessese öne çıkıyor ve suskun bir dönem... He
sapları kitapları kim yapıyor, devletin kaynakları kime aktarılıyor, belli değil! Onun için, buranın 
açık tutulmasıyla, kapalı olması arasındaki fark buradan kaynaklanıyor. 

Çok dikkat ediyorum, bu düşüncemden dolayı belki aleyhimde de yazarlar çizerler; ama 
bugün basında çalışanların sigortaları yok. Şurada, bizler hakkında yazan çizen arkadaşların sigor
talan yok; ama, basın patronlan hertürlü işle uğraşıyorlar; ithalatla, ihracatla, imalatla, turizmle, 
yatırımla hepsiyle uğraşıyorlar ve çok zengin oluyorlar, çok teşvik alıyorlar; fakat kendi yanların-
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da çalıştırdıklarını sigortasız çalıştırıyorlar; olay bu! 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sendikasız. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) - Olay bu, sendikasız çalıştırıyorlar, sigortasız çalıştırı
yorlar. Akşamları, gece geç saatlerde bakın, burada yazan çizen arkadaşlarımız, evine barkına ya
yan gidiyor veya bir taksi, arkadaşının bir arabasını bulursa gidiyor; fakat onun patronu, Türki
ye'de, okuyucusuna her gün, hangi marka araba vereceğini şaşırıyor!.. Yani, basınla para arasında 
çok zıt ilişkiler vardır. Basın, paraya tahakküm ettiği sürece veya onun esiri olduğu müddetçe, 
gerçekleri yazamaz. Gerçekleri araştıran eğer Meclis ise, o da hoşuna gitmez! tşte, basınla Mecli
sin arasındaki ilişki bu. 

Şimdi, bir durum daha var: Burada, hangi görüşten olursa olsun, memuriyetten gelip, fakir
likten fakuralıktan gelip, daha iyi hizmet vereyim diye düşünen değerli arkadaşlarımız var; geç
mişte de vardı... Hepsini saygıyla anıyorum; ancak bazı arkadaşlarımız var, Meclise giriyor; ama, 
kendi işyerindeki patron davranışını burada da göstermeye çalışıyor; açık söylüyorum, kendi işye
rindeki patron davranışını burada da göstermeye çalışıyorlar ve parti başkanlarıyla gayet iyi konu
şuyorlar, "bu duble maaşı almazsak, partimizin itibarı artar" diyorlar; Sayın Meclis Başkanımız da 
buna uyuyor. ' 

Duble maaşı aldığın zaman, sanki Meclis göklere çıkıyor ve "halkın parasını aldı" diye ba
sının önüne atılıyoruz! Ben duble maaşı savunmuyorum, açık konuşuyorum; Sayın Meclis Başka
nıma da son derece hürmetim var. Bu devlette bakanlık yapmış, Meclis Başkanlığı yapmış, baş-
kanvekilliği yapmış veya başka hizmetler vermiş arkadaşlar, halkın parasını alan, çalan durumuna 
düşürülüyor ve Meclisi yönetenlerle, üst düzey kişiler de, basın patronlarıyla kadeh kaldırıyor! 
Olay bu; yani, işin iç yüzü bu!.. 

Onun için, bu Meclisin itibarını savunmak için, samimiyetimle söylüyorum -basında çalı
şanlara demiyorum; çünkü onlar işten atıldığı an başka iş bulamıyorlar; buradaki gençlere,, yazan 
çizenlere kızmıyorum- o basın patronları, Meclisi yönetenlerce (ister bakan olsun, ister Başbakan, 
isterse Meclis Başkanı) ciddî bir şekilde uyarılsın. Basın sorunlarıyla ilgili bir Meclis araştırması 
açılması için önerge veriyorum. Onların da durumunu ortaya dökeceğiz... 

Yani, biz haksızız, buraya gelen herkes haksız!., işte, Menderes ipe çekildi; 2,5 lira borcu
nu millet ödedi... • 

Meclis zaten kendi kendini denetliyor; hangi partili olursa olsun, biz kendimizi denetliyo
ruz. İşte, geçmiş dönemin bakanlarını mahkemeye gönderiyoruz. Yani, bu işlevi kendi kendimize 
yapıyoruz; ama, onları bir de hırpalattırmanın manası da yok, faydası da yok. Ondan sonra "ikide 
bir niye ihtilaller oluyor?" diyoruz. 

İhtilaller oluyor; çünkü, ihtilalin olduğu gün, çok büyük sermaye, emekli olan generalleri 
derhal işe alıyor, gene işini yürütüyor... (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) Olay bu... ama, görü
yorum, devrin bakanlık yapmış kişilerinden birisi (ANAP'ta Bakanlık yapmış birisidir, benim ağa- -
beyimdir, büyüğümdür) ihtilal olduğu zaman AP'nin bakanıydı; 13 Eylül günü, geçimini temin et
mek için telefonunu sattı... 

En büyük ıstırabı, Ecevit'in içeriye girdiği gün duydum... 

Onun için, bütün kavga, "Türkiye'nin menfaatları birkaç grubun eline geçsin mi, geçmesin 
mi?" kavgasıdır. Geçecekse, ihtilallere zemin hazırlanıyor... Burayı yönetenler de bu işin içerisin
de... 

Onun için, şiddetle kınıyorum; o, zengin, patron olan iki milletvekilini şiddetle kınıyorum. 
Bir daha yukarıya akil vereceklerse, doğru dürüst versinler; buradakilerin aldığı paraya da gözleri
ni dikmesinler! Daha da açık konuşursam, acı konuşurum, çok acı konuşurum... 
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MEHMET ADNAN EKMEN (Batman) - Güzel konuşuyorsun Sayın Öztürk, konuş... 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) - Onun için, bir milletvekilinin hangi görüşte olursa ol
sun, fikrine çok şiddetle karşı çıktığım Halkın Emek Partisi üyelerinin bile, geçim derdine düşme
mesi lazım. Onun için, milletvekillerini ikide bir basının önüne atmak doğru değil. Bunun için bir 
açıkoturum yapmak gerekiyorsa, yapın Sayın Başkanım; bundan Meclis kazanır; Meclis kazanır
sa, Türkiye kazanır. Hiçbirimiz buraya zengin olmak için gelmiyoruz. Bir miletvekili seçimlerde 
buraya girdiği ve giremediği zaman, yani dışarıda kaldığı zaman, bir sermayenin işini takip etme
sin, onun yanında maaşla çalışmasın. Nihayet, bu rozette "Ayyıldız" var, taşıyoruz... O sebeple, 
bu Meclisin itibarını koruyacaksak, şuydu buydu demeyelim. 

Meclisin itibarını korumak için bir formül öneriyorum, o takdirde çok itibarlı oluruz : Her 
milletvekiline bir gazeteci verelim, biri her gün sabahleyin kırbaçlasınlar, tokatlasınlar, tekmele
sinler, buraya öyle gelelim; bundan iyi itibar olmaz zaten! Hiç olmazsa, bunu erkekçe biz yapa
lım. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri, hangi yoldan zengin olduğu belli olmayan; pi
yasadan armut, elma alır gibi gazeteleri toplayan basın patronlarına şu Meclisi emanet etmeyin. 
(DYP ve SHP sıralarından alkışlar) Onlar karanlık yoldan zengin oluyorlar, tehditle zengin olu
yorlar, tehditle teşvik alıyorlar, tehditle kredi alıyorlar... Bugün kuruluşlar, "acaba şu gazeteciye 
şu patrona ters düşer miyim?" diye konuşamıyorlar. Evvel Allah hangi partiden olursa olsun ba
kanlarımız da, "Aman şu gazeteciyle iyi geçineyim de, benim hakkımda yazsınlar" diye onlara her 
türlü kolaylığı sağlıyorlar... Meclis Başkanımız da işin içerisinde, Başbakanımız da işin içerisin
de... Herhalde bundan sonra beni de partiden sürerler. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (îçel) - Bize gel, bize gel. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) - Ben acı bir üslubu söylüyorum. Ben, "Başbakanımız" 

derken bugünkünü söylemiyorum. Geçmişte bir basın mensubu, başbakanların aile şereflerine va
rıncaya kadar uğraştı. Ben inanıyorum ki, en kötü siyasînin aile şerefi, çok kişinin aile şerefinden 
daha üstündür; buna da inanıyorum. Onun için, burada konuşulanlar, "Benim oğlum bina okur, 
döner döner gene okur" şeklinde kalmasın. Her gün çıplak kızların, çeşit çeşit arabaların reklamını 
yapan basının bir gün bir saatini alın da, şunu onlara açık açık söyleyin. Bunu söyleyen adamın iti
barı yükselir... îşin esası bu. 

O sebeple, mensubu olmaktan şeref duyduğum şu Meclisin, hangi görüşte olursa olsun, se
çilenine veya seçilemeyenine, seçime girenine veya girmeyenine, hepsine sahip çıkmak zorunda
yız. Çok milletvekili büyüğümüz evini barkını satarak siyasette kaldı, şu vatanı bu hale getirdi. 
Bugün eğer 60 milyar kilovat/saat elektrik üretiyorsak; şu köprüleri, yolları, barajları yaptıysak, 
Türkiye buraya, bu fikri üretenlerin sırtında geldi. Onları sokağa atamayız. 

Bir Çin öyküsüyle sözlerimi bağlamak istiyorum: Bir çocuk, babasının, büyükbabasını çu
vala koyduğunu, nehre götürüp atmak istediğini görmüş. "Baba, dedemi niye nehre atıyorsun?" di
ye sormuş. Babası da: "Oğlum, babam çok yaşlandı, artık evde fazlalık oluyor, ben de onu nehre 
atacağım" demiş. Çocuk gülerek: "Baba, yarın yaşlandığında ben de seni çuvala koyup nehre mi 
atacağım?" demiş. Ha'dise bu... Yani seçime girmeyen, girip de kazanamayan arkadaşlarımızı biz, 
şu veya bu sebeple, eskiydi yeniydi diye sokağa atacaksak, bu, yarın bizi de atmalarına rıza gös
termek demektir. Bu, son derece vahim bir olaydır. 

Meclis Başkanımızdan sadece şunu istiyoruz: Bugün basının sahip olduğu oda, birlik, ku
lüp, neyse, onların refahının onda birini bize sağlasınlar, yeter; istediğimiz bu... 

Herkese çok derin saygım ve hürmetim var; ama, sözler burada kalmasın. Aradan on yıl 
geçti ya, kaşınıyor artık, birilerinde kaşıntı başladı! Deri yara haline dönüşmeden derhal merhemi 
sürülsün ve Meclisi idare edenlerin, Başkanı olanlar, Başkanvekili olanların, İdare Amiri olanlann 
veya bu Meclisi geçmişten geleceğe temsil etmek isteyenlerin hepsi, bu işe elbirliğiyle sahip çık
sınlar. 

Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Şahıslar adına konuşmalara geçiyoruz. • <'. 
Bütçenin lehinde Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek, buyurun. 

MUHARREM ŞEMŞEK (Çorum) - Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin de
ğerli üyeleri; görüşülmekte olan Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesiyle ilgili kişisel görüşlerimi 
arz etmek üzere huzurunuzdayım. Hepinize saygılar sunuyorum. 

Sözümün bu bölümünde, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Kurucusu başta olmak üzere, 
çeşitli dönemlerde bu sıralarda oturarak milletvekilliği yapmış, yasama görevi yapmış olan değerli 
arkadaşlarımızdan ebediyete intikal edenlere, Allah'tan rahmet dileyerek, tekrar milletvekili olma
yarak şimdi hayatını sürdürenlere de sağlık ve mutluluklar dileyerek, mevcut milletvekili arka
daşlarıma da memleketimize ve milletimize hayırlı çalışmalar yapmalarını dileyerek başlamak is
tiyorum. 

Değerli arkadaşlar, bütçeyle ilgili birkaç başlık üzerinde düşüncelerimi arz etmek istiyo
rum. Öncelikle benim için bir vazife olduğuna inandığım bir görevi yerine getirmek istiyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisimizin değerli Başkanı başta olmak üzere, başkanvekillcri, idare 
amirleri, kâtip üyeleri ve Genel Sekreterlik ve bağlı birimlerinde görev yapan değerli görevlilerin 
hepsine, yürüttükleri titiz ve hassas çalışmalardan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Özellikle Tür
kiye'de yedi milyonun üzerinde vatandaşımızı ilgilendiren bir konuya çok ciddî şekilde yaklaşa
rak, gerçekçi bir şekilde yaklaşarak, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin bütün birimlerine özürlü 
vatandaşlarımızın girip çıkmalarını temin edecek şekilde düzenlemeleri yerine getirdikleri için de 
ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Şu anda huzurunuzda konuşmuş olduğum kürsü, dünyada örnek
leri az olan kürsülerdendir. Bu kürsüyü de, yine başta Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Sayın 
Başkanı olmak üzere, değerli idarecilerinin de kendiliğinden düşünerek yaptıkları bu güzel teşeb
büslerinden dolayı Türkiye'nin her tarafına mesaj olacak bu değerli çalışmalarından dolayı, kendi
lerine teşekkür ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, bu hususu arz ettikten sonra, diğer konuları da arz etmek istiyorum. Arka
daşlarımızın birçoğunun da ifade ettiği gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisi bir saldırı içindedir; 
saldırılar da birkaç odakta toplanmaktadır. Odaklardan birisi, ihtilallerle, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi kapatılmaktadır. İkincisi de, şu veya bu şekilde, basınla bir mücadele söz konusudur. San
ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile basının birbiriyle mücadele eder müesseselermiş gibi, özel
likle basın temsilcilerimizin yanlış anlamalarından kaynaklandığına inandığım bir anlayışla, ciddî 
bir sürtüşme söz konusudur. 

Bunun hiç kimseye bir faydası yoktur; ne Türkiye Büyük Millet Meclisimize bir faydası 
vardır ne de basınımıza bir faydası vardır. Türkiye Büyük Millet Meclisine gelen zarar, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin itibarını zedeleyen bir olay, aslında basının da itibarımzedeler, basını da 
küçük düşürür. Türkiye Büyük Millet Meclisinin kapatılması, hür meclisin yok olması, hür bası
nın da yok olmasıdır. Dolayısıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile basının bir probleminin olma
sı düşünülemez. 

Basın, mücadele edeceği müessese olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisini seçemez; seç-
memelidir. Bunda hiçbir hayır yoktur ve bugüne kadar olmuş olan yanlış anlamalar veya diğer 
olumsuzluklar bir yana, bundan sonra bu konuda bir uzlaşma sağlanmalıdır. 

Basınımız, Türkiye Büyük Millet Meclisini küçültmek bir yana, yüceltmeye çalışmalıdır; 
vazifeleri odur. 

Basınımızın Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsilcileri vardır. Bu konuda icap ederse 
Meclis Başkanlığımız, bu basın mensupları temsilcisi arkadaşlarımızla görüşmek suretiyle, bunla
rı aydınlatmalıdır; yani Meclisin faaliyetleriyle ilgili olarak aydınlatmalıdır, durumumuzla ilgili 
olarak aydınlatmalıdır, 

İnşallah yarın basınımız, şu boş sıraları çekip, "Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi görii-
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şülürken, Meclis sıralan boştu" diye bir manşet, umarım atmazlar. 
Bunların hepsi, hep yanlış anlamalardan kaynaklanıyor. Basın mensupların bir kısmı, zan

nediyor ki, milletvekili talebe gibi, öğrenci gibi bu sıralarda oturacak insandır. Halbuki, olay o de
ğildir. Tamam, milletvekilinin, kanun yapma görevi vardır; ama, başka görevleri de vardır. Türk 
Milleti adına görev yapan insan olarak, milletvekilinin görevinin ne olduğunu ve ne olması lazım 
geldiğini, umuyorum, basınımıza anlatabilirsek -ki, anlatabiliriz- basınımız, milletvekilinin vazi
fesinin, sadece burada oturmak olmadığını anlar ve "burada sıralar boş olabilir, burada belli sayıda 
milletvekiliyle kanun çıkarma görevi yerine getirilebilir" anlayışını benimser ve bu konudaki yan
lış anlayışından vazgeçebilir diye umuyorum. Yani, bu hususu aydınlığa •kavuşturmamız lazımdır. 
Milletvekilinin vazifesi, sadece burada oturmak değildir; komisyon çalışmaları var, Türkiye'nin 
çeşitli yerlerinde faaliyetleri var, parti faaliyetleri var, kendi araştırmaları, incelemeleri var. Şu an
da kütüphanede çalışan arkadaşımız var; hazırlık yapıyor ve belki bundan sonraki bütçede gelip 
burada konuşacak. O milletvekili arkadaşımız şu anda burada yok diye, Meclis çalışmıyor demek 
değildir. 

Bu konuda, basınımızla bir uzlaşmaya girmek suretiyle, onları Meclis faaliyetleri hakkında 
aydınlatmakta fayda olduğu kanaatindeyim. 

Değerli arkadaşlar, ihtilaller, Meclisi kapatıyor. Bu konuda da, üzülerek görüyorum ki, 
Meclis savunmasız. Yani, Meclis, ne hükmî şahsiyet olarak savunulma durumunda, Meclisi savu
nacak bir müessese var ne de milletvekillerini savunacak bir müessese var. Milletvekilinin, kendi
sini savunacak hali yok. Burada bir arkadaşımızı bahane ederek, kamuoyuna intikal ettirilen bir 
olay, bütün Meclisimizi bağlıyor; sanki bütün milletvekilleri aynı şekilde, bütün Meclis aynı şekil
de gibi bir kanaat doğuyor ve buna karşı da savunmasız bir durumdayız. Bu bakımdan, Meclisin, 
bu konularla ilgili savunma mekanizrnalanna, aydınlatma mekanizmalarına kavuşturulmasında 
fayda var. İhtilaller için bile savunma mekanizrnalanna ihtiyaç var. Ne var: Meclis kendi savunma 
birliklerini kurabilir. Meclis, yürütmüş olduğu emniyet hizmetlerini kendi Başkanlığına bağlı ola
rak yürütebilir, yürütmelidir ve bu Meclis emniyet hizmetlerinin vazifeleri arasına, bu Meclisi ko
ruma görevi de dahil edilmelidir; bu kanunen verilmelidir; bu şekilde düzenlemeler bile düşünül
melidir. , 

Değerli arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmalanyla ilgili birkaç düşüncemi -
de'arz etmek istiyorum. Bu Genel Kurul Salonunun yerleşimiyle ilgili bazı çalışmalar olduğunu, 
basııia intikal eden bilgilerden öğrenmiştik. Her milletvekilinin bu kürsüye gelerek konuşmasının 
uygun olmadığı kanaatindeyim. Bu Meclis dizaynının, milletvekillerinin konuşmalarını kendi 
oturdukları masalarda yapacakları şekilde düzenlenmesinde, hem birbirimizi daha yakından tanı
ma, görme, anlama bakımından hem zamanı değerlendirme bakımından hem de verimliliği artır
ma bakımından fayda olduğu kanaatindeyim. 

Değerli arkadaşlar, diğer bir konu da şu: Meclisimiz, maalesef, hâlâ tartışmalı bir Meclis 
haline dönüşemedi; tasdikçi Meclisler halinde çalışıyoruz. Oysa, Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
demokrasinin tecelli yeri olarak, tartışmalı bir Meclis haline dönüştürülmelidir; bunun için ne la
zımsa yapılmalıdır. Buradaki şartlar, milletvekillerinin faaliyetlere en etkin şekilde katılabilecek
leri, grup taassubundan kurtularak hareket edebilecekleri, hür vicdanlannın gereğini yerine getire
bilecekleri şekilde temin edilmelidir diye düşünüyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, özellikle, memleketimizin umumî menfaatlarını ilgilen
diren uluslararası konularda ve ülke içi problemlerde daha etkili hale getirilmelidir. Bugün, Meclis 
âdeta, yürütme organının gündemine getirdiği olaylarla tıkanmış ve bağlanmış durumdadır. Yani, 
yürütme organı veya iktidar unsurlarının, Meclisimizin gündemine getirdiği konular dışında, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi, iradesini ortaya koyacak bir faaliyetin içinde bulunamıyor; oysa, bu
lunması lazım gelir. Mesela, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye ile ilişkilerinde, hükümet kana
dı, "işte efendim, biz istiyoruz; ama, Meclis istemiyor, Senato istemiyor" veyahut "Senatonun bu 
konuda şu şekilde görü'şleri var" gibi, bizim taleplerimizi tıkamaya çalışan yöntemlere başvuru-
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yor. Aslında, biz de Meclisi bu hale getirebilirsek, hükümet için de bu bir kuvvet unsuruna dönü
şür, -

Birleşmiş Milletler, Kıbrıs olayıyla ilgili karar alıyor, Bosna-Hersek'le ilgili çeşitli olaylar 
gelişiyor, Ermenistan Azerbaycan'ı işgal ediyor; ama, Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu olaylarla 
ilgili, uluslararası boyutta tepkisini ve ağırlığını ortaya koyacak bir faaliyet içinde bulunamıyor, 
bir karar alamıyor! Bu ancak, hükümetten bir talep gelirse veya grupların hepsi anlaşarak bir karar 
alma ihtiyacı duyarlarsa oluyor. Halbuki, bunun dışında, Türkiye Büyük Millet Meclisimiz bu 
olaylarda daha etkili hale gelebilir ve getirilebilir diye düşünüyorum. 

BAŞKAN - Sayın Şemsek, sürenizi aştınız, toparlayın lütfen. 
MUHARREM ŞEMSEK (Devamla) ~ Hemen Sayın Başkanım. 
Sayın Başkanın ikazını da dikkate alarak sözlerimi toparlamaya çalışacağım; ama, Sayın 

Başkanımın da hoşgörüsüne sığınacağım. 
Değerli arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisinin üç ana görevi hâlâ yerine getirile

medi. Bunlardan birisi Anayasa, birisi içtüzük, diğeri de demokrasilerde temel olan siyasî partiler 
kanunudur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 19 uncu dönemde bu üç meseleyi halletmeden milletin 
huzuruna çıkma şansı yok. Meclisin, Anayasayı, 12 Eylül tasallutundan kurtaracak, 12 Eylül göl
gesinden kurtaracak şekilde bir anayasa; içtüzüğü, tıkanmış olan gündemimizi rahatlatacak bir iç
tüzük; Siyasî Partiler Kanununu da,1 eşit, dürüst ve adil bir seçim sistemi haline dönüştürecek bir 
seçim kanunu ile birlikte değiştirerek milletin huzuruna çıkması lazımdır. 

Huzurunuzda, içtüzükle ilgili olarak, Anayasa Komisyonu Başkanı ve üyeleri ile içtüzük 
teklifini Anayasa Komisyonuna şahsî gayretleriyle ileten Meclis Başkanımız da başta olmak üze
re, hepinize çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten, Anayasa Komisyonu fevkalade verimli bir 
çalışmayla ve üç dört madde dışında çeşitli siyasî partilere mensup komisyon üyelerinin ekseriye
tinin ittifakıyla -katıldığım için ifade ediyorum- yeni içtüzüğü hazırlamışlardır. Şimdi, gruplarımı
za ve Meclisimize düşen iş, bütçenin hemen akabinde hazırlanmış içtüzüğü çıkarmaktır. Umuyor, 
ümit ediyor ve tavsiye ediyorum ki, ilk kanun teklifi olarak, öncelik ve ivedilikle, bu içtüzüğü ge
tirerek -millet huzurunda, Sanki bu Meclis hiç çalışmıyormuş, tıkanmış, bir iş yapılmıyormuş ima
jını ortadan kaldıracak içtüzüğü çıkarmaktır; çünkü, bu içtüzükte meclisi rahatlatacak maddeler 
var. Yeni içtüzük bir an Önce çıkarılmalıdır. „ 

•Bir hususa daha işaret ederek sözlerimi bağlamak istiyorum: 
Değerli arkadaşlar, komisyon çalışmalarının da, daha verimli hale gelmesi lazımdır. Bu se

ne, Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılmış bir yanlışlığa da, huzurunuzda dikkatinizi çekmek isti
yorum. Plan ve Bütçe Komisyonunda bu sene ciddî bir hata yapıldı, hatta cinayet işlendi; ben ona 
cinayet diyorum. 

Konuyu tetkik ettiğim için'ifade ediyorum ve bu konuda TRT'dc çalışan arkadaşlarla da 
konuştum. Burada herkes, Meclis faaliyetleri TRT'dcn verilmiyor diye şikâyet ediyor. Ben, birkaç 
kere Plan ve Bütçe Komisyonu faaliyetlerini kısmen takip etmeye.çalıştım. Üzülerek ifade cdiyo-
rumki, Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi arkadaşlarımızdan bir kısmıyla, Plan ve Bütçe Komisyonu 
Başkanlık Divanı üyesi arkadaşlarımızdan bazıları -isim de biliyorum; ama, isim vermek istemi
yorum- TRT görevlilerine talimat veriyor, "biz burada gecenin saat 23.00'üne, 24.00'üne kadar ça
lışıyoruz, geç kalıyoruz, işlerimiz aksıyor, şu oluyor bu oluyor", "Ee, ne yapalım?" "Buraya ko
misyon üyesi olmayan milletvekilleri geldiği zaman, bunların konuşmalarını TRT'den vermeyin";' 
"Peki, niye?"; "TRT'den vermezseniz, komisyon üyesi olmayan milletvekilleri bütçe görüşmeleri-. 
ne katılmaz, dolayısıyla erken bitiririz" diyor. 

Mantığa bakın! Fevkalade yanlış, fevkalade sakat bir mantık bu arkadaşlar; sansürcü, bölü
cü, ayırıcı ve Yüce Meclisin itibarını gölgeleyici bir tutumdur. Huzurunuzda kınıyorum! Kim yap
tıysa biliyor kendisini, yapanlar biliyor... 

— 38 — 



T.B.M.M. B:39 11.12.1992 0 : 2 

Hemen şunu da belirteyim: Ben oraya gittiğim, zaman, bana fevkalade nazik oldular ve ön
celikle söz verdiler; kendilerine o bakımdan da teşekkür ediyorum. Yani, kendileri meseleyi biL 
dikleri için, benim dışımda bir olay olduğu için rahatlıkla ifade ediyorum. 

Bu, yanlıştır. Eğer biz kendimiz TRT'ye, "Meclisin faaliyetlerini vermeyin, milletvekilleri
nin faaliyetlerini vermeyin" diye emir ve talimat verirsek, TRT'den şikâyet etmeye hakkımız olur 
mu? 

Bu fevkalade yanlıştır. Hiç değilse bundan sonra bunun düzeltilmesini ben tavsiye ediyo
rum; Meclis Başkanlığımızın da bu konudaki yanlışlıklan yakından takip etmesinde fayda görüyo
rum. • " 

Değerli arkadaşlar, Sayın Başkanın hoşgörüsüne sığınarak düşüncelerimi bu şekilde arz et
tim. 

Bütçenin hayırlı olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Şemsek. ' ) ~ 
Son konuşmayı yapmak üzere, aleyhinde, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ahmet Dö-

külmez'i davet ediyorum. 
Buyurun Sayın Dökülmez. (RP sıralarından alkışlar) 
AHMET DÖKÜLMEZ (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye 

Büyük Millet Meclisinin 1993 yılı bütçesi üzerinde kişisel görüşlerimi açıklamak üzere huzurları
nıza gelmiş bulunuyorum. Sözlerime başlarken hepinizi hürmetle selamlarım. 

Kıymetli arkadaşlarım, Anayasanın "Başlangıç" kısmında bulunan bir ibare mevcut olduğu 
sürece bu Meclisin tam özgürlüğünden, tam bağımsızlığından söz etmek çok güç. O ve birtakım 
ilke ve kavramlar bu Anayasadan çıkarılmadıkça, her zaman, bazı çevrelerin arzusu doğrultusun
da ihtilallere müsait bir zemin var demektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin, çıkardığı kanunlara sahip çıkması lazım. Meclisin göre
vi, sadece kanun yapmak değil, aynı zamanda yaptığı bu kanunları takip etmektir. Bu Parlamento
dan geçmiş yıllarca bir Başörtüsü Yasası çıkmıştır. Her kanunun sonuna "Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür" diye bir ibare ekleniyor. Fakat, gördüğümüz kadarıyla, aradan yıllar 
geçmesine rağmen bazı gerici ve çağdışı kafalar.bu kanuna duydukları tepki dolayısıyla, ülkemiz
de, inancından dolayı başını örten genç kızlarımıza çağdaş bir zulüm uygulamaktadırlar. 

Öğrencilerden birtanesi anlatıyor. Hocası, "kızım, seni bu başörtüsü ile sınıfımda görmek 
istemiyorum. Senin bu başörtünden iğreniyorum. Ne olur dersime girme, seni yok yazmayacağım, 
hatta hiçbir şey söylemesen de, yapmasan da bedava sınıf geçireceğim; ama, ne olur sınıfıma gir
me" diye baskı yapmıştır. Kız öğrenci, "hocam, burası bir ilim yuvasıdır. Ben bir şeyler öğrenmek 
için geldim. Ne olur başörtümle uğraşma, çıkmayacağım sınıftan" dediğinde tüm öğrencileri al
mak suretiyle başka bir amfiye gitmiş, o çocuğu, orada yalnız bırakmıştır. 

Bu zulüm, Bosna-Hersek'te Müslümanlara uygulanan zulümden farklı değildir kıymetli 
kardeşlerim. 

URAL KÖKLÜ (Uşak) - Ne alakası var? 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Başörtüsüyle, bunun ne ilgisi var? 
AHMET DÖKÜLMEZ (Devamla) - Dinleseydiniz, anlardınız! 
Milletvekillerinin saygınlığını korumak Meclisin görevidir. Bu şerefli Parlamentonun şe

refli bir üyesi, geçenlerde bir kısım polis memurlarınca dövülmüştür. Kendisiyle kişisel olarak gö
rüştüğümüz bir kısım yetkililer, bu konuda duyarlılıklarını tahminimizin çok üzerinde dile getirdi
ler; ama, neticede gördük ki, sorumlulara herhangi bir ceza verilmediği gibi, iltifat sayılacak bazı 
muamelelere tabi tutuldular. Biz, kendi kendimize saygı duymazsak, başkalarından da saygı bek
lemeye hakkımız olmayacaktır. 

Ayrı bir husus da şudur: Meclis müzakerelerinin TRT'den naklen yayınını uzun bir süredir 
istiyoruz. Meclisin en büyük sıkıntısı, devamsızlıktır. Eğer, Meclis müzakereleri, TRT'nin kanalla-
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rından bir tanesinden nakledilecek olursa, devamsızlık probleminin de azamî ölçüde giderileceği 
kanaatindeyiz. 

Biraz önce bir arkadaşımın kısmen değindiği gibi, Mecliste, elektronik bir yoklama siste
minin geliştirilmesi lazımdır. Bunun için, fazla geç kalmamamız lazımdır. Bununla, hem yokla
malar dolayısıyla kaybedilen süre hem de zaman zaman müşahade ettiğimiz, Mecliste bulunma
yan milletvekillerinin yerine oy kullanılması şaibesi ortadan kalkmış olacaktır. 

Stenograf olarak görev yaparı arkadaşlarımızın çalıştıkları buralardaki daktilolar, çok eski; 
bugün itfaiye teşkilatında bile o kadar eski ve ilkel daktilolar kalmamıştır. 

Benim kanaatimce lojmanlar kaldırılsın; eğer, milletimize, devletimize, Meclis bütçemize 
10 milyon liradan fazla bir paraya mal oluyorsa, kaldırılsın. Milletvekillerine yapılacak yardımlar, 
milletvekilliği göreviyle ilgili yardımlar olsun. Bir örnek vermek gerekirse, bakanlıklarda, her ikti
dar değişikliğinden sonra kızağa alınan, orada boş oturan -tüm bilgi, tecrübe ve deneyimleriyle-, 
sadece maaş alıp zaman geçiren müşavirler var. Milletvekillerinin kendi isteğiyle, kendi seçimleri
ne bırakmak suretiyle, danışman olarak bu arkadaşlarımızdan istifade etmek imkânı vardır, 

Yurt dışına gitmedim; ama, giden arkadaşlarımın dile getirdiği bir sıkıntı, yurtdışına giden 
milletvekillerimizin, azamî ölçüde, Türk Hava Yollarını kullanmaları lazım geldiği hususudur. 
Geçmiş yıllarda, Türk Yürüyüşü diye bir eylem yapıldı; bunun Meclisimize ve milletimize ne bir 
faydası oldu ne bir yararı oldu... 

FAHRÎ GÜNDÜZ (Uşak) - Sen git de gör bakalım, faydası oldu mu, olmadı mı. 
AHMET DÖKÜLMEZ (Devamla) - Boş caddelerde dolaştığımızı basın yazdı. 
Hastanelerle ilgili bir sıkıntımız var. Benim bizzat başımdan geçti; annemi, Kahramanma

raş'ta katarakt ameliyatı yaptırdım, 2 milyon lira parayı verdim, makbuzunu aldım, getirdim, Mec
lise sundum; aradan bir ay geçti, herhangi bir haber gelmeyince araştırdım "bunu Ödeyemeyiz" de
diler. "Nasıl ödeyemezsiniz?" diye sorduğumda, "sözleşmemiz yok" dediler. Ben annemi 
International Hospital'a götürüp bu ameliyatı 20 milyon liraya yaptırsaydım, faturasını getirsey-
dim, Meclise yazık olmayacak mıydı, bu millete yazık olmayacak mıydı? Ne yapılması gerektiği
ni öğrendim ve uğraşmak suretiyle o meseleyi hallettim. Ama, hastaneler konusunda milletvekille
rinin biraz serbest bırakılması lazım. 

Kıymetli kardeşlerim, sözlerimi burada bitirirken, beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür 
ediyor, 1993 yılı Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinin tüm milletimize, Meclisimize ve Mecli
simiz çalışanlarına hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyor, hepinizi hürmetle selamlıyorum. (Al
kışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Dökülmez., ' 
Başkanlık Temsilcisi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Çorum Milletve

kili Sayın Yasin Hatiboğlu.' • 
Buyurun Sayın Başkan. 

TBMM BAŞKANYEKlLt YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Sayın Başkan, Parlamento
nun değerli üyeleri; Başkanlık Divanı adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 

1993 yılı Türkiye-Büyük Millet Meclisinin bütçesi üzerinde arkadaşlarımız çok değerli fi
kirler serd ettiler. 

Kendilerine, bu fikirlerinden azami derecede, özellikle uygulamada yararlanacağımızı, Di
vanımız adına ifade etmekten bahtiyarlık duyuyorum. 

Şimdi kalksam, "tenkitleri dinledik, rakamları ona göre düzenleyeceğiz" desem, bu olmaz. 
Bize düşen, uygulamada! rakamları, sizin arzu ettiğiniz istikamete çekmektir. Bunun eksiksiz yeri
ne getireceğimizden emin olabilirsiniz. Sayın Başkanımız da işaretle teyit buyuruyorlar bendenizi 
ki, daha da rahat ifade edebiliyorum. 

Değerli milletvekilleri,' değerli arkadaşlarımız çok kıymetli tenkitlerde bulundular. Her bi
rini ferden ferda cevaplamayı çok arzu ederim; ama korkarım ki, bir değerli arkadaşımızın, kendi-
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lerinin çok değer atfettikleri bir sualini atlamış olmanın sıkıntısıyla yüz yüze gelebilirim. O ba
kımdan, şu değerli arkadaşlarımızın şu sualinin cevabı şudur, demek yerine, tüm soruları, tüm ten
kitleri birlikte düşünerek, birlikte cevaplamanın daha faydalı olacağı kanaatinde olduğumu ifade 
etmeme müsaade buyurunuz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütçesi, dört ana 
esas üzerine müessestir. Genel yönetim, destek hizmetleri, yasama hizmetleri, millî sarayların ba
kımı ve transfer harcamaları. 

Geçen sene bütçemiz, hatırlayacağınız üzere, 815 milyar 256 milyon Türk Lirası idi; bu se
ne 1 trilyon 637 milyar 759 milyon liraya iblağ edilmiştir. Bu, ortalama yüzde 104'lük bir artıştır. 
Geçen yıl genel bütçemizin yuvarlak olarak 200 trilyon, bu seneki genel bütçemizin de yine yu
varlak 400 trilyon mertebesinde olduğunu düşünecek olursak, bu yüzde 100'lük bir artıştır. Bizim 
Meclisimizin bütçesindeki artış da, aşağı yukarı yüzde 100 civarındadır; yani, genel bütçeyi aşan 
bir artış bizim bütçemiz için söz konusu değildir. Kaldı ki, bizim bütçemizde cari harcamalar artışı 
yüzde 94'tür; yatırım harcamalarındaki artış ise, yüzde 219'dur. Arada çok önemli fark vardır. Bu 
yüzde 94'lük cari harcamalar artışının içerisinde, bazı değerli insanlarımızın zannettiği gibi, çile
keş milletvekillerinin -tırnak içi ifade ediyorum, söz benim değildir, utanarak da ifade ediyorum-
"kıyak hesabından" kaynaklanmış değildir. Bu yüzde 94'lük artışın içerisinde, bu sene istihdamına 
tevessül ettiğimiz ve muvaffak da olduğumuz, 210 yeni sekreterimiz vardır; değerli milletvekiUe-
rimizin hizmetlerine amade kılınmışlardır. 

Onun ötesinde, uzman yardımcılıklarımız vardır; onun ötesinde, müşavirlik hizmetlerinden 
istifade imkânı getirilmiştir. Yani, bu yüzde 94'lük artışın içerisinde, bütün bu hizmetler ve onla
rın giderleri de vardır. . 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; eğer sekreterlik faaliyetlerimiz, müşavirlik faaliyetle
rimiz, en tepedeki insanımızdan en tabandaki çok kıymetli hizmet erbabı hizmetlimiz olmasa, bi
zim yasama görevini eksiksiz yapabilmemiz, denetim görevini eksiksiz yapabilmemiz mümkün 
değildir. Farklı zeminlerde oturuyoruz, farklı zamanlarda konuşuyoruz, farklı mekânlarda faaliyet 
gösteriyoruz ama, bir tek hedefe yöneliktir bu; millete hizmet hedefine. O bakımdan,' bu yatırımla
ra ve bu harcamalara ihtiyaç vardır. Başkanlığımız, bu ihtiyacı hissettiği için böyle bir düzenleme
nin zaruretine inanarak huzurunuza .böyle bir tabloyla gelmiştir. 

Her sayın milletvekiline bir sekreterle yetinmiyoruz, bunun ötesinde -ifademi düzeltiyo
rum- bir sekreterle yetiniyoruz ama, yalnız sekreterlik hizmetiyle yetinmiyoruz. İnşallah önümüz
deki yılbaşından itibaren, danışmanlıkları da temin etmenin çabası içinde olduğumuzu ifade etmek 
istiyorum. Hatta biraz daha ileri giderek ifade etmek istiyorum ki, ileride seçim çevresi .faaliyetle
rine de girmeye mecburuz. 

Bu Parlamento, taşradan gelen akından kendisini kurtarabilecek ve kendisini gelişen ve de
ğişen dünya düzeninde, gerçek bir parlamenterin vicdan hesabı içerisinde bir çalışmaya sokabile-
cekse, yan desteklere ihtiyaç vardı. , 

Batı'da her parlamenterin, birden, hatta üçten, beşten fazla danışmanı olduğu halde, bize 
kendi seçim bölgesinde bir büro, bir sekreter, bir yardımcı verilmiş ya da verilecek olması, fazla 
telakki edilmemelidir. Böyle bir çalışmanın içerisinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sadece sekreteri getirip odalarına oturtmak yetmiyor; 
bunlan eğitmek de lazım. Sekreterlik bir meslektir. Ben bu vesileyle, Sayın Başkanım, senede bir 
defa bize bu kürsü düşüyor, müsaade buyurursanız bir şeyler söylemek istiyorum. 

BAŞKAN - Efendim, sizi ne kadar iyi anladığımı tahmin edersiniz... (Gülüşmeler) 
TBMM BAŞKANVEKİLÎ YASÎN HATİBOĞLU (Devamla) - Başınızda değil mi efen

dim, başınızda... 
Değerli milletvekilleri, rahmetli hocam Kayseri'de Divrikli eski müderris Ahmet Efendiyi 

rahmetle anıyorum; Kayseri sivesiyle tatlı olduğu için ifade etmek İstiyorum: "Lan oğlum, senin 
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dodaym domaldığından, ben senin omar diyeceğini anlıyom" derdi. 
Burada birşey var... Sekreter budur... Siz daha telefonu açar açmaz, sekreter, ne söyleyece

ğinizi hissedebilmeli. "Kızım falan ilçede" der demez ilk defa aklına kim gelmelidir; sekreter bu
nu kavrayabilmelidir. Sekreterlik budur. Çok iyi hukukçu olabiliriz, çok iyi mühendis olabiliriz, 
bilmem şu oluruz, bu oluruz; ama, sekreter olmak ayrı bir şeydir; bu da eğitimle olur. Kimse do
ğuştan sekreter doğmuyor; doğuştan insan doğuyoruz da, mesleklerimiz sonra, eğitilerek, geliştiri
lerek oluyor. 

Vakıa insanlık tarifleri de değişti ya; kimileri kendine göre icat ettiği ölçülere göre, "Bu in
sandır, bu değildir" diyor!. 

O ayrı, onu kendi insanlık tarifiyle başbaşa bırakıyorum! 
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Sübjektif bir değerlendirme. 
TBMM BAŞKANVEKİLl YASİN HATİBOĞLU (Devamla) - Evet doğrudur, sübjektiftir 

ve fevkalade de üzüntü vericidir. Bunu kabullenemiyoruz, kınıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, bu eğitim konusunda biz, belediyelerimize de teşekkür ediyoruz. 
Belediyelerimizin, belediye başkanlarımızın yakalarındaki rozetlere bakmıyoruz, hizmetlerine ba
kıyoruz; Çankaya Belediyemize de teşekkür ediyoruz. Refik Belendir'de bir yer tahsis ettiler, in
şallah eğitim müessesemizi oraya tesis edeceğiz ve burası hem bir dinlenme yeri de olacaktır. Bir, 
öğretmen evi vardır, olsun; hatta bir öğretmene bir ev azdır, iki ev olsun; ama, bir ev de bizim ol
sun. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Geç kaldık efendim, çok geç kaldık. 
TBMM BAŞKANVEKİLl YASİN HATİBOĞLU (Devamla) - Evet; erişir menzili maksu

duna aheste giden, tizi reftâr olanın pâyine dâmen dolaşır, 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Asla, asla. Bu beyit burada geçmez, Parlamento

nun son süratle gitmesi lazım, 100 kilometreyle gitmesi lazım. 
TBMM BAŞKANVEKİLl YASİN HATİBOĞLU (Devamla) - Peki efendim. 
Nasıl olsa kaftan giymiyoruz, koşabiliriz, dümene dolaşmayız Sayın Ergüder. 

. Değerli milletvekilleri, Yalova -Sayın Başkanımıza ben teşekkür etmek istiyorum- tesisle
rini, ben, trafik kazasından sonra, bir dönem gidip görmüştüm. 

Gerçekten, bizim bu vefakâr ve cefakâr çalışanlarımız sıkıntı içinde bana geldiler ve "Baş
kanım ne olursunuz, Köy Hizmetlerine telefon edebilir misiniz? diye sordular. "Ne olacak?" diye 
sorunca, "Çocuklarımızı denize götüreceğiz; bizim yerimiz yok. Herkes denizi parsellemiş, bizi 
koymuyorlar. Bir telefon edin de, öğleden sonra iki saat bizim çocuklar da gitsin" diye cevap ver
diler ve hemen her gün bana geldiler... 

Bu durum üzülünecek bir şeydir. Koskoca Parlamentonun emeğinin, mahsulünün, semere
sinin temeli olan, tohumu olan, tabanı olan çalışanlarına, biz, dinlenme İmkânı sağlayamazsak, 
verim alamayız. Yani, dinlendiremediğiniz beyinden üretim alamazsınız. 

Dedik ki, hiç olmazsa şu Yalova'daki Termal tesislerini, bizim insanlarımızın rahatça yaşa
yabileceği, oturabileceği, dinlenebileceği hale getirelim. 

Sayın Başkanımızın da gösterdiği hassasiyetle, orada ciddî bir çalışma yapılıyor; inşallah 
hem milletvekili arkadaşlarımız -bizden sonrakiler ve daha sonrakiler- hem de çalışanlarımız bun
dan istifade edebileceklerdir; böyle bir çalışmamız vardır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hemen hemen ağırlıklı olarak İçtüzük üzerinde durul
du; doğrudur. Bendeniz hukukçu da olduğum için, oradan hareket ederek ifadeye çalışıyorum: Ce
za Muhakemeleri Usulü Kanununuz olmazsa, ceza mahkemesinden söz edemezsiniz; ceza mahke
mesinin adil çalışmasından söz edemezsiniz. Hukuk Yargılamaları Usulü Kanununuz olmazsa, 
ciddî çalışan bir hukuk mahkemesinden söz edemezsiniz. Yani, kuruluş ve çalışmayı düzenleyen 
bir sistem olmadıkça, bir kurumdan hizmet bekleyemezsiniz. Bakınız en uzun ömürlü anayasalar 
1924,1961, 1982... Neye göre kıyas ederek uzun ömürlü diyoruz? O ayrı şey. "Millet hayatına gö-
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re bunlar uzun ömürlü müdür, değil midir? Yoksa tahminî ihtilal tarihlerine göre uzun ömürlü mü
dür, kısa ömürlü müdür?" onlar tartışılır. 

1924 Anayasasında tek Meclis vardır ve tek partili sistem vardır; bir de Dahilî Nizamname 
vardır. 1946'da çok partili sisteme geçmişiz, ama Meclisi tek partili sisteme göre hazırlanmış Da
hilî Nizamname ile yönetmişiz! Ne zamana kadar? 1956 tarihine kadar. 

1956'da çok partili sistem var; tek partili sisteme göre bir Dahilî Nizamname var! 
1960 yılına gelmişiz; bu tarihte bir ihtilal -düşman başına bile değil- olmuş, sonra bir ana

yasa değişikliği getirmişler, "Bu Anayasadır" demişler. Soramamışız bile, "Sahi mi, dinine imanı
na bu Anayasa mıdır?" diye sormaya hakkımız bile yok... "Evet, bu Anayasadır" demişler; "iyi" 
demişiz! 

« 1961 Anayasasında çift meclisli sistem gelmiş. Meclis çift, bir Senato var, bir de Millet 
Meclisi var. Anayasa değişmiş, ama Dahilî Nizamname hâlâ 1956'daki nizamname!.. Nereye ka
dar? 1973'e kadar. Allahtan, o arada Senato İçtüzüğü hazırlanmış, bir de Birleşik Toplantı İçtüzü
ğü hazırlanmış... Sene 1980 olmuş, düdük bir kere daha ötmüş... Sonra yeni bir Anayasa, yine tek 
Meclisli; ama bu defa da çift meclise göre hazırlanmış, 1961 Anayasasına göre hazırlanmış bir İç
tüzük var elimizde! Yani, çift, tek hani, bu tek mi, çift mi oynar ya çocuklar... işte böyle, elini sak
lamış, "tek mi, çift mi bil bakalım?" gibi... 

Yani bu, fevkalade üzüntü verici bir olaydır. Bunu, süratle aşmamız lazım. Şimdi, düşüne
biliyor musunuz, bu Meclisin çalışması tüzükle olacak; daha başında, "toplantı yetersayısı nedir?" 
bunun için Anayasamn 96 ncı maddesine bakacaksınız! Karar yetersayısı nedir? Anayasanın 96 
ncı maddesine bakacaksınız!.. 

îşte, Başkanlığımız, bütün bu çelişkileri ve yetersizlikleri gördüğü için, daha gelir gelmez, 
19 uncu dönemin başından itibaren, tam sürat, tüzüğü hizaya getirmeye, yeni bir tüzük hazırlama
ya gayret etmiş ve tüm grupların gerçekten takdire şayan katkıları olmuştur. Bundan dolayı kendi
lerine teşekkür ediyorum. 

Değerli Başkan, sayın milletvekilleri; "bu İçtüzükte yenilikler nedir, ne vardır?" bunların 
detayına girmeyeceğim, bir iki cümleyle, yenilikleri ifade edeceğim. 

Yenilikler: Anayasaya - uygunluk sağlanıyor." "Grubu olmayan partilere de, grup sözcüle-
riyle, kişisel sözcüler arasındaki bir süre kadar süre verelim" diyoruz. Yani, eğer, partiler demok
rasinin vazgeçilmez unsurları ise, bir parti mensubu bir sayın milletvekili de Genel Kurulda ise, 
"senin grubun yoktur" diye onun sözünü çok aşağılarda tutmanın, çok yukarılarda bir fayda getire
ceğine ben inanmıyorum. 

Sonra, grup ölçüsü de izafidir. Niye, 20 kişi grup olur da, 10 kişi grup olmaz? Niye 30 kişi 
olmaz da, 20 kişi olur? . 

Yani, neresinden bakarsak bakalım, aslolan, milletin temsilciliğidir. Bu, ferden ifa edilir; 
bu, grupla ifa edilir. Bu bakımdan, bir söz imkânı getirilecektir. 

Tekriri müzakere müessesesi vardır. Bu komisyonlarımızda var; ama Genel Kurulumuzda 
yapılmıyor. Bazen öyle oluyor ki, çok büyük bir kanunun bir fıkrası kaçıveriyor buradan. Onu dü
zeltmek için ne yapacaksınız? "Geçti efendim..." Yeni bir kanun teklifi veya tasansı gelecek; işte 
falan maddenin, yok çerçeve maddeydi, yok pencere maddeydi, birtakım yeni kanun teklifleriy-
le,tasanlarıyla o hatayı düzelteceksiniz!.. İşte, bunu önleyelim diye, bir tekriri müzakere yolu geti
riliyor. 

Arkadaşlarımızın üzerinde ağırlıkla durdukları bir başka husus da, denetim müessesesidir. 
Hükümetimiz, sağ olsun, denetimden vesaireden kaçmıyor. Bakınız, Sayın Gönen, sabahtan beri 
burada bizi dinliyor; ama sistem yanlış. Biz, bunu düzeltelim de, şu sözlü somları etkili hale geti
relim diyoruz. Onun için ne yapacağız? Sayın soru sahibi burada yoksa, cevabı zabıtlardan takip 
etsin diyoruz. Yani, soru cevaplansın. Sayın bakan, iki defa, üç defa üst üste nida edilmekle, mah
kemelerde bile "Avukat Halil Orhan Ergüder..." nida ederler; "Halil Orhan Ergüder, gelmediğini 
binriida anlaşılmakla, dava gıyaba bırakılmıştır" denir idi. Eh! şimdi, sayın bakan binnida, gelme-
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diyse, ona bir ceza vermeliyiz. Nedir o ceza? Ben biraz da, latife olsun diye ceza diyorum, sayın 
soru sahibi, şuraya kürsüye çıkıp, söz söyleme hakkı iktisap etmeli, yani burada konuşmalı. Böyle 
bir yöntem, zannediyorum etkili olacaktır. 

Bir başka konu: Komisyon divanlarımızın kuruluşunda da sıkıntılar oluyor değerli millet
vekilleri. iktidarlar aralarında anlaşarak, muhalefetteki insanları komisyonda, özellikle komisyon 
divanında etkisiz koyuyorlar. 

İnşallah, kuvvet oranlarına göre, divanın oluşumunda da, iktidarda olmayanlara imkân ge
tirilmiş olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yasama konusunda arzı malumat ettim; denetim ko
nularını kısaca geçiyorum. 215 adet kanun tasarısı, 224 adet kanun hükmünde kararname, 548 
adet kanun teklifi gelmiş. Kanun tasarılarından 67 adedi, kanun tekliflerinden 54 adedi kanunlaş
mış; bugüne kadar 556 adet sözlü soru Önergesi gelmiş 112 adedi cevaplandırılmış; 578 yazılı so
ru önergesinin 434'ü cevaplandırılmış; 24 genel görüşmenin 15'i kabul, 9'u ise gündemdedir; 12 
meclis soruşturması önergesinin'4'ü kabul edilmiş, 8'i reddedilmiş; 75 Meclis araştırması önerge
sinin 10'u kabul, 2'si reddedilmiş, 63'ü gündemdedir; 13 gensoru önergesinden 2'si, ilgili bakanın' 
istifası sebebiyle düşürülmüş, 11'i de reddedilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, üzerinde en çok durulan hususlardan birisi de, naklen yayın konu
sudur. 

Sayın Başkanımız ve Başkanlık Divanımız bu konuda hassasiyet gösteriyorlar. Divanımız 
hassastır; bu konuyu takip etmek üzere bir eleman da görevlendirilmiştir; TRT'den eskiden tanıya
caksınız, Sayın Kuranel. TRT ile temaslar devam ediyor. 

Bu nasıl olacaktır? Onun uzun bir teknik izahı var, ben vaktinizi almayayım. Ya TRT'nin 3 
üncü kanal aynen alınacak ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisinde yahut Meclise bağlı; 
ama dışarıda bir stüdyo kurmak suretiyle bu yayın gerçekleştirilecektir. Kimi grup mensubu arka
daşlarımızın bana bazen sitemkâr, bazen de latifeli takılıyorlar, diyorlar ki, "Yahu Başkan, bu 
TRT'ye bakıyoruz, belli bir sınıra kadar geliyor, orada mayın varmış gibi, öbür tarafa geçip bir 
türlü kamerayı döndürmüyor. Bu ne olacak?" Hatta, talepte bulunacaklar, diyecekler ki, "şu grup 
yerleştirmelerini gruptaki sayılara göre yeniden yapalım. Şu televizyonun, sanki sabit televizyo
nun gözünün önüne, merceğinin önüne bir de biz oturalım" demek istiyorlar arkadaşlar! 

Ona gerek kalmayacaktır, inşallah bu naklen yayın gerçekleşecek; 
Değerli arkadaşı m-Şemsek'in komisyondan vaki serzenişine de fırsat kalmayacak; çünkü, 

bizim naklen yayınımız, sadece Genel Kurulu değil, komisyon çalışmalarını, grup çalışmalarını da 
yapacak. 

Diyeceksiniz ki, "Peki, anladık da, televizyon bu kadar her işe karışacaksa, şu bizim çiğ-
köfte işini çekerse ne olacak?" 

Eh, artık oraya göndermeyeceğiz! Sayın Daçe, bu konuda tedbir alacağını oradan işaretle 
işmar buyuruyorlar! O, bir daha olmayacaktır... ' 

MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) - Sayın Başkan, çok abartıldı, konu maksadını aştı. 
TBMM BAŞKANVEKİLİ YASİN HATİBOĞLU (Devamla) - Tabiî efendim, o yanlıştır. 

Evvela Başkanlık olarak görüşümüz şudur : Orada yapılması yanlıştır; ama habbeyi kubbe yap
mak da, ayrıca yanlıştır. Yani, bu iki yanlışı da vurgulayarak ifade etmek istiyorum, bunu ifade et
meye mecburuz. Yani, birileri fırsatçıdır diye, bizim burada meseleye fırsatçılıkla yaklaşmamız 
doğru değildir. O bakımdan yanlıştır; ama şundan endişe etmek lazım : Biz bunu örnek haline, ge
lenek haline getirirsek, yarın birileri de sünnet merasimi düzenler diye korkarım! O bakımdan, bu
na da fırsat vermeyelim. 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) - Koalisyondaki uyum kıskanıldı Sayın Başkan!. 
TBMM BAŞKANVEKİLİ YASİN HATİBOĞLU (Devamla) - Aman efendim, şimdi koa

lisyondaki uyumu kutlamak için şampanya falan patlamasın, aman ha Sayın Müftüoğlu! 
Değerli milletvekilleri, Parlamentonun itibarı konusunda da bir iki söz söylememe izin ve

riniz lütfen. Bendeniz, Sayın Başkanım hassasiyet gösteriyorlar, özellikle ve böyle tecvide de dik-
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kat ederek, Plan ve Bütçe Komisyonu diyorum efendim. 
BAŞKAN - Size yakışıyor efendim. 
TBMM BAŞKANVEKİLÎ YASİN HATIBOĞLU (Devamla) - Plan ve Bütçe Komisyo

nunda da arz etmiştim. Parlamentonun itiban, gerçekten çok önemli. Siyasî iktidarlarımızın itiban 
da çok önemli; ama yani bir siyasî iktidar yıpranır giders'e, bu Parlamentonun sinesinden bin tane
si daha gelir; ama Parlamentonun itibarı zayıflar giderse, hiçbir siyasî iktidar, bünyesinden, bir 
parlamento çıkaramaz. O zaman, parlamentolan başkaları getirir! 

Bunu niye arz etmeye çalışıyorum? Buna biz dikkat etmek zorundayız, buna basın dikkat 
etmek zorundadır. Ben hatırlıyorum, 9 ay girdim içeri... Ben girmedim; ama, beni götürdü soktu
lar; 9 ay sıkıntısını biz çektik; ama basın da çok şikâyetçiydi, dertliydi; "Yazamıyoruz, resimleye-
miyoruz, konuşamıyoruz" diyordu ve şikâyeti bu Parlamentoya idi; "Bizi kurtann" diyordu... 

Şimdi, "Bizi kurtarın" dediğiniz bu kutsal yeri "batırsınlar" diye, ona buna, affedersiniz 
ama, çanak tutmanın bir alemi yoktur. 

Basınımız akıllı davranmalıdır. Parlamentonun itiban, her kurumun itibannın üstündedir; 
öyle olmalıdır, orada tutulmalıdır. Yoksa olmayız. Bizim olmamamız önemli değil; bu Kurum ol
mazsa olmaz; biz olmazsak olur. Nitekim de oldu ve nitekim olacak; ama bu kurum olmazsa ol
maz. Buna da hepimizin sahip çıkması lazım. Önce milletvekilleri olarak bizler sahip çıkmalıyız. 

Bendeniz misal vermiştim : Şimdi, diyelim ki, bir ana caddenin üzerinde çok işlek bir yer
de "park edilmez" yasağı var; bir değerli milletvekili arkadaşım kendi arabasının camındaki mil
letvekilliği plakasına güvenerek oraya arabasını park etmemelidir. Bütün kurumlarımızın parklan 
kendilerine açıktır. Bunu niye söylüyorum? Park ettiği zaman bir polis memuru geliyor "Beyefen
di kaldınn bunu buradan" diyor. Söylerken belki biraz da kaşıyarak söylüyor "kaldınn" falan di
yor... Öteki de milletvekili, diyor ki, "yahu..." Onun için, biz dikkat etmeliyiz. 

Bakın, çok enteresan bir örnek vereyim: Bendeniz Sayın Başkanımızı temsilen yurt dışına 
gidiyordum; VIP salonunda, beni uğurlamak üzere, nezaket göstermiş o ülkenin büyükelçisi, gel
miş, konsolosuyla birlikte... İnanır mısınız, o salona girdik, 10 yaşında, 12 yaşında, 15 yaşında, 18 
yaşında çocuklar -koltuklara tam da oturmuyorlar, herhalde yeni oturma modası bu- koltuklann 
tam şöyle ucuna oturmuşlar, geriye iyice yaslanmışlar, ayaklannı da... Oturmuşlar -kan dolaşımla-
nnda bir sıkıntı mı vardır nedir bilmiyorum, böyle düz oturuyorlar- hiç kimse kıpırdamadı. Elçi 
benden önce gitmiş, ben girer girmez elçi kalktı bana yer gösterdi. Hiç mümkün değil, kimse ye
rinden kıpırdamadı. 

Bunlara bir düzen vermemiz lazım. Yani, hangisi milletvekillerine açıktır, hangisi kapalı
dır... 

Şimdi, Başkanlık Divanı üyesi bir Başkanvekili olarak bendeniz gidiyorum; bakıyorum, 
bir hanımefendi geliyor, soldaki, sayın bakanlara aynlmış olan yer açılıyor o hanımefendiye. O 
hanımefendi, sekreter midir yahut sayın bakanlarımızın muhterem eşleri midir bilmiyorum; ama 
onlara açılıyor, biz Divan üyeleri gidiyoruz, beride, o kalabalıkta oturuyoruz; işte, o yan oturan 
çocuklarla birlikte! Yani, bunlara bir bakmamız lazım. 

Meseleyi buraya getirmişken, eski milletvekillerimize -bendeniz bir Divan toplantısında da 
arz etmeye çalışmıştım- şu localarda yer vermemiz lazım; lokantalanmızda imkân vermemiz la
zım; VIP salonlarında imkân vermemiz lazım. Bu insanlar, emek vermiş insanlar... Bu insanlar, 
gerçekten, millete hizmet ederken, milletten önce kendilerini geçirebilmiş, ona göre tedbirlerini 
alabilmiş olsaydı, zaten, benim verelim dediğimiz o yerleri, alırlardı, elde ederlerdi. Bunlara say
gılı olmamız lazım. 

Değerli Başkan, sayın milletvekilleri; bendeniz, "Parlamentonun itiban" derken, milletve
killerinin dikkat edeceği hususlar dedim; siyasî iktidarın dikkat edeceği hususlar da vardır. 

Bakınız, hep dile getiriyorlar, Sayın Başkanımızın çok hassas olduğunu bildiğim için rahat 
arz ediyorum: Bir milletvekili arkadaşımız dövülmüştür. 

Lütfen, demeyiniz ki, "Temcit pilavı gibi ikide birde buraya getiriyorsunuz." 
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Bu, temcit pilavı değildir. Bu bir milletvekilidir... Yani, bu, 450 milletvekilidir... Efendim, 
bir ona oldu, başkasına olmaz!.. 

Olur. Yanlış hatırlamıyorsam, bakınız Sosyaldemokrat Halkçı Partinin zannediyorum, Ge
nel Sekreter Yardımcısı -ki bir yazılı som önergesine de konu olmuştur; Sayın Akarcalı yazılı som 
haline getirmiştir- SHP Genel Sekreter Yardımcısı Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un başına 
gelenlere bakın. Sayın Kul, tesadüfen İstanbul'da imiş, siyasî Şubenin gözaltına aldığı 16 kişinin 
akibetini sormuş, Meclis rozetini göstermiş; "Türkiye Büyük Millet Meclisine güvenmiyoruz; ya
rısı anarşist, öbür yarısı PKK'lı" cevabını almış. . , ' 

Buna dikkat buyurunuz! Sulukule'den geçerken orada oynayan çocuklardan biri söylüyor 
değil; bu, bir karakol da söyleniyor... "SHP'liye söylenmiş..." Hayır, parlamentere söylenmiştir. 
Bu, budur yani! (Alkışlar) Sayın Kul sinirlenmiş, -Allahtan ki'cinnet geçirmemiş- "Demokrasi 
karşıtı bir güçsünüz" diye karşılık vermiş. Öyle ya, milletvekili olduğunu bile bile böyle bir mua
meleye mamz kalınca, bu muamele nereden doğar? Antidemokratiklikten doğar. Sayın Kul da çok 
güzel bir teşhiste bulunmuş. Mesleği nedir bilemiyorum, doktorluk mudur?., iyi teşhis etmiş. Ya
ni, en azından psikologdur ve ne demişler, biliyor musunuz -çok üzüntü verici bir şeydir- demişler 
ki, "Öyle olsaydık, sizi kommazdık; belediyenin itlaf ekiplerine teslim ederdik!" 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Ne demiş?.. 
TBMM BAŞKANVEKİLİ YASÎN HATİBOĞLU (Devamla) - itlaf ekiplerine, yani ya 

kurşunla, çifteyle vumrlardı ya hazırlanmış zehir mamalarını yuttururlardı; yani, sokaklarda öldü
rürlerdi! 

istirham ediyorum; bu, bir Ömer Faruk Ekinci meselesi, bir Kul meselesi değildir... 
Ben şimdi burada, Başkanlık Divanı adına konuşan parlementer bir arkadaşınız olarak ifa

de ediyorum, istirham ediyorum: Sayın gruplarımız -şu meseleyi bırakın, Ömer Faruk Ekinci me
selesini- şu meselenin üzerine gidin lütfen. Gidin, tahkik edin... Sayın içişleri Bakanımız gitsin 
bunun üzerine; Sayın İçişleri Bakanımız bunun üzerine gitmiyorsa, biz içişleri Bakanımızın üzeri
ne gidelim.. -

HALİL ORHAN ERGÜDER (istanbul) - Bravo, bütün mesele burada. 
TBMM BAŞKANVEKlLl YASİN HATİBOĞLU (Devamla) - Başka türlü olmaz. 
Değerli milletvekilleri, şu, bu yok. Meramımızı anlatamıyoruz galiba. İhtilallere neden kar

şıyız? Millet iradesine saygı göstermediğinden. Millet iradesini kim temsil ediyor? Milletvekili 
temsil ediyor. Bu davranış, bir ihtilalin küçültülmüş şeklidir; burada da millî iradeye saygı yok. 

Biz Başkanlık Divanı olarak hassasız; ama ne yapalım ki 15 kişiyiz... 15 kişiyle aldığımız 
bir kararı nasıl icra ederiz! Bildiğiniz bir yol varsa söyleyin... İnanın, sizi yormadan, üzmeden, kır
madan biz o işi yaparız. Açık söylüyorum, biz o işi yaparız; ama sistem belli, buyurun: "Milletve
killeri iyice yüzsüzleşti." 

İnsaf etmek lazım... Bu milletvekilleri zaten yüzsüzdü; ama işte biraz idare ediyorlardı; 
ama şimdi iyice yüzsüzleştiler! 

Bu, hepimize. Bundan yalnız Sayın Türkân Akyol müstesna, o da milletvekili olmadığı 
için, O kurtardı!.. Ben şu yazı çıktıktan sonra, hep düşündüm, merak ettim, "Sayın Gmp Başkan-
vekillerimiz ne yaptı acaba?" diye. 

Değerli kardeşlerim, biz bu Parlamentoya sahip çıkarken, gmp başkanvekillerinin ayrıca
lıkları var... Nimet, külfet dengesi diye de bir şey var... Konuşursunuz, "gmp başkan vekili var, o 
konuşur!..." Peki, grup başkanvekili konuşsun. Arabaya binecek olursunuz, "grup başkanvekili 
var" buyumn binin! Protokolde oturacak gmp başkanvekili; buyumn, hayırlı olsun, otumn. Bunlar 
nimet; ama şu söylediğim, külfet. Nimet ve külfet dengesini sağlayamazsanız, gmbunuza da inan
dırıcı olamazsınız. Bütün gmplar için söylüyorum, bunlar için ne yaptınız? 

Sayın Şendağ, burada bir sürü gazete kupürü okudu, üzüntülerine aynen katılıyorum; ama 
grup başkanvekillerimizi de göreve davet ediyorum : Parlamentoyu komyun, üyelerinizi koruyun. 
Sayın Daçe, üyelerini düşünürken, kesinlikle şu sıradan öte tarafını düşünemez, düşünmemelidir. 
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GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) - Başkanlık Divanının görevi değil mi efendim? 
TBMM BAŞKANVEKlLİ YASİN HATİBOĞLU (Devamla) - Başkanlık Divanı,, üzerine 

düşeni yapıyor. Sayın Müftüoğlu, bu, sadece falan grubun işi de değil, onu peşin söyledik; yani, 
şunları görünce, grup başkanvekillerimiz de gayrete gelmelidir, çabaya düşmelidir. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Grup başkanvekilinin yapacağı bir şey yok ki, burada. 
TBMM BAŞKANVEKlLİ YASİN HATİBOĞLU (Devamla) - Var efendim; Hükümetle te

ması olur, sayın bakanlarla teması olur... 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Yalnız, kendi grubunu müdafaa etmiş durumuna düşer; halbuki, 

bütün grupları Başkanlık Divanı temsil eder. O bakımdan, görev Başkanlık Divaninindir. 
TBMM BAŞKANVEKlLİ YASİN HATİBOĞLU (Devamla) - Sayın Güney, birlikte hareket 

edilebilir. Bizde bir söz vardır "Ağanın canı isterse tekeden köremez çıkarır." 
Şimdi, sayın grup başkanvekillerimizi, görevlerini yapmıyor diye niteliyor değilim; haşa, ten

zih ederim. Yani, çok yaptığınız şu görevler arasına bunu da bir yazın demek istiyorum.) 
Sayın Başkanım, sabrınızı taşırdım... 

BAŞKAN - Aman efendim, çok istifadeli oldu. 
TBMM BAŞKANVEKlLİ YASİN HATİBOĞLU (Devamla) - Genel Kurula... 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) - İçtüzükle ilgili çalışmalar hakkında bilgi... 
TBMM BAŞKANVEKlLİ YASİN HATİBOĞLU (Devamla) - Özür diliyorum, arz ede

yim efendim. 
Bütün bu çalışmalardan sonra, Anayasa Komisyonumuz, hızlı bir çalışmadan sonra raporu

nu hazırladı, Başkanlığa takdim ettiler. Bütçeden hemen sonra -bağlayıcı olsun diye de buradan 
ifade ediyorum- saym üyelere İçtüzüğümüz dağıtılacaktır. Katkılarınızı ve süratli gayretlerinizi 
bekliyoruz. 

Ayrıca bir şeyi ifade edeyim : Bu naklen ve canlı yayın konusunda İçtüzüğe bir de hüküm 
kondu ki, Başkanlık Divanına görev yüklenmiş olsun, savsanmasın diye. 

Beni dinlediğiniz'için hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Hatiboğlu, bu aydınlatıcı, doyurucu muhteva ve üslup itibariyle veciz 

konuşmanız için teşekkür ederiz. 

Efendim, gruplar adına, Komisyon, şahıslar adına ve Başkanlık adına yapılan konuşmalar 
tamamlanmış bulunmaktadır. 

İçtüzüğün 61/5 maddesi gereğince ve uyarınca soru sormak isteyen sayın üyelerin tespitine 
başlıyoruz. 

İlk olarak Sayın Ergüder, Sayın Şahin, Coşkun Gökalp, Sayın Dumankaya, Sayın Özüberk. 
HANNAN ÖZÜBERK (Gaziantep) - Bu tarafa bakmıyorsunuz. 
BAŞKAN - Efendim, sofranın tatlısı gibi, iktidar grubunu sonraya bıraktık. Ayrıca, ağa

mız, dostumuz tabiî. 
Başka soru sormak isteyen var mı? Yok. 
Soru sormak isteyenleri tespit işlemi bitmiştir. 
Buyurun Sayın Ergüder. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Sayın Başkan, teşekkür ederim. 
Amacım, Yüce Meclisi biraz daha yükseltmek; ama işlemeyen çarklara da yağ dökmek. 
1. Teşrifat veya kavas olarak adlandırılan, Batı'da ofis boy ve boy/bel dediğimiz, Parla

mentonun içinde çalışan, terbiyeli ve müşekkel 6 tane centilmen var, 4'ü sağır ve dilsiz değildir. 
2'si sağır ve dilsizdir, gizli celselerde emredersiniz, onlar gelir. Bu değerli insanların kadrolarının, ' 
kendi vakar ve haysiyetlerine uygun şekilde tanzimini düşünüyor musunuz? Yani, odacılık sıfatın
dan kurtarılmasını düşünüyor musunuz? Frak giydirdiğimiz insanı odacılık kadrosunda tutmamalı
yız. 

2. Kültür ve görgüleriyle halen milletvekillerine hizmet eden bazı sekreterlerin, bu hiz
metlerde faydalı olmadığı, kültür ve fizik noksanlığı nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisine 
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akort olamadıkları sabittir. Bunlann kıyafetlerinin ve kültürlerinin milletvekili dizaynı şeklinde 
uygarca yeniden eğitime tabi tutup atama yapmak istiyor musunuz? 

3. Israrlarınıza rağmen, Sayın Başkan -salonda bulunuyor- milletvekili lokantasının, yine 
başkaları tarafından her gün işgal edildiği ve milletvekillerinin aç olarak öğleden sonraki toplantı
lara devam ettiği bir hakikattir. Eğer, bu işgal devam edecekse, üçüncü bir lokantayı, sadece mil
letvekilleri doysun diye yeni bir lokanta kurmayı düşünüyor musunuz? 

4. Maaşlarımız, Parlamentodaki yaşantımız ve çalışmalarımız hakkında haksız ve ağır it
hamlar karşısında bırakılmamıza daha ne kadar müsaade edeceksiniz? ' , . ~ 

Eğer, siz bizim hukukumuzu, vakar ve haysiyetimizi korumazsanız, biz bizzat ihkakı hak
ka gidebiliriz... ' 

BAŞKAN - "Gidebilir miyiz?" Soru olacak. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Gidebilir miyiz? 
Onun için, rica ediyorum, artık sokaktaki çocukların, belediye çöpçülerinin ağzında dola

şan, "milletvekili" sözünü zemzem suyu ile yıkatıp ve bizim layık olduğumuz şekilde yaşamımızı 
temin edin. 

BAŞKAN - "Cek misiniz?!.." 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Edecek misiniz? 
5. Şu dakikada benim fotoğrafımı çeken Türkiye Büyük Millet Meclisinin kamerasıdır, 

doğru. 
BAŞKAN - Doğrudur. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Demek ki Yüce Meclis ve onun forslu Başkanı, 

şu dakika Hürriyet Gazetesinden ödül alan kendisi, resen icra edemiyor mu? 
"Ben Parlamento Başkanı olduğum zaman TV'yi buraya sokacağım" demenize rağmen, 

maalesef TRT gelmedi. 
_ O halde bunu profesyonel yapıp, devamlı fotoğraflarımızı çekip ve bunları bedeli mukabi

linde bize verin, Vakfa da parasını verin. 
Kimseye muhtaç olmadan kendi haysiyetimizi ve vakarımızı kurtarma çalışmalarına müsa

ade edecek misiniz? 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Çok teşekkür ederim Sayın Ergüder. 
Sayın Gökalp, buyurun. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Soracağım soruyu Sayın Ergüder bir bakıma sordu. Ger

çekten, Mecliste burada çalışan hizmetli kadrosunda bulunan 6 tane personel var. Bunlann hiz
metli kadrosundan memur kadrosuna geçmesi için herhangi bir çalışma var mı? 

Bunun ötesinde, yine TRT'nin iktidar partisine verdiği önemin yanında, demokrasinin vaz
geçilmez unsurları olan muhalefetteki diğer siyasal partilere de yer verecek midir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Dumankaya. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, basında milletvekilleriyle ilgili bazı 

konular yer almıştır. • 
Birincisi, 'International HospitalHastanesini milletvekilleri otel diye kullanıyor" şeklinde -

yer almıştır. 
Şimdi, bu şekilde kullanan üyeler var mıdır, yoksa Başkanlık Divanı olarak, Meclis Başka

nı olarak, bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu konuda bir açıklama yapmayı düşünüyor musunuz? 
Aynı şekilde, yine basında yer alan bir habere göre, bazı milletvekilleri 18 milyon liraya 

gençlik aşısı alıyorlarmış. 
Böyle bir milletvekili var mıdır? Eğer yoksa, bu konuda bir açıklama yapmayı niçin düşün-
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mediniz? Milletvekillerini bu olaylar zedelemektedir. 
Bu bakımdan, bu konular üzerine bundan sonra daha hassas gitmeyi düşünüyor musunuz? 

Veyahut da böyle bir durum varsa, Meclisçe onların parasını ödememeyi, onları reddetmeyi düşü
nüyor musunuz? 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Dumankaya. 
Son olarak Sayın Özüberk; buyurun. 
HANNAN ÖZÜBERK (Gaziantep) - Sayın Başkan, evvela Sayın Meclis Başkanımıza ve 

heyetine sonsuz sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 
Yüce Meclisten, evvela Sayın Başkanımızdan ve sizlerdenbizim milletvekili olarak temen

nimiz şudur: Gazeteciler her gün milletvekillerinin aleyhinde çeşit çeşit yazı yazmaktadırlar. Biz 
buraya, memleketimize, hemşerilerimize, vatanımıza hizmet etmek için geldik. Buraya gelen arka
daşlarımızın hiçbirisi maaş için gelmedi; ama hep söylüyoruz, aldığımız aylıklar hiçbir zaman için 
bizi ikinci aya ulaştırmamıştır. Ben şahsen 4 sene belediye başkanlığı yaptım; ne aylığım var, ne 
harcırahım var, ne de yolluğum var. 

ikincisi: Sayın Başkanvekilimiz konuşurken "arabaları park yasağı olan yerlere park ediyo
ruz" dedi. Ben bir gün arabamı bir kaldırıma park ettim, 20 arabayı yan yana koysanız sığacak ka
dar geniş bir yerdi; geldiğimde arabayı yerinde bulamadım; üzerinde de "Türkiye Büyük Millet 
Meclisi-Milletvekili" yazan araç kartı vardı. Arabayı çekip götürmüşler. Emniyet Müdürünü ara
dım ve sordum; "Siz bir görev kartı veriyorsunuz, bir memur arabasına asıyor, bu arabayı cadde
nin üzerine park ediyor; ama o arabayı çeken bir memur olmuyor. Bizim arabalarımızın önünde 
de kart var. Acaba Türkiye Büyük Millet Meclisinin kartının, senin verdiğin o kart kadar önem ve 
ehemmiyeti yok mu?" dedim. Sayın Meclis Başkanına da arz ettim, dilekçe verdim. Arabam cad
denin üzerinde değil, kaldırımda ve 20 arabayı yan yana koysan sığar; oradan çekip götürüyorlar 
bir milletvekilinin arabasını. 

• Bir milletvekilinin şerefi ve haysiyeti var. Milletvekillerinin şeref ve haysiyetini bir gazete
ciye veyahut bir polis memuruna rencide ettirmemek için gayret gösterin ve bizi müdafaa edin. 

Arz ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özüberk. 
Böylece sorular tamamlanmıştır. 
Sayın Başkan, malumu âliniz, yazılı cevap vermek imkânınız da vardır, takdir sizindir; bu

yurun efendim. 
TBMM BAŞKANVEKİLÎ YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Sayın Ergüder, yazılı cevap 

tatmin eder mi efendim? 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Zatı âliniz vakit kaybeder diye söylüyorum. Bi

zim için de argüman olur. 

TBMM BAŞKANVEKİLÎ YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Peki. 
Sorular gerçekten teferruatlı cevaplandırmayı gerektirir niteliktedir. Arkadaşlarımız mut

main olsun diye yazılı cevap vermek istiyorum. 
Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekür ederim Sayın Başkan. 
Sayın milletvekilleri, böylece Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi üzerindeki görüşmeler 

tamamlanmış bulunmaktadır. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Bölümlere geçilmesi kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum: x 

i. r- Türkiye Büyük Millet Meclisi 1993 Malî Yılı Bütçesi 

- 4 9 - > 



T.B.M.M. B:39 11.12.1992 0 : 2 

A-CETVELİ 

Program 
Kodu' Açıklama' Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 627 555 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Yasama Hizmetleri 774 392 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Millî Sarayların İdare ve Korunması . .* 200 275 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 35 537 000000 
BAŞKAN-Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 1637 759 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 1993 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. -Türkiye Büyük Millet Meclisi 1991Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisi 1991 malî yılı kesinhesabının bölümlerine ge
çilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum: 
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Genel Ödenek Toplam 
Prog. Açıklama Toplamı Harcama 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 146 614 244 000 140 012 656 600 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111 Yasama Hizmetleri - 233 639 425 000 . 219 380 992 200 
'BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

112 Millî Sarayların İdare ve Korunması 42482530 000 35 741366 600 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan 
Transferler 

6 779 756 900 6730 725 900 
BAŞKAN-Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

990 Özel Ödeneklere ilişkin Hizmetlerin Yürü
tülmesi 

*' .4161114300 4159453800 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
TOPLAM 433 677 070 200 406 025 195100 

BAŞKAN-Kabul edenler... Etmeyenler... , 
Kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 1991 Malî Yılı Kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
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Demokrasimize, Parlamentomuza, partilerimize, millctvekillerimize ve mensuplarımıza 
hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. (Alkışlar) 

B) CUMHURBAŞKANLIĞI 
1. - Cumhurbaşkanlığı 1993 Malî Yılı Bütçesi 
2.-Cumhurbaşkanlığı 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, programımıza göre Cumhurbaşkanlığının 1993 malî yılı 
bütçesiyle, 1991 malî yılı kesinhesabımn görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Sayın Temsilci yerlerini almışlardır. 
Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerinde söz almış bulunan sayın üyeleri arz ediyorum; 
Refah Partisi Grubu adına Erzurum Milletvekili Sayın Lütfü Escngün, Sosyaldemokrat 

Halkçı Parti Grubu adına Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Kerimoğlu, Anavatan Partisi Grubu 
adına İstanbul Milletvekili Sayın Adnan Kahveci, Doğru Yol Partisi Grubu adına Nevşehir Millet
vekili Sayın Osman Seyfı ve Balıkesir Milletvekili Sayın Cemal Öztaylan, Cumhuriyet Halk Parti
si Grubu adına Ankara Milletvekili Sayın Ali Dinçer. 

Şahıslan adına; lehinde Tokat Milletvekili Sayın İbrahim Kumaş, aleyhinde Sivas Millet
vekili Sayın Abdüllatif Şener, Balıkesir Milletvekili Sayın Melih Pabuççuoğlu. 

Şimdi ilk sözü, Refah Partisi Grubu adına Erzurum Milletvekili Sayın Lütfü Esengün'e ve
riyorum; buyurun Sayın Esengün. (RP sıralarından alkışlar) 

RP GRUBU ADINA LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerinde Refah Partimizin görüşlerini açıklamak üzere huzurunuzda
yım. Hepinizi şahsım ve Grubum adına saygıyla selamlıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanı üzerinde tartışmaların devam 
ettiği bir ortamda bu bütçeyi görüşüyoruz. Yapılan tartışmaların kaynağı, her ne kadar Sayın 
Cumhurbaşkanının sürdürdüğü tavır ve uygulamalar ise de, sorunu daha geniş bir çerçevede ele 
almak gerektiği kanaatindeyim. 

Cumhurbaşkanlığı, özellikle 27 Mayıs İhtilalini takip eden günlerden başlayarak, günümü
ze kadar, seçimiyle yetki ve görevleriyle ve tarzı hareketleriyle hep tartışılmış ve gündemde kal
maya devam etmiştir. Bu tartışma, öncelikle anayasalardan kaynaklanmaktadır. Türkiye, 1961 yı
lından beri, tepki anayasalarıyla yönetilmektedir. 1961 Anayasası, 27 Mayıs öncesi Demokrat 
Parti icraatına tepki olarak hazırlanmış; ancak, çokkısa bir süre sonra sıkıntılar ortaya çıkmış, dar
becilerin hazırladığı Anayasa, bu defa 1971 Muhtırasını davet etmiş, muhtıracılar tarafından de
ğiştirilmiş ve nihayet 12 Eylül 1980'de yine bir askerî darbeyle hayatiyeti sona ermiştir. 

, Bu kez de, darbeciler tarafından, 12 Eylül öncesi döneme tepki niteliğinde, 1982 Anayasa
sı hazırlanmış, millete zorla kabul ettirilmiş; ancak, o da zaman içerisinde birtakım değişikliklere 
uğradığı gibi, bugün bu Anayasayı savunan kimse kalmamış ve değiştirilmesi hususunda genel bir 
mutabakat oluşmuştur. 

Sonuç olarak, yetmiş yılı aşkın bir zaman geçmiş olmasına rağmen, Türkiye'de hâlâ anaya
sa tartışmaları sürmekte; buna bağlı olarak da Cumhurbaşkanının seçimi, yetkileri, tarafsızlığı, ta
rafsızlığının niteliği ve sınırları güncelliğini devam ettiren konular arasında yer almaktadır. Bu tar
tışmaların bir boyutu da maalesef, geçmişteki kötü uygulamalardır. 

Çok partili demokrasiye geçişte üçüncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar, milletin iradesine uy
gun şekilde seçilmiş, görev yapmış, ancak bir ihtilal ile görevine son verilmiştir; dördüncü Cum
hurbaşkanı Cemal Gürsel, ihtilal lideri sıfatıyla devlet başkanlığı, bilahara gene silah zoruyla 
Cumhurbaşkanlığı yapmış; beşinci Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay,' milletin iradesine rağmen, zor 
ve baskıyla göreve gelmiş; altıncı Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, zorla gelmek isteyen birisine 
mani olmak için, bir bakıma, tesadüfen Cumhurbaşkanı olmuş; yedinci Cumhurbaşkanı Kenan 
Evren ise, askeri darbe ile önce devlet başkanı, sonra da sözde halkoyu ile Cumhurbaşkanı scçil-
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mistir ve son olarak da, halihazır Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Türkiye Büyük Millet Meclisi tara
fından seçilerek göreve gelmiş; ancak bu seçim dahi, birçok tartışmayı beraberinde getirmiş, yüz
de 21.80 halk desteği ile seçilen Cumhurbaşkanının meşruiyeti kabul edilmek istenmemiş, günün 
Meclisteki muhalefet liderleri, Çankaya'nın işgal edildiğini, Çankaya'ya çıkmayacaklarını, Cum
hurbaşkanının elini sıkmayacaklarını ifade etmişler; ancak gün değişince, devletin tepesinde kav
ga olamayacağı gerekçesiyle şiddetle muhalefet ettikleri Cumhurbaşkanının meşruiyetini kabul et
mek, tanımak zorunda kalmışlardır. . 

Muhterem arkadaşlar, izah etmek istediğim nedir?.. Şunu anlatmak istiyorum: Türkiye'de yet
miş yıllık tecrübeye rağmen, hâlâ rejim oturmamıştır, Anayasa oturmamıştır, Anayasayla getirilen 
birçok müessese hâlâ esaslı şekilde tartışılmaktadır. Bunun sebebi de, millete rağmen, çoğu kez si
lah zoruyla kabul ettirilen anayasalar ve kurulan düzenlerdir. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Sayın Özal, Anayasaya rağmen, teamüllere 
rağmen, kendisine has bir üslup içerisinde Cumhurbaşkanlığım sürdürmektedir. 

ANAP'taki bölünmeden sonra, Özal'ı savunanlar çok daha azaldı. 
Sayın Özal'ın yanlışım, hatasını, kusurunu burada tek tek saymaya gerek duymuyorum; 

çünkü olaylar kamuoyunun gözü önünde cereyan etmektedir ve bu haliyle Özal'ın Cumhurbaşkan
lığından indirilmesi giderek daha da zarurî bir hal almaktadır. 

20 Ekim Seçimleri öncesi, şu andaki İktidar partilerinin en önemli vaatlerinden bir tanesi 
de, Özal'ı indirmek idi ve bu sözler söylenerek Meclise gelindi. Bir yıldan beri de kamuoyunda bu 
konu epeyce tartışıldı; ancak, Sayın Demirel'in ilk günlerde yaptığı bir tur görüşmenin dışında, ik
tidardan bu yolda hiçbir hareket gözlenmedi. 

Bilindiği gibi, Refah Partisi olarak, bizim, bu noktadaki politikamız gayet açık ve nettir. 
Özal'ın indirilmesine evet; ancak önceden kimi seçeceğimizi kararlaştırmak kayıt ve şartıyla. Sa
yın Özal on yıldan beri, hatasıyla, sevabıyla kamuoyunun tanıdığı bir kişi ve bize göre de yanlışı, 
doğrularından çok fazla bir kişi. O nedenle, herhalukârda değişmesi lazım; ama yerine kim gelme- _ 
li?.. 

YÜCEL SEÇKINER (Ankara) - Erbakan'ı seçelim! 
LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - Müsaade buyurun kimi seçeceğimizi ve memlekete ha

yırlı bir insanı nasıl göreve getirebileceğimizi arz edeyim. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; devlet başkanlığı çok önemli bir görevdir. Bunun için 

de tarih boyunca üzerinde çok yazılmış, çok konuşulmuş ve sonuçta iyi bir idarecinin, bir devlet 
başkanının vasıflarının neler olduğu noktasında fikirler ortaya konulmuştur. 

Kur'an'ı Kerim'de, "Şüphesiz ki Allah size emanetleri, amme hizmetlerini ehil ve erbabına, 
kudretli ve emniyetli kimselere vermenizi emrediyor" hükmü vardır. Burada, herhangi bir kabile, 
soy, hanedan veya ırka değil, ehil olanlara emanetin verilmesi ve ehil devlet adamlarının başa ge
tirilmesi emredilmektedir. Yüce Peygamberimiz de bir hadisi şeriflerinde, "Devlet makamı ehil ol
mayan kimseye saltanat tahtı yapıldı mı, o toplum felaketi gözetmelidir" der, gene bir başka hadisi 
şerifinde "Devlet başkanı, arkasında savaşılan ve kendisiyle korunulan bir kalkandır" diye buyu-
rulmaktadır. 

-Büyük Türk düşünürü Farabi, mükemmel bir devlet başkanında bulunması gereken özellik
leri şöyle sıralamaktadır: Devlet başkanının bedeninde bir sakatlık olmamalı; iyi idrak ve mükem
mel kavrayış sahibi olmalı; hafızası güçlü, uyanık ve zekî olmah; konuşması düzgün, hitabeti iyi 
olmalı; öğrenmeyi, öğretmeyi sevmeli; doğruluğu ve doğruları sevip, yalancılık ve yalancılardan 
nefret etmeli... 

BAŞKAN - Sayın Esengün, sözünüze müdahale etmek niyetim olduğunu zannetmeyin; 
ama takdir buyurursunuzki, Cumhurbaşkanlığı özellikleri, nitelikleri, gerekleri üzerinde değil, 
1993 malî yılı Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerinde değerli değerlendirmelerinizden yararlanmayı 
bekliyoruz. Yoksa, "aradığımız Cumhurbaşkanı nasıl olmalıdır?" veya "iyi bir cumhurbaşkanı na-
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sil olmalıdır?" gibi bir değerli konferansı, uygun bir zemin ve zamanda dinlemek, tabiî ki, faydalı 
ve keyifli olur. 

Takdir zatı âlinizin; buyurun efendim. 
LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - Sayın Başkanım, böyle bir uyarıyı zatı âlinizden bekle

mezdim. Çünkü, evet, adı bütçe görüşmesidir, teamül de öyledir, sizin tecrübeleriniz bizden çok 
daha fazladır; ama biz burada, bütçe görüşmeleri adı altında, cumhurbaşkanıysa mevzu, cumhur
başkanının başından sonuna, gelmişinden geçmişine konuşuyoruz. Ben burada, "parti olarak, nasıl 
bir cumhurbaşkanı istiyoruz?"a sözü getireceğim... 

BAŞKAN - Devam buyurun efendim. 
LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - Zannediyorum gündem dışı veyahut da mevzu dışı ko

nuşmuyorum ve faydalı olduğu kanaatindeyim. - , 
İLHAN KAYA (izmir) - Ama vasıflarını söylüyorsunuz!' 
BAŞKAN - Efendim, müdahale etmeyelim Sayın Hatibe. 
Devam buyurun Sayın Esengün. 
LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - Sabırlı olun. 
AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas) - Milletvekili adaylığında da bu şartları arıyordunuz, de

ğil mi?! 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Biz, sizin daha iyi konuşmanızı beklemiyorduk zaten! 
LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - "Altın, gümüş ve utandırıcı şeyler peşinde olmamalı, 

adaleti ve adilleri sevip, zulüm ve zalimlerden nefret etmeli; itidal sahibi, büyük azim ve irade sa
hibi olmalı..." 

İLHAN KAYA (İzmir) - Sayın Özal'da o vasıfların hepsi var... 
LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - Büyük bilgin ve tarihçi İbn-i Haldun'a göre de devlet 

başkanında şu vasıfların bulunması lazım gelir: 1. İlim, 2. Adalet, 3. Ehliyet, 4. Fikir, akıl, iş ve 
amele tesir edecek derecede, duygu ve azada kusurlu olmamak. 

Muhterem arkadaşlar, bugünkü Anayasanın 101 inci maddesine göre ise aranan şartlar şun
lar: Kırk yaşını doldurmuş olmak, yükseköğrenim yapmış olmak ve Türk vatandaşı olmak. Ana
yasada aranan sadece şekil şartları; ama biz, seçeceğimiz cumhurbaşkanında, Anayasada yazılı bu 
şekil şartlarına ilaveten, yukarıda arz ettiğim özelliklerin, vasıfların bulunmasını arıyoruz. Devle
tin en yüce makamını işgal edecek şahısta, elbette ki, bu vasıflar bulunmalıdır. Seçilecek Cumhur
başkanı alim olmalıdır, adil olmalıdır, ehil olmalıdır, sıhhatli olmalıdır; bizim aradığımız budur. 

Bu vasıfta bir insan üzerinde her zaman anlaşıp, Özal'ı Çankaya'dan indirip, yerine yeni bir 
cumhurbaşkanını getirmeye hazırız. 

İLHAN KAYA (İzmir) - Ne gerek var; aradığınız vasıflar Sayın Özal'da var... 
CENGİZ BULUT (izmir) - Size yakın böyle.bir cumhurbaşkanı geldi mi şimdiye kadar?!.. 
LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Özal'ın icraat

larından, iktidar rahatsızdır. Kanunların veto edilmesi, kararnamelerin imzalanmaması veya uzun 
süre bekletilmesi başta gelen şikâyetlerdir. Ancak, Sayın Cumhurbaşkanı, bu konuda anayasal yet
kilerini, kullanmaktadır; bu da siyasî geleneklere ve demokratik rejimin prensiplerine uygun en ta
biî hakkıdır. Anayasanın 104 üncü. maddesindeki yasama ve yürütmeyle ilgili yetkilerini kullan
masından şikâyet etmeye gerek yoktur. Cumhurbaşkanının, önüne gelen her kanun veya 
kararnameyi muhakkak imzalayacağı yolunda, ne bir kural ne de teamül vardır. Dolayısıyla, bu 
konudaki şikâyetlere hak vermek mümkün değildir. Nitekim, Sayın Genel Sekreterin Plan ve Büt
çe Komisyonunda verdiği bilgiye göre, 30 Kasım itibariyle 1 306 Bakanlar Kurulu kararnamesin
den 1 295'i, 2 309 adet üçlü kararnameden 2 204'ü onaylanmış, bu kararnamelerle müsteşar, müs-' 
teşar yardımcısı, genel müdür, genel müdür yardımcısı ve diğer onaydan geçen personel olmak 
üzere, toplam 4 064 personelin ataması yapılmıştır. Bu rakam, iktidarın bir yıl içerisinde yaptığı 
partizanca tayinlerin ulaştığı boyutu vurgulamakta, Cumhurbaşkanının da bu konuda normal bir. 
uygulama içinde olduğunu göstermektedir. 
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Bizce, Cumhurbaşkanının asıl tenkit edilmesi gereken yanının, anayasadaki yetkilerini aşa
rak, ülkenin dış politikasına tek başına yön vermeye çalışması, bu konuda kendini, hükümetlerin 
üzerinde görmesi ve sonuçta da, ülkenin bu yanlışlıklann karşılığını ağır şekilde ödemeye mecbur 
bırakılmasıdır. 

Körfez Krizindeki "bir koyup üç alma!" zihniyetiyle, Türkiye'yi Amerikan güdümüne so
kan, zarar ve ıstırabını hâlâ yaşadığımız politikasının hesabını, inşallah, bir gün soranlar çıkacak
tır. 

Sayın Özal'ın, Anayasamn 101 inci maddesindeki, "Cumhurbaşkanı seçilenin partisiyle ili
şiği kesilir" açık hükmüne rağmen, partisiyle ilişiğini sürdürmesi ve ancak parti kongresinde kay
bedince ilişiğini kestiğini beyan etmesi, Anayasamn açık ve seçik ihlalidir ve çok kötü bir örnek
tir. 

Özal döneminde Cumhurbaşkanlığı makamı yıpranmıştır. Cumhurbaşkanı, gazetelerde, te
levizyonlarda kendisiyle alay edilen, itibarı bitmiş, kendisinden gölge etmemesinden başka bir şey 
istenmeyen bir kişi haline gelmiştir ve görevi süresince memleket meselelerinde birleştirici, yatış
tırıcı bir rol oynayacağı yerde, sürekli sorun çıkaran, ortaya bir mesele atıp, milletin huzurunu bo
zan, kendi kafasına göre politikalar üreten bir tutum sergilemiştir. 

Devlet Başkanı, milletin huzurunu bozmak, dengeleri altüst etmek için var değildir. Devlet 
Başkanlığı denge makamıdır, huzur makamıdır. 

Sayın milletvekilleri, Cumhurbaşkanının yanlış tavır ve hareketleri, beraberinde başka yan
lışları da getirmektedir. Nitekim, Anayasanın 105 inci maddesinin açık hükmüne rağmen seçtiği 
rektörler Danıştayca iptal edilmekte, Anayasa Mahkemesine seçtiği üye, Mahkeme tarafından ka
pı dışarı edilebilmektedir. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Siz kabul ediyor musunuz? Anayasanın reddini doğru buluyor 
musunuz? Anayasa Mahkemesi, onu, sağcı olduğu için reddediyor... Bugün Anayasa Mahkemesi 
Başkanı tarafsız değil... 

LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - Bütün bunlar doğru değil. Beyefendi, sağcısı solcusu bir 
tarafa, Anayasa Mahkemesinin o şekilde bir salahiyeti de yoktur, görevi de yoktur. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Siz, biz sağcıyız; Anayasa Mahkemesi, sağcıları Anayasa 
Mahkemesine sokmuyor. Nasıl iş bu?! 

LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - Ben o noktada Anayasa Mahkemesini kınıyorum; ama 
buna sebep olan da, Sayın Özal'ın yıllardan beri sürdürdüğü yanlışlıklardır, bir bakıma. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - O adamın tek suçu vardır, sağcı olmasıdır. Anayasa Mahkeme
si Başkanı da tarafsız değildir... 

LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - Bütün bunlar Cumhurbaşkanlığı makamının, giderek iti
barını kaybettiğinin göstergesidir. 

Bu tehlikeli gidişe bir an evvel son verilmelidir. Cumhurbaşkanını layık olduğu yere oturt
manın, milletin sevgi ve saygısını kazandırmanın ve üzerindeki tartışmaları en aza indirmenin yo
lu, Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığının 1993 yılı bütçesi 67 milyar 285 
milyon liradır. 1993 yılı bütçe teklifi, 1992 yılı bütçesine göre yüzde 90 nispetinde bir artışı ifade 
etmektedir. Ancak, 1992 yılı içerisinde bütçedeki 35 milyar liralık ödenek kâfi gelmediğinden, alı
nan ek ödeneklerle Cumhurbaşkanlığı harcamaları 49 milyar 598 milyon liraya ulaşmıştır. 

Bu rakam baz alındığı takdirde, devlet bütçesindeki artış oranının, 1992'ye göre yüzde 35 
olduğu, yıllık enflasyon oranı göz önüne alındığında da bütçenin artmadığı, aksine azaldığı göz
lenmektedir. Ancak her kuruşunda tüyü bitmemiş yetimin hakkı olduğuna inandığımız devlet büt
çesi içerisinde, Cumhurbaşkanlığına ayrılan 67 milyar 285 milyon liranın da küçümsenmeyecek 
bir miktar olduğu, 1993 yılı içerisinde biraz daha tutumlu davranılması ve israfa kaçılmaması ha
linde bu bütçenin kifayet edeceği kanaatindeyiz. 

Cumhurbaşkanlığından yapılan önemli bir şikâyetin de israf olduğu göz önüne alınırsa, 
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1993 yılı içerisinde, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatının bu bütçeyle yetinmeye gayret etmesi, ek öde
nek talep etmemesi uygun olur kanaatindeyiz. 

Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği binası inşaatının bir an evvel bitirilmesi ve 
Meclis bünyesinde işgal ettiği binalardan, Genel Sekreterliğin, bir an evvel kendi özel binasına ta
şınması yolundaki temennimizi belirtiyor, bu konuda Hükümetten ve Bayındırlık Balcanhğından 
gereken önlemlerin bir an evvel alınmasını talep ediyoruz. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, sözlerime son verirken Cumhurbaşkanlığı bütçesi
nin, Cumhurbaşkanlığına, Teşkilatına, çalışanlanna ve milletimize hayırlı hizmetler için bir vesile 
teşkil etmesini temenni eder, Partim ve şahsım adına hepinizi tekrar saygıyla selamlarım. (RP sıra
larından alkışlar) • 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Esengün. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Kerimoğlu, 

buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADİNA MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Sayın Başkan, sayın millet

vekilleri; 1993 yılı Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerinde, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunun 
görüş ve düşüncelerini açıklamak için huzurlarınızdayım. Bu vesileyle, Partim ve şahsım adına 
hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Bugün, 16 gün sürecek bütçe maratonunun ikinci günündeyiz. 16 gün içerisinde tam 34 
bütçe üzerinde görüşlerimizi anlatacağız ve siz değerli arkadaşlarımızın görüşlerini dinleyeceğiz; 
Bu 34 bütçe içerisinde belki de en tartışmalı olan bütçeyi, yani Cumhurbaşkanlığı bütçesini bugün 
görüşüyoruz. 

Son yıllarda, Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerindeki müzakereler -hepimizin yaşadığı gibi-
bir terör havası içerisinde geçmektedir. Bütçede yapılan eleştirilerden, Sayın Cumhurbaşkanı, ya
rarlanmak yerine, tam tersine, tüm eleştiriler sonucu -bunlar yetmiyormuş gibi- en ufak bir eleşti
riyi dahi dava konusu yapmakta, yüklü tazminat davaları açmaktadır. Bunun en canlı örneği, ge
çen yıl burada Partimiz adına konuşan Sayın Mustafa Yılmaz'ın -daha geçen günlerde- 26 milyon 
lirayı Sayın Cumhurbaşkanına ödemesiyle açıkça görülüyor... • • ' 

İLHAN KAYA (İzmir) - Demek ki, hak etmiş... 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) - Kamuoyunda genel bir kanı vardır -bunlar sokakta 

söyleniyor- bir köylüden alacağınızı istersiniz, "harman sonuna"der; sokaklarda söylenen o ki, Sa
yın Cumhurbaşkanı da, özel borçlarını, bütçe görüşmeleri sonunda ödemeyi taahhüt ediyormuş! 
Bunlar sokakta söylenenler, benim söylediklerim değil... 

İLHAN KAYA (İzmir) - Solcular mı söylüyorlar?. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Ne demek oluyor bu? 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) - Ne demek olduğunu, hayatın pratikleri açıkça gös

teriyor. 
Bir konuda anlaşalım. Bundan, bir grup sözcüsü olarak, bir milletvekili olarak son derece 

rahatsızlık duyuyorum. Birçoğumuzun yaptığı gibi, ben de Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerinde ko
nuşmaya hazırlanırken, geçmiş bütçeleri, bugüne kadar müzakeresi yapılan tüm Cumhurbaşkanlı
ğı bütçelerini incelemeye çalıştım. 

Gelin, hep beraber bir gerçeğin altını çizelim: Sayın Cumhurbaşkanının Cumhurbaşkanlığı 
dönemine kadar, Cumhurbaşkanlığının bu kadar eleştirildiği bir döneme raslanmamıştır. Bu hakkı 
yerine koyalım diye düşünüyorum. Zaten... 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Sivil olduğu için, ilk sivil Cumhurbaşkanı olduğu için... 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) - Zaten asıl üzüntüm bundandır. Cumhurbaşkanlığı 

gibi bir yüce makamın, bu kadar seviyesizce eleştirilmesinden de, işin doğrusu, rahatsız oluyo-
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rum. Sizler, olur olmaza, sonunu dinlemeden tepki göstereceğiniz yerde, Sayın Cumhurbaşkanınız 
gibi dinlemeyi bir becerebilseniz!.. 

İLHAN KAYA (tzmir) - Senin de Cumhurbaşkanın... 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) - Elbette. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı elbette; ama, 

biz, onu, bugüne kadar, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı gibi görmedik ki, hiç!.. Bugüne kadar, Türki
ye'nin Cumhurbaşkanı değil; hâlâ, ANAP'ın Genel Başkanlığını yapmaya çalışıyor. Bundan siz de 
rahatsızsınız... Lütfen... (ANAP sıralarından "Sözünü geri al" sesleri) 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Sözünü geri al. Öyle bir şey yok... 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) - Geri almıyorum... Geri almıyorum; doğrusu bu

dur... 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Sözünü geri alsın. 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) - Geri almıyorum, doğrusu budur. . 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - ANAP'ın Başkanı falan değildir. (ANAP sıralarından gürültü

ler) . 
BAŞKAN-Buyurun... 

• $ > ' , - . 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Saym Başkan, Sayın Reisicumhur, Türkiye'nin Cumhurbaşka
nıdır. Sayın Reisicumhur, hiçbir partinin başkanı değildir. 

MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) - "gibi" diyorum... 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Sayın Hatibin sözünü geri almasını Grubum adına istiyorum 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Kerimoğlu... 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) - Efendim, Sayın Başkan? 
ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) - Çankaya'da kujis yapan insana ne denir?! 
BAŞKAN - Sayın Karakaş... 
ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) - "Başkanı gibi" dedi, "başkanı" demedi. Bunu kabul edin 

artık; korkmayın bu kadar Cumhurbaşkanından!.. 
BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, şimdi... 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - "Başkanı" dedi. 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) - Ben ne söylediğimi biliyorum Sayın Güney. 
BAŞKAN - Bir dakika... Bir dakika... 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) - Burada tekrar ediyorum. Elbette ki, Anayasanın ta

rif ettiği, yasalann tarif ettiği Cumhurbaşkanına hiçbirimizin sözü yoktur. Kaldı ki, Türkiye'nin bu 
• konuda ciddî gelenekleri vardır. Cumhurbaşkanlığı makamının ulviliği vardır, yüksekliği vardır. 

Eleştirimiz o noktada. Zaten Sayın Cumhurbaşkanının şahsıyla bir sorunumuz yok; öyle bir der
dimiz yok; şahsıyla sorun, olsa olsa, sizlerin olur; bunu 30 kasımda gördünüz. Böyle bir derdimiz 
yok bizim. Biz, burada ısrarla, yasalann, Anayasanın ve hatta biraz sonra okuyacağımız yeminin 
aynen uygulanmasını istiyoruz; bundan başka bir şey istemiyoruz. Niye tepki gösteriyorsunuz? 
Arayışımız odur. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Siz, Cumhurbaşkanlığı bütçesiyle, Cumhurbaşkanı
nı karıştınyorsunuz Sayın Kerimoğlu! 

MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) - Efendim, bu Cumhurbaşkanlığı bütçesini, Sayın 
Cumhurbaşkanı temsil etmiyor mu? Burada sadece rakamlar üzerinde mi konuşacağım? 

MELİKE TUGAY HAŞEFE (İstanbul)-Ne bağınyorsun!.. , 
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HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) -Temsil ediyor; ama, bütçesini konuşuyoruz. Tabiî, 
rakamlar üzerinde de konuşacaksın. Bütçesini konuşacaksın, dedikodu yapmayacaksın! 

MEHMET KERlMOĞLU (Devamla) - Hepimizin ve hepinizin bildiği nedenlerle, bu yüce 
makam yıpranmaktadır, yıpranmıştır ve tartışmalı hale gelmiştir. Hepimizin ve hepinizin bildiği, 
dediğim Cumhurbaşkanı unvanlı zatın, yasalara ve Anayasaya aykırı olarak, yüksek mahkemelere 
üye seçtirmeye çalışmasından; "Anayasayı bir kere ihlalden bir şey olmaz" demesinden; olur ol
maz konularda politik tartışmalara girmesinden; reklama düşkünlüğünden ve bu yüzden de sürekli 
gündeme girmeye çalışmasından; güneydoğu sorunu gibi, hepimizin içini yakan, hergün kan ban
yosu yaptığımız bölgedeki soruna karşı hile sorumsuzca, düşüncesizce, yangına körükle gitmesin
den; kendisini seçen partiye bile icazetli başkan arayışlarına girmesinden; eşinin bu partinin il baş
kanı olması için kulis yapmasından ya da siyasî parti başkanı gibi davranmasından söz 
etmeyeceğim... (ANAP sıralarından, "Hİç etmedin!.." sesleri, gürültüler.) 

ALt ER (içel) - Amma etmedin ha! 
MEHMET KERlMOĞLU (Devamla) - Sabır gösterin, söz edersek, bunları saatlerce anlat

mamız gerekir. 
Haklarında milyarlık yolsuzluk savları bulunan ve soruşturmaları süren, kimi, ANAP usulü 

çalışan bürokratları yanına müşavir almasından, temsilî görevini bir icra makamı gibi kullanma
sından ya da asıl icra organı olan hükümeti çalıştırmama veya zora düşürme gayretkeşliğinden, 
yokuşa sürme çabalarından bahsetmeyeceğim... 

ALÎ ER (içel) - Siz çalışmıyorsunuz ki, Cumhurbaşkanı neyi çalıştırsın? Çalışmayı bilmi
yorsunuz. 

MEHMET KERlMOĞLU (Devamla) - Bahsedilmesi gerektiği halde, söz etmeyeceğim 
daha yüzlerce, normal dışı, yasa dışı, gelenek dışı konu var; ama, ben yine de bunlardan söz etme
yeceğim. Zaten, özetle bile söz etmeye kalksam, 20 dakika değil, 20 saat, Türkiye'nin bunu tartış
ması gerekir. 

ALI ER (içel) - Zaten sizin başka işiniz yok... 
İLHAN KAYA (izmir) - Tazminattan korkuyorsun galiba. 
CENGİZ BULUT (izmir) - Birbirimize saygı duymamız için tahammül edin. 
MEHMET KERlMOĞLU (Devamla) - Sayln Başkan, sayın milletvekilleri; Cumhurbaş

kanlığı makamı... 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) - "Sen sağcısın, sen solcusun" diye tahrik ediyorsunuz. 
CENGİZ BULUT (izmir) - Ama, siz yaptınız ilk tahriki. 
BAŞKAN - Arkadaşlar, oraya bir mikrofon verelim mi? Stenograf da istiyor musunuz?!.. 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) - Sayın Başkan, durmadan müdahale ediyorlar... 
BAŞKAN - Efendim, kürsüde, değerli Grubunuzun sözcüsü var. 
MEHMET KERlMOĞLU (Devamla) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Cumhurbaş

kanlığı makamı, bilinen yöntemlerle, Anayasa uyarınca ettiği yemin üzerine doldurulmuştur. Ma
kama geçebilmek için, bu yemin gereklidir ve bu yemine sadık kalmak, şahsın kişiliğine ve ahla
kına bağlı kalmaksızın, bir zorunluluktur. Nedir bu yemin? Tepki gösteren arkadaşlanma 
hatırlatıyorum: Sayın Özal, bu kürsüden, devletin varlığı ve bağımsızlığını, ulusun bölünmez bö-
tünlüğünü, ulusun kayıtsız ve koşulsuz egemenliğini koruyacağına, Anayasaya ve hukukun üstün
lüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve devrimlerine, cumhuriyet ilkelerine bağlı kalacağına, ulusun 
huzur ve refahı, ulusal dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel 
özgürlüklerden yararlanması ülküsünden ayrılmayacğını, Türkiye Cumhuriyetinin şan ve onurunu 
korumak, yüceltmek üzere aldığı görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücüyle çalışaca-
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gına Türk Ulusu ve tarih huzurunda namusu ve şerefi üzerine yemin etmiştir.. 
Değerli dostlarım, bırakın tepki koymayı, bırakın ANAP milletvekilliğini; şu okuduğum 

yemine Sayın Cumhurbaşkanımızın uyduğunu, vicdanen söyleyebilir misiniz? Bunu söyleyebilir--
seniz, kamu vicdanında aklayabilir misiniz? Benim söylemek istediğim, Sayın Cumhurbaşkanım 
Sayın Özal'ı anlatmayacağım, söylemeyeceğim dediğim anlam budur. 

CENGÎZ BULUT (İzmir) - Bunun bütçeyle ne ilgisi var? 
BAŞKAN - Sayın Kerimoğlu, yanılmıyorsam, Anayasada yer almış Cmuhurbaşkanı andı

nı zatı âliniz kendinize göre değiştirdiniz. Cumhurbaşkanı andındaki "şart"ı "koşul" yaptınız. 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla)-Evet. 
BAŞKAN- "hürriyet"i "özgürlük" yaptınız... 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) - Evet. 
BAŞKAN - "Inkılâp"ı "devrim" yaptınız... 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) - Evet. 
BAŞKAN - Şimdi, bu bir yorumsa ve bunların bir anlamı, bir amacı varsa; bu kelimeler

deki değişikliğin size anlattığı bir anlam, sizi ilgilendiren bir amaç, erek varsa, Sayın Cumhurbaş
kanı da, cumhurbaşkanlığı görevini ve andını kendine göre yorumlamak ve uygulamak hakkını 
haizdir. 

MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) - Evet. 
BAŞKAN - Devam buyurun. , 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) - Sayın Başkan, o konuda yeterince hassas davra

nanlar var. Ben, burada, Cumhurbaşkanhğı yemin metni yazmıyorum. Cumhurbaşkanhğı yemin 
metnini, anladığım dille anlatmaya çalışıyorum. 

ALİ ER (İçel) - O da, anladığı dille anlatıyor. 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) - Hani, deveye "boynun neden eğri?" diye sormuş

lar, o da "nerem doğru ki?!" demiş!.. Kaldı ki, bırakın da 12 Eylül Anayasası metnini şu kürsüde 
bari, özgürce, dilediğim gibi, anladığımız gibi, anlatmaya çalışaljm. Ben burada metin yazmıyo
rum, sadece anladığımı anlatmaya çalışıyorum. Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Devam buyurun efendim. 

ALİ ER (İçel) - Yani, herkes anladığı gibi konuşacak!.. 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) - Cumhurbaşkam, âdet yerini bulsun diye, laf olsun 

diye yemin edemez. Bu yemin, bağlayıcıdır, namus ve şeref üzerine yapılır; ama, Cumhurbaşkanı, 
bu yemini, üzerinden geçen süre içerisinde defalarca çiğnemiştir: Anayasanın tarafsızlık kuralları
nı hiçe saymış, Türkiye Büyük Millet Meclisi içindeki bir partiyi yönetmeye kalkmış, görev ve 
yetkilerini sürekli aşmış ve ihlâl etmiştir. Kendisini, hiçbir hukuk kuralıyla bağlı kabul etmemiş; 
devlet olanaklarını, siyasî parti iç çekişmelerine alet etmiştir. 

"Yalan" diyebilir misiniz?.. 
ALİ ER (İçel)-Yalan tabiî.. 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Hepsi yalan bunların, hepsi yalan. 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) - Siz diyemezsiniz bunu, siz diyemezsiniz... 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Rahmetli İsmet Paşa da Cumhurbaşkanlığı yaptı, o da partiliy

di... 
BAŞKAN - Sayın Bulut, yerinizden müdahale etmeyin. 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) - Biraz sonra sözcünüz gelecek buraya. 

f ' • 
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Cumhurbaşkanı, anayasanın kendisine verdiği sorumsuzluk ilkesini yine yanlış anlayıp, so
rumsuz davranışlar içerisine girmiştir. Bu saydıklarım ve saymadığım hususlar göz önüne alındı-
ğında;yani, anayasanın öngördüğü hükümlere ve yemininde yer alan koşullara uymadığı açıkça 
ortadadır. 

• Cumhurbaşkanlığı makamını deruhte eden zatı muhteremin, bu sıfatı ve görevi sona ermiş 
bulunmaktadır. Cumhurbaşkanlığı makamı gerçekte boştur,1 kamuoyu vicdanında boştur. Çanka
ya'da hukukî değil, fiilî bir durum vardır. 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - Tam Halk Partili zihniyeti!.. 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) - Bu durumda, Yüce Meclisimizi, rejimi, anayasal 

sistemi, hukuku, Türkiye Cumhuriyetinin onur ve şanına halel getirecek davranışları; yasa ve Ana
yasa tanımaz tavrıyla tarafsızlığı ayaklar altına alan bu davranışları nedeniyle, Cumhurbaşkanlığı 
makamını işgal etmekte olan zatı muhtereme "dur" denmesini bekliyor ve göreve çağırıyoruz, 
(ANAP sıralarından gürültüler, sıralara vurmalar) • 

ÜLKÜ GÜNEY.(Bayburt)-İşgal değil, işgal değil.,. 
CENGİZ BULUT (İzmir) - O makam işgal altında değildir. 
BAŞKAN - Efendim, dün, Sayın Başbakan kürsüdeyken. Başkanlık olarak, Sayın Asil-

türk'ün konuşması münasebetiyle "Türkiye işgal altındadır" iddialarının reddedilmesi esnasında, 
"Çankaya'dan bahset, Çankaya da işgal altında" denildiğinde, yasal, siyasal gerçeği açıkladık; "Ne 
Türkiye işgal altındadır, ne Çankaya işgal altındadır; ikisi de Türkiye Büyük Millet Meclisinin ira
desinin eseridir" dedik; zabıtlarda var. 

METİN EMlROĞLU (Malatya) - Tavzih etsin Sayın Ba|kan. 
BAŞKAN - Zannediyorum, Sayın Kerimoğlu'nun "işgal etmekte olan zat" deyişi, "doldur

makta olan" manasında; değil mi efendim? O manada.., Yoksa... 
MEHMET KERlMOGLU (Devamla) - Sayın Başkanım, izin verirseniz, kendi derdimi an

latacak kadar Türkçeye sahibim. 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Hakaret ediyor efendim. 
METİN EMlROĞLU (Malatya) - Sayın Başkanım, bu, amaçlı... 
BAŞKAN - Bir dakika Sayın Kerimoğlu. 
Buyurun efendim. 
METİN EMlROĞLU (Malatya) - Usul hakkında konuşmak istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Emiroğlu. 
METİN EMİROĞLU (Malatya) - Burada her arkadaşımızın Meclisin kürsüsünden konuş

ma hakkı vardır; ama, bu hakkını kullanırken, önce bu Meclisin hükmî şahsiyetine, onun varlığına 
aykırı beyanlarda bulunmaması gerekir. Böyle bir beyanda bulunduğu zaman da, zatı âlinizin, 
Başkanlık görevi çerçevesinde, bu beyanları tavzih ettirmesi Anayasa gereğidir. 

Değerli hatip, konuşurken, "efendim, Çankaya'da fiilî bir durum vardır" dediler, bu cümle
sinden evvelki cümlesinde. 

Ne demek?.. Meclisten aldığı yetkiyle Çankaya'da hukuken görev yapan bir Cumhurbaşka
nına, "efendim, fiilî durum vardır" demek, hangi hukukla bağdaşır?! Meclis hukukuyla bağdaşır 
mı? 

Lütfen, bu cümlesini, ifadesini tavzih etsinler, bu Meclisin bir üyesi olarak. 
Teşekkür ederim. ' * 
BAŞKAN - Efendim, tamamen ifade buyurduğunuz düşünceler ve yorumlarla, Başkan 

olarak, her zanian, her vesileyle, herkese karşı olduğu gibi, bugün burada Sayın Kerimoğlu'na da 
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aynı uyarıyı ve düzeltmeyi yaptım. Çünkü, kim ne söylerse söylesin, meşru seçimlerle oluşmuş 18 
inci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisinin, şerefli, yetkili üyeleri, itiraz görmemiş, meşru, ge
çerli seçimlerle, Sayın Turgut Özal'ı, Türkiye Devletinin Cumhurbaşkanı seçmiştin. Bu konuda 
aksi söylenen her şey lafü güzaftır; ama, değerli arkadaşım, bu gerçek ortadayken ve üyesi bulun
duğu Yüce Meclisin kararlanna, iradesine, tasarrufuna, yaptığı seçime saygı göstermenin, kendisi
ne de saygı göstermek, kendisinin de teminatı demek olduğunu düşünmesi gerekirken, böyle söy
lüyor! Ben onu, iyi bir yorumla "işgat"i, fiilî durum, eylem, haksız, meşruiyet dışı ele geçirme 
olarak değil de, bir milletvekiline yakışır şekilde, "o makamı doldurma" şeklinde yorumladım.. Sa
nının, bütün bu konuşmalara Sayın Kerimoğlu da gerekli açıklığı getirecektir. 

MEHMET KERtMOĞLU (Devamla) - Sayın Başkan... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, içtüzükte, kürsüde hatip konuşurken, yerinden 

böyle müdahale edip, hatibin sözünü kesmek var mı?! (ANAP sıralanndan gürültüler) 
BAŞKAN - Yok. Zaten öyle olsa, zatı âliniz... 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Sen günde kırk defa yapıyorsun bunu yahu!.. Adam "Dinime 

küfreden bari Müslüman olsa" demiş... Sen, günde kırk defa yapıyorsun bunu. Sen, bunu, bu Mec
liste en son söyleyecek adamsın! 

ALİ ER (İçel) - Senin işin o. 
BAŞKAN - Sayın Kerimoğlu, arkadaşlanmızın hassasiyetini ve bence de haklı tepkisini 

davet eden... 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) - Anlıyorum, anlıyorum efendim. 
BAŞKAN - Yasal ve hukukî sonuçlan olduğu gibi görerek, lütfen konuşmanıza devam 

edin. Siyasal değerlendirme yapabilirsiniz efendim. 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; arkadaşlan

mızın bazı konularda alınganlık göstermesine gerek yok, 
AHMET SAYIN (Burdur) - Sayın Başkan, "Sayın ANAP Grubu seçti" demek istiyor arka

daşımız. / ' 

BAŞKAN - Sayın Sayın, ben size ihtar vermiyorum; çünkü dün Sayın Cindoruk verdi... 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) - Benim, burada, elbette ki, şu sıralarda oturan arka

daşlarımız gibi, aynı görüşü paylaşmam, aynı şeyleri söylemem mümkün değil. Ancak, hani meş
hur bir tekerleme vardır; körün biri diğer köre "sen iki tane yiyorsun" demiş, "nereden biliyor-
suri?" diye sorduğunda, "başımdan biçiyorum" demiş. 

Bazı arkadaşlarımızın içinde bulunduğu sıkıntıları dile getirmeye çalışıyorum; ancak, on
lar, politik nedenlerle söyleyemiyorlar, politik bir davranış içerisindeler. (ANAP sıralanndan "Ne 
alakası var?" sesleri) 

METİN EMİROĞLU (Malatya) - Meclisin aldığı karar tartışma konusu yapılamaz. Siz bu
nu yapıyorsunuz. 

BAŞKAN - Yaptırmıyoruz efendim. 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) - Ancak, burada bir şey söylemek istiyorum, benim 

burada söylemeye çalıştığım şudur:.... 
YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - Sen hiçbir şey söylemiyorsun!.. 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) - Burada söylemeye çalıştığım şudur: Cumhurbaşka: 

mnı, Anayasamız, Cumhurbaşkanı yeminiyle tarif etmiştir. Bu tarife rağmen, bu uygulamalara 
rağmen, şu anda orada bir Cumhurbaşkanı olduğunu söylemeye çalışıyorum; bu da, bu Yüce Mec
lisin ayıbıdır demek istiyorum! (ANAP sıralarından gürültüler "Haydaaa" sesleri, sıralara vurma
lar) 
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BAŞKAN - Sayın Kerimoğlu, bu sözünüzü geri almanızı rica ediyorum. Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin karan ya da seçimi... 

İLHAN KAYA (İzmir) - Sayın Başkan, "Türkiye Büyük Millet Meclisinin ayıbıdır" dedi. 
BAŞKAN - Bir dakika efendim, bir dakika... 
Başkanlık, Türkiye Büyük Millet Meclisinin hukukunu müdafaadan aciz ve yardıma muh

taç değildir; bilinci içindedir ve gereken müdahaleyi yapmaktadır. 
Sayın Kerimoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir değerli üyesi olarak, Türkiye Bü

yük Millet Meclisinin iradesini yansıtan kararları ya da seçimleri hakkında ifade ettiğiniz "ayıp" 
kelimesini geri almanızı rica ediyorum. 

- MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) - Sayın Başkan, ben, en kötü, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi kararma bile sonsuz saygı duyan bir insanım, bunu tartışmıyorum. 

MELİKE TUGAY HAŞEFE (İstanbul) - "kötü" ne demek, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin kötü kararı olur mu? 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - "kötü" ne demek Sayın Başkan? 
BAŞKAN - Sözünüzü geri alıyor musunuz efendim? 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) - Bunu tartışmıyorum. Yanlış anlaşılmaktan çekmi

yorum. Benim burada anlatmaya çalıştığım, anayasanın bu yemin maddesinin ihlal edilmesidir. 
Benim anlatmaya çalıştığım budur. Elbette ki, 18 inci Dönem milletvekillerinin aldığı bir karara 
saygı duymak zorundayız; bu, demokrasinin gereğidir, bunu tartışmıyorum. 

BAŞKAN - Sayın Kerimoğlu, efendim, siyasî yorumlarınızda, hukukî yorumlarınızda, 
kültürel yorumlarınızda tamamen serbestsiniz, Başkanlığın hiçbir müdahalesi olamaz; ama, somut 
bir yanlışınız var; hakkınız olmayan, yetkiniz olmayan, yasal olmayan somut bir yanlışınız var: 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin yapmış olduğu bir seçimi, siz, "Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin ayıbıdır" şeklinde ifade ediyorsunuz. •> ' , 

Bu ifadenizi geri almanızı rica ediyorum. 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) - Efendim, yanlış anlaşıldı; o ifademi geri alıyorum; 

ancak... (ANAP sıralarından alkışlar!) 
BAŞKAN - "ancak" yok efendim, tamam... 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) - Anlaşılmasını istiyorum efendim. Söyledim, Tür

kiye Büyük Millet Meclisinin kararlarına hepimiz saygı duymak zorundayız. Doğru olur, yanlış 
olur; o, siyasî bir değerlendirme, ayrı bir olaydır; ancak, burada bu tepkiyi gösteren arkadaşlarımı
zın, anayasa ihlal edildiği zaman da aynı tepkiyi, en azından benim kadar, göstermesini diliyorum, 
onu bekliyorum. 

İLHAN KAYA (İzmir) - O bizim bileceğimiz iş. 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) - Anlatmaya çalıştığım budur efendim. 

. BAŞKAN - Devam buyurun. 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kişisel olarak, • 

Cumhurbaşkanlığı makamı üzerinde tartışmaktan üzüntü duyuyorum ve bu bana zul geliyor. Hele 
bugün, Cumhurbaşkanı hakkında konuşmak, daha ağır geliyor. Az önce söyledim, Cumhurbaşkan
lığı makamı, en yüce makamdır; çünkü, 30 yıldır, Cumhurbaşkanlığı makamında ilk kez bir sivil 
şahıs bulunmaktadır. Sivilleşmeden yana bir siyasetçi olarak, ortaya çıkan ve açıklanması olanak
sız bu tuhaf davranış ve alışkanlıklarından sonra, kamuoyunda, "sivil de, asker de bir" denilmesin
den, böyle bir izlenim edinilmesinden son derece rahatsız olmaktayım. 

İSMAİL SAFA GlRAY (istanbul) - Öyleyse adaylığına niye itiraz ettiniz? 
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MEHMET KERİMOGLU (Devamla) - ...Çünkü, Cumhurbaşkanlığı için, gerçekten, haysi
yet ve şerefi üzerine yemin eden şahsın, bu yeminini çiğnerken, yalan yere mi yemin ettiği; yoksa, 

. üzerine yemin ettiği hususlara mı değer vermediğinin tartışılmasından rahatsızım. 
Değerli kendinden menkul fikirleri ya da ABD'deki kimi uygulamaları ya da fikirleri ay

nen çevirip, kendi fikirleri gibi sunmasını,, kimileri takdir edebilir! Her kelimesinde hikmet ara
yanlar, "hikmetinden sual olunmaz" diyenler bulunabilir ve bu kişiler, bugün Meclis çatısı altında 
da var olabilir; bunda da bir sorun yok; ama, değeri kendinden menkul fikirleri, hiç de yetkisi yok 
iken icra etmeye çalışmasından rahatsızım ve bunca rahatsızlık üzerine, bu makama vereceğimiz 
bütçeyi tartışıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığına, 1991 yılı bütçesinde, aktarmalarla birlikte 30 
milyar; 1992 yılı bütçesinde, yine aktarmalarla birlikte 50 milyar verilmiştir; yani, yüzde 66 artı
rılmıştır. Buna rağmen bu bütçeyi yetersiz bulunmaktadırlar. Bu yıl ise Cumhurbaşkanhğırıa ayrı
lan bütçe, 67.3 milyar liradır. Cumhurbaşkanlığının 1992 yılı başlangıç bütçesine göre artış oram 
yüzde 90.7'dir. 1992 yılındaki aktarmaları göz önüne alırsak, artış oranı yüzde 35.7'dir. 

İnanıyorum ki, Cumhurbaşkanı ve diğer üyelerine, yolsuzluklarından kaçıp makama sığı
nan ANAP'lı danışman bürokratlara, gezilere, safahatlara bu bütçe yine yetmeyecek. 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - Yahu, o bütçeyi siz yaptınız!.. 
BAŞKAN - Sayın Kerimoğlu, bakınız, birinci defa, haklarında büyük yolsuzluk savlan bu : 

lunan ifade ve iddiasıyla, henüz hiçbir hükme maruz-kalmamış ve bu devlete şerefle ve başanyla 
hizmet vermiş nice bürokratı, sırf Sayın Cumhurbaşkanı danışman atadı diye itham ettiniz! 

Takdir edersiniz, Yüce Mecliste kendini savunma imkânı bulunmayan ve bu iddialardan 
•rencide olacak bu değerli bürokratlan, teknokratlan bu şekilde töhmet altında bırakacak ifadelerle 
suçlamanızı, hem hakkınız olmadığı hem teamül dışı bulunduğu için reddediyorum. (ANAP sıra
larından alkışlar) . 

Hukukun genel ilkesidir, aksi hükme bağlanmadıkça, herkes, en az herkes kadar namuslu
dur, şereflidir. 

Devam buyurun efendim. 
HALÎT DUMANKAYA (İstanbul) - Sen kendi bakanlanm bir söylesene! 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) - İzin verecek misiniz efendim? 
İLHAN KAYA (İzmir) - Kaç dakika oldu Sayın Başkanım? 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) - Kesintileri de dikkate alacaktır Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Efendim, bu müdahaleleri ve müdahalelere müdahaleleri, yani, inkıtalan dik

kate alıyorum. Yoksa, süresini yedi dakika geçti; ama, tabiî, bu kesintileri de dikkate almak bizim 
görevimiz. O bakımdan, toparlayınız Sayın Kerimoğlu. 

MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) --Efendim, benim yirmi dakikamın onbeş dakikasını 
siz kullandınız. 

BAŞKAN - Efendim, ben onu dikkate alıyorum, müsterih ölün. 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) - Bu bütçede neler istenmektedir, bunlar önemli de

ğil. Sürat hastalığını tedavi için yeni hız arabalan alınabilir; traktör, kamyon, otobüs, zırhlı araç
lar, uçaklar, helikopterler, motorsikletler ya da bisikletler alınabilir; yeni Camlı köşkler inşa edile
bilir: Ayrıca, mızıka, caz ekipleri istihdam edilebilir!.. Dediğim gibi, bunlar önemli değil. 
İsteklerine, beş hatta on da ekleyebiliriz; hatta, Sayın Cumhurbaşkanımızın makam tahsisatını 
500'den 700 milyona da çıkarabiliriz ve dolar olarak da ödeyebiliriz! Varsın, kendisi ve sülalesi
nin mal varlığı, Türkiye bütçesini aşsın; mal varlıklannın varlık nedenini Allah'tan başka kimseye 
açıklamasınlar! Bunu ciddî söylüyorum. 

ADNAN KAHVECİ (İstanbul) - Gazeteleri okumuyor musun?! 
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MEHMET KERİMOGLU (Devamla) - ...ama, yeter ki, Cumhurbaşkanlığı makamına uy
gun davranışlar içinde olsunlar; yeter ki, Anayasayı, yasaları çiğneme alışkanlıklarından vazgeç
sinler; yeter ki, bulunduğu makamın, Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini temsil ettiğini İdrak 
etsinler; yeter ki, tarafsızlığı, görev ve yetkilerini aşmasınlar, ihlal etmesinler, kötüye kullanma
sınlar; siyasî partilerden elini çeksinler, kukla yönetimler peşinde koşmasınlar; icra organı yerine 
geçme, reklam yapma, gündeme girme hevesinden vazgeçsin; bulunduğu makamın saygınlığı ve 
ağırlığını yok ettiğinin ayrımına varsın ve de gerçek icra organının zaafa uğraması, sağlıklı işle
mesini önleme heveslerinden vazgeçip, yolsuzluk ve hırsızlık yapan, kamuoyu vicdanında, en 
azından, tartışma konusu olan bazı kesimlerden uzak dursunlar... 

Bizim istediğimiz sadece budur. O zaman, hem istediğinin üzerinde bütçeyi, yaşamlarını 
sürdürmelerini, her kelimesinde hikmet arayanları ve değeri kendinden menkul düşünceleri konu
sunda açıklama yapmalarını da hoşgörüyle görürüz. 

Ben, bu toplumda herkesin, Cumhurbaşkanının da düşüncelerini açıklama hakkının oldu
ğuna inanıyorum ve saygı duyuyorum. Bu, son derece doğaldır; ama, ben, bu Parlamentoya gir
dikten sonra, kendi adıma söylüyorum, bazı konularda sorumlu davranmayı, sokakta gezerken so
rumlu davranmayı, kıyafetimi giyerken sorumlu davranmayı vicdanımda hissediyorum, Türkiye 
Cumhuriyetinin bir vatandaşı ve bir milletvekili olarak. Aynı tavırları, Sayın Cumhurbaşkanından, 
Türkiye'nin 1. numaralı yöneticisinden de istemek en doğal hakkımızdır. 

Düşünce özgürlüğünü, elbette ki, herkes istediği gibi kullanmalıdır. 
Şu anlattığım ve sizin de tepki koyduğunuz, benim doğrularımı kanıtlayan bir iki husustan 

bahsetmek istiyorum, sevgili milletvekilleri. 
Sayın Cumhurbaşkanının ilgisi var mıdır bilmiyorum, bir basın bülteninde -adı şu anda ha

fızamda yok- Türkiye'deki tarikatlar mensupları ve Kürtler sahipsiz. Bunlar üzerine bir parti kuru
lursa, bu parti, direkt iktidar olur" buyuruyorlar. 

Türkiye'nin çok önemli bir sorunu konusunda, bir yurt dışı seyahatine giderken, "Türki
ye'de federasyon tartışılmalıdır" buyuruyorlar. 

BAŞKAN - Sayın Kerimoğlu, toparlamanızı rica ediyorum. 
MEHMET KERlMOGLU (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bizim özlediğimiz, bizim 

aradığımız şudur: Elbette ki, Türkiye'nin sorunları tartışılmalıdır; ama, bir Cumhurbaşkanı, "Ana
yasa bir kere çiğnenmekle bir şey olmaz" diyerek, bu toplumu, bu fertleri suça teşvik edemez; is
yanımız budur. 

Bir Cumhurbaşkanı sorumlu davranmak zorundadır, Bu ülkenin tümünün birlikte davrandı
ğı bir konuda, özellikle Kürt meselesinde, Kürt halkını kullanmaya çalışmamalıdır. Çünkü, o ya
ra, Türkiye'nin en önemli yaralarından biridir. Hepimiz, hep birlikte,- bu yaranın, Türkiye Büyük • 
Millet Meclisi tarafından sarılmasını istemiyor muyuz, onların arayışı içinde değil miyiz? 

Burada, sanki, yıllardır bu ülkede yöneticilik yapmamış gibi, Türkiye'nin belirli bir kesimi
ni kullanmak için, sorumsuzca tavır ve davranışlar sergilemektedir; bizim itirazımız budur. 

BAŞKAN - Sayın Kerimoğlu, tamamlamanızı rica ediyorum. 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) - Tamamlıyorum efendim. 
SIRRI SAKIK (Muş) - Siz de bir şeyler önerin. Olağanüstü hale, muhalefette "hayır", ikti

darda "evet" diyorsunuz! 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) - Sayın Sakık, onu, bir başka zeminde tartışırız. 
SIRRI SAKIK (Muş) - Burada tartışalım. 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) - içişleri Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde tartışırız 

efendim; orada da ben konuşacağım. - • 
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BAŞKAN - Sayın Kerimoğlu, müdahaleleri de dikkate aldım ve sürenizi 13 dakika geçti
niz. Konuşmanızı bitirmenizi rica ediyorum. 

MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu görüşler 
altında Türkiye Büyük Millet Meclisini yeniden göreve çağırırken, bütçemizin Sayın Cumhurbaş
kanlığına hayırlı, uğurlu olmasını dilerken, Sayın Cumhurbaşkanımıza da acil şifalar diliyorum! 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kerimoğlu. 
Komisyon söz istemiştir. 
Aksaray Milletvekili Sayın Mahmut Öztürk, buyurun efendim. 
ENGİN GÜNER (İstanbul) - Sayın Başkan, bir hususu arz etmek istiyorum. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Güner. - ' 
ENGİN GÜNER (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın hatip, konuşmasında, devletin en yüce 

makamında bulunan Cumhurbaşkanımıza, Yüce Meclisimize ve onun değerli üyelerine, değerli si
yasî parti mensuplarına hakaret içeren bir çok sözcükler söylemiştir; ancak, konuşmalarında man
tık silsilesi olmadığı için ve ifadeleri de yeterince anlaşılamadıği için, sanıyorum ki, Meclis Baş
kanlığınca zabıtlann incelenmesi gerekmektedir. Hiç şüphesiz, Cumhurbaşkanlığı makamı da 
arkadaşlarımız da aynı incelemeyi yapacaklardır, tutanaklar incelenecekir. 

Ancak, benim, burada arz etmek istediğim husus, Meclis Başkanlığının, gerekli itinayı gös
tererek konu hakkındaki Meclis zabıtlarını incelemesi gerektiğidir. 

BAŞKAN - Oturum içinde mi diyorsunuz efendim; yani, benim yapmamı mı istiyorsunuz? 
. ENGİN GÜNER (İstanbul) - Hayır efendim, sonradan. 

BAŞKAN - Yani, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı mı, oturumu yöneten Başkan mı? 
., Oturum içinde diyorsanız; ben, oturum içerisinde, ifade buyurduğunuz Cumhurbaşkanlığı maka

mının, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, milletvekillerimizin ve partilerimizin tüzel kişilikleri, 
manevî şahsiyetleri açısından gereken dikkati gösterdiğime ve uyanyı yaptığıma inanıyorum. 
Ama, hatibin telaffuzu, diksiyonu, ifade şekli, hitabet tarzı açısından işaret buyurduğunuz" dikkat
ten kaçmış olabileceği" ihtimalini de kabul ediyorum. Tutanaklan inceleriz efendim. 

ENGİN GÜNER (İstanbul) - Onu arz etmedim efendim.. 
Hiç şüphesiz, her zamanki dikkatinizle, oturumu yönetiş biçiminizle gerekli müdahalelerde 

bulundunuz. Ancak, son olarak buyurduğunuz gibi, dikkatten kaçan hususlar olabilir; bu bakımdan 
tutanaklann incelenmesi gerekir. 

BAŞKAN - Tutanağı inceleriz efendim. 
ENGİN GÜNER (İstanbul) - Diğer makamlar da gerekli incelemeleri elbette yapacaklar

dır, onu arz etmek istedim. 
BAŞKAN - Tabiîdir efendim, teşekkür ederim. 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Sayın Başkanım, ne zamandan beri bu Mecliste grup 

adına yapılan konuşmalar birilerinden izin alınarak yapılıyor? 
BAŞKAN - Öyle bir şey yok efendim. 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Beyefendinin onayı mı gerekiyor? 
BAŞKAN - Kimin efendim? 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - İzin mi alacağız beyefendiden? 
BAŞKAN - Kimden efendim, kimden?.. Sayın Kerimoğlu, zatı âlinizi, Sosyaldemokrat 

Halkçı Parti... 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Burada neler söyleyip söylemeyeceğimiz konusunda 

izin mi alacağız, özel kalem müdüründen? 
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BAŞKAN - Hayır hayır... Beyefendi şimdi özel kalem müdürü değil, eskiden özel kalem 
müdürüydü. Beyefendi şu anda istanbul Milletvekilidir, artı, "benden izin almalıdır" demiyor; 
"tam bir serbesti içinde yaptığı konuşmasında, bazı yasalara ya da teamüllere aykırı beyanları ol
du. Bunlar anlaşılamamış, dikkatten kaçmış olabilir; tutanakların incelenmesini istiyorum" diyor. 

Tabiîdir, hiçbir sayın milletvekili buradaki konuşması için kimseden, hele grup sözcüsü, 
izin almak mecburiyetinde değildir, Başkan hariç elbette. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Sayın Başkan, böyle bir usulümüz yok bizim. 
BAŞKAN - Efendim^ anlıyorum da, bir değerli grup sözcüsü, hukukunu savunmak için 

ayağa kalkarak bir konuda Başkana hitap ederse, onu yokmu sayalım yani, ayıp olmaz mı? O da 
bir sayın milletvekilidir. 

AVNİ AKYOL (Bolu) - Müsaade eder misiniz Sayın Başkan? 
BAŞKAN-Buyurun Sayın Akyol. 
AVNİ AKYOL (Bolu) - Sayın Başkan, sayın sözcünün eleştirilerini dinledik ve bu arada 

gördük ki, aslında bir kavram kargaşası var. Sanki, demokrasi sınırsız bir rejimmiş gibi yorumla
narak, her şeyi, her yerde ifade etme özgürlüğü adına bir şeyler söylendi. 

Anayasa Komisyonunda arz ettiğim bir gerçeği burada da ifade etmek istiyorum: Bazı ni
yetler, amaçlar uğruna, bazı değerler zedelenemez. insanın kişiliği ile, davranışları arasındaki farkı 
aşamazsak, demokrasiye güç kazandırmamız mümkün değildir. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Ders mi veriyor, Sayın Başkan?! 
BAŞKAN - Lütfen bağlayın efendim. > 
AVNl AKYOL (Bolu) - Dinimize göre, yaratıkların en şereflisi insandır; Hıristiyan anlayı

şına göre ise, yeryüzünün en değerlisi insan. İnsan Haklan Evrensel Beyannamesine göre de şeref
te eşitler.. 

Siz, Sayın Cumhurbaşkanının şahsına -kim olursa olsun, herhangi bir odacı da dahil- saygı
sızlık etme noktasına gelerek demokrasiyi yüceltemezsiniz. Bunları ayırdığımız gün, demokrasi, 
çoğulcu, çağdaş, insanî ve ahlakî seviyeye ulaşacaktır. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Sayın Öztürk, buyurun efendim. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan, bütçede böyle bir usulümüz var mı? 
BAŞKAN - Var efendim, bütün müzakerelerde, takdir edersiniz, komisyon öncelikli söz 

alma hakkına sahiptir. Sayın Aşık, bütçe, kanun tasarısıdır, dolayısıyla aynı usule tabidir. 
Buyurun Sayın Öztürk. 
PLAN VE BÜTÇE. KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) - Sayın 

Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; Komisyonun bir üyesi olarak, Cumhurbaşkanlığı büt
çesi üzerinde söz almış bulunuyorum; bu vesileyle Yüce Heyeti saygıyla selamlarım. 

Sayın Başkan, şu çatının altında bulunan herkes -kamu görevlisi memurlar hariç- burada 
bulunmanın birinci şartı olarak milletvekili yemini etmiştir. Yemin ettikten sonra, milletvekilliği 
kesinleşen bir kişi olarak söz almış bulunuyorum. • 

Sayın Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunda ben, bu yıl, Cumhurbaşkanlığının bütçe rapor
törüydüm. Köşke çıktım, Cumhurbaşkanlığı Köşkü binasının durumunu, perişan manzarasını gör
düm, arabaların durumunu gördüm ve gerçekten acınacak durumda... Çünkü, orada Atatürk otur
muştur, ismet Paşa oturmuştur, Sayın Bayar oturmuştur... Onun için, o fizikî durumu gördükten 
sonra, binanın iyileştirilmesi, gerekli araç ve gerecin alınması için raporu imzaladım. O, ayn bir 
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hadise. Yani, o tarihî yere şahsen çok büyük saygım vardır. Ancak, ikinci bir konu var: Biz bura
da, verilecek olan 50-60 milyar lirayı konuşmak için bulunmuyoruz. Bir kuruluşu konuşurken, 
orada oturan bir yetkilinin bir yıllık faaliyetini veya bir yıl içerisinde neler söylemiş, neler söyle
memiş, ona da bakmamız lazım. ' 

Esasen burada durum şu: Milletvekili olarak burada hepimiz aynı yemini ettik. Hepimizin 
ettiği milletvekili yeminine ben de sıdkı sadakatle bağlıyım. Sayın Cumhurbaşkanı da -tartışmalı 
veya tartışmasız, çıktı oraya, "indireceğiz" diye kolkola girdik; o da ayrı bir hadise- bütün gürültü
ler arasında Cumhurbaşkanı seçildi ve yemin etti. O yemini aynen okumak istiyorum. Bunun tek
rarlanmasında: fayda var. "MADDE 103, - Cumhurbaşkam, 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, Anayasaya, hukukun üstün
lüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılâplarına ve laik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, 
milletin huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve 
temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyetinin şan ve 
şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün 
gücümle çalışacağıma Büyük Türk Milletj ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine andi-
çerim." 103 üncü madde bu. 

ALÎ ER (İçel) - Yani, Sayın Kerimoğlu'nun söylediği yanlış mı demek istiyorsun? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) - Muhte

rem arkadaşlar, konuştuğu her sözden dolayı üç defa mahkemeye verilen ve yaklaşık, halkı ve mil
letvekilleriyle ilgili olarak 70'e yakın dava açan bir Cumhurbaşkanının yeminini okudum. Yazdığı 
yazının doğruluk derecesi nedir bilemiyorum ama, bir gazete haberine göre, bir lise talebesi için 
dahi dava açılmış Foto Spor Gazetesinin beyanatı... 

Şimdi, bir yıl içerisinde Çankaya'da oturan, Sayın Cumhurbaşkanı ne demiş; ona karşı siya
sîler ne demiş; bu yemin nedir, bunları kısaca karşılaştırmak istiyorum. 

Ben burada, kendimi savunmak için, Yüce Mahkemede, bir yılda derlediğim şeyleri konu
şuyorum. 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - Komisyon Sözcüsü olarak, senin teknik konulara girmen 
lazım. Parti temsilcisi değilsin. 

„ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) - Teknik 
konuya gireceğim efendim. 

İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) - Grup adına mı, şahsı adına mı, yoksa Komisyon adına 
mı konuşuyor, Sayın Başkan? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) - Komis
yon adına konuşuyorum; çünkü, Komisyondaki dört tane arkadaşım aynı sözleri söylediği için 
mahkemeye verildi; ben mecburum Komisyonu savunmaya. Dört tane arkadaşım şu anda mahke
melik. Olay bu, Komisyonda olan olaylar bu... 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan, bu konuşma Komisyon adına mı? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) - Komis

yon adına... 
Dört tane arkadaşımız.'.. 
BAŞKAN - Efendim, şimdi oraya oturan, tenezzühe çıkmış sayılmaz, komisyon adına otu

rur, sözü de komisyon adına ister, dolayısıyla, "komisyon adına" diye öncelikle söz verdim. Ama, 
komisyon üyeleri, konuşmanın muhtevasını, şümulünü tasvip etmiyorsa ya da komisyonun bunu 
tasvip ettiğine dair bir ekseriyet mevcut değilse, tabiî, Sayın Öztürk'ün takdirine sunmam gerekir. 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) - Sayın 
Başkan, ben konuyu şöyle arz edeyim: Komisyonda, hangi partiden olursa olsun, şu anda dört da
va açılmış, ve beşinci dava da açılmak üzere; beş arkadaşımız mahkemelik. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda... 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) - Mahkemeye vermek suç mu Mahmut Bey? 
Hakaret sebebiyle mahkemeye veremez mi? Hakaret etmek serbest, mahkemeye vermek 

suç (!) Böyle bir mantık olur mu Mahmut Bey? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) - Değer 

li arkadaşlar, biz burada mantık tartışması yapmıyoruz... 
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) - Hakaret edilecek, dava da açılmayacak!.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) - Ancak, 

şunu söylüyorum: Ben, Komisyon adına konuşuyorum ve Komisyon üyesi beş arkadaşım hakkın
da, şu sözleri söylediğinden dolayı dava açılmış diyorum. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Sayın Öztürk, ben zatı âlinize... 
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) - Hakaret edecek, dava açılmayacak!.. (Gürültüler) 
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) - Sana mı soracak? ' . 
BAŞKAN - Hayır efendim, ona sormayacak; ama, Sayın Erdem, benim söylediğim şeye 

tabi olmaya mecbur. O da şudur: Hepiniz takdir edersiniz, Sayın Öztürk, bu sıralarda Komisyonu 
temsilen oturur. Komisyonu temsilen söz istediğinde, aksine bir durum görülmedikçe, Başkan ona, 
Komisyonu temsilen öncelikle söz verir. 

Bu yaklaşımla verdim; ama Sayın Öztürk'ün, görüşülmekte olan konuyla ilgili teknik açık
lama yapacağını varsayarak, öyle bekleyerek söz vermekten başka da bir imkânım olamaz. Yani, 
sübjektif, şahsî ya da siyasî konulara girdiği zaman, Komisyonu temsil etme hüviyeti ortadan kal
kar. Yani, bu kadar açık bir gerçek. 

Onun için, ben, belki bir cümledir, iki cümledir, arkadaşımız yine teknik açıklama yapmak 
üzere, konuşmasını, çerçevesine dönüştürür diye tolerans gösterdim; ama, baktım devam ediyor. 

Şimdi, ne diyor? "Komisyon üyeleri dava edildi" diyor. 
Komisyon üyelerinin dava edilmesi bizim konumuz değil. Komisyon üyeleri bir şeyler söy

ledi veya yaptı ki, dava açıldı; artı, dava usulsüz ve haksız açılmışsa, sonunda, Komisyon üyeleri 
beraat eder. Komisyon üyeleri beraat etmez de mahkûm olursa, o zaman, dava açana kimsenin 
söyleyecek sözü kalmaz. 

Şimdi, bu konular, bizim bütçe görüşmemizde, teknik açıklama yapmak dolayısıyla, önce
likli söz verdiğim Sayın Öztürk'ün anlatacağı şeyler değildir. Çerçeveyi koydum, şablonu koy
dum. Sayın Öztürk'ten, bu şablon içerisinde konuşmasını rica ediyorum. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) - Sayın 
Başkan, durumu şöyle arz edeyim: Plan ve Bütçe Komisyonunda genelde iki konu tartışılır, bunu 
Sayın Başkanvekili gayet iyi bilir. Eğer bir büyük yatırım bakanlığının bütçesi görüşülüyorsa, ko
misyon olarak, burada teknik bir izah yapılır, Yüce Meclis bilgilendirilir. Ancak, büyük bir yatı
rım olayı değil de, bir yıllık faaliyet tartışılıyorsa... Ben, burada 60 milyarların savunucusuyum za
ten... 

BAŞKAN-Şimdi... 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) - Sayın 

Başkan, müsaade et. 
Tamam o zaman, ben bu konuşmamı şöyle sürdüreyim. Ey Yüce Meclisin milletvekilleri, 

-biz bu duruma düşmemeliyiz ama- size şunu söyleyeyim: Cumhurbaşkanlığında 15 tane Renault 
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Çok eskimiş, hurdaya çıkmış, bunun değişmesi lazımmış, değiştirin diye imza attım. Eğer benim 
görevim buysa, değiştirin dedim. , . 

İkincisi: Oradaki binanın yüzde 95'i bitmiş, arkadaşlar, gerçekten perişan, bir an önce biti^ 
rin; dedim. -

Üçüncüsü: Gördüm... 
YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - Aferin!.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) - Bu, si

ze göre aferin, bana göre değil!.. 
BAŞKAN-Usule göre böyle... 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) - Hayır, 

dördüncü bir durum... 
BAŞKAN - Bir dakika efendim, bir dakika... 
Sayın Öztürk, usule göre... Onlara göre, bunlara göre, bana göre değil, usule göre bu dedi

ğiniz doğrudur; siz de bunu bilirsiniz. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri) 
Bu işin tecrübelisi bir parlamentersiniz, bunun böyle olması gerektiğini siz de bilirsiniz. Ni-

tekinCbenim, sizi kürsüye davet ettikten sonra müdahale etmememin nedeni, konuşmanıza böyle 
başladınız, "Köşkü ziyaret ettim, mekâm tetkik ettim, ihtiyaçları tespit ettim..." Buna kimsenin iti
razı olamaz; ama, bir yıllık icraatı ortaya koyarak, siyasî yorumlarla konuşacaksanız, o zaman, 
Komisyonun objektif hüviyetini terk eder, Grubunuzun sözcüsü olarak veya şahsınız adına söz 
alarak konuşabilirsiniz. Bunun dışında bir konuşmaya müsaade edemem. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri) -

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) - Sayın 
Başkan, burada diyorum ki, bu eksiklikler vardı. Hatta, öneride de bulundum, şuradan da bir iki 
kamu görevlisi de getirin, daha iyi olur dedim. Çünkü, biz, o makamda, Türkiye Cumhuriyetini bi
ze hediye eden Büyük Atatürk'ün oturduğuna inanarak söyledik bütün bunları. 

Ayrıca, bir olay daha söylüyorum: Komisyon, teknik konuları tartıştığı kadar, genel politi
kaları da tartışır. Sayın Başkan, bunu siz gayet iyi biliyorsunuz. Yani, bir yıllık genel politikaları 
tartışır. (ANAP sıralarından "komisyonda tartışılır" sesleri, gürültüler) 

YUSUF PAMUK (istanbul) - Bunları Komisyonda tartışmadınız mı? 
BAŞKAN - Bakınız Sayın Öztürk, komisyondaki tartışmalar, söylediğiniz... 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) - Benim 

dediğim bir nokta var efendim... 
BAŞKAN - Efendim, bir dakika... 
Bakın söyleyeyim: Şimdi diyorsunuz ki, bana hitap ediyorsunuz "Sayın Başkan, biliyorsu

nuz, komisyon yeni politikalar da oluşturur, tartışır." 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) - "Oluş-, 

turur" demiyorum, yani, bir teknik... 
BAŞKAN - Burası, komisyon müzakere salonu değil; burası, komisyonun, o söylediğiniz 

aşamayı tamamladıktan sonra raporunu yazıp, Genel Kurulda görüşülmek üzere sunduğu aşama. 
Biz burada komisyon değiliz. Biz burada, komisyondaki yeni yaklaşımları tartışma durumunda de
ğiliz. Biz, komisyonun tartışıp, karara bağladığı ve bir rapor halinde Genel Kurula indirdiği bir gö
rüşme içindeyiz; artı, zatı âlinizin, komisyon müzakerelerinden sonra, rapora muhalefet ettiğnize 
dair bir şerhiniz de yok. Binaenaleyh, ancak teknik açıdan yapacağınız bir konuşma varsa lütfen 
devam edin, yoksa.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) - SözÜ-
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mü keseceksiniz,, biliyorum... 
BAŞKAN-Lütfen... 

. PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) - Sayın 
Başkan, Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşülürken ben orada yoktum, Şunun için yoktum: O anda, 
Ankara Sekizinci Asliye Hukuk Mahkemesinde, Sayın Cumhurbaşkanıyla davam vardı, mahke
medeydim. 

İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) - Dava ne oldu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) - Ben, 

hâkim kararını tartışmak istemiyorum, saygılıyım. , 
İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) - O zaman yargının önündeki davalar üzerinde konuş- \ 

ma. Git orada şahitlik,yap kardeşim... 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) - Hayır, 

saygılıyım, kararı tartışmak istemiyorum; yalnız, bir komisyon üyesi olarak şunu belirtmek benini 
en tabiî hakkım; Orada konuşan bütün arkadaşlarımız mahkemelik oluyor. Söylediği sözlerden do
layı mahkemelik oluyor. (ANAP sıralarından gürültüler) 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) - Doğru konuş, efendi gibi konuş, adam gibi konuş... 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) - Siz 

adam gibi olsanız, böyle bir Cumhurbaşkanını savunamazsınız. 
Ben burada bazı konuları söylemek zorundayız. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Sayın Başkan, kürsüdeki hatip İçtüzüğü bilmiyor. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) - Komis

yon adına söylüyorum, "Orada konuşan arkadaşlarım mahkemelik oluyor" diyorum.Bunu söyle
mek en tabiî hakkım benim. (ANAP sıralarından gürültüler) 

H. FECRÎ ALPASLAN (Ağrı) - Her konuşma mahkemeye verilmeze; Adam gibi konuşan 
hakkında dava açılmaz. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) - Adam 
gibi konuşsan, sen orada oturmazsın. Adam gibi konuşsan orada oturmazsın... Konuşturma beni... 
(DYP sıralarından alkışlar, ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, sabahleyin; Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi görü
şülürken, basının, Yüce Meclisin saygınlığını... 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) - Hayır, 
ben diyorum ki, arkadaşlarım... 

BAŞKAN - Bir dakika efendim, bir dakika... Her canı isteyen coştuğunda konuşmasın; 
usulü var bunun... 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan, hatip dengesini kaybetti! Müdahale edin. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) - Sayın 

Başkan, ben dengemi koruyorum. "Ettiğim yemine bağlıyım" diyorum. Ben dengemi koruyorum. 
Siz dengenizi korusanız, o yemine aykırı davarananı savunmazsınız diyorum. Hadise bu... 

BAŞKAN - Sayın Öztürk, samimi kanaatim odur ki, komisyon temsilcisi sıfatıyla öncelik
le verdiğim konuşmanızı tamamlamış bulunuyorsunuz. Tam 16 dakikadır sizi sabırla dinledim ve 
konuşturmaya çalıştım; ama, görüyorum ki.. Lütfen, lütfen, lütfen efendim... 

PLAN VE BÜTE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) - 16 daki
kanın 6 dakikasını siz konuştunuz Sayın Başkan! 

Sayın Başkan, şimdi buradaki mesele şu... 
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BAŞKAN - Hayır, bir dakika efendim... 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) - Bir 

, cümleyle bağlamak istiyorum. 
BAŞKAN - Ben sözünüzü tamamlamanızı istiyorum efendim; kesmemek için, tamamla

manızı istiyorum. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) - Sayın 

Başkan, eğer parlamenter, söylediği sözlerden dolayı sorumlu tutulmayacaksa, diyorum ki, Plan 
ve Bütçe Komisyonunda konuşan arkadaşlarımızdan 5'i mahkemelik... 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) - Adam zemzem kuyusunu kirletiyor. Şöhret olmak için 
yapmayın, bunu, müesseseyi yıpratmayın... 

BAŞKAN - Sayın Öztürk, aynı şeyi tekrarlamaya devam edecekseniz, sözünüzü kesece
ğim. Onu söylediniz, üçüncü defa söylüyorsunuz. Başka şey söyleyecekseniz söyleyin... 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) - Sayın 
Başkan, başka bir şey daha söyleyip oturacağım; bir cümleyle bunu ifade etmek istiyorum: Özal, . 
Türkiye'nin sorunu olmaktan çok, ANAP'ın sorunudur. Allah, onlara hayırlı, uğurlu etsin!.. 

Teşekkür ederim. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Sayın Başkan, 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Güney. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Sayın Hatip konuşmalarında, Grubumuzu itham ederek, 

"adam olsaydınız" diye bir kelime kullanarak Grubumuzu tezyif etmişlerdir. Bu konuda açıklama 
yapmak ve cevap vermek için söz istiyorum efendim. 

VI. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 

x • 
/. - Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, Aksaray Milletvekili Mahmut Öztürk'ün gruplarını 

itham ve tezyif ettiği iddiasıyla konuşması 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Güney. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bütçe müzakerelerine 

başladığımız bugün, ilk önce, Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesini konuştuk, tartıştık. Konuşan 
ve tartışan bütün hatipler, seviyeli fikirlerle bu platformda karşılıklı konuştular. Bunun arkasın
dan, Cumhurbaşkanlığı bütçesinde, tartışmaları, ilk önce, SHP Grubu adına konuşan arkadaşım 
başlattı. Bilahara, özellikle, hiç kendisinden beklemediğimiz ve yapmaması icap eden, bu şekilde 
konuşmaması icap eden Sayın Öztürk, buraya Komisyon adına gelerek, hakikaten, hepimizi inci
ten, yaralayan ve bu Mecliste konuşulması hiçbir şekilde gerekli olmayan ve affedilir hiçbir tarafı 
bulunmayan bir cümle kullanmak gafletinde bulunmuştur. -

Ben, böyle bir arkadaşımızın, burada, bir gruba, "Adam olsaydınız siz bu işi böyle yapmaz
dınız" diyebilecek kadar küçülebileceğini, bu kadar ezilebileceğini, bu kadar basit olabileceğini 
düşünemiyor ve daha da kötü kelimeler kullanmak istemiyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Bu arkadaşımızın bu şekilde konuşmasını asla kabul etmediğim gibi, Grubum adına, bu 
söylenen sözleri aynen kendisine iade ediyorum ve kendisini kınıyorum burada, ayıplıyorum 
(ANAP sıralarından alkışlar) • . -

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) - Ben de 
sana iade ediyorum. . . . - ' . -
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ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) - Burada, defalarca ayıplıyorum. 
Anavatan Grubu, hiçbir zaman, ülke menfaatları dışında, hiç kimseyi, hiçbir şahsı, bu şekil

de kınayan, bu şekilde küçülten, bu şekilde çağdışı konuşmalar yapmamış değerli bir gruptur. Tek
rar, kendisini Grubum adına kınıyorum, kınıyorum, kınıyorum!.. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Güney. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) - Sayın 

Başkan, "Adam olsaydınız öyle konuşmazdınız" sözünü başlatan ANAP Grubundan bir arkadaşı
mızdır. Yani, orada konuşan adam değil mi?.. 

BAŞKAN - Efendim, Büyük Türk Miletinin, dürüst ve adil genel seçimlerde, beni temsil 
etsin diye oy verip, yargı organlarının denetiminden geçtikten sonra mazbatalarını alan, şu şerefli 
kürsüye çıkan ve bu yasama görevini üstlenen, bu çatı altında, birlikte, omuz omuza, baş başa gö
rev yaptığımız arkadaşlara -hangisi olursa olsun; ama münferiden, ama müctemian; ama o tarafta, 
ama bu tarafta- "adamdır-değildir" lafını kullanmak reva mı?! 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) - Ben başlat
madım onu Sayın Başkan. ,. 

BAŞKAN-Tıpkı, dün "vatan haini" lafının... 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) - Yani, 

Özal'ın lehinde konuşursan adamsın, aleyhinde konuşursan adam değilsin!.. 
BAŞKAN - Efendim, burada kimse size Sayın Özal'ı övün demiyor. Akıllı hatip, konuştu

ğu zaman, parola konulara, parola kelimelere, aldığı tepkiye, tezahürata bakar. Burada-açık bir tab
lo var; artık, Özal'a hakaret etmek prim yapmıyor. Eğer öyle olsaydı, iki cümlede buranın altı üstü
ne gelirdi. Kaç bütçedir biz bunları gördük geçirdik. Artık bunu anlamak lazım! 

Binaenaleyh, bu konuyu, müsaadenizle, burada kapatalım.. 
Sabahleyin, Meclis bütçesinde, değerli arkadaşlarım gerçekten çok güzel konuşmalar yaptı

lar; Yüce Meclisin, politikacının, parlamenterin saygınlığının, prestijinin, otoritesinin korunması, 
yaşatılması, yüceltilmesi için titizliklerini dile getirdiler; ama, bir değerli arkadaşım da haklı ola
rak dedi ki; "Bunu korumanın birinci mükellefiyeti de bize düşer." 

Biz burada birbirimizi geri zekâlılıkla, birbirimizi bilmem ne çocuğu olmakla, birbirimizi 
adam olmamakla, birbirimizi yolsuzlukla, hırsızlıkla, uğursuzlukla, birbirimizi yatan hainliğiyle 
suçlayabilirsek, bizi kim sayar arkadaşlar? (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, akışlar) 

AHMET SAYIN (Burdur) - Sayın Başkan, politika yapmayın! 
BAŞKAN - Sayın Sayın, zatı âlinize ihtar vermiyorum; çünkü, kontenjan 'doldu(!) Sayın 

Cindoruk dün verdi bunu. 
AHMET SAYIN (Burdur) - Teşekkür ederim(!) 
MUSTFA KALEMLİ (Kütahya) - Sayın Başkan, izin verir misiniz?.. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Kalemli. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) - Komisyona niyabeten orada oturan bir arkadaşımız, 

bütün Meclisi incitecek bir tutum içinde olmuştur. Görüşmelerin selameti bakımından, arkadaşı
mızdan rica edelim, görevini, bu görüşmelerden sonra, Komisyonun teknik görevini yerine getire
cek bir diğer arkadaşa terk etsin. Aksi halde, bu sinirli hal devam edecektir. (DYP sıralarından-gü
rültüler) . • ' • > ' . ' . . . • 

Arz ediyorum efendim, siz durumu bu hale getirirseniz, biz de bunu söyleme hakkını ken
dimizde görürüz efendim; hiç itiraz etmeyin. Bu görüşmelerin selametle cereyanı bakımından ko
nuyu Başkanlığın takdirine arz ediyorum... Arkadaşımızı da itidale davet ediyorum. 

Arzederim. . ' . 
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IV. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

1. -1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıla
rı ile,1991 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıla
rı (1/460,1/461; 1/439, 3/649; 1/440, 3/650) (S. Sayıları: 211, 212, 223, 219) (Devam) 

B) CUMHURBAŞKANLIĞI (Devam) 
1.-Cumhurbaşkanlığı 1993 Malî Yılı Bütçesi 
2.-Cumhurbaşkanlığı 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN - Şimdi, Anavatan Partisi Grubu adına, istanbul Milletvekili Sayın Adnan Kah-
veci'yi kürsüye davet ediyorum; 

Buyurun Sayın Kahveci. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA ADNAN KAHVECİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaş

larım; ben de, Grup Başkanvekilimiz gibi, SHP Grup Sözcüsünün ve maalesef, Plan ve Bütçe Ko
misyonu adına konuşan Sayın öztürk'ün konuşmalarının, Meclisimiz için ne kadar üzücü bir olay 
olduğunu tekrar söylemek, hatırlatmak istiyorum. Hele, biraz önce Meclis Başkan Yardımcısı Sa
yın Hatipoğlu'nun, Meclisin itibarını koruma konusunda yaptığı o konuşmanın üzerinden daha bir 
saat bile geçmeden yapılan bu konuşma, bazı konularda hassasiyetimizin ne kadar az olduğunun 
ve niye bu duruma düştüğümüzün maalesef çok acı birer örneğidir. 

Değerli arkadaşlarım, bu kadar çok tartışılan bir konu haline gelen Cumhurbaşkanlığı ma
kamı konusunda, ben bu tartışmanın temel nedenlerini hepinize tekrardan hatırlatmak istiyorum. 
Niçin bu makam bu kadar tartışılıyor?.. (DYP ve SHP sıralarından "Makamı tartışmıyoruz" sesle
ri, gürültüler) 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Cumhurbaşkanlığı makamını hiçbir zaman tartışma
dık; makam değil, adam tartışılıyor. 

ADNAN KAHVECİ (Devamla) - Hayır, niçin bu kişi, bu kadar tartışılıyor?.. 
Mesele, tarihten gelme bir meseledir. 1950'lerden itibaren başlayan bir tartışmanın, bir mü

cadelenin devamıdır bu. Şu arkamızda gördüğümüz "egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" dava
sının devam eden kavgasıdır. 1940-1950 aralarında, CHP Genel Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı ta
rafından ifa edilirken, bu ülkede hiçbir ses çıkmıyordu; ama çok partili rejime geçince, Rahmetli 
Bayar'ın bunu devam ettirmesi, Türkiye'nin en büyük meselesi olmuştur. Niçin?. Onu bir düşünün 
bakayım!.. Niçin olduğunu ve detaylarını anlatacağım. 

1950-1960 arasında, o iktidara yöneltilen en büyük suçlamanın ne olduğunu düşünün... 
"Köyden geldi şelıre ve bizim üzerimize adam oldu" dendi. Türkiye'de ilk defa, 1950-1960 arası, 
"yeter, söz milletindir" mesajıyla oluşturulan Meclise oluşan tepkinin başka bir şekilde aksetmesi-
dir, Demokrat Parti İktidarına ve Bayar'a gösterilen bu tepki. 

Daha net bir şekilde izah edeyim: Türkiye'de sivil cumhurbaşkanlarına -bir tanesi 1950-
1960 arasıdır, birisi de 1989'dan sonradır- gösterilen tepkinin temel nedeni, seçkinciliğin devam 
ettirilmek istenmesidiri; maalesef budur. Türkiye'de, sivilleşmenin sonucu, seçkincilik güç kaybe
decektir, hâkimiyet kayıtsız şartsız milletin olacaktır. Hâlâ "hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir" 
diyemiyoruz. Neden diyemiyoruz, bakın: Yüksek yargı üyelerinin onayı Meclisten geçiyor mu? 
Geçmiyor. Demokrasisi bizden kıdemli hangi ülkede, Meclisin, yüksek yargı organlarının başkan-
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larınm veya üyelerinin seçiminde bu kadar yetkisiz bir meclisleri var?.. 
AYDIN GÜVEN GURK AN (içel) -Çok, dünya kadar... 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) - Hayır efendim. Giderek, bütün ülkeler, bütün yetkileri 

meclislere veriyorlar ve zaten kavganın temel nedeni de budur. Kavganın temel nedeni, seçkinci-
likle halkçılık arasındaki kavgadır. Milletin kendi gücünü, kendi iradesini tesis etme arzusudur; 
ama, bu kavga Sayın Özal'a rastlamıştır. 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Ne alakası var?... 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) - Ve bakın, Türkiye'de, 1960'tan 1989'a kadar, hep resmî 

aydın kimliği olan kişilere açık olmuştur Cumhurbaşkanlığı. Bakiri, nerede başladı sorun. Eğer Sa
yın Özal aday olmasaydı, hiçbir sorun olmayacaktı. Burada, bir sivil emekli memur veya emekli 
bir asker Cumhurbaşkanı seçilseydi; yani, o, resmî aydın kalıbına uygun birisi Cumhurbaşkanı se-
çilseydi, bugün bu tartışmaların hiçbiri olmayacaktı, 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Yeminine sadık kalsaydı, yine olmazdı. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) - Bir dakika, ona da geleceğim; tarafsızlık tanımlarına da 

geleceğim. > 
BAŞKAN-Sayın Kahveci, bir dakika... 
Sayın Kerimoğlu, zatı âliniz grup sözcüsüyken sataşmaların ne kadar sıkıntı-yarattığını ya

şadınız... 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara)-Ama, yanlış bilgi veriyor... 
BAŞKAN - Aması yok, aması.z konuşun dedik, başımıza ne işler çıktı!.. Burada usul var. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) - O halde, Meclisin Cumhurbaşkanını seçen 18 inci Dö

nem Meclisin -mademki yapılan işlemi kabul etmiyorsunuz- çıkardığı bütün yasalar da geçersiz
dir. Madem o Meclisi onaylamıyordunuz -o gün de söyledik- niçin sinei millete dönmediniz? Ba
kın, o Meclisten bugün aramızda olan arkadaşlarımız var... Niçin sinei millete dönülmedi?.. 

ADİL AYDIN (Antalya) - Meydanı sana mı bırakacaktık? 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) - Sinei millete dönseydiniz, erken seçime daha çabuk gi

derdik. Emin olun, eğer o Meclis, Sayın Özal'ı değil de, başka birini Cumhurbaşkanı seçseydi ve 
dediğim gibi, resmî aydın kimliği olan birisini Cumhurbaşkanı seçseydi, bu tartışmaların hiçbiri 
olmazdı. 

Bu kavganın arkasında, seçkincilikle, millete dayalı iktidarın kavgası vardır. Onun için, Re
fah Partili ve DYP'li arkadaşlarıma birşey hatırlatmak istiyorum; güya burada hepimiz, "yeter, söz 
milletindir" görüşünün devamıyız... 

Peki, Refah Partisi Grup Sözcüsü arkadaşım, -DYP'li arkadaşım da biraz sonra konuşacak-
mademki, söz milletindir, gelin size bazı şeyleri tekrar hatırlatayım. Burada, bazı aydınlarımızın 
nasıl çifte standartlı olduğunu tekrar hatırlatmak istiyor ve "Türkiye'de aydın var mı?.." acaba diye 
de soru sormak istiyorum. Hatırlarsınız, ANAP döneminde, bir dışkı yedirme iddiası, Türkiye'nin 
gündeminde ikibuçuk üç yıl kaldı. Öyle mi değil mi?.. Şırnak'ta, Cizre'de, Nevruz olaylarında 
100'e yakın kişi öldü; Türk aydını geçinenlerin ağzına fermuar çekildi beyler... 

BESTAMl TEKE (Hatay) - Siz savunun... 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) - Biz savunduk, bir karşısına da çıktık; arria, Türkiye'de 

aydın kavramını sorgulamaya çağırıyorum. Türkiye'de eğer aydın objektifse, aydın geçinenler ob-
jektifse ,ben, aydınlar olduğuna inanıyorum; ama, bazı aydın geçinenlerin, aydın olduğuna hiç 
inanmıyorum, bu konuda, bugün yaptığımız kavga, "Acaba bundan sonra Türkiye'yi seçkinler mi 
yönetecek, yoksa millet mi öynetecek?" kavgasıdır. 1950-1960 arasındaki durumla, bugünkü du
rum birbirine çok benziyor. Seçkinlerimizi, bu Meclisin gerçek hâkimiyetini; bu Meclise empoze 
edilerek seçilen emekli askerlerin değil de, bu Meclisin seçtiği kişilerin bu devleti yönetmesini, ne 
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zaman hazmedecek?.. 
"Tarafsızlık, tarafsızlık.." denilerek bir konu gündeme getirildi. 
Meclis Başkamnın hiçbir yetkisi yoktur; değil mi beyler?.. Peki, Meclis Başkanı -şimdiki 

Meclis Başkanımız Sayın Cindoruk- partinin işine karışıyor mu, demeçler veriyor mu?.. Veriyor. 
Bakanlar hakkında görüş beyan ediyor mu? Ediyor. Peki beyler, bu Meclis Başkanının hiçbir yet
kisi de yok bu konuda; niçin bu Meclis Başkanı hakkında kalkıp da burada tek söz söylemezsi
niz?.. 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - Onlar söylediği için doğru oluyor!.. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) - Eğer, çifte standardı azaltmak istiyorsak, ona da bir şey

ler söylemek lazım. Ben herkesin az çok çifte standardı olduğunu söylerim, benim de belki epey 
çifte standartlarım vardır. (ANAP sıralarından, "var, var" sesleri) ama, birisi, hiçbir yetkisi yok
ken, yetkisiz olduğu yerde partinin işine müdahale ediyorsa, bakanlar hakkında suçlamalarda bulu
nuyorsa ve Cumhurbaşkanını her gün tenkit eden arkadaşlarımız ona, yani Meclis Başkanına hiç
bir şey söylemiyorsa, burada bir çifte standart var beyler! Özür dilerim; ama, var! 

Demokrasi, değişik fikirlerin olduğu bir rejimdir. Cumhurbaşkanının, Meclis Başkanının 
nasıl tek kalıptan çıkmasını bekleyemezseniz, demokraside de herkesin aynı görüşü savunmasını 
bekleyemezsiniz. 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) - Onlar ayrı konu. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) - Şimdi, "tarafsızlık" diyorsunuz... Sayın Korutürk'ü, Sa

yın Sunay'ı, Sayın Evren'i hatırlayın; bunlar tarafsız mıydı? Güya tarafsızdı. Peki, bunlar, kanunla
rı veto ettikleri zaman, o hükümetin, o Meclisin gönderdiği kanunları geri gönderdikleri zaman ta
rafsızlıklarını mı kaybediyorlardı?.. 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Oran kaçta kaç?.. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) - Efendim, oranlar daha düşük bugün, hakikaten daha dü

şük. Rakamları geçen sene yayınladılar, bu rakamları keşke yanıma almış olsaydım; Sayın Genel 
Sekretere sorun, onda bu rakamlar var. 

MEHMET KERİMOĞLÜ (Ankara) - Cumhurbaşkanlığı Köşküne delegeleri çağırması 
doğru mu? 

ADNAN KAHVECİ (Devamla) - Ben, Sayın Evren Cumhurbaşkanıyken bakanlık yaptım. 
O zaman kararnameler geri çevrildiğinde, ben, "Sayın Evren taraflı davranıyor" dedim mi? Siz, 
Sayın Evren aleyhinde o kadar atıp tuttunuz, sonra gidip elini sıktınız! Bunlar, maalesef, çifte stan
dardın biraz fazla kaçmış örnekleri oluyorlar. 

Cumhurbaşkanının, kararnameleri bekletmesini, geri göndermesini, kanunları veto etmesi
ni, tarafsızlığın ihlali olarak gösteremezsiniz; çünkü, bu, her dönemde olmuştur. Yüzdesi yüksek 
değil ama, yüksek olsa bile bunu söyleyemezsiniz. Bunlar, tarafsızlığın göstergeleri değildir. Cum
hurbaşkanı da yetki mekanizmasının, icranın başıdır. By-pass yasası diyorsunuz, Cumhurbaşkanı
nı by-pass edelim diyorsunuz; o zaman Anayasaya göre Başbakanı da by-pass etmek mümkün, 
Başbakanı da by-pass edin. Mademki Anayasa buna cevaz veriyor, Başbakanı da by-pass edin 
beyler... 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - Önce bakanları by-pass edelim. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) - Yani, işleriniz yokuşa sürülüyor diye böyle konuşamaz

sınız. Yokuşa sürülen işleriniz de hangileri?. Vergi affı, prim affı, erken emeklilik. Bunlar, memle
ketin ekonomisine ne hayır getirdi?.. İşte görüyorsunuz, bütçe açığınız tahmin edilenin iki misli 
oluyor, enflasyon ise, beğenmediğiniz bizim zamanımızdaki enflasyonun üzerine çıkıyor; önü
müzdeki yıl üç rakama çıkacak!.. Belediyeleri affettiniz, borç taktı.. Yani, Cumhurbaşkanı bunları -
veto ederek, geri göndererek tarafsızlığını nasıl bozuyor?!.. 
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AYVAZ GÖKDEMÎR (Gaziantep) - ANAP kongresine ne diyorsunuz?.. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) - Şimdi, Bayar-Menderes ilişkilerini burada anlatmayı dü

şünüyordum; ama o konuya girmeyeceğim. 
BESTAMÎ TEKE (Hatay) - Girme, oraya girme. ; 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) - Bir dakika... Onlar aynı partidendi ve onlar arasında bile 

çekişme vardı; bugün nasıl sizin Başbakanınızla, Meclis Başkanı arasında çekişme varsa... 
MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) - O senin fikrin, yok öyle bir şey. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) - Efendim, herhalde gazeteler yalan yazıyor!.. O zaman 

tekzip etsinler. 
MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) - Hiçbir ihtilaf yok; ezbere kpnuşuyorsun. 

- ADNAN KAHVECİ (Devama) - Demek ki, bu gazetelerin hepsi yanlış haber yazıyor efen
dim!.. 

Ayrıca, 1924 ve 1961 Anayasalarına göre 1982 Anayasası, çok daha güçlü ve etkili bir 
Cumhurbaşkanı statüsü tayin etmiş. Bunu bile bile, "Cumhurbaşkanı yetkisini aşıyor" gibi benzet
meler veyahut da imalar, bence anayasanın ruhuna ters, çünkü, bu anayasa, 1961 anayasası veya
hut 1924 anayasası değil. 

Esasen, bir şeyi hatırlatmak istiyorum: Sivil Cumhurbaşkanı bence Türkiye'ye hissedilir bir 
katkı yaptı, demokratikleşmede, sivilleşmede hissedilir bir katkı yaptı. Bunun en somut örneği, bir 
başka yerde de söylemiştim, karikatürcülerdir. Acaba, kaç asker kökenli Cumhurbaşkanı hatırlı
yorsunuz, karikatürü çizilebilen? (Gülüşmeler) Onun için, Sayın Özal'ın, (Sayın cumhurbaşkanı
mızın) görüşleriyle mutabık olmayabilirsiniz; ama, Sayın Özal'ın, -bu benim kişisel görüşümdür; 
Grubum adına konuşuyorum ama- Türkiye'de, demokratikleşmeye çok büyük katkıları olmuştur, 
sivilleşmeye çok büyük katkıları olmuştur. (ANAP sıralarından "Niye kişisel diyorsun, biz de katı
lıyoruz" sesleri.) 

Teşekkür ederim, o zaman Grubum adına da söylüyorum. 
Şunu söylüyorum: Seçkinciliği yıkmaya çalıştığı için, seçkinciler diktatöryasını yıkmaya 

çalıştığı için -bu, biraz abartma bir tabir oldu, özür dilerim, abartıyorum- Türkiye'de, 1989 yılın
dan beri Cumhurbaşkanına itibar kaybettirme operasyonu başlamıştır. Türkiye'deki kavganın özü 
budur. Seçkinciler diktatöryasını yıkmaya çalıştığı için Cumhurbaşkanına itibar kaybettirme ope
rasyonu başlatılmıştır ve Cumhurbaşkanına itibar kaybettirmek için her türlü mühimmat da meşru 
sayılmıştır. Efendim, değeri kendinden menkul fikirler ortaya atıyormuş; küçümsemek için; ortaya 
çıkardığı her şey, değeri kendinden menkulmüş... Aldığı bütün bürokratlar güya yolsuzluklara bu
laşmış... Haklarında daha hiçbir sav olmayan bürokratlar hakkında en çirkin suçlamalar yapılı
yor... 

BEKİR SAMI DAÇE (Adana) - Mahkemeye düşmüş olanlar var, Sayın Kahveci... 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) - Bunların arkasındaki kavgayı tekrar hatırlıyorum. Bey

ler, bunlar, bu milletin, bu Meclise, bu ülkenin yönetimine tam egemen olma serüveninin, kavgası
nın parçalarıdır. Tarih, elli yıl sonra, yüz yıl sonra, bu yılları değerlendirdiği' zaman, bunları göre
cektir. Tabiî bu konuda daha fazla detaya girmek isterdim; ama, girmek istemiyorum; ancak, 
Türkiye'nin demokrasisinin gelişmesinde en kritik olay budur. Ayrıca, yıllarca, özellikle tek parti 
döneminden sonra, o tek parti özlemini çekenlerce ve -özür dilerim- milletin vasıflı insan seçeme
yeceğini iddia edenlerce -maalesef, 1982 Anayasasında bunlar da vardır- bazı yetkiler Meclise ve
rilmemiştir; işte, Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçimi, YÖK üyelerinin seçimi, TRT Yüksek 
Kurulu üyelerinin seçimi gibi yetkiler bu Meclise verilmemiştir; neden?.. Çünkü, "vatandaş, halk 
fazla bilinçli değil, eğitimi yok, iyi insan seçemez; onun için, bu yetkileri Meclise vermeyelim" 
denmiştir, işte, bu seçkinci zihniyetin bugün verdiği son mücadeledir bu. Yani, eğer ortada Özal 
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dejğil de başka birisi olsaydı, kesinlikle bu mücadele verilmezdi; maalesef, verilmezdi diyorum. 
Onun için, burada konuşan bütün partili arkadaşlara, DYP- SHP ve CHP grup sözcülerine, demok
rasiyi gerçek anlamda isteyenlere şunu söylüyorum: Sayın Özal ile benim de şahsen mutabık ol
madığım çok şey var; ama, bugün temsil ettiği makam, savunduğu görüşler, yapmak istediği işler, 
kesinlikle milletin ve memleketin bütünlüğüne fayda getiren ve bu ülkenin güçlenmesine yönelik 
düşüncelerdir; bunun dışındaki herşey gerçeği yansıtmamaktadır. Onun için, burada, gruplan ve 
şahsı adına konuşanlara ve konuşacaklara bunu tekrar hatırlatınm. Kavganın ne olduğunun, gerçek 
nedenlerini unutmayalım; bunu düşünerek buraya gelip konuşalım. 

Sayın Özal'a tenkitlerimiz varsa söyleyelim, "şunu yanlış yapıyorsun" diyelim; ama, üslup-
lann hiçbir zaman bu şekilde olmaması lazımdır. Çünkü, bu üsluplar, bu Meclise yakışmaz. Bu 
milletvekillerinin, milletin temsilcisi olduğunu düşünerek, her zaman, belirli bir seviyenin üzerin
de, belirli bir üslupla konuşmalan gerekmektedir 

Değerli arkadaşlanm, Sayın Öztürk, geçen sene yapılan bütçe kısıtlamalan sonucu Cum
hurbaşkanlığının fiziki imkanlannm ne duruma düştüğünü ve gerilediğini burada özetle beyan etti. 
O raportörlerden biri de bendim. Gerçekten, o zaman yapılan işlemler ayıp olmuştur diyorum; 
çünkü, Cumhurbaşkanlığı makamının gerektirdiği temsil görevinin (yabancı misafirleri ağırlamak 
gibi) layıkıyla yerine getirilebilmesi için, bunun bu seneki bütçede tamir edilmesi gerekmektedir. 
Bu seneki bütçenin, genelde tasarruf bütçesi olduğu için, kısıtlamaya gittiği için, mütevazı bir büt
çe olduğunu biliyoruz; ama, yine de, bu makamın önemini düşünerek gerekli titizliğin gösterilme
sini, özellikle Grubum adına istirahm eder, Cumhurbaşkanlığı bütçesinin, memleketimize, mileti-
mize hayırlı olmasını diler; hepinize saygılanmı arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kahveci. 

VII. — DİSİPLİN CEZALARI 

1. - Aksaray Milletvekili Mahmut Öztürk 'e kınama cezası verilmesi 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Aksaray Milletvekili Sayın Mahmut Öztürk, Başkanlığımı- • 

za bir önerge göndermiştir; arz ediyorum : 
"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Konuşmam esnasında "Siz adam olsaydınız orada oturmazsınız," sözünü, ben, bana, "Siz 
adam olsaydınız öyle konuşmazdınız" diyen Ağrı Milletvekili Fecri Alpaslan'a söyledim. Değil
se, değerli ANAP Grubunu kastetmedim, tavzih olunur. 

Mahmut Öztürk 
' Aksaray" 

Sayın milletvekilleri, bu önergesi münasebetiyle, Sayın Mahmut Öztürk, yapmaması gereken 
bir konuşmayı, sarfetmemesi gereken yakışıksız, kaba, yaralayıcı kelimeleri ANAP Grubu için de
ğil; ama değerli Ağh Milletvekili Sayın Fecri Alpaslan için söylediğini bir manada kabul etmek
tedir. 

Ben, durumunu değerlendirmek için, konuşmasının yer aldığı tutanakların gelmesini bekliyor
dum; .ama, kendisi takaddüm etti. Sayın Öztürk'ün bizzat kendisi, "Ben, dememem gereken bu ka
ba ve yaralayıcı sözleri söyledim" diye yazıp, imzalayıp, yollamış bulunuyor. 

Bu nedenle, Sayın Öztürk'e İçtüzüğün 136 ncı maddesine göre^bir kınama cezası veriyorum. 
< (ANAP sıralanndan alkışlar) 

-H. FECRİ ALPASLAN (Ağn) - Sayın Başkan, izin verir misiniz?.. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Alpaslan. -
H. FECRİ ALPASLAN (Ağn) - Sayın Başkan yerimden bir maruzatta bulunmak istiyorum. 
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BAŞKAN - Buyurun efendim. 
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) - Sayın Başkan, Sayın Öztürk'e "Adam gibi olsaydınız" deme

dim. Eğer böyle anlaşıldıysa, şahsen özür diliyorum. (SHP sıralarından "Dedin, dedin" sesleri) 
BAŞKAN - Efendim, arkadaşımız "Demedim" diyor. 
H.FECRl ALPASLAN (Ağrı)-Zabıtlarda var efendim!.. 
BAŞKAN - Tabii, ikisi de zabıtlara geçiyor; buyurun. 
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) - Tekrar ediyorum, eğer öyle anlaşılmışsa özür diliyorum; bu 

da gayet tabii bir şey; bu bir. 
İkincisi : Sayın Öztürk, Cumhurbaşkanı ile 5 sayın milletvekilinin mahkemelik olduklarını, 

kavgalı olduklannı söyledi. Bunu birkaç defa söyledi Ben, ilk ikazımda, "Adama hakaret ediliyor, 
o da, bu hakaretin karşılığında mahkemeye başvuruyor; siz de onu suçluyorsunuz..." dedim. Ken
dileri defaatla l)unu söyledi. Bunu, Sayın Cumhurbaşkanını ve o makamı belki küçültmek, belki 
kavgacı görünümünü anlatmak için kullandı. Ben de, "Adam gibi konuşulsa mahkemeye verilmez
di" dedim. Bundan maksadım, 20 Ekim seçimlerinden önce Sayın Cumhurbaşkanı hakkında konu
şan Sayın Süleyman Demirel'in, 20 Ekim seçimlerinden sonra, "devletin başında kavga etmem" 
demesi, bana göre adam gibi konuşmadır; arkadaşlarımın da böyle, adam gibi konuşmasını istiyo
rum. Onu arz ediyorum efendim. 

BAŞKAN - Teşekür ederim. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) - Sayın Başkan, bir saniye müsaade eder misiniz... 
BAŞKAN - Konu kapanmıştır! 
Arkadaşlar, biz burada bütçeyi mi görüşeceğiz; yoksa, biri oturacak, biri kalkacak, arkadaşlar 

"birbirini kıracak, birbirini yaralayacak; bunu mu tartışacağız!.. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) - Sayın Başkanım, bir saniye müsaade ederseniz... 
BAŞKAN - Buyurun; bir saniye ettik, neler oldu! Buyurun... 
MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) - Sayın Başkan, ben geçmiş bütçe zabıtlarının hepsini ince

ledim; gerek Atatürk'ün döneminde, gerek İsmet Paşa'nın döneminde, gerek Bayar'ın döneminde, 
gerek Gürsel'in döneminde, gerek Sunay'ın döneminde ve gerekse de Korutürk'ün döneminde, 
Cumhurbaşkanlığı bütçesinin komisyonda görüşülmesi "sırasında yapılan konuşmalardan dolayı 
hiçbir milletvekili mahkemelik olmamış. İsmet Paşa'nın da çok şiddetli muhalifi vardı, Demokrat 
partililer; Bayar'ın da çok şiddetli muhalifi vardı; Halk Partililer ve ondan sonra da muhalefetleri 
devam etti; fakat, hiçbir, milletvekili, hangi partiden olursa olsun, Plan ve Bütçe Komisyonunda 
yaptığı konuşmadan dolayı mahkemeye gitmemiştir. Şimdi ise, hangi partiden olursa olsun, orada 
yapılan her konuşmadan dolayı mahkemelik olunuyor ve buradaki arkadaşım da, mahkemelik olan 
arkadaşlara, "Adam gibi konuşmadığından dolayı mahkemeye gitti" diyor... Yani.;. 

BAŞKAN - Yani, nokta... 
MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) - Takdiri size bırakıyorum. 
BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım... 
MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) - Yani, burada ben mahkemenin sonucunu tartışmıyorum. 
BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, aramızda, çok uzun dönemler bu kutsal çatı altında yasama 

hizmeti yapmış ağabeylerimiz de, arkadaşlarımız da var... Ortada bir gerçek vardır: Bunca bütçe 
arasında iki bütçe, en az konuşularak, en sakin, en tartışmasız, en kesintisiz, alkışlar arasında, "ol
sa da daha fazla verseydik" diye gülücüklerle geçerdi; biri Cumhurbaşkanlığı, biri Milli Savunma. 
Hamdolsun, Milli Savunma öyle geçmeye devam ediyor; Cumhurbaşkanlığı da, Sayın Özal Cum
hurbaşkanı olduğundan bu yana, işte, bir politika kökenli, parti kurucusu, icrada uzun yıllar bulun
muş siyasi lider yapışında bir sivil, bu göreve seçilmiş olduğu için, bazen yarışma, bazen rekabet, 
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bazen tartışma, bazen itiraz, bazen istihfaf duygularıyla, bu müzakere bu hale dönüyor. 
Her türlü, meşru ve nezaket dahilindeki yoruma, değerlendirmeye, tahlile ve eleştiriye açı

ğız; hakaret hariç. 
tzin verirseniz, bunu burada noktalayalım 

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

1. -1993 Mali Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıla
rı ile 1991 Mali Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıla
rı ( (1/460, 1/461; 1/439, 3/649; 1/440, 3/650), (S. Sayıları: 211, 212, 223, 219) (Devam) 

B) CUMHURBAŞKANLIĞI (Devam) 
1. - Cumhurbaşkanlığı 1993 Malî Yılı Bütçesi 
2. - Cumhurbaşkanlığı 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN - Şimdi, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Nevşehir'in Değerli milletvekili Sayın 

Osman Seyfi huzurunuzda. 
Buyurun sayın Seyfi. (DYP sıralarından alkışlar) 
Sayın Seyfi, bildiğiniz gibi, süre 20 dakikadır; Grubunuzun diğer değerli sözcüsü Sayın 

Öztaylan da bunun yansını kullanacağı için, zatı âlinize 10 dakika düşnlektedir. 
Buyurun. 
DYP GRUBU ADINA OSMAN SEYFİ (Nevşehir) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Grubumun Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerindeki gö

rüşlerini -bize aynlan sürenin yarısında- açıklamak için huzurlarınızda bulunuyorum; Grubum ve 
şahsım adına hepinize saygılar sunuyorum.. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; burada tenkit edeceğimiz makam, cumhurbaşkanlığı 
makamı değildir. Burada tenkitimize konu olacak olaylar, Sayın Cumhurbaşkanının, seçildikten 
sonra yaptığı uygulamalan ve icraatlan olacaktır. Bizim, kendisinin şahsıyla da bir ilişiğimiz yok
tur, kimseye bir hasımlığımız filan da yoktur. 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun)-Var var... 
OSMAN SEYFİ (Devamla) - Bu bakımdan, değerlendirmeler buna göre yapılmalıdır. 
Sayın Kahveci, "Doğru Yol ve ANAP Gruplan, birlikte, 'yeter, söz milletindir' diyen grup

lardır" dediler. Grubum adına ben bu söze katılıyorum; fakat, ANAP'ta aynı mücadelenin yapıldı
ğına da inanamıyorum. Çünkü, biz, zamanında yasakların kalkması mücadelesini verirken, ANAP 
Grubu, yasakların kalkmaması mücadelesini veriyordu. Onun için, her iki grubu, ben, aynı kefede 
değerlendiremiyorum. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Bunu söyleme imkânını kim sağladı size?.. 
OSMAN SEYFİ (Devamla) - Halka gitmemek elinİzdeydi; yetersayınız vardı, halka gitme

yebilir, burada da kaldırabilirdiniz o yasakları. 
GÜNEŞ TANER (İstanbul) - Biz her zaman halka gideriz. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Halka biz götürdük. 
OSMAN SEYFİ (Devamla) - Halka hürriyetler gider, yasaklar gitmez!. Şunun hürriyeti 

kalksın diye halka gidilmez, yasağı kaldıralım diye gidilir. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Götürmeseydik, on sene daha yasaklıydın... 
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Yasaklara "Evet" mi dedin?.. 
OSMAN SEYFİ (Devamla) - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir 
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hukuk devletidir. Her hukuk devletinde, cumhurbaşkanları da dahil olmak üzere, gerek idare eden
ler gerekse idare edilenler, yürürlükte bulunan hukuk kaidelerine riayetle mükelleftirler; bunu baş
tan tespit etmemiz lazım. ./ s 

Anayasa hükümlerinin, yasama, yürütrrie ve yargı organlarım, idare makamlarını ve diğer 
kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kuralları olduğu Anayasanın 11 inci maddesinde yazıl-

. mıştır. Keza, hiçbir kimse veya organ, kaynağını Anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullana
maz. Bu da Anayasanın 6 ncı maddesi gereğidir. 

Demek ki, devlet yetkisini kullananlar, yetkilerini anayasadan alacaklar ve bu yetkilerini 
kullanırken, anayasa hudutları içerisinde kalacaklardır. Eğer, belli makama gelenler, belli makam
da bulunanlar, kendilerine hayat ve meşruiyet veren hukukun dışına çıkarlarsa, o makamlarda mü
nakaşa başlar, o makamlar boşalmış sayılır; yaptıkları işler de tamamen kanunsuz bir tasarruf hali
ne gelir. 

Sayın milletvekilleri, Cumhurbaşkanının seçimi, nitelikleri, görev ve yetkileri ve sorum
suzluğu Anayasada belirlenmiştir. Buna göre, anayasada verilen ve özellikle 104 üncü maddesinde 
teker teker sayılan yetkilerin dışında, Cumhurbaşkanının başka biryetkisi yoktur. Bu yetkilerin, 
1961 Anayasasındaki yetkilerden fazla olduğu doğrudur; ama, Anayasayla getirilen sistem, ne 
Amerika'daki gibi başkanlık sistemi ne de Fransa'daki gibi yarı başkanlık sistemidir; hele hele 
krallık, hanedanlık hiç değildir. 

Getirilen sistem parlamenter sistemdir. Parlamter sistemde Cumhurbaşkanına sembolik, sı
nırlı yetkiler tanınır. İcranın yetkileri ise, hükümettedir; başbakandadır, bakanlar kurulundadır. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - En az yirmi tane yetkisi var yahu; aç, olcu. 
OSMAN SEYFl (Devamla) - Anayasayı, buyurun, okuyun. Anayasayı okuman lazım; de

mek ki az okumuşsun! 
Sayın milletvekilleri, Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Bu özelliği dolayısıyla Türkiye 

Cumhuriyetini temsil eder. Yetkileri de buna göre verilmiştir, icraya ait tüm yetkiler hükümette
dir. Bu açık hukuk gerçeğine rağmen, Sayın özal, Cumhurbaşkanlığı makamına çıktığı Kasım 
1989'dan Koalisyon Hükümetinin göreve başladığı Kasım 1991 tarihine geçen iki yılda, o zaman
ki ANAP Grubu sayesinde, Meclise ait yetkileri, Sayın Akbulut ve Sayın Yılmaz sayesinde de Hü
kümete ait yetkileri şahsında toplamıştır. 

Bakınız, 27.6.1991 tarihli Cumhuriyet Gazetesinden okuyorum: Sayın Akbulut aynen şöyle 
demektedir: "Hadi, ben Başbakan olarak, o da Cumhurbaşkanı olarak uyumlu çalışıyorduk; millet
vekillerine ne oluyordu? Özal Meclise geliyor, arkadaşlarımız bölük bölük yanına gidiyorlar, ben 
de Grupta konuşmak için adam bekliyordum. Ellerine kâğıdı verip, önerge imzalatıp, 'hadi gidin 
oy verin' diyordu. Onlar da paşa paşa gidip oy veriyorlardı." Bu beyanat yalanlanmamıştır. 

Sayın Akbulut bununla da kalmıyor ve "Sayın Özal, kendisini muhalefete kabul ettireme-
yınce, 'ben, bakın, nasıl farklı bir Çumhurbaşkanıyım' diyerek her şeye müdahale etti. İstanbul'un 
su projesini dahi kendisi açıkladı. Biz bunu da mı yapamazdık?" diye devam ediyor. 

Düşünün ki, bir Hükümet, bir ilin su projesini dahi Cumhurbaşkanına rağmen açıklayamı
yor. 

Sayın Akbulut yine devam ediyor: "Cumhurbaşkanı bana telefon açtı, İstanbul'daki 25 ilçe 
başkanını görevden almamı istedi; karşı çıktım, merkez karar yürütme kurulundan geçmez de
dim..." 

ELAATTİN ELMAS (İstanbul) - Ben de var mıyım o işte?.. O zaman ben de ilçe' başkanıy
dım. > 

OSMAN SEYFl (Devamla) - Zatı âlinizin olup olmadığını bilmiyorum; sadece, Sayın Ak-
bulut'un gazeteden aldığım beyanatını okuyorum... 

ELAATTİN ELMAS (İstanbul) - İşinize geldiği zaman gazeteye inanıyorsunuz!.. 
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OSMAN SEYFÎ (Devamla) - Böyle değil miydi sayın kardeşim? 
ELAATTİN ELMAS (İstanbul)-Öyledeğildi. 
OSMAN SEYFİ (Devamla) - Bu konuda biz yıllarca uyan ve tenkitlerde bulunduk. Bunla

ra kulak tıkayanlar oldu. Ne oldu?. Sonu 30 Kasım 1992 Kongresinden çıkan süreçte, Çankayanın, 
Anamuhalefet Partisinde hizip kavgasına soyunduğunu görmedik mi? Hizip başı sıfatıyla medyayı 
haftalarca işgal ettiğini unuttuk mu? Türkiye şimdi ne duruma düştü? Mağlup bir hizip başı Cum
hurbaşkanı, bir garabet emsalsizliğiyle dünyanın önündedir. İsteyen bu garabetle övünebilir; ama, 
hukuk nosyonu olan, devlete saygısı olan kişiler, bu tasavvur dışı garabete, sadece gülmektedir. 

Bütün bunlardan daha vahim ve daha elim olmak üzere; bulunduğu makamın varoluş sebe
bine, amaç ve gayesine aykırı olarak, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğüne, devletin üniter 
yapısına aykırı tutum ve davranışlar da zaman zaman kamuoyuna açıklanmaktadır. Mesela bunlar
dan birisi, sık sık, çeşitli zamanlarda ve makânlarda tekrar edilen, TRT'nin GAP kanalında Türk-
çeden başka Kürtçe yayın da yapılması şeklindeki beyandır. 

Oysa, Anayasanın değiştirilmesi dahi teklif edilemeyen 3 üncü maddesine göre, devletin 
resmi dili Türkçedir. Yani, devlet yapısı içerisinde yer alan tüm kurum ve kuruluşlarının girişlikle
ri faaliyetlerde Türkçenin kullanılması zorunludur. TRT hâlâ devletin tekelindedir ve TRT bir ka
mu kuruluşudur. O halde, bu kuruluşun kullanacağı dil de, Türkçeden başka bir dil olamaz... 

ELAATTİN ELMAS (İstanbul) - İngilizce, Almanca haber dinliyoruz! 
OSMAN SEYFİ (Devamla) - Sadece haber verir, haberden başka bir yayın yoktur. 
Ayrıca, TRT- ilende, özel bir radyo veya televizyon istasyonu kurulduğunda bunlan denet

leyecek bir kamu kuruluşu olacaktır. Bu kamu kuruluşunun denetlediği müesseseler de Türkçe 
kullanmaya zorunlu olacaklardır. 

Bu beyanlan, sorumsuz Cumhurbaşkanının sorumsuzca beyanları olarak değerlendiriyo
ruz... • ' • • / . • 

ELAATTİN ELMAS (İstanbul) - Size göre öyle. 
OSMAN SEYFİ (Devamla) - Ama; Türkiye'nin bütünlüğü ve milletin birliği açısından, bu 

* beyanlar," yüreğimizi de sızlatmaktadır. 
Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri olarak bu olaylara ilgisiz kala

mayız. Seçme ve seçilme yeterliliğini kaybedenler, o makamda oturamazlar. Bu bakımdan, seçil
diği işlemlerin tersine bir işlemle, o makamdan, seçilme yeterliliğini kaybeden Sayın Özal'ın indi
rilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi gerekli çabayı göstermelidir. Kendisi, "Ben, AUah'dan 
başka kimseden korkmam" diyecektir; ama, bunca yapılanlardan sonra, ben onun Allah'tan korktu
ğundan da şüpheliyim. 

Saygılar sunarım. (DYP ve SHP sıralanndan alkışlar) 
GÜNEŞ TANER (İstanbul) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Taner. 
GÜNEŞ TANER (İstanbul) - Sayın Başkan, Sayın Sözcü, konuşması sırasında ilk önce, 

"DYP Grubunun, yasaklar sırasında, yasaklann kaldırılmasını savunduğunu; ANAP Grubunun bu
na karşı olduğunu" iddia etti. 

İkinci olarak, Anayasaya göre... (DYP sıralarından, "no, no'cular" sesleri ve gürültüler) 
BAŞKAN - Müsaade buyurun değerli arkadaşlarım... 
GÜNEŞ TANER (İstanbul) - Onu gel de yanımda söyle! Onu gel de yanımda söyle baka

yım! Gel buraya bakayım! 
AYVAZ GÖKDEMİR (Gaziantep) - Geldim ulan! Orada da söylerim, burada da söylerim! 

Vur bakayım! 
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BAŞKAN - Değerli arkadaşlar, birleşime ara vermek zorunda bırakmayın beni. . 
(DYP ve ANAP milletvekillerinin kürsü önünde toplanmaları, birbirlerine yumruk ve tek

me atmaları) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri... 
(Nevşehir Milletvekili Osman Seyfi'nin, istanbul Milletvekili Güneş Taner'e tekme savur

ması) 
BAŞKAN - Sayın SeyfiL Sayın Gökdemirl. 
idare Amirlerini göreve davet ediyorum... idare amirlerini göreve davet ediyorum... 
GÜNEŞ TANER (istanbul) - Siz kendinizi ne zannediyorsunuz! Burada, Meclisin içinde, 

utanmadan, Anayasayı ihlal edercesine, Cumhurbaşkanını ihanetle suçlamaya kadar gidiyorsu
nuz!.. Utanmazlar!... , 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri... Sayın milletvekilleri... Herkes yerine otursun. Sayın 
Grup BaşkanvekiUerinden, Sayın idare Amirlerinden, arkadaşlan yerlerine oturtmalarını rica edi
yorum. Lütfen... 

MELlKE TUGAY HAŞEFE (istanbul) - Hicap duyun, saygısızlar!.. Yettiler artık!.. Mecli
sin ne saygınlığı kaldı, ne yüceliği kaldı!.. Çiğköftesinden başladılar, lahmacununda bitirdiler!.. 
Sabrın da bir sınırı var!.... 

BAŞKAN-Birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 16.47 

o -—' 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 17.02 

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

; 0 _ : — . 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 39 uncu Birleşiminin Üçüncü Oturumunu 
açıyorum. 

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

/. —1993 MalîYılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıla
rı ile 1991 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu tasarı
ları (1/460, 1/461; 1/439, 3/649; 1/440, 3/650) (S. Sayıları: 211, 212, 223, 219) (Devam) 

B) CUMHURBAŞKANLIĞI (Devam) 
1. — Cumhurbaşkanlığı 1993 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Cumhurbaşkanlığı 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığının 1993 malî yılı bütçesi ile 1991 malî yılı kesinhesabının 

görüşmelerine devam ediyoruz. 
Komisyon ve Cumhurbaşkanlığı Sayın Temsilcisi yerlerini almışlardır. 
Gruplar adına konuşmalara devam ediyoruz. 
Söz sırası, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Balıkesir Milletvekili Sayın Mehmet Cemal öz-

taylan'da, . -
Buyurun Sayın öztaylan. (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN (Balıkesir) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; 15 dakika önce vuku bulmuş olan müessif olayın bir daha tekerrür etme
mesini diliyorum. * 

Parlamentonun, demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduğunu biliyoruz. Demokrasi mü
cadelesi verilirken, üzerine tişört giyerek, demokrasinin yerleşmemesini isteyen ben değildim!.. 

1993 yılı Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerinde söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Partim 
ve şahsım adına Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, milletin vergi olarak ödediği paraların harcanmasının millet adına 
kontrol ve denetimi görevi Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiştir. Meclisin, halktan alı
nan paraların nereye ve nasıl harcandığını denetlemesi, en önemli görevidir. Devleti meydana 
getiren müesseselerin en önemlisi olan müesseseyi yıpratmayı aklımın ucundan dahi geçirmi-
yorum; fakat, bu yüce makamdaki kişilerin de, bu Yüce Meclise, bu millete layık olmak için 
gerekli çalışmaları yapmasını temenni ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, 50 milyar dolar dış borcu olan ve bütçe açığının son on yılda durma
dan arttığı bir ülkede, devletin başında ölan kimsenin, tasarruf anlayışına mümkün mertebe 
dikkat etmesi gerekir. Sayın Cumhurbaşkanının, Başbakan iken yüzde 30'larda alıp yüzde 70'lere 
çıkartarak bıraktığı enflasyon konusunda alacağı en önemli tedbir, bu millete, tasarruf etme, israf 
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etmeme psikolojisini aşılamasıdır. Devleti idare edenler bu konuya azamî dikkati göstermezse, 
milletten bu" tasarrufu beklemek hakları değildir. 

Padişah Sultan Abdülaziz, yeni inşa olunmuş Beşiktaş Sarayının kaç akçeye mal olduğu
nu yanındaki nazırına sormuş; nazırı da "3 500 kuruş efendimiz" demiş. Halbuki saray, 3,5 
milyon liraya mal olmuş; fakat, 3,5 milyon lirayı basmak için 3 500 kuruş harcanmış! İşte bu 
anlayış, muhteşem imparatorluğumuzun elimizden çıkmasına vesile olmuştur. 

Şimdi de, 5 milyon işsiz, iş beklerken yiyecek ekmek bulamazken; Okluk koylarında ve 
yatlarda safa sürmek, ne derece insanımıza örnek olmanın bir düsturudur? 

Hatırlayacaksınız; askerî dönemin Başbakan Yardımcısı Sayın özal, 13 Mayıs 1981 tari
hinde, İstanbul Sanayi Odasının Odakule İşhanındaki bir toplantısında, "Kaynaklarınızı müm-

, kün olduğu kadar işinize yatırınız; varsa villalarınızı satınız; aldığınız parayı da işinize yatırınız" 
buyurmuştur. 

İşverenlere böyle akıl verirken, iktidarda bulunduğu" dönemde ve şimdi, fütursuzca, sefa
hati anlamak, bu yaptığı işleri göz ardı etmek mümkün değildir. 

Şimdi, kendisini, bu memleketin malî sıkıntılardan kurtulmasında bir nebze faydası ola
bileceği ve memleketin malî vaziyetini düzeltmede davranışlarının büyük bir örnek olacağı dü
şüncesiyle, sefahatte, köşklerde, villalarda ve Okluk koylarında, azamî tasarrufa davet ediyorum! 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bir milletin parasıyla oylamak, onu felakete, hezimete 
sürükler. Biz, senelerdir, iktidar sahiplerine karşı kontrol ve denetleme mekanizması kurubil-
seydik, hesaplı kitaplı hareket edebilseydik, gelişmiş Batılı ülkelerle aramızdaki fark bu kadar 
açılmayacaktı. 

Sayın milletvekilleri, herhangi bir bürokrat "görevden beni kimse alamaz; Cumhurbaşka
nı nasıl olsa kararnamemi imzalamaz. Eğer ki rastlantı sonucu görevden alınırsam bile, Cum
hurbaşkanlığında nasıl olsa yerim hazırdır; orada iyi bir maaş alırım, makamım olur, sekrete
rim olur, lojmanım olur, yaz döneminde de istediğim kampa giderim" anlayışıyla icraat yapar
sa; bir iktidar, o memuru nasıl çalıştırır, millete hizmet ettirmek nasıl mümkün olabilir? İkti
darımız, bir yıldan beri, bu kaosu düzeltmek için elinden geleni yapmış ve yapmaya da devam 
etmektedir. Bu kaosu meydana getirenlerin bu anlayıştan vazgeçmeleri, her konuda tam bir 
tarafsızlık içinde olmalarıyla mümkün.olabilir. Sayın Özal'ın ne kadar tarafsız olduğunu, ikti
dar partilerine değil, Sayın Anavatan Partililere sormakla da ortaya çıkarabiliriz. 

Sayın Özal, iktidarı müddetince, "ben barıştan ve kardeşlikten yanayım; ben çocukları 
çok seviyorum" sözlerini ağzından düşürmemiştir; diğer yandan ise, değerli devlet adamlarını, 
serbest tenkitlerinden kurtulabilmek için, birbirine düşürmüştür. Devlet adamları şahsî düş
manlıklarıyla uğraşırken, kendisi kontrolden kurtulmuş, rahatça, istediği gibi at oynatmıştır 
ve bu at oynatmayla saltanatını devam ettirmiş ve hâlâ da devam ettirmektedir. Ama, bu icraa
tı milletin gözünden kaçmamıştır. Millet, 1989 mahallî idareler seçiminde kendisinin oy oranı
nı yüzde 21'Iere indirince, hesap sorulmasından korktuğu için, o yüzde 2İ'lerde kendisini Cum
hurbaşkanı seçtirmiştir ye o zırha bürünmüştür. Bu hesaplardan kurtulabilir, milletin gözün
den kaçabilir; ancak, acaba Mahkeme-i Kübra'da, Allah'ın huzurunda nasıl kurtulacaktır? 

Allah'a şükürler olsun ki, bu yüce millet, zaman zaman ortaya çıkan Kösem Sultanlardan 
da kurtulmasını bilmiştir. 

— 84 — 



T.B.M.M. B : 39 11 . 12 . 1992 O : 3 

Sayın başkan, sayın milletvekilleri; yemin, inanılan ve mukaddes değerler üzerine andiç-
mektir. Cumhuriyet döneminde yapılan Anayasalarda (1924 Anayasasında, 1961 Anayasasın
da, 1982 Anayasasında) yer alan yemin metinlerinde -muhtevası ne olursa olsun, bu insanlar 
yeminlerini tutsun diye- Cumhurbaşkanının tarafsızlığına ve siyasal ilişkilerde bir denge unsu
ru olmasına büyük önem verilmiştir. 

Anayasanın 105 inci maddesinde, Cumhurbaşkanının, görevleriyle ilgili işlerden dolayı so
rumlu olmadığı yolunda, "Cumhurbaşkanının bütün kararları, Başbakan ve ilgili bakanlarca 
imzalanır; bu kararlardan Başbakan ve ilgili bakanlar sorumludur" şeklinde hüküm vardır. 
Parlamenter sistemde, Cumhurbaşkanının tarafsız olması gerekir; bu, Cumhurbaşkanının so
rumsuz olmasının bir sonucudur. 

Cumhurbaşkanının tarafsızlığı, yasama ile yürütme; iktidar ile muhalefet ve siyasal yaşa
mın vazgeçilmez öğesi olan siyasal partiler arasındaki ilişkilerde görülür. Unutmamak gerekir 
ki, Cumhurbaşkanı, millî birliğin simgesidir. 

Sayın milletvekilleri, Cumhurbaşkanının, sürekli tartışma ve heyecan alanı olan politika 
alanındaki tartışmalardan uzak kalması için, Hükümet işlerine karışmaması ve tarafsız kal
ması şarttır. Cumhurbaşkanının, memleketin buhranlı ve zor zamanlarında millî beraberliği 
sağlayabilmesi, en önemli görevlerinden biridir. Bu görevde başarı sağlaması, günlük politika
ların üzerine çıkmasına ve tarafsız kalmasına bağlıdır. 

Sayın milletvekilleri, Sayın özaPın Cumhurbaşkanı seçildiği günden bugüne kadar, ne kadar 
tarafsız (!) olduğunu, milletimizin izanına arz ediyorum. Zaten, demokrasimizin, bir adım ile
ri, iki adım geri gitmesinin yegâne sebebi, demokrasimizi meydana getiren kuralların, bir tür
lü, demokratik geleneklerle uygulanmamasından ileri gelmektedir. Mesela, "Cumhurbaşkan
lığı makamının fonksiyonları şunlardır" diye sayılan yerleşmiş teamüllere ve hatta yazılı kural
ların hiçbirine, Sayın özal tarafından uyulmamıştır. Bu davranışlar, hürriyet düzeninin ve hu
kuk devletinin yaşamasını engeller. 

Sayın milletvekilleri, durmadan Anayasaya tecavüz eden işler yapılır ve kararlar verilirse, 
o memlekette rejim buhranı çıkar; yani, kısacası, Sayın Cumhurbaşkanının eylem ve işlemleri, 
hemen hemen, Türkiye'de rejim bunalımı çıkaracak mahiyettedir. 

İngiltere'de, kraliyet ailesinin -üstün bir demokrasi idaresine rağmen- tartışmasız bir şe
kilde devam etmesinin sebebi, demokratik geleneklere kayıtsız ve şartsız uymalarındandır. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Cumhurbaşkanının, siyasî iktidarı nefsine hasretme alışkanlı
ğı vardır; fakat, millet, siyasî iktidarın bir tek adamın elinde toplanmasını ve milletin mukad
deratının ona terk edilmesini uygun bulmamış ve bulmamaktadır. Kısacası, Türk Milleti, se
çimle gelmiş krallar istememektedir. 

Sayın milletvekilleri, uluslararası platformda Türkiye'nin tezlerinin etkili olabilmesi için, 
Türkiye'de herkesin tek ses, tek yürek, tek nefes olması zarurîdir. Hükümetin, uluslararası plat
formda yapmakta olduğu çalışmaları olumsuz şekilde etkileyici bir söz bile, itibarımızı sarsar. 
Cumhurbaşkanının kendi başına yapmış olduğu icraatlar neticesinde, bu Hükümet, birçok ulus
lararası meselede, telafisi zor durumlara düşmüş, müşkül durumlarda kalmıştır. 

Sayın milletvekilleri, ülkemiz, jeopolitik yapısı ve dünyada meydana gelen son gelişmeler 
nedeniyle çok önemli bir konumda bulunmaktadır. Hemen hemen, dünyadaki en sıcak nokta
lar, ülkemizi çevrelemiş bulunmaktadır. Çevremizde herkes," herkese karşı savaş halindedir ve 
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savaştaki taraflardan her birinin de mutlaka bizimle tarihî ve manevî irtibatı vardır; yani, bu 
anlaşmazlıklar bizi de ilgilendirmektedir. 

Kıbrıs'taki soydaşlarımızı megalo* idea peşinde koşan Yunanlılar ve Rumların; Bosna-
Hersek'te katledilen Türk ve Müslümanları büyük Sırbistan ideali peşinde koşan Sırpların; Ker
kük'teki Türkmenleri, kendilerini katleden ve etmeye çalışan Saddam'ın ve bağımsız Kürdis-
tan peşinde koşan Kuzey Iraklıların; azerî kardeşlerimizi, tarihsel intikam peşinde koşan ve bü
yük Ermenistan'ı kurmak isteyen ermenilerin; abhazya'daki soydaşlarımızı kendilerini katle
den Gürcülerin insaf ve merhametine, dünyanın bu olumsuzluklarına terk edemeyiz. 

Tüm milleti ilgilendiren tek konu, birlik, beraberlik, kardeşlik ve ileri dünya seviyesine 
ulaşmaktır. 

Beni ve tüm Türk halkını ilgilendiren konular, şu sayacağım konular değildir: Ahmet Özal'ın 
televizyonları bizim sorunumuz değildir; Efe özal'ın fakirliği veya zenginliği de bizim sorunu
muz değildir... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Onları kapat o zaman. 
MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN (Devamla) — ... Zeynep Özal'ın bilmem kaçıncı izdi

vacı da bizim sorunumuz 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Ne alakası var bunların? 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Bunların ne alakası var Cumhurbaşkanlığı büt

çesiyle? 
MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN (Devamla) — ... Semra Hanımın il başkanlığı veya is

rafı da değildir; Papatyaların iş bağlayıcılığı da değildir. 
Bizi ilgilendiren, bu ülkenin üniter bir devlet olduğu, bölünmez bütünlüğü ve herkesin bi

rinci sınıf vatandaş olduğudur. Bu ülkede yaşayan herkes, Türktür, Müslümandır ve kardeştir. 
Bu ülkeyi bölmeye çalışanlar, emperyalizmin yazmış olduğu senaryoda figüranlık yapan uşak
lardır. 

Bilirsiniz, Anadolu'da bir söz vardır : "Biliyorsan konuş, âlim sansınlar; bilmiyorsan sus, 
adam sansınlar." 

Konuşan kim olursa olsun, Allah rızası için, devletin birliği, beraberliği ve kardeşliği için 
konuşsun. Benim ve tüm Türk halkının isteği ve ideali budur. 

Sayın milletvekilleri, üniter devlet yapımızı bozmak isteyenler, dış destekli olarak ülke
mizde yaptıkları terör eylemleriyle ve silahla elde edemedikleri propaganda gücüne, Sayın Cum
hurbaşkanımızın güneydoğuda federasyondan bahsetmesiyle, daha fazlasıyla erişmişlerdir. 
PKK'Iı Osman Öcalan bile, "En olumlu yaklaşan o" diyerek, memnuniyetini belirtmiştir. 

Bütün bunlar karşısında milletimiz, "Acaba, Özal, Başbakan iken uyguladığı iş bitirme 
metotlarını bu konularda da mı uygulamak istemektedir?!" diye düşünmektedir. 

Sözlerime son verirken, başta Büyük Atatürk olmak üzere, geçmiş Cumhurbaşkanlarımı-
zı hürmetle yâd ediyor; ebediyete intikal edenlere Allah'tan rahmet, hayatta olanlara da sıhhat 
ve afiyet diliyor; hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztaylan.' 
Grupları adına son konuşmayı yapmak üzere, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Sözcüsü 

Ankara Milletvekili Sayın Ali Dinçer. 
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Buyurun Sayın Dinçer. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA ALİ DİNÇER (Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Cumhurbaşkanlığı 1993 malî yılı bütçe tasarısı üzerinde CHP Grubunun görüşlerini arz etmek 
üzere söz aldım. Siz değerli milletvekillerine, Cumhuriyet Halk Partisi ve şahsım adına en de
rin sevgilerimi, saygılarımı sunarım. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi geleneğinde, CHP'lilerin çok dikkat etti
ği, uzun yılların birikiminden ve anlayışından gelen bir hususu öncelikle belirtmek isterim; o 
da şu : Cumhurbaşkanlığı makamına karşı duyulması gereken büyük saygı ve o makamı, yara
layıcı, küçültücü, sarsıcı polemiklerden korumak, buna çok dikkat etmek, Dikkat ediniz, tari
hi araştırınız, zabıtları okuyunuz; biz CHP'liler olarak, dışarıda ve Mecliste bu durumu titiz
likle korumuşuzdur. « 

Değerli arkadaşlarım, ne var ki, çok yüce saydığımız ve saygı duyduğumuz bu makam, 
birkaç yıldan beri büyük polemiklerin odağı haline geldi; bundan üzüntü duyduğumuzu ifade 
etmek isteriz. Cumhurbaşkanlığı makamı, tartışmaların çok üstünde olmalıdır ye asla erozyo
na uğramamalıdır, uğratılmamalıdır. Bu temel kuralı sarsan kusur, elbette, cumhuriyeti kuran 
Cumhuriyet Halk Partisinin üyelerinde olamaz. 

Türkiye, çok cumhurbaşkanları görmüş, engin deneyimi olan bir ülkedir, önce sayın cum
hurbaşkanları, o makama layık olmak durumundadırlar ve o makdmı, her bakımdan, her tah
rip edici eleştiriden ve polemikten korumakla sorumludurlar. 

Bugünkü Sayın Cumhurbaşkanının, Türk tarihi içerisinde ender sivil cumhurbaşkanla
rından biri olarak o makama gelmesi, seçilmesi; o'na, layüs'el bir şekilde, istediği gibi, her tür
lü tavır ve davranışlar içerisinde olma hakkı verir mi? 

Cumhurbaşkanlığı, bizim anlayışımıza göre, sorumsuzluğunu aşarak, çok tartışılacak ko
nular deklare etmiştir; çok konuların ve sorunların içerisine, gereksiz olarak kendini salıver
miştir; örneğin, "Anayasa, bir kere çiğnenmekle delinmez" demek gibi; bir siyasî partinin içi
ne el atmak, onunla organik bağ kurmak, o partiye tercihler sunmak gibi; o partinin bir kesi
miyle, Cumhurbaşkanlığı makamında toplantılar yapmak gibi... 

Sayın milletvekilleri, Anayasaya göre, "seçildiğinde varsa -ki, seçildiğinde, Sayın Özal'ın 
vardı- partisiyle ilişiği kesilir" denilen cumhurbaşkanının, sayın eşlerinin, eski partisinden il 
başkanı olması; parti delegesi olarak, Sayın Semra özal'ın çocukları Zeynep ve Ahmet uzar
ların tartışmalı bir parti kongresine, taraf ve baskı görüntüsü vererek katılmaları doğru mu? 
Ailece, bir siyasî olayla ilişkiyi sürdürür olmak, "bir siyasî partiyle ilişkin yoktur" savına ge
çerlilik kazandırabilir mi? Biz, bu hususları doğru görmediğimizi, uygun saymadığımızı, açık-
yüreklilikle söylemek durumundayız. 

Biz, CHP Grubu olarak, Sayın Cumhurbaşkanına, "siyaset yapmasın, yapamaz" diye
miyoruz; bunu deme hakkını kendimizde görmüyoruz. 

Cumhurbaşkanı, bir programın, bir partinin siyasetini yapacaksa, eylemli ve organik ola
rak bir siyasî partinin yanında veya başında bulunmak istiyorsa; Cumhurbaşkanlığı makamını 
bırakır, oradan istifa eder, ya bir parti kurar ya da bir partinin başına geçer. Bunu saygıyla. 
karşılarız; ama, ö yüce makamda bulunduğu sürece, bir kere de olsa Anayasayı çiğnemesine 
hoşgörüyle bakamayız, göz yumamayız. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biz CHP Grubu olarak, Cumhurbaşkanının, Ana
yasa çizgileri içerisinde, yurdumuzun, Türkiye'nin gerçeklerine uygun bazı fonksiyonları ola
cağına; fakat, bunları yerine getirirken, kendisinin, dolayısıyla o makamın tartışmaya konu 
olmaması gerektiğine inanıyoruz. 

Anayasamızın 8 inci maddesi gereğince, yürütme yetkisi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Ku
rulu tarafından kullanılır. Bu durum, özünde ve bir çerçevede, Türkiye'nin geçmiş anayasala
rında da, 1982 Anayasasında da yer almış bir hükümdür. Ne var ki, Anayasaya ve kanunlara 
uygun olarak kullanılan bu hüküm, 1982 Anayasasıyla Cumhurbaşkanının yetkileri çok daha 
artırıldığı için, uygulamada, Cumhurbaşkanını, daha müdahaleci bir duruma getirmiştir; ama 
bilinmelidir ki, Türkiye, yıllardır, Avrupa tipi demokratik parlamenter sistemle yönetilmekte
dir; en özgü örneği Amerika Birleşik Devletlerinde olan "Başkanlık sistemiyle değil! Bizde Cum
hurbaşkanı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanının yetkileri ve sorumluluklarıyla donatılma-
mıştır. 

Anayasamızın 105 inci maddesine göre, "Cumhurbaşkanı, Anayasa ve diğer kanunlarda 
Başbakan ve ilgili bakanın imzalarına gerek olmaksızın tek başına yapabileceği belirtilen iş
lemleri dışındaki bütün kararları, Başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanır; bu kararlardan Baş
bakan ve ilgili bakan* sorumludur." Bu da gösteriyor ki, Cumhurbaşkanı, genelde sorumsuz
dur; yürütmede asıl ve ağırlıklı sorumlu olan hükümettir. 

Demokratik parlamenter sistemimizde Cumhurbaşkanının, başkanlık sistemindeki yetki
leri kullanmaya kalkması, sorumluluk duygusundan ve demokrasiye, halkın iradesine, yasala
ra saygıdan uzaklaşmak, müdahaleci olmak anlamına gelir. 

Sayın Cumhurbaşkanınca yaratılan bu müdaheleci durum, birçok konularda Sayın Özal'ı 
da yıpratmaktadır, tartışma konusu haline getirmektedir. Devlet hayatı için çok önemli olan 
pek çok konuyu tartışmalı duruma sokmuştur Sayın özal'ın tavırları. 

Örneğin, anayasadaki, yabancı devletlere elçi gönderme yetkisini, sembolik niteliğinden 
uzak, gerçekten kendisine ait Bir yetki sanıyor ve sorumlu Hükümeti unutup, "oraya şu atan
sın, buraya bu" diyerek, elçi atamalarını, içinden çıkılmaz duruma sokuyor. 

Kıbrıs konusunda hem toprak -Güzelyurt örneğinde olduğu gibi- hem de Anayasa -
dönüşümsüz başkanlık sisteminde olduğu gibi- konusunda Hükümete danışmadan ve Hükü
mete duyurmadan Başkan Bush'a söz verdiği, gerek zamanın başbakanı Mesut Yılmaz'ı gerek
se Rauf Denktaş'ı sürprizlerle karşı karşıya bıraktığı anlaşılıyor. 

Bunların çok ciddî hatalar ve yanlışlar olduğunu hepimiz biliyoruz. Cumhurbaşkanlığı 
makamında olan bir zata, bu hataları yapmak üzerine vazife olmayan konularda buna benzer 
girişimlerde bulunmak yakışmıyor. 

Körfez krizi konusunda yine Hükümeti arkasına almadan, ülkeyi savaşın eşiğine getirdi. 
Gelişigüzel konuşmalarından çok zarar gördük Cumhurbaşkanının, Kardeşimiz olan aze-

rilerle ilgili söylediği sözler : "onlar Şiî'dir, bizden değildir." 
Böyle çağdışı değerlendirmeler yapmak, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına 

yakışır mı? 
Anayasa sistemine aykırı olarak, Çankaya'da bir paralel hükümet mekanizması yaratmak 

için, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğini aşırı ölçüde büyütmek amacıyla, büyük bina ve 
kalabalık kadrolaşmayla,, devlet içinde devlet yaratıyor. Bunun yansımaların! Türkiye Büyük 
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Millet Meclisinde bile görüyoruz. Geniş kadrosuyla Türkiye Büyük Millet Meclisini işgal eden, 
hem Hükümete hem de Türkiye Büyük Millet Meclisine bir ölçüde hükmetme pozisyonuna 
gelen kimdir? Şu andaki Cumhurbaşkanımız. 

Değerli arkadaşlarım, alıştığımız cumhurbaşkanı geleneklerine uygun düşmeyen bu tavır 
ve davranışların eleştirilmesi karşısında Sayın Cumhurbaşkanı, "bunlara da alışacaksınız, 
alışırsınız" diyerek, kendi tavır ve davranışlarını haklı ve doğru gösterme çabasında olmuştur. 

Biz CHP Grubu olarak, Cumhurbaşkanından beklediğimiz hususları gerçekçi bir yakla
şımla ve açıkça ifade etmek istiyoruz. Cumhurbaşkanı, bu zihniyetini değiştirmelidir. Gerçek
ten, parti ilişkilerini, bir parti içinde kanat ilişkilerini bırakmalıdır. Üzerine vazife olmayan 
yürütme yetkilerini kullanma ısrarından vazgeçmelidir. 

Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye gerçeklerine ve demokratik geleneklerimize uygun dav
ranmamakta ısrar ederse, hem kendisini hem de hiç hakkı olmadığı halde Cumhurbaşkanlığı 
yüce makamını yıpratır, dejenere eder, yozlaştırır. Son üç dört yıldır, bu yozlaşmanın, erozyo
nun çelişkilerle dolu gelişimini, tartışmalarını izlemekten bıktık; bütün bunların demokrasi
mizi nasıl bozduğunu görmenin de üzüntüsünü yaşadık. Hiç uzağa gitmeden örnekler verebiliriz : 

Sayın Başbakan Süleyman Demirel ve Sayın Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün 20 Ekim 
1991 seçimleri öncesi sayısız beyanatlarına göre, seçimden hemen sonra Çankaya'daki işgal so
na erdirilecekti. Seçimden hemen sonra durum değişti; "devletin tepesinde kavga yapmam, 
yaptırmam" beyanatları geldi. 

Aradan zaman geçti, Doğru Yol Partisi, Anayasa değişikliği önerisiyle harekete geçip, unu
tulmuş olan bu konuyu tekrar gündeme getirdi, Çankaya işgaline son vereceğini tekrarladı; ama, 
arkası da gelmedi, orada kaldı. 

Konu öyle dejenere oldu ki, sakız gibi çiğnene çiğnene, zaman içinde, Portekiz diktatörü 
Salazar'ın, halkı pasifize etmek ve asıl önemli sorunları izlemekten uzaklaştırmak için kullan
dığı "futbol,.fiesta ve fado" dan oluşan "3 F " modeli, depolitizasyon silahı gibi kullanılmaya 
başlandı. İktidar ne zaman sıkışsa, halka acı gerçekleri unutturmak için, temcit pilavı gibi iki 
de bir, "Çankaya işgaline son" piyesini sahneler oldu!.. Parlamenter demokraside buna hak
kımız olmadığını, gazetelerden örnekler vererek göstermek isterim. İşte, Sayın Süleyman De-
mirel'in, çeşitli zamanlarda, özellikle seçim öncesi ve seçim sonrası verdiği demeçlerden ör
nekler : 

Cumhuriyet Gazetesi: "Demirel, Zonguldak'ta özal'a seslendi : 'Kışla duvarından geli
yoruz.' İktidarı, maden ocağındaki göçüğe benzeten Demirel, 'Halk, kendine kötülük edenle
ri, herhalde 20 Ekimde öpecek değildir' dedi." 

Hürriyet Gazetesi : "Demirel, 'DYP rüzgârı Çankaya'yı süpürecek' diyor. 
Yine Hürriyet Gazetesi : "Demirel, 'özal'a sandık hapsi cezası verelim' diyor." 
Milliyet Gazetesi: "ÖzaPı eleştiren DYP Lideri, 'Çankaya'da fuzulî işgal var. Bunu kal

dırmak için, adınıza dava açıyorum' dedi. Demirel, 'Sekizinci parti Çankaya' diyor." 
Cumhuriyet Gazetesi: "özal'ı, 'bir cebine partisini, bir cebine hükümeti koymuş geziyor' 

diye eleştiren Demirel,'Fuzulî işgali kaldıralım'diyor." . ' . ' ' ' * 
Seçim olmuş, dört gün geçmiş, Cumhuriyet Gazetesi: "Yeni Hükümet artık Çankaya'nın 

himayesinde değildir' diyen Demirel, 'Oturduğu yerde oturacak' diyor DYP Lideri, Çankaya 
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sorununun Türkiye gündeminde durduğunu vurgularken de, Cumhurbaşkanı Özal için de 'Çan
kaya'da kim oturursa otursun, oturduğu yerde oturacaktır.' diye konuştu." 

Seçimden 8 gün sonra, Cumhuriyet Gazetesi: "Yüksek Seçim Kurulu kesin sonuçlan açık
lamadığı için turlarını geciktiren Demirel, 'Çankaya'yı çözmezsek, askıya alırız' diyor. 'Eğer 
Çankaya'ya bir çözüm getirme imkânı bulamazsak, devletin tepesinde kavga, küskünlük ol
maz. Devleti tıkar o. Bir çözüm bulabilirsek bulacağız. Çankaya sorunu çözülemezse, askıya 
alınacaktır. Devletin tepesinde kavga yapmam ve yaptırmam. Devletin tepesinde itiş kakış yok. 
Herkes kendi fikrini kendine saklayacak, devlet ahenk içinde çalıştırılacak; ama bu meselenin 
çözülüp çözülemeyeceğinden emin olmam lazım. Parlamentonun işidir, sadece benim işim ol
sa, ben meseleyi çözerim." 

Hürriyet Gazetesi: Aynı şekilde, "devletin tepesinde kavga yapmam, yaptırmam" diyor 
Sayın Demirel." -

Başbakan Yardımcısı Sayın Erdal İnönü'nün de bu yönde beyanatları var : Seçim öncesi 
Cumhuriyet Gazetesi: "Gosyaldemokrat Halkçı Parti Lideri, Cumhurbaşkanının 'Meclisi fes
hederim tehdidini yanıtladı. İnönü, 'Özal padişah değildir' diyor. Cumhurbaşkanı özal'ın se
çimlerden sonra Başbakanlık görevini istediğine vereceği, gerekirse Meclisi feshedeceği sözleri
ni hava civa olarak niteleyen SHP Lideri İnönü, 'Kendisi padişah, biz de sadrazam değiliz. 
Başbakanı, o değil, halk belirleyecek'dedi." 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) — Ali Bey, Deniz BaykaPın da söyledikleri vardı; onu da biraz 
söyleseniz! 

ALİ DİNÇER (Devamla) — Hay hay; olabilir, doğrudur. Herkes bu tartışmaların içinde; 
herkes de bu tartışmalardan bıktı. Ama, ben muhalefet partisinden geliyorum, özellikle ikti
dar partisinden olan arkadaşlarımız, iktidar ortağı-partilerden olan arkadaşlarımız, hoşgörüy
le beni dinlesinler, kendileri gibi konuşmamı beklemesinler. Yoksa, Parlamentonun işlevleri bir
birine karışır, Parlamentoda rol çelişkileri ortaya çıkar; bu Parlamento, çoğulcu, özgürlükçü 
demokratik rejimin parlamentosu, çok partili rejimin parlamentosu olmaktan çıkar. Bir ikti
dar partisinin milletvekili, muhalefet partisinin milletvekilini kendisi gibi konuşma talebiyle 
karşı karşıya bırakma hakkına sahip değildir. (CHP sıralarından alkışlar) 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) — Ben, "benim gibi konuş veya düşün" demedim ki! 
ALİ DİNÇER (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, devam ediyorum : 
Seçimden önce, Cumhuriyet Gazetesinde, "SHP Lideri, halkın bu sefer kendisini iktidara 

getirmeye kararlı olduğunu söyledi" deniyor ve "İnönü ; ANAP da, (Özal da gidiyor) dedi" 
diye başlık atılan bir konuşma yapmış. 

Yine seçimden önce bir gazete : "İnönü halka, 'bunlara bir vuracaksınız, toz olacaklar, 
tespih gibi dökülecekler' dedi, 'Hanedansız iktidar olacağız' dedi" diyor. Devam ediyor : "İnönü 
Sandık önünüze geliyor; vurucaksınız sandığa, ANAP toz duman olup gidecek. İpi kopmuş 
tespih taneleri gibi dağılıp gidecekler. 20 Ekimde gidiyorlar, hep beraber gidiyorlar. Yani, Cum-& 
hurbaşkanı da gidiyor. Yani, Başbakan gidiyor, eski Başbakan olan Cumhurbaşkanı da gidi
yor; özal gidiyor, hepsi gidiyorlar. 20 ekimde halkın iradesi, bu iktidarı toz edecek. Ben Cum-V 
hurbaşkanı seçim zamanı tarafsızlığını göstermeli, kimi seçerseniz, o, benim için makbul de
meli, diyordum. Ama, böyle konuşmuyor. Benim söylediklerimi duymuş, dün güneydoğuda, kimi 
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isterseniz seçin; diyor. Biraz biraz dinliyor söylediklerimi, ama tam tarafsız olamıyor. Bu defa 
eşi benim aleyhimde konuşmuş. Hayda!.. Nereden çıkıyor, hangi sıfatla konuşuyor? ANAP 
il başkam diye konuşuyorsa, İstanbul İl Başkanımız kendisine cevap verir; ama, Cumhurbaş
kanının eşi gibi konuşuyorsa, o zaman Cumhurbaşkanının adına konuşuyor demektir; ben de, 
özal'a cevap veriyor gibi, Bayan özaFa cevap veririm. Karışık bir iş yani, 20 ekimde siz oyları
nızla bu karışık işi düzelteceksiniz diyor." 

Bunları sadece vurgulamak için, sergilemek için söylüyorum; kimse alınmasın. İçlerinde, 
söylenen çok doğru söz var. (SHP sıralarından gürültüler) 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) — Biz niye alınalım? o zaman biz de sizinle beraberdik; ayrılalı 
iki ay oldu; iki ay öncesine kadar beraberdik. 

BAŞKAN — Efendim, değerli görüşlerinizi, daha önce, Grup Sözcünüz Kerimoğlu'na ver
seydiniz, değerini bulurdu; şimdi araya gidiyor böyle!.. 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) — Sayın Başkan, bana laf atıyorlar. 
BAŞKAN — Biliyorum; o zaman ya böyle geçin ya > Veli Beyi oraya alın. 
ALÎ DtNÇER (Devamla) — Cumhuriyet Gazetesi ANAP ve SHP Liderlerine soruyor; 

yine Sayın İnönü şunu söylüyor : "Çankaya'yı. Anayasa meselesi olarak gördük. Bu meseleyi 
Anayasa düzeyinde çözecek gücümüz yoksa, yapılacak başka şey de yoktur. Sonuçlar tatmin 
edici değil. Sorumlu aranıyor." Bu, seçim sonrası beyanatı. 

Değerli milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı bütçesi, aslında, oldukça gerçekçi bir tespitle 
saptanmış. Mümkün olsa, Türkiye Cumhuriyeti Devletini temsil eden bu yüce makamın büt
çesini daha büyük rakamlara ulaştırmak isteriz ve bunu da destekleriz; fakat, bu arada şuna 
da dikkati çekmek isteriz : Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin en büyük, en 
yüce kurumudur, önce buradan, savurganlığı önleyecek bir tavra ihtiyaç olduğu bilinmelidir; 
tasarruf tedbirleri, önce bu yüce makamdan başlamalıdır; buna çok dikkat edilmelidir. Dev
lette aşın tüketim ve lüks eğilimlerine, halkımızın büyük tepkisi vardır. Ne var ki, diğer devlet 
kurumlarına, tepelerde oturanların örnek olması gerekmektedir ve buna da ihtiyaç vardır. Bu 
konuda yeteri kadar örnek olunamadığını da, pek çok olayla, gelişmeyle hepimiz biliyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tayinlerle ilgili kararnameler konusunda, bazı haller
de Sayın Cumhurbaşkanının, görev ve yetkilerini aştığını düşünüyoruz. Çok partili hayatta, 
parlamenter sistemde, hükümetin programı ve sorumluluğu konusunda olan konularda, Cum
hurbaşkanının, temsil sıfatından doğan bu hususları, kamuoyunda çatışma noktasına getir
mesini doğru görmediğimizi belirtmek isterim. Hükümetin de bu konularda tepkiden doğan 
tavırlarla yeni statüler araması konusu üzerinde çok durulması gerektiğini düşünüyoruz. Kişi
lere göre usuller yolu, gelecekte çok sakıncalar yaratabilir. Bu nedenle ifade etmek istiyorum 
ki, bu sahada, aksiyon ve reaksiyonlarda özel titizlik ve dikkat göstermemiz gerekir. 60 milyo
nu temsil ediyoruz; yapacağımız işin, çok dikkatle yapılması gerekir. ' • .--

Konuşmamı tamamlarken, bir başka hususa ve önemli bir noktaya değinmek zorunda ol
duğumu sanıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasa değişikliklerinde, Sayın Cumhurbaşkanının konumunun, 
yetki ve görevlerinin ele alınmasında büyük yarar vardır. Şu sıralarda partiler, kendi araların
da, Anayasa değişikliğiyle ilgili çeşitli görüşmeler yapıyorlar, konsensüs yakalamaya çalışıyor
lar. Bu ortamda, Anayasa değişiklikleri yaparken Sayın Cumhurbaşkanının konumunun, yetki 
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ve görevi erininde ele alınmasında sonsuz yarar görüyorum; ama, parlamenter demokratik reji
me göre, Türkiye'nin geleneklerine göre, Türkiye'de yıllardır hep birlikte oluşturmaya çalıştığı
mız demokratik yapılanmaya göre, geleneklere göre... Sayın cumhurbaşkanlarının Türkiye ger
çeklerine ve geleneklerine uygun yeri, hepimiz tarafından dikkatle"düşünülmeli ve saptanmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, bir milletvekili arkadaşımız, elitizm (seçkincilik) tartışmaları sıra
sında, Türkiye Cumhuriyetinin kurucu Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Sayın İs
met İnönü'yü değerlendirirken bazı haksızlıklar yaptı, yanlışlıklar yaptı. 

Her olay, öncelikle kendi ortamında değerlendirilmelidir, unutulmamalıdır ki, çağdaş Türk
iye Cumhuriyetinin kuruluşu ve gelişimi, Türkiye'ye çok partili demokrasinin getirilip, Sayın 
Bayar'ın Cumhurbaşkanı oluşu aşamaları, Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet 
İnönü'nün çalışmaları ve önderlikleriyle gerçekleşmiştir. Hele hele, Sayın İsmet İnönü'nün, 
kendi eliyle kendi iktidarına seçimle son verme özverisini gösteren, demokrasiye bu değerli katkısı 
unutulmamalıdır. , 

Elbette, demokratik sivil bir toplum gerçekleştirmek, hepimizin, tüm demokratların gö
revidir. Bu görevi yerine getirirken, 1950'lerin sonlarına doğru ve 1980'lerden sonra sivil politi- , 
kacıların fahiş hataları olduğunu göz ardı etmemeliyiz ki, aynı hatalar tekrarlanmasın. 

Değerli arkadaşımız, sadece sivil diye bazılarını savunurken bunlara dikkat ederse, sivil 
diye tanımlanan herkesin de, öyle sütten çıkmış kaşık olmadıkları ortaya çıkar. Bunu da görür
sek, daha önce yapılan hataları tekrar etmeme fırsatını yakalamış oluruz. 

1950'lerin sonunda, 1957 seçiminde ve 1957'den sonra neler olduğunu tekrar tekrar anlat
maya gerek yok. Bir ölçüde, sivil demokratik yaşamı devam ettirmek mümkünken, sivil yöne
ticilerin yaptığı antidemokratik işleri, insan hak ve özgürlüklerine aykırı, demokrasiye aykırı 
davranışları, tutumları unutmayalım. Onlar olmasa, özgür seçim yapılabilse, demokrasi isleti
lebilse, belki 1960 ihtilalini yaşamazdık, şu anda çok daha gelişmiş bir demokrasiye sahip 
olurduk. 

Şimdi de aynı şekilde bakalım; Sayın özal sivil diye, hatalarını görmezlikten gelmeyelim, 
yanlışlıklarını görmezlikten gelmeyelim. Bunun, Sayın özal'a da faydası olmaz, ülkeye de fay
dası olmaz, demokrasimize de faydası olmaz. 

Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü de, asker kökenli diye, bühtan altında tutulma
malıdır. (CHP ve SHP sıralarından alkışlar) Çok sivilden çok daha ciddî devlet adamlığı ör
neklerini hayatları boyunca sergilemiş insanlardır onlar; şu anda 60 milyona ulaşan nüfusuyla 
güçlü Türkiye Cumhuriyetinin, çağdaş Türkiye Cumhuriyetinin temelini atanlardır. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Devleti kurdu; daha ne istiyorlar? 
ALİ DİNÇER (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, belki vakti geçtim süremi aştım; özür 

diliyorum. , 
Sayın Başkan, beni dinlediğiniz için size tüm milletvekillerine ve beni dinleyenlere teşek

kür ederek saygılarımı sunuyorum. (CHP, SHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın dinçer. . 

VII. — DİSİPLİN CEZALARI (Devam) 
2.— Aksaray Milletvekili Mahmut öztürk'e verilen kınama cezasının kaldırılması 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, biraz önce vaki, müessif tartışmadaki birinci durum
da, Aksaray Milletvekili Sayın Mahmut öztürk'e, sarf etmiş bulunduğu kaba ve yaralayıcı söz 
sebebiyle kınama cezası verdiğimi açıklamıştım. Ancak, biraz önce elime ulaşan tutanakları 
incelediğimde, Sayın Alpaslan'ın da ifadeleri arasında durumun, bir mütekabiliyet manzarası 
doğurduğu kanaatine vardığımdan, Sayın Mahmut öztürk'e verdiğim kınama cezasını kaldır
dığımı açıklıyorum. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) — İkisine de ver. 
BAŞKAN — Efendim, ötekine de vermiyorum: çünkü ben, berikine verirken de zaten içi 

sızlayarak veren bir adamım. Yani.'burada, "ona da ver, ona da ver, ona da ver" diye ceza 
vermek için değil, saygı göstermek, yüceltmek, onore etmek için çabalıyoruz. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) — Sayın Başkan, güzel duygularınıza saygı duyuyo
rum; ama, sizin birinci göreviniz, İçtüzüğü uygulamaktır. Gerekli cezayı vermek gerekiyorsa 
verin; ama, bunu her zaman kullanmayın. Bunu arkadaşlarımız için demiyorum. 

BAŞKAN — Evet... 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) — Bu kadar. Buyurun, devam edin. 
BAŞKAN — Zaten ben de "söyledi" kabul ettim, oturduğunuz yerden ifade ettiğiniz için!... 

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

1. —1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıla
rı ile 1991 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarı
ları (1/460, 1/461; 1/439, 3/649; 1/440, 3/650) (S. Sayıları: 211, 212, 223, 219) (Devam) 

B) CUMHURBAŞKANLIĞI (Devam) • 
1. — Cumhurbaşkanlığı 1993 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Cumhurbaşkanlığı 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı bütçesinin görüşmelerine devam ediyoruz. 
Değerli arkadaşlarım, şimdi, şahsı adına, Tokat Milletvekili Sayın İbrahim Kumaş'ı davet 

ediyorum. 
Buyurun Sayın kumaş. 
İSMAİL SAFA GİRAY (istanbul) — Sayın Başkan, şahsım adına ben de mümkünse söz 

istiyorum. 
BAŞKAN — Tabiî efendim, memnuniyetle, aleyhinde mi, lehinde mi? 
Şimdi, malum, bir lehinde, bir de aleyhinde söz verme imkânımız var. 
İSMAİL SAFA GİRAY (istanbul) — Lehinde. 
BAŞKAN — Lehinde Sayın Kumaş konuşacak; aleyhinde de Sayın Abdüllatif Şener'in 

konuşacağını açıklamıştım. Feragati halinde... 
İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — Üzerinde... 
BAŞKAN — Üzerinde konuşma aleyhinde konuşma olmaması halinde mümkündür; ya

ni, şahsı adına azamî 2 milletvekiline söz verme imkânımız var, lehinde, aleyhinde veya üzerin
de olmak üzere. 
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tSMAÎL SAFA GİRAY (İstanbul)— Üzerinde konuşmam'mümkün mü? , 
BAŞKAN — Sayın Şener konuştuğu takdirde imkânsız. 
Buyurun Sayın Kumaş. 
İBRAHÎM KUMAŞ (Tokat) — Sayın başkan, değerli milletvekilleri; Millet Partisi ve şah

sım adına hepinizi saygıyla selamlarım. 
Değerli milletvekilleri, İçtüzüğe göre, bütçeler üzerinde şahısları adına iki konuşma hakkı 

var, lehte ve alehte olmak üzere, ben de lehte söz alma imkânı buldum; fakat, zaman zaman 
aleyhte konuşacağım; çünkü, İçtüzükte de inşallah bu ... (ANAP sıralarından "olmaz öyle şey" 
sesleri) 

Müsaade ederseniz bunun İçtüzükte de değişmesini talep ediyorum; çünkü, bir şey yüzde 
yüz iyi olamaz, yüzde yüz de kötü olamaz değerli arkadaşlar. Yani, bir şeyin aleyhinde konuşa
cağın yeri de olur, lehinde konuşacağın yeri de olur. Bu, bana göre, yanlış bir değerlendirmedir. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — O takdir başkana ait. 
BAŞKAN — Sayın Kumaş, siz konuşmanıza devam edin. Biz, neresi aleyhine girer, neresi 

lehine, bakarız; lehinde söz alıp, aleyhine saparsanız, sözünüzü keseriz. 
İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) — Değerli arkadaşlar, dün bütçenin tümü üzerinde gö

rüşmeler yapıldı ve bu görüşmelerde, Mecliste temsilcisi bulunan partilerin bazıları böyle önemli 
bir konuda görüşlerini ifade etmekten, konuşabilmekten mahrum oldular. Bu da yanlıştı. Ben 
bunu defaatle söylüyorum; ama, düzelinceye kadar da söylemeye devam edeceğim. 

Değerli arkadaşlar, bütün konuşmacı arkadaşlarımız Cumhurbaşkanlığı makamının say
gınlığı üzerinde durdular. Gerçekten de Cumhurbaşkanlığı makamı, asla tartışma konusu ya
pılmamalı; hem makamda oturanlar hem de makam dışında bulunanlar, lüzumsuz tartışmala
ra açarak böyle bir makamı zedelememelidir. 

Ben, geçmişten size bir misal vermek istiyorum : Rahmetli İnönü, Cemal GürseFin karşı
sına çıkarken ceketinin düğmelerini ilikler öyle çıkarmış. Sayın İnönü'ye "Sayın Gürsel sizin 
emrinizde bir subaydı, ceketinizin düğmelerini ilikleyip huzuruna çıkıyorsunuz" dendiğinde, 
Sayın İnönü, "Ben, Sayın Gürsel'in şahsına değil, makamına hürmet ediyorum" diye ifade 
ediyor. / 

Değerli arkadaşlar, bu makam çok önemlidir; ama, maalesef, bilhassa Sayın Özal Cum
hurbaşkanı olduğundan bu tarafa çok büyük tartışmalara sebep olmuştur. Bunun sebeplerine, 
Sayın Kahveci kendi görüşüne göre birtakım izahlar getirdi; ben de olaya bir farklı açıdan bak
mak istiyorum. 

Neden tartışılmıştır? 1989'da Anavatan Partisinin mahallî seçimlerde aldığı yüzde 21'lik 
oydan ve halk desteğini yitirdiğinden dolayı; özal'ın yüzde 21 ile Cumhurbaşkanı olmasını tenkit 
etmişlerdir. Ama, maalesef -ben burada bir iddiada bulunuyorum- Sayın Cumhurbaşkanını 
ANAP'lı arkadaşlar seçmemiştir, bana göre DYP'li ve SHP'li arkadaşlar seçmişlerdir; Sayın 
özal'ı, DYP'li ve SHP'li arkadaşlar Cumhurbaşkanı seçmişlerdir. 

Geçmişi hatırlayınız -birçok insanlar unutuyor- ne demişlerdi? "Sayın özal Cumhurbaşka
nı olursa, olmaya kalkarsa, sine-i millete döneriz" demişlerdi. Bir arkadaşımız sene-i millete döndü 
ve ben, Meclise gelmeden önce de, geldikten sonra da Sayın Murat Sökmenoğlu'nu tebrik ettim; 
"Sine-i millete dönen yiğit bir siz varmışsınız, sizi tebrik ediyorum" dedim. Eğer, SHP'li ve DYP'li 
arkadaşlar sine-i millete dönmüş olsalardı, bugün Sayın Özal Cumhurbaşkanı olmazdı., 
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Değerli arkadaşlar, bunun yanında, tartışma konusu, Sayın Cumhurbaşkanı özal'ın ana
yasaya uymayan birtakım tavır ve davranışlarından kaynaklanmaktadır. Arkadaşlarımız söyle
di, ben tekraren ifade ediyorum : Anayasanın 101 inci maddesinin son paragrafında "Cum
hurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir" deniyor. Yani, bu, herhalde sadece şeklî 
ilgisi değildir. 

BAŞKAN — Sayın kumaş, bu ifadelerinizi, Sayın özal'ın şayanı takdir olumlu davranış
ları olarak mı anlıyor ve söylüyorsunuz? Yani, ancak o takdirde bu cümlelere devamınıza izin 
verebilirim, "iyi yaptı, doğru yaptı, güzel yaptı, haklı yaptı" mı diyorsunuz? "Yapmamalıydı 
da, yaptı" mı diyorsunuz? Çünkü, ikinci şık ise, lehinde söz aldınız, o zaman başka bir şey 
soracağım : tik söz istediğinizde, aleyhende istediniz de "dolu" dediler, "öyleyse lehinde olsun" 
diye bir olay geçti mi? Çünkü, bugün bütçenin birinci günü. Değerli arkadaşlarımıza, söz im
kânı bulamadıkları zaman, "olsun da neresinde olursa olsun, ben onu kıvamına getirir istedi
ğimi söylerim" gibi bir hile-i şer'iyyeyi başlatırsak, emsal olur ve bundan sonra, bütün değerli 
arkadaşlarım, bütün bütçelerde bu yolu, bizi örnek göstererek kullanırlar; bu da Meclise ya
kışmaz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Zaten konuşmasının başında söyledi, dinlemediniz!.. 
İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) — Sayın Başkan, ben başta ifade ettim. Bütçe görüşmele

rinde söz alabilmek için Azimet Köylüoğlu ile gece nöbeti tutacağımız sözleştik; ama, o gün 
saat ikiye kadar, bir toplantımız olduğu için söz alma imkânımız olmadı; 7-bütçede konuşma 
hakkı vardı ve çoğu da lehindeydi. Hatta, bu sözü alırken de, "Cumhurbaşkanlığı makamının 
lehinde, Sayın Özal'ın yanlış davranışlarının da aleyhinde konuşacağım" diyerek söz aldım ve 
burada da açıkladım. ' 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Öyle bir usul yok. 
İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) — Değerli Başkan, usul yok, ama maalesef geçen seneki 

bütçe görüşmelerinin ve buna benzer görüşmelerin tutanaklarını incelediğimizde, lehte söz alıp, 
aleyhte yapılan konuşmaları bulurum, yani emsali vardır. - " _ 

BAŞKAN — Tabiî, emsali vardır da; sizin gibi münevver ve değerli bir milletvekili, "sui-
misal emsal olmaz" lafını da bilir. Ben, onu, hem bilen hem uygulayanlardanım. Benim Baş
kanlığımda, lehte söz alıp aleyhte, aleyhte söz alıp lehte konuşan bir kişi bulamazsınız. 

İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) — Sayın Başkan, geçen yıl bu kürsüden, "Sayın Başkan, 
aleyhte söz alıp lehte konuşuluyor, lehte söz alıp aleyhte konuşuluyor, bu nasıl oluyor" dedi
ğimde; "ne yazık ki, İçtüzük böyle uygulamayı amirdir" diye burada ifade ettiniz! 

BAŞKAN — Ben dedim!.. 
İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) — Sözleriniz benim tutanağımda geçiyor Sayın Başkanım. 
NABİ POYRAZ (Ordu) — Senin tutanağın ayrı, Meclisin tutanağı ayrı!.. 
BAŞKAN — İş, artık yavaş yavaş ciddiyetini kaybediyor. Bu "suimisal emsal olmaz" lafı, 

"o suimisal benim eserim de olsa, yine beni kurtarmaz" manasında, değişmez bir gerçektir; 
yani, benim hatam da beni kurtarmaz; velev ki, ben yapmış olsam bile, bugün bütçe görüşme
lerinin birinci günü; eğer böyle bir durum ihdas edersek, bu yoldan bütün arkadaşlarım geçer. 

Okuduğunuz tutanaklarda gördüğünüz, olmamasını temenni ettiğimiz, olmasını önleye
mediğimiz başka bir şey var : Değerli arkadaşlarım Meteoroloji bütçesinde söz alıyorlar, 
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Dışişlerinden bahsediyorlar; Tapu Kadastro bütçesinde söz alıyorlar, Millî Savunmadan söz 
ediyorlar!.. Binaenaleyh, siz de henüz konuşmaları doldurulmamış bir başka bütçenin lehinde 
veya aleyhinde söz alıp, lehinde veya eleyhinde, istediğiniz görüşleri, o günkü başkan müsaade 
ederse Hocaoğlu böyle dedi, böyle yapıyorum demeden konuşursunuz; ama, şimdi bu imkân
dan mahrumuz. Bundan ötesi, ciddiyetini kaybeder. 

ÎBRAHÎM KUMAŞ (Devamla) — Sayın Başkan, konuşmamı istemezseniz burada keserim. 
BAŞKAN — Hayır, konuşmanızı isterim; ama, içtüzük, lehinde söz alanın lehinde ko

nuşmasını, aleyhinde söz alanın aleyhinde konuşmasını âmirdir. 
İBRAHİM KUMAŞ (Devam) — Sayın Başkanım, bunun emsallerini bulurum ve burada 

gündem dışı bir konuşmayla .tek tek hepsini açıklarım. Bunlar yapılmıştır; bu bir. 
İkincisi; aslında bunun, İçtüzüğe yanlış konulmuş olduğunu da ifade ettim. Bir defa, leh

te veya aleyhte konuşma olayını hiçbir milletvekilinin tasvip edeceğini zannetmiyorum. Neden?.. 
Çünkü, bir şey yüzde yüz iyi olamaz arkadaşlar, iyi olması mümkün değil. Yani, bir Millî Eği
tim Bakanlığı bütçesinde, bir Cumhurbaşkanlığı bütçesinde iyi olan taraflar da var, kötü olan 
taraflar da var... Kürsüye çıkan bir milletvekili, bunları ifade edemiyorsa... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — İçtüzükte değiştiririz, onları. 
İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) — Değiştireceğiz, değiştirmemiz lazım; hatta, yeni İçtü

zük hazırlanmış. İnşallah Genel Kurulda görüşüldüğünde, ben, hassaten bunun değiştirilmesi
ni talep edeceğim. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - - O zaman konuşursun. 
İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) — Tamam; ama bilemiyorum... 
BAŞKAN — Sayın Kumaş, esasen süreniz de doldu. Ben, özür dileyerek rica ediyorum... 
İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) — Sayın Başkan, süreyi ben doldurmadım. 
BAŞKAN — Özür dileyerek rica ediyorum. 
İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) — Peki. 
Sayın Başkan, burada bir şeyi ifade edeyim : Sayın Cumhurbaşkanımız, hâlâ siyasete de

vam ediyor. Nasıl devam ediyor? Yeni oluşumlarda devam ediyor. 
BAŞKAN — Sayın Kumaş, anlatamadım galiba... 
İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) — Anlıyorum... 
BAŞKAN — Anlıyorsanız, sözünüzü keserim... İstemiyorum... İnşallah, bir başka Baş

kanlığımda, sizi doyasıya konuşturmak zevkini ve faydasını bulurum; ben de mutlu olurum. 
İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) — İnşallah. 
Sayın Başkan, yılbaşı olmadan ve İçtüzük değişmeden önce gündem dışı söz alıp, sizin 

yönetiminiz sırasında, gerek bütçe görüşmelerinde olsun gerekse diğer konularda olsun, lehte 
alınmış, aleyhte alınmış konuşmalarla ilgili tutanakların örneklerini Meclise sergileyeceğimi de 
ifade ederek, bu bütçenin hayırlı olmasını diliyorum. Herhalde konuşma imkânı verilmediğine 
göre, fuzulî işgalde de bulunmak istemiyorum. 

Teşekkür ederim. . 
BAŞKAN — İçtüzüğe gösterdiğiniz uyum dolayısıyla ben size teşekkür ediyorum. 
Değerli arkadaşlarım, Cumhurbaşkanlığı 1993 Malî Yılı Bütçesi üzerindeki son konuşma

yı yapmak üzere/şahsı adına aleyhinde Sivas Milletvekili Sayın Abdüllatif Şener'e söz veriyo
rum; buyurun. 
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ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün burada Cum
hurbaşkanlığı bütçesi üzerinde görüşüyoruz. 

Hemen şunun ifade etmek isterim; bugünkü iktidarı oluşturan Doğru Yol Partisi ve Sos-
yaldemokrat Halkçı Parti, özal'ın Cumhurbaşkanı oluşundan beri, hatta Cumhurbaşkanlığı
na adaylığını koyusundan beri bu konuya itiraz etmişlerdir ve sürekli bu mevzuyu bir politik 
manevra konusu olarak kullanmışlardır. Açıkçası, özal'ın Cumhurbaşkanlığına, ortam elver
diği zaman aleyhte tavırlarla kamuoyuna yansıtmada bulunmuşlar; fakat, zaman zaman ko
nuyu askıya alıp, üzerine gitmemişlerdir. Yani, Cumhurbaşkanlığı meselesi üzerindeki tutum 
ve davranışları hiçbir zaman tutarlı değildir ve ilkeli değildir. Her şeyden önce, Cumhurbaş
kanlığı makamıyla ilgili olarak ilkeli ve tutarlı bir tavır içerisinde bulunulması gerekmektedir. 

önce, "21,75'le Cumhurbaşkanı seçilemez" denmiştir, sonra Sayın Başbakan, "özal se
çilirse Çankaya'ya çıkmam" demiştir; Sayın Erdal tnönü "tokalaşmam" demiştir. Fakat, da
ha sonra, Sayın özal Cumhurbaşkanı olduktan sonra, biri Çankaya'ya çıkmış, diğeri hem to-
kalaşmış, hem de kucaklaşmıştır; fakat, bugün hâlâ konu itirazlarla devam etmektedir. 

Belirttiğimiz gibi, elan devam eden bu tartışmalar, kısır çekişmeler sonrasında, özellikle, 
gerek Anavatan Partisi Grubuna mensup arkadaşlarımızın tavır ve davranışlarında, gerekse Sos-
yaldemokrat Halkçı Parti ve Doğru Yol Partisine mensup arkadaşlarımızın tavırlarında, ilke
ler, prensipler ve samimiyet bir tarafa bırakılmaktadır. 

Her şeyden önce şunu ifade etmek isterim : Konu, ilke ve prensip meselesidir, özal'ı bu
gün Çankaya'ya götüren, Köşke çıkmasını sağlayan seçim sistemi, halen yürürlüktedir. Eğer 
21,75'le Çankaya'ya çıkılmaz idiyse, aynı oranlarla Çankaya'ya çıkacak bir zatı tespit edecek 
seçim sistemiyle devam edilmemesi, bunun değiştirilmesi lazımdır. 

Bunun dışında, şunu da belirtmek lazımv: Bir Cumhurbaşkanının seçilişi, bir devlet baş
kanının seçilişi, hiçbir zaman, bir parti grup başkanvekilinin seçimine benzemez. Bu bakım
dan, bir grup başkanvekili seçer gibi Cumhurbaşkanı seçmek yerine, bütün partilerin mutaba
katıyla bir isim üzerinde anlaşılır ve cumhurbaşkanı öylece seçilir. Bu mutabakat olmadan ya
pılan seçimlerde her zaman tartışmalar devam eder ve sürer.gider. 

Bunun dışında, iktidar kanadına mensup partilerin tutum ve davranışlarında samimiyet 
ve tutarlılık mevcut değildir. Sayın Demirel, Özal'ı indirme vaatleriyle, özal'a duyulan tepkile
ri 20 Ekim seçimlerinde oya dönüştürmüştür; fakat seçim sonrasında bu kararlılığı gösterme
miş, zaman zaman özal'ı indirmekten söz ettiği halde, zaman zaman da konunun üzerine git
memiştir. 

Benden önce konuşan arkadaşlarımız bu hususları belirttiler, özellikle, devletin başında 
çekişme, tartışma görmek istemediğini söyleyende, Sayın Demirci'dir. Fakat burada şu hususu 
da belirtmek istiyorum; her şeyden önce-belirtildi- Sayın özal sivil bir Cumhurbaşkanıdır; fa
kat ilkeler ve prensipler itibariyle olaya baktiğımızda, bir partinin grup başkanvekilinin seçi
mindeki görünüm içerisinde seçilmiştir; Çankaya'ya çıkmıştır; partiler arasında oluşturulan 
bir mutabakat sonucu çıkmamıştır. 

Bunun dışında, Sayın özal seçildikten sonra da tarafsız davranmıştır diyemeyiz; tarafsız 
davranmamıştır ve bu sebepten dolayıdır ki, Sayın Özal'a yöneltilen eleştiriler devam etmektedir. 

Eğer Sayın özal indirilecekse, bir mutabakat zemini içerisinde indirilmesi lazımdır. Hü
kümetin, bu konuda samimi olduğunu ve ilkelere prensiplere bağlı hareket tarzı içerisinde ol
duğunu göstermesi gerekmektedir. 
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Eğer özal'ın indirilmesi isteniyorsa, bunun yolu vardır. Mecliste bulunan partiler bu des
teği sağlayabilirler. 

GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Bir dahaki cumhurbaşkanı seçimine!.. 
ÂBDÜLLATİF ŞENER (Devamla) — Fakat Sayın Başbakanın, aslında böyle bir niyeti 

olmadığı bu konuda samimi olmadığı; bunu, aklına geldikçe, siyasî bir politika aracı olarak 
kullandığı, artık kesin olarak anlaşılmış, görülmüş bir durumdur. Bu bakımdan burada Cum
hurbaşkanlığı bütçesinin tartışıldığı, görüşüldüğü bir ortamda, en azından, bundan sonraki 
tutum ve davranışlar itibariyle olaya tutarlı ve ilke bazında bakılması gerektiğini ifade etmek 
istiyorum, tikeler ve tutarlılıklar ortaya çıktığı takdirde, böylesine bir kısır çekişme sürmez, 
devam etmez ve bu konu Türkiye'nin gündeminden çıkmış olur. 

Sözlerimi bu çevçeve içerisinde tamamlamak istiyorum/Saygılar sunar, teşekkür ederim. 
(RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şener. 
Bu suretle Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerindeki müzakereler tamamlanmış bulunmaktadır. 
Cumhurbaşkanlığı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Bölümlere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

/. — Cumhurbaşkanlığı 1993 Malî Yılı Bütçesi 

A — CETVELİ 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

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

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

TOPLAM 67 285 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Cumhurbaşkanlığı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Cumhurbuşkanlığı 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı 1991 malî yılı kesinhe-

sabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

65 110 00 000 

2 175 000 000 



Prog. 

101 

900 

T.B.M.M. E : 39 

A 

A ç ı k l a m a 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmet Programlarına Dağıtılama-

* yan Transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

11 . 12 

- C E T V E L İ 

Genel ödenek 
toplamı 

28 546 775 000 

1 411 550 000 

. 1992 

Toplam 
harcama 

28 072 644 200 

1 121 335 100 

O : 3 

İptal edilen' 
ödenek 

474 130 800 

290 214 900 

TOPLAM 29 958 325 000 29 193 979 300 764 345 700 
BAŞKAN— Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhurbaşkanlığı 1991 malî yılı ke-
sinhesabının bölümleri kabul edil
miştir. 

Sayın milletvekilleri, böylece, Cumhurbaşkanlığının 1993 malî yılı bütçesiyle, 1991 malî yılı kesinhe-
bası kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Ülkeye yararlı ve başarılı hizmetleri geçmiş Sayın Cumhurbaşkanının şahsında, Cumhurbaşkanlığı ca
miasına, devletimize, milletimize ve memleketimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

C) SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 

1.. — Sayıştay Başkanlığı 1993 Malî Yılı Bütçesi 

2. — Sayıştay Başkanlığı 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, program uyarınca, Sayıştay Başkanlığının 1993 Malî 
Yılı Bütçesiyle 1991 Malî Yılı Kesinhesabının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Sayıştayın Sayın Başkanı yerlerini almışlardır. 

Sayıştay Başkanlığı bütçesi üzerinde söz almış bulunan sayın milletvekillerinin isimlerini 
okuyorum : 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Tbnceli Milletvekili Sayın Kamer Genç, Ana
vatan Partisi Grubu adına Manisa Milletvekili Sayın Faruk Saydam, Doğru Yol Partisi Grubu 
âdına Bursa Milletvekili Sayın Mehmet Gazioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Amasya 
Milletvekili Sayın Haydar Oymak, Refah Partisi Grubu adına Nevşehir Milletvekili Sayın Mehmet 
Elkatmış. 

Şahısları adına; lehinde, Trabzon Milletvekili Sayın Koray Aydın söz almış bulunmaktadırlar. 

Şimdi, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genc'i 
kürsüye davet ediyorum; buyurun Sayın Genç. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Genç, bildiğiniz gibi, konuşma süreniz 15 dakikadır. 
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SHP GRUBU ADINA KAMER GENÇ (İlmedi) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
konuşmama başlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, dün burada bütçenin tümü üzerindeki maratonu seyrettik ve dinle
dik. Gerçekten, o konuşmaları dinleyince, biraz hayrete kapıldım; baktım ki muhalefette boş 
laf dışında bir şey yok, 

HALİT DUMANKAYA (istanbul) — O senin takdirin. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Olayları en güzel dile getirenler de, yine iktidar partilerin

den Sayın Gürkün ve Sayın Demirel oldu. 
Dün burada konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanının memleketinde Üç gün 

önce 3 polis şehit edilmişti ve arkasından da 200 vatandaş gözetim altına alınmıştı. Ben,- bu 
çok önemli meselenin bu kürsüden dile getirilmesini bekliyordum; ama, bakıyorum, politika
cılar hep zor meseleleri değil de, kolay meseleleri seçiyorlar. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sayın Başkan, bunların konuyla ne alakası var? 
KAMER GENÇ (Devamla) — Politikacılar... 
BAŞKAN — Efendim şimdi söylesem, Hocaoğlu Genc'i konuşturmuyor derler... 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Ne ilgisi var Allahaşkına? Biz burada Sayıştayın bütçe

sini görüşüyoruz. 
BAŞKAN— Sayıştayın dünkü... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Politikacılar başlarını kuma sokarak olayların üzerine gi

demezler. Siz... 
İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — Biz, Başbakan izah eder diye, ona bıraktık. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Şimdi ben konuşmamı yapıyorum, benden sonra çıkıp bu

rada konuşursunuz. 
VELİ AKSOY (izmir) — Sayın Başkan, biraz önce bir arkadaşımız konuyla ilgili konuş

madığı için sözünü kestiniz; şimdi de aynı şeyi yapabilirsiniz. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Politikacının şu şansı yoktur arkadaşlar; mesela, bir öğ

renci matematiği sevip, coğrafyayı sevmeyebilir. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sayıştay nerede, coğrafya nerede?!. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Ama, bir politikacı, kendisinin sevdiği konuları burada di

le getirerek, çetin konulara girmemezlik edemez. Aksi halde, memleketin temel sorunlarından 
kaçmış olur. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sayın Başkan, lütfen zatı âliniz müdahale edin efendim. 
BAŞKAN — Efendim, eskiden bir arada oturuyordunuz, benzer hallerinde ben Sayın Genc'e 

müdahale edince, hep beraber beni suçluyordunuz; Şimdi, biraz birbirinizin... 
İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — Sayın Başkan, deniz tuttu, ondan sonra da böyle oldu! 
KAMER GENÇ (Devamla) — Şimdi ben burada genel konuşuyorum. 
BAŞKAN — Şimdi daha bu, Sayıştayın genel girişi... 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Deniz Baykal'Ia mı giriş! Sayıştayı konuşuyoruz bugün... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Daha genel girişi, durun bakalım... 
BAŞKAN — Efendim?.. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Bu bütçenin girişi Deniz Baykal'Ia mı! Sayıştayı görü

şüyoruz bugün ... 
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VELt AKSOY (İzmir) — Sayın Başkan, deminki arkadaşın sözünü hangi gerekçeyle kes-
tiyseniz, lütfen aynı gerekçeyi gene uygulayın. 

BAŞKAN — Sayın Gökalp, bana sorarsanız haklısınız, ben Sayın Genc'i sadece davet ede
rim; ama biliyorsunuz, biraz mazimiz var!.. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sadece davet edin lütfen. 
BAŞKAN — Ben, 6 bakımdan, Sayın Genc'e müdahale etmiyorum, Devam buyurun Sa

yın Genç. 
HALİT DUMANKAYA (istanbul) — Sayın Başkan, ben bir kanun teklifi vereceğim; o, 

bir daha Meclise gelemeyecek! Hazırlık yapıyorum... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Burada gene Refah Partili arkadaşları da dinledik. Plan 

ve bütçe Komisyonundaki görüşmelerde bunlar hep Türkiye'nin yetmiş senelik zulüm rejimi-
nen bahsediyorlardı; bunun üzerine bir gün ben sordum, "Nedir bu zulüm rejimi? "diye. Ver
dikleri cevaptan anladım ki, Cumhuriyet rejimini zulüm rejimi kabul ediyorlar. Yalnız, dün 
dikkat ettim, Sayın Erbakan burada yetmiş yılı kullanmadı, kırk yılı kullandı; yani 1992'den 
kırk yılı çıkarırsanız 1950 yılına geliyor; 1950'li yıllar da çok partili rejimin başladığı yıllar olu
yor. Demek ki, sayın Refah Partililer hem çok partili cumhuriyet rejimine karşı bir antipati 
duyuyorlar, hem de çok partili rejimi zulüm rejimi olarak kabul ediyorlar. Tabiî ben, mantık 
olarak bunu yorumlayamadım; ama kendilerine sormak isterdim; mesela siz, iktidara geldiği
niz zaman -ki, gelemezsiniz ya- anıtkabri yıkacak mısınız, yıkmayacak mısınız?.. Siz, Türki
ye'de Cumhuriyeti koruyacak mısınız, korumayacak mısınız?.. Eğer korumayacaksanız, o za
man, bu cumhuriyete ve Anıtkabire karşı çıkan kişileri bünyenizde nasıl barındırıyorsunuz?.. 

Değerli arkadaşlarım, bu kısa girişten sonra, gerçek konuma gelmek istiyorum. Burada 
her milletvekilinin çıkıp da her konuda söz söyleme hakkı yok, bazı konulara müsemahayla 
bakmak lazım; yani bir milletvekili burada, herhangi bir bütçe üzerinde söz aldığı zaman, çı
kıp da ilkokul talebesi gibi, sırf konuya bağlı kalarak konuşamaz ki arkadaşlar zaten, burada 
her bütçede, her milletvekilinin konuşma hakkı olsa, o zaman bunları çıkıp söyleyebilir; ama 
bir milletvekilinin belli bir aşamada konuşma hakkı olduğu için, birtakım fikirlerini detm ve
sileyle dile getirmesi lazımdır. 

Değerli arkadaşlarım, Sayıştay, tabiî asırlık bir hesap mahkemesidir. Aslında, 1961 Ana
yasasında Sayıştay yüksek mahkemeler arasında yer almıyor, genel idare içinde yer alıyordu; 
ancak 1992 Anayasasının hazırlanması sırasında, Sayıştay üyesi bir arkadaşın da -o zamanki 
Danışma Meclisi üyesiydi- o çalışmalar sırasında Sayıştayın yüksek mahkemeler içerisine alın
masında rolü oldu. Daha sonra Sayıştay ile Danıştay arasında uzun zaman bazı tartışmalar 
oldu; ama neticede Sayıştay bugünkü statüsüyle ortaya çıktı. Sayıştayın 832 sayılı bir kuruluş 
yasası ve buna göre de bir görevi var. Sayıştay, genel ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir 
ve giderleri ile mallarının Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetimini yapar. Tabiî, bir ku
ruluşun büyük olması, içinde görev yaptığı binanın duvarlarının yüksek olmasıyla ortaya çık
maz. Bir kurumu büyüten, onu halka karşı saygın hale getiren, onun içinde çalışan insanların 
kamuoyuna verdiği imaj ve kamuoyunda yarattığı genel durumdur. 

Şimdi, biz burada görev yaparken daima doğru olan konuların üzerine gitmek durumun
dayız. Plan ve Bütçe komisyonunda, Sayıştayla ilgili olarak, hem bu sene hem de geçen sene 
belirli meseleleri 'dile getirmiştim. Evvela, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına genel ve katma 
bütçeli dairelerin denetim görevini yapan bu kurumun, kendi bünyesinde çok sağlıklı çalışması 
lazımdır. 
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Son zamanlarda nedense, bütün kamu kurum ve kuruluşlarında ve birçok yerde kendi men
suplarını yurt dışına gönderme hastalığı belirdi. Sanıyorum 1989 yılında, 3677 sayılı Sayıştay 
Kanunu çıkmış ve o zaman buna bir geçici madde ilave edilmişti. Buna göre, Sayıştay meslek 
mensupları, bilgi ve görgülerini artırmak üzere yurt dışına gidebilirler. Ancak, 1991 yılında, 
daha uygulama yönetmeliği çıkmadan, Sayıştay Genel Kurulu, 7 Kasım tarihli bir onayla, 18 
tane daire başkanı ve üyesini birbuçuk-iki aylığına Amerika'ya, -Programları burada var, ta
mamen turistik şekilde düzenlenen bir seyahattir- bir kısım denetçilerini de sekiz aylığına İn
giltere'ye gönderdi. 

Değerli arkadaşlarım, tabiî devletimiz keşke zengin olsa, da, bugün, bütün Türkiye Cum
huriyeti vatandaşlarını yurt dışına gönderip turistik seyahat yaptırsak; ama bu kadar zengin 
olmayan devletimizde birtakım kurumların fırsatı ellerine geçirdikçe bu devleten paralarını bu 
şekilde harcamalarını yerinde görmediğimizi söyledik. 

Sima., o imtihanda belirli birtakım hatalar yapıldı, birtakım adam kayırmalar oldu. Sa
yıştay Başkanının bana alelacele verdiği birtakım cevaplar birbirini tutmuyor. Mesela, geçen 
seneki Sayıştay Başkanlığı bütçe görüşmelerinde, bir arkadaş, kendisine "Siz, genel bütçe ista
tistiklerini çıkarabilirsiniz" deyince, "Biz bunları 1946'dan beri çıkarmışız; yalnız, bir kısmını 
mevzuat gereği imha ettik" dedi. Ben de bu sene, "Madem bu istatistikler var elinizde, bunları 
bize verin" deyince, Eferidim, kanun, Sayıştaya, istatistik çalışmaları konusunda herhangi bir 
görev vermemiştir" diye cevap verdi. Demek ki, beyanları birbirini tutmuyor. 

ikinci konu, Sayıştay mensupları yurt dışına gidemez. Çünkü, Sayıştayın esas görevi, say
man hesaplarını denetlemektir. Yurt dışında görev yapan kişiler saymanlar değildir, sayman 
mutemetleridir. Sayman mutemetlerine verilen avansların asılları Ankara'da, Sayıştay binasın-
dadır. Şimdi, Sayıştay Başkanlığt, özellikle Sayın Başkan geldikten sonra, büyük bir insan kit
lesini, mensuplarını yurt dışına göndermeyi itiyat edinmiş. En son gittiklerinde de, güya bir 
şey keşfetmişler -bana verdikleri bir yazıda da bundan bahsediyorlar- 92/001 sayılı bir rapor 
düzenlemişler; bu raporda, askerî saymanlıkların yurt dışına gönderilen paralarını onlar kendi 
adlarına yatırıyorlarmış, bundan bir faiz alıyorlarmış; bunu tenkit konusu yapmışlar. Bu zaten 
daha önce bilinen bir konuydu... Kaldı ki, Maliye Bakanlığı, burada kanuna aykırı bir durum 
tespit etmemiş ve o yatan paralarla birtakım yan hizmetler yapılmıştır denilmiş. Sayıştay bunu 
tenkit ederken, kendilerinin tabldot parasını getirip bankalara yatırmışlar -kendilerine bunu 
sordum ve cevap verdiler- ve bundan dolayı da faiz almışlar. Şimdi, bir resmî daire faizcilik 
yapar mı? Yapmaz. Bunu bütçenin hangi faslında gösteriyor?.. Bize gelen bilgilere göre, mese-

• • . . . . 

la 1992 yılında yatırılan paralardan 110 milyon lira faiz elde edilmiş. Bu 110 milyon lira nerele
re harcanıyor?.. Bir takım şahsî hesaplara harcandığı şeklinde bize, ciddî ihbarlar yapılıyor. 
Tabiî, bunları gidip inceleyeceğiz. 

Demek ki, Sayıştay, yurt dışında uygulanan ve tenkit konusu yaptığı uygulamanın aynısı
nı kendisi yapıyor burada. O halde, bu , önemli bir hata. 

Değerli arkadaşlarım, Sayıştay Başkanının, hem kendisinin makam arabası var, koruması 
var, ayrıca, İçişleri Bakanlığından, kayıtlı bir araba da hanımına tahsis ediliyor. Bu araba, ge
çen sene bir kaza yapıyor ve Danıştay eski Başsavcısının 38-40 yaşlarındaki kızını öldürüyor, 
kendisini de ağır yaralıyor. Kendisine sorduğumda, Sayın Başkan, 'Efendim, kaza yapmış..." 
diyor. Peki, sizin makam arabanız var, korumanız var; acaba niye ikinci bir araba hanımınıza 
tahsis ediliyor?.. Değerli arkadaşlarım, milletvekili olarak bizim en ufak bir şeyimiz herkesin 
dikkatini çekiyor; ama, bürokratların, içinde bulundukları safahata bakın! 
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Geçen sene Sayıştay bütçesinde, Sayıştay Başkanlığı 25 tane araba aldı, bu.sene gene 25 
tane araba getirmişler. 

Değerli arkadaşlarım, aslında iki Sayıştay üyesi geçen sene alman 25 arabayla pekâlâ ida
re edebilirdi. Aklımda kaldığına göre, mesela Yargıtayda dört, beş üye aynı arabadan yararla
nıyor. Bu sene 25 araba daha istiyorlar. Neymiş?.. Her üyeye bir araba. Her üyeye bir araba; 
ama bir arabanın aylık masrafı 10 milyon lira, 25 arabanın aylık masrafı 250 milyon lira, eder 
senede 3 milyar lira. 

Biz, bir köye yol, su götürmek için maalesef bir ödenek bulamıyoruz, ama bizim bürok
ratlarımız her türlü safahatı kendilerine uygun buluyorlar. Kaldı'ki, Sayıştay üyelerinin dene- . 
tim görevleri yok. Sayıştayda denetim yapma görevi, denetçilere aittir. Sayın Sayıştay Başkanı-
mnyaptığı son uygulamaya göre, Sayıştay üyeleri yurt dışına yalnız turistik seyahat amacıyla 
gidebilir. Yoksa, bir Sayıştay üyesi çıkıp da, Türkiye'nin bir Şırnak'ına, bir Hakkâri'sine veya
hut da Antalya'sına gidip bir denetim yapmaz. O denetimleri yapanlar denetçilerdir; onların 
sayılanda 400 veya son zamanlarda 550 civarındadır. 

HALtT DUMANKAYA (İstanbul) — Sayıştay galiba bir işini yapmamış! 
KAMER GENÇ (Devamla) — Yapmamışsa, söylersin. O kadar küçülmene gerek de yok. 

Burada doğruları söylüyoruz. Sen vakfın arazisini işgal edip, oraya inşaat yapıp satarsan, bun
lar seni rahatsız eder tabiî. 

Değerli arkadaşlarım, onun için dedik ki, bu arabalar bütçeden çıksın; ama çıkmadı. 
Değerli arkadaşlarım, yine Sayıştay ve Anayasa Mahkemesinin Manavgat'ta yapılan bir 

hizmet binası var, oraya özel olarak 1,5 milyar liralık yatırım yapılıyor. Bize gelen bilgilere gö
re, Sayıştay ve devletin bazı kuruluşlan, buraya diğer bazı kurumları davet edecekler, orada 
barındıracaklar, bunlar da karşılığında kendilerini davet edecekler, böylece karşılıklı seyahat
ler düzenlenecek! 

BAŞKAN — Süreniz dolmak üzere Sayın Genç. ^ 
KAMER GENÇ (Devamla) — Tamam Sayın Başkan. 
Değerli arkadaşlarım, aslında konuşulacak o kadar çok konu var ki, bunlara biraz değin

mek lazım. 
Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre Türkiye'de yazışmaların Türkçe yapılması lazım. 

Son olarak eline geçen Sayıştay Başkanlığının üyenin birine yazdığı yazı İngilizce yazılmış. Ben 
bunu anlamıyorum. Türkiye'de bu bir fantezi midir? Yazı 12.10.1992 tarihini taşıyor ve deni
yor ki : "25.10.1992 ile 23.11.1992 tarihleri arasında Amerikan Sayıştayında göreviniz ve pozis
yonunuzla ilgili araştırmalar için 30 günlüğüne görevlendirilmiş bulunuyorsunuz. Bunun için 
lütfen gerekli hazırlığı yapın." 

Değerli arkadaşlarım, Plan ve Bütçe Komisyonunda bize, "Sayıştay üyeleri Amerika'ya 
inceleme yapmak için gidiyor, Amerikan Sayıştayı öteki sayıştaylardan daha ileri bir kurumdur" 
denildi. Halbuki, olay öyle değil. Bizim Sayıştayımız, Fransızca karşılığı "Cour des Compes'" 
olan Fransız Kara Avrupası Sayıştayına yakın. Amerika'da, bizim gibi böyle üyesi olan, daire 
başkanı olan bir Sayıştay yok. Sayıştay, orada Kongreyle iç içe çalışan bir kurum. Oysa, böyle ; 
diyeceklerine, "Biz bunları turistik seyahat için Amerika'ya gönderdik" deselerdi, bence daha 
sağlıklı olurdu. 
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Amerika'ya gönderilen üyeler bütün illeri gezmişler. Bunlardan Amerika'ya gidenler, Dı-
dım'Ia İngiltere'ye gidenler de MLS diye bir şirketle anlaşma yapmıştır. Sayıştay Başkanı, İçiş
leri Bakanı Müsteşarıyken de bir grup kaymakamı İngiltere'ye, bir grup valileri de Amerika'ya 
göndermiş... 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Doğru, onda benim imzam var, Niye Müsteşarı suç-
luyorsün? • • . 

KAMER GENÇ (Devamla) — Bir dakika efendim. Aynı şirketlerle göndermiş... 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — O ayrı mesele. Doğru bir iştir. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Tamam, doğru veya eğri; konuşacağız. Ve bunlara tutuyor, 

bir.de hizmet alımları için para ödeniyor. Mesela o Dıdım Şirketine ayrıca 62 bin dolar ödeni
yor. İngiltere'ye 8 ay için gönderilen o 19,kişi içinde -miktarını söylemiyor- adam başına 75 
paund gibi bir para ödemişler., 

Değerli arkadaşlar, şurada'devleti koruyacaksak, bu devlet hepimizirtse, herkes kendisine 
düşen tasarruf kurallarına riayet etmek zorundadır. Sayıştayın hesapları buradadır - ödemele
rine bir arkadaşımız bakıyor- geçenlerde 200-300 milyonluk fatura gelmiş, gerekçesi sorulun-: 
ca, mobilya alınacağı belirtilmiş. Sene sonu gelmiş, harcanmayan paraları hemen bir kalemde 
mobilya gibi veya fuzuli şeylere harcamak istiyorlar. 

Bu devlet borca batmış bir durumda iken, yatırım yapamaz bir durumda iken, her gün 
burada kapımızı çalan binlerce işsiz insanımız var iken; biz de, devletin bu mevcut imkânlarını 
keyfimize,göre harcarsak; o zaman bu devleti kimse toparlayamaz. Bizim burada belirtmek 
istediğimiz odur. Biz, kurumlara birtakım... 

BAŞKAN — Sayın Genç, rica ediyorum... 

KAMER.GENÇ (Devamla) — Bazı kurumlara, görevlerini layıkıyla yapmaları için, ken
dilerine hatırlatmak için söylüyoruz. Bize birtakım cevaplar verilmiştir; bunları uzun uzun izah 
edecektim; ama bize verilen 15 dakikalık süre içerisinde de izah etmek zaten çok zor.. Bizlere 
birtakım kurumlar yanlış bilgi veriyorlar; yani, milletvekilinin burada sorduğu soruya bir mil
letvekiline verilmesi gereken ciddiyet içerisinde cevap verilmiyor. Şoktaki bir insana bir resmî 
kuruluşun vereceği cevabın çok dürüst ve doğru olması lazımdır. Bir bakıyoruz, şöyle bir ce
vap geliyor; "Biz üyelerimizi Sayıştay Kanununun şu maddesine göre Amerika'ya gönderdik" 
diyorlar. Bakıyorsunuz, o kişilerin onay yazısıyla, o maddenin ilgisi olmadığını görüyorsunuz. 
Bunların hepsi çok önemlidir. Bürokratların bana verdikleri cevaplar birbirini nakzederse, on
ların verdikleri hesaplar üzerinde de elbette ki çok ciddî araştırmalar yapmak zorundayım. 

Sayıştayın bir genel uygunluk bildirimi vardır. 1991 bütçesinde 4 trilyon 200 milyar liralık 
ödenek dışı harcama var. Bunu sordum; iki sayfalık bir genel uygunluk bildirgesiyle bizlere 
bildiriyorlar,,bir Sayın Başkan bize cevap veriyor; "Bunun ekinde 22 bin sayfalık yazı var" diyor. 

Bu, "22 bin sayfa, dediği, bütün devlet dairelerindeki yapılan harcamaların rakamsal ifade
leridir. Aslında, bir ek varsa, onları da bildirmek lazım ki, biz onları görelim. Onları görmedik
ten sonra, iki sayfalık genel uygunluk bildirimiyle biz devletin genel hesaplarını denetleyenleyiz. 

Sayın Başkan, iki cümle daha söyleyerek bitiriyorum. Bir de, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin hesaplarıyla, Cumhurbaşkanlığının hesaplarının da Sayıştayın denetlemesi lazımdır. 

Sayıştay Kanununda Sayıştayın görevleri belirtilirken, "Genel ve Katma Bütçeli idarelerin 
hesaplarını inceler" diyor. Bizim İçtüzüğümüzün de buna engel olan bir hükmü yoktur. 
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Cumhurbaşkanlığının yaptığı harcamaları biz ne bileceğiz?.. Bir denetimden geçiyor mu?., 
Geçmiyor. Meclisin yaptığı harcamalar denetimden geçiyor mu? Geçmiyor. Ondan sonra, bu
rada biz bütçe onaylıyoruz, ödenek de veriyoruz... o halde, belirli birtakım harcamaların, ev
vela belirli birtakım kişilerin denetiminden geçmesi lazım.-Geçmezse, kimin elinden ne evrak 
gelirse bizim burada işimiz gücümüz onu onaylamak oluyor. 

Değerli arkadaşlarım, kısa da olsa, belli birtakım konuları dile getirmek istedim. Biz, hiç
bir zaman, hiç kimseye ne kin güderiz ne de kişisel hesap peşindeyiz; bildiğimiz konuları bura
ya getirir söyleriz. Eğer biz birilerine gittiysek ve orada şahsî bir işimiz yapılmamışsa, buyurun 
burada söyleyin, öyle küçük hesapların peşinde de değilim; ama, devleti her şeyden fazla sev
diğimi de herkesin bilmesini istiyorum. 

Saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkşılar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın konuşmacı şahsımı, vakıf ara

zisini satın aldığımı söyleyerek rencide etmiştir. İçtüzüğün 70 inci maddesine göre söz istiyorum. 

BAŞKAN — Peki, efendim, istirahat buyurun; sizden önce, yine Sayın konuşmacının be
yanlarına istinaden, Refah Partisi Grup Başkanvekili, Malatya Milletvekili Sayın Asiltürk, "Sayın 
Tunceli Milletvekili Kamer Genç, konuşmasında, 'Refah Partililer, cumhuriyete zulüm rejimi' 
diyorlar, vesaire, gibi ithamlarda bulundu, açıklama yapmak istiyorum" diyorlar. 

VI. — SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam) 

2. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk'ün, Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in par
tisine sataşması nedeniyle konuşması 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Asiltürk (RP sıralarından alkışlar) 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, değerli milletvekili; genellikle, bu 
kabil sataşmalar nedeniyle kürsüye çıkan arkadaşlar -ben de dahil- "Konuşmacı, hedefini aşan 
sözler söyledi" şeklinde bir değerlendirme yaparak cevap verirler. Ancak, ben Sayın Genc'e 
cevap verirken, böyle bir tarzla başlamak istemiyorum; çünkü, bütün konuşmalarında Sayın 
Genc'in üslubu böyle. Yani, etrafındaki insanlara, beraber bulunduğu milletvekillerine, çalıştı
ğı dönemde bakanlıklara, genel müdürlüklere, ne zaman bu kürsüye çıksa, ölçüsü olmayan 
ağır ithamlarda bulunuyor; bu arkadaşımızın yapısı da bu maalesef. 

Asıl üzüldüğüm nokta, Sayın Milletvekili, buraya bir grubu temsilen çıkıyor, bir grup adı
na konuşuyor. Bu bakımdan, grup başkanvekilleri, bu konuyu dikkate alırlarsa, herhalde fay
dalı olacağına kaniim; bunu ifade etmek istiyorum. Bir grup adına kürsüye gelen kimsenin 
ölçülü konuşması lazım. Şahsî fikirleri olabilir, bunları değişik şekillerde, değişik ortamlarda 
ifade etme hakkına sahiptir; ama, bu kürsüde söylenen şey, SHP Grubu adına söylenmiş olu
yor. Yani, SHP Grubu, Refah Partisine, "Bunlar Atatürk düşmünıdır." diyor. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Milletvekiliniz demiyor mu onu? 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Grubu adına konuşuyor ve SHP Grubu Refah Par
tisine, "Bunlar cumhuriyet düşmanıdır" diyor. Niye böyleymişiz? Çünkü biz, bir zulümden 
bahsediyormuşuz, bir zulüm tatbikatından bahsediyormuşuz; mademki bundan bahsediyoruz, 
öyleyse, bütün bu sözleri söylemek hakkına sahip oluyor... Bu, yanlış bir şeydir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Biz de onu duymak istiyoruz; eğer yanlışsa, memnun oluruz. 
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OĞUZHAN AStLTÜRK (Devamla) — Ama, söylemekten söylemeye fark var. Gelip de 
burada itham eder de, "Bunu duymak istiyoruz" derseniz, "Ben sözlerimin yanlışlığını peşi
nen kabul ederek ifade ettim, bir ithamda, iftirada bulundum; siz de onu açıklayın" demiş 
olursunuz; bu da çok yanlış bir şeydir. Burada seviyeli olmak lazım, bu konuşmaların nereye 
gideceğini bilmek lazım. Kimse, öyle gelip de buradan uluorta konuşana "eyvallah" demez; 
karşılığını, cevabını verir. 

Niçin zulüm rejimi diyoruz?.. Türkiye'de inananlara bir baskı yapılıyor. Bunu yok kabul 
etmek mümkün değil ki... 163 üncü madde yeni kalktı; bundan önce bir imam, bir hadisi cami
nin tahtasına yazdığı için 4 yıl 2 ay hapse mahkûm oldu; Şevket Kazan Bey onun davasına girdi, 
müdafaa etti; ancak, güvenlik mahkemesinde bu davalının 4 yıl 2 ay hapsine mani olamadı, "Var-
gıtaya gitti, o da tasdik etti; bu kimse, sırf bir hadisi şerifi yazdığı için, 4 yıl 2 ay hapse mahkûm 
olarak cezaevine gönderildi. Bu zulmün yapıldığı yerde, "Ne güzel, adil hizmet yapılıyor; ne gü
zel, herkesin hakkına saygı gösteriliyor" dememizi bekliyorsanız, biz bunu diyemeyiz. 

Şu anda, tnsan Hakları Bakanlığından bahsediliyor ve İnsan Hakları Bakanlığının da 
SHP'ye ait bir Bakanlık olarak kurulması çalışmaları yapılıyor, tnsan Hakları Bakanlığından 
bahsedilen bir dönemde, insan haklarından sorumlu Devlet Bakanının bizzat kendisine bura
da söyledim. Onun Bakanlığında bir kişi, inandığı gibi, başını örterek Bakanlığa gelemiyor, 
gelirse kovuluyor; hangi insan hakkından bahsediyorsunuz? (RP sıralarından alkışlar) Böyle 
çifte standart olmaz. Hepiniz de biliyorsunuz, bugün üniversiteye giden bir kızımız, başı açık 
giderse, zorla başını ört diyen yok; ama, başını, inandığı için örten bir kızımız üniversitede 
amfiden kovuluyor, hakkında takibat yapılıyor, sonra da üniversiteden atılıyor. 

Hangi insan hakkından bahsediliyor?.. Biz, buna "zulüm" dedik diye, bunu, "Bunlar 
cumhuriyete zulüm " dediler diye takdim etmenin inandırıcı bir tarafı yok, doğru bir tarafı 
yok, saygı duyulacak bir tarafı yok. 
. Rica ediyorum, şu anda Türkiye'de insan hakları çiğneniyor* Şu anda bir öğretmen, başı
nın örtüsüyle bir okula gidip de ders verebilir mi? Hemen okuldan atılır. Şu anda bir devlet 
memuru, çalıştığı yere başını kapatarak -bu bir kötülük de değil, ahlaksızlık da değil, namus
suzluk da değil. Bu, inanan bir insanın inandığı gibi yaşamasının gereği- gittiği zaman okul
dan atılıyor, devlet dairesinden kovuluyor, hakkında takibat yapılıyor. Ondan sonra, "Siz de 
bizim gibi buna zulüm demeyin" diyorlar... 

İşte, biz bu konuda sizinle beraber olamayız. Bu zulümleri ortaya da koyacağız, dile de 
getireceğiz. Bunu söylediğimiz için de çıkıp, birtakım etkili ve yetkili çevrelere mesaj vermek 
alışkanlığıyla, gelip de buralara, fikrin kendisini tenkit etmek yerine, "Bu yanlıştır" demek 
yerine, "Aman bakın ha, bunlar cumhuriyet düşmanıdır" diye -size yakıştırmıyorum; ama-
muhbirlik yapmak fevkalade ayıp bir şeydir, fevvkalade yanlış bir şeydir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — O, size yakışır! 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Devamla) — Çünkü, eğer burada sizin bir fikriniz varsa... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Bunun muhbirlikle ne ilgisi var? 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Devamla) — Bizim düşüncemiz yanlış olabilir; Siz kalkıp çı

karsınız ve "Sizin bu düşünceniz yanlıştır" dersiniz veya "Sizin bu düşüncenizin şu şu hatası̂  
vardır" dersiniz, biz de ona cevap veriniz; ama burada, eskiden olduğu gibi, 1980 döneminden 
önce olduğu gibi, zannediyorsunuz ki, bunları yaparak bir yerlere ulaşırız... Hiçbir yere ulaşa
mazsınız. 
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Çok bayağı laflar. 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Devamla) — Dolayısıyla, sizi ikaz etmeyi gerekli bir görev sa

yıyorum. 
ikincisi, ekonomik konularla ilgili. Niye "zulüm rejimi" diyoruz?.. Bir faiz var... 
ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, sataşma diye söz aldı; ama, sataşmayı 

geçti. ' • • . - . 
OĞUZHAN AStLTÜRK. (Devamla) -— "Zulüm rejimi" demenin sebebini söylüyorum. 

Eğer, siz, bunu dinlemek istimezseniz gelip de "zulüm rejimi diyorsunuz" deyipde bunu, "Cum
huriyete karşısınız" diye takdim edemezsiniz; dolayısıyla, sebeplerini söylemek zorundayım. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Demagoji bunlar, demagoji... . .. 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Devamla) — Bir ekonomik sömürü var, bir de faiz var. Zengin 

daha zengin oluyor, fakir daha fakir oluyor, insanların emeği sömürülüyor; buna "zulüm rejimi" 
diyoruz. 

ERCAN KARAKAŞ (tstanbul) — Sayın Başkan, sataşma diye söz aldı, sataşmayı geçti... 
BAŞKAN —• Efendim, çaresi yok. Maddenin tanıdığı bir süre var, o süre içinde hakkını 

kullanır. 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Devamla) — Tabiî, tabiî, hoşunuza gitmeyebilir, zangini daha 

zengin, fakiri daha fakir eden... 
BAŞKAN — Ben şimdi bekliyorum... Beyefendi "muhbir" lafından dolayı sataşmadan, 

Sayın Bakan da, insan haklanndan dolayı sataşmadan söz isterse, Sayın dumankaya da vakıf 
arsasından dolayı bekliyor; biz bütçeyi bıraktık, 5 dakika bütçe, 15 dakika sataşma!.. Yol 
açıyoruz. 

OĞUZHAN AStLTÜRK (Devamla) — Fakiri daha fakir eden bir tatbikat varsa ve buna 
"zulüm" diyorsak, hemen, "Efendim, bunlar cumhuriyet düşmanı" deniyor. Ayıp diye bir 
şey var. "Vergi, fakir fukaradan alınıyor, bunu, kişilerin maddî gücüne göre düzenlemek lazım" 
diyoruz, "Bunlar cumhuriyet düşmanı" diyorlar... 

"Efendim, şu alınan kredi sisteminde, adam batık krediyi alıyor, yiyor, sonunda bunu tü
ketici ödüyor" diyoruz; bunun üzerine, "Efendim, adam cumhuriyet düşmanı" diyor. 

Peki, bütün bunların söylenmesi cumhuriyet düşmanlığı ise, bunların düzeltilmesine çalı
şanlar cumhuriyet düşmanı oluyorsa, bu cumhuriyetin dostları, acaba bu sömürüleri yürüt
mek isteyenler mi, bu fakir fukarayı ezenler mi, bu insan haklarını ihlal edenler mi?!. 

Onun için, ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun ve bir kere daha buraya çıkıp da böyle bir 
şey söylemenizi fevkalade yadırgadığımı ifade ediyor ve bir kere daha olmasın istiyorum. Bun
ları bir kere daha söylerseniz, on kere daha cevabını veririz. 

Biz, cumhuriyetin temel seçme ve seçilme hakkı olduğu için tenkidini yapıyor değiliz. İn
sanların kendilerini idare etme haklarına karşı olduğumuz için bu tenkitleri yapıyor değiliz. 
Cumhuriyetle sizin zannettiğiniz şekilde -eğer öyle takdim ediyorsanız- ihsanlar kendi inan
dıklarını, kendi istediklerini, kendi istedikleri idareyi başa geçirsinler fikrine karşı değiliz; ama, 
bütün bu saydığım zulümlere karşıyız, eğer bundan dolayı da itham edilmek gerekirse, bu zu
lümleri yürütenleri cumhuriyet düşmanı diye itham etmek daha doğru olur. 
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Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
DEVLET BAKANI MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN —• Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) — Sayın Başkan, sataşma ne

deniyle söz istiyorum. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, sırada, sizden evvel sataşılmışlar var!.. (Gülüşmeler) 

3. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in ken
disine sataşması nedeniyle konuşması 

BAŞKAN — "Küçülme" lafı ve vakıf arasındaki muamelat münasebiyle, buyurun Sayın 
Dumankaya. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 22 Temmuzda 
yüzsüzlerle ilgili bir basın toplantısı yapacaktım. O gün bir gazetede "Bir vakıf olayı" diye 
hakkımda bir yazı yazılmış. Saat 08.30' da haber aldım. Kalktım, elimi yüzümü yıkadım ve 
hemen Meclise, büroma geldim. Sekreterim henüz gelmemişti. Kendi el yazımla Sayın Ekrem 
Ceyhun'a bir faks çektim, dedim ki: "Yazarın şöyle bir iddiası vardır, bunu ihbar kabul edin. 
Bu olayla ilgili hakkımda bir soruşturma açın." Aynı anda Orhan Kilercioğlu'na da bir faks 
çektim; dedim ki; "Siz, yolsuzlukların üzerine giden bir bakansınız. Hakkımda bir yazı var, 
bunu ihbar kabul edin ve araştırma yapın." 22 Temmuz günü yüzsüzlerle ilgili basın toplantısı
nı yaparken, basın mensuplarına da bu olayla ilgili olarak 23 Temmuz tarihinde bir basın top
lantısı yapacağımı söyledim. 

İstanbul'daki şirket merkezinden bütün dosyaları getirdim. Grup Başkanvekilim ile bu olayla 
ilgili bütün belgelerin asıllarından fotokopi çektim ve basın mensuplarına verdim. Bütün delil
ler oradaydı. Bu konuyla ilgili yazıyı yazan yazara telefon ettim, "Dosyaların asılları burada
dır, fotokopilerini de çektim, size gönderiyorum. Otuz senelik iş hayatım var, defterlerim du
ruyor. Size, İstanbul'da istediğiniz bir büroyu, istidiğiniz bir sekreteri vereceğim; o, size istedi
ğiniz belgeleri gösterecektir. Müruru zaman yok; ama, bunu da sütununuzda yazacaksınız. Eğer 
on gün içinde yazmazsanız, yasal hakkımı kullanacağım" dedim. 

Ayrıca, şunu da söyleyeyim ki; -Sayın Mahmut öztürk burada yoktur, dürüstlüğüne 
inanırım- "Bir dosya daha yaptım, bu bakanlık sizin partinize bağlıdır, işte size bu dosyayı 
veriyorum, bunu da oraya verin" dedim. On gün bekledim ama, aynı gazetede tekzip yapılma
dı. Yasal hakkımı kullandım, mahkemeye verdim. 

Değerli arkadaşlarım, yazar iddia ediyordu; diyordu ki; "Bu arsayı Halit Dumankaya, iş
te şöyle böyle yaparken parti nüfuzunu kullandı, ihalesiz aldı." 

Değerli arkadaşlarım, o zaman, 1988'de, ben sadece partinin kayıtlı üyesiydim ve işi iha
leyle aldım. Benden önce bir defa ihale olmaş; ama, hiç kimse girmemişti, ikinci ihaleye gir
dim, haddi layık görülmedi ve üçüncü ihaleyle aldım. Bu bir. 

Yazar, "Burası sit alanıdır" diye iddia etmişti. Burasının sit alanı olmadığını, 1983'teki, 
1986'daki ve ben aldıktan sonraki imar durumuyla ispat ettim. Müsaade ederseniz, mahkeme
nin verdiği kararı size okumak istiyorum : 

Karar sayısı, 1992/64; ikinci asliye Ceza Mahkemesi, İstanbul. 

— 108 — 



T.B.M.M. B : 39 11 . 12 . 1992 O : 3 

Tekzibi okuyorum; ama, maalesef bu tezkip aynı gazetede yayınlanmadı; onun da neden
lerini size anlatacağım : 

"Sayın Çölaşan, 22.7.1992 tarihli 'bir vakıf olayı daha' başlıklı yazınız ile 28.7.1992 tarihli 
'Dumankaya'nın cevabı' başlıklı yazınızda özetle, istanbul Kozyatağı'nda Abdüllatif Salih Vak
fına ait 22 dönümlük arsamn yüzde 35 gibi gülünç bir oranla, kat karşılığı olarak, İstanbul Mil
letvekili ANAP'lı Halit Dumankaya'ya verildiği; arsanın, ikinci derecede sit alanı olduğu, ihale 
teklifinin gülünç derecede düşük olmasına karşın, ihalenin yeni bir tarihe ertelenmediği, Vakıf 
inşaatın, bu yerde yüzde 50 ile inşaat yapmayı teklif etmesine rağmen,bu şirkete verilmediği; Du-
mankaya'nın, bu yeri başkalarına devredip bir çırpıda miylarları vurduğunu... belirterek, şahsım 
ve Vakıflar Genel Müdürü Şener Macun'un bu olayda suiistimaller yaptığı beyan ve ima edilmiştir. 

Sayın Çölaşan, okunan bir gazeteci olmanız ve gazeteciliğin bir kamu hizmeti olması, so
rumluluğunuzu artıracağına, aksine, yeterli bilgi ve belgeye dayanmadan, sadece "madem 
ANAP'Iıdır, o halde yaptığı işler yolsuzdur' tespitinden hareketle, dürüst ve samimi insanları 
karalama endişesi taşıdığınızı ortaya koymaktadır. 

1. . Belirtilen vakıf arsasının mülkiyeti vakfa; fakat, arsanın intifa hakkı M. Metin Ercin 
isimli şahsa aittir. Vakıf, kurum mülkiyeti için yüzde 35-30 hisse almış, intifa hakkı lehtarının 
alacağı tarafımızdan ayrıca ödenmiştir, bu durumda, arsanın bize maliyeti, iddia edildiği gibi, 
yüzde 35-30 değildir, daha yüksektir. 

2. Belirtilen arsaya ait alan, sit alanı değildir. Gerek tarafımızdan, gerekse daha önce 
alınmış olan imar durumu belgeleri, bu konuda yeterli delil niteliğindedir, imar durumu belge
si de, SHP'Ii Kadıköy Belediyesi İmar Müdürlüğünde düzenlenmiştir. 

3. İşin, şirketimize yapılan ihalesi, üçüncü ihalesidir. Nitekim, daha önce, 6.12.1988 ta
rihinde ihale yapılmış, iştirak eden olmamış; 22 Kasım 1988 tarih ve 19977 sayılı Resmî Gazete
de yayımlanan ikinci ihalede, yine bizim iştirakimiz olmuş, teklifimiz haddi layık bulunma
mış; üçüncü ihalede ise iş tarafımıza ihale edilmiştir. 

4. Vakıf inşaatın bu arsaya yüzde 50 teklif verdiğine ilişkin açıklama da doğru olamaz. 
Nitekim, ilk ihaleye hiç iştirak eden olmamıştır; daha sonraki ihalelere de, Vakıf İnşaatın teklif 
vermediği ortadadır. 

5. İşi başkalarına devredip bir çırpıda milyarlar kazandığımız şeklindeki açıklama da 
doğru değildir. İş, halen uhdemizde bulunmakta, taşeronlarla ve kalfalarla yapılmaktadır. 

Milletvekili olarak, yolsuzluk ve suiistimallere karşı inançlı bir mücadele içine girmiş ve 
özellikle kamuoyunda 'yüzsüzler' olarak isimlendirilen vergi borçlularının Hükümetçe açık
lanması yönünde yoğun girişimlerde bulunduğum bir zamanda, aynı konuda basın toplantısı 
yapacağımı açıkladığım günde aleyhimde mesnetsiz, fakat karalayıcı bir haber, yorum yayın
lanmış olmasının, bir tesadüf eseri değil, yüce milletime karşı vekillik borcumu yerine getir
memden aşırı rahatsızlık duyanların bir çabası olduğunu beyan ederim." 

Değerli arkadaşlarım, gazete, bu tekzibi yayınlamadı. Avukatımız, ilgili gazetenin avuka
tına telefon ettiğinde, "Biz tezkipleri yayınlamıyoruz" cevabını almıştır. 

Bunun dışında, hemen Meclise, Basın Kanununun 29 uncu maddesinin para ile ilgili hük
münü değiştirmek üzere bir kanun teklifi verdim. 

Değerli arkadaşlarım, bu yaşa gelmiş, kazandığının çok büyük bir bölümünü, yüzde 70'e 
varan kısmını hayır müesseselerine veren bir kişi olarak şunu belirtmek istiyorum : Hayatım 
boyunca, veremeyeceğim hiçbir hesabım olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır. 
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Bu açıklamayı yapma fırsatını bana veren Sayın Kamer Genc'e teşekkür ederken, ona bir 
iyilik yapacağım. 

BAŞKAN — Açıklama imkânını ben verdim, o vesile oldu. 
HALÎT DUMANKAYA (Devamla) — Ben, milletvekili seçildiğimde şöyle demiştim : "Bir 

kanun teklifi vereceğim; milletvekili, milletvekili seçilmeden evvel, tam teşekküllü hastaneden 
bir rapor almalıdır" Eğer, bu teklifim, sizin oylarınzla kanunlaşırsa, Sayın Kamer Genç de 
burada oturamaz. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Söylediği laf, size göre oldu mu yani şimdi? 
BAŞKAN — Olmadı, efendim, olmuyor zaten. Biz bütçeyi bıraktık... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Ben barada bir gazeteden konu getirdim; ben ne bileyim tez-

kip etmişmi? Vakıf arazisini almış... 
BAŞKAN — O zaman bilmediğin şeyi söyleme Sayın Genç, bu durum doğmuz. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Ama kendisi bana laf attı. 
BAŞKAN —Şimdi, Sayın Genç, ben tabiî söz yermeye mecburdum. Yani hassas bir konu

dur, kişi açıklama yapmak mecburiyetindedir. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Tamam, ben bir şey demiyorum; ama benim de bilmediğim 

bir şey bu durum, yanlış anlamışsam bir şey demiyorum; ama bu son söylediği şeyi herhalde 
Meclis kabul etmez. Evvela raporu kendisinin alması lazım. 

BAŞKAN — Efendim, o zaten, "Raporu yalnız Kamer Bey alsın" demiyor. Yani, "Maz
batayı alan, bir de rapor alsın" diyor. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Asiltürk'le ilgili bir cümle söyleyeceğim. Ben, hiçbir 
zaman Refah Partisine iftira atmadım. Refah Partisinin Plan ve Bütçe Komisyonundaki üyele
ri, açık seçik, "Biz cumhuriyet rejimini kast ediyoruz" dediler, oradaki tutanaklara geçti. Ben 
kendilerine iftira atmadım. 

İkincisi, kendi milletvekilleri, var; Mezarcı, "Ben Anıt Kabir'i yıkacağım", diyor. Eğer 
karşıysalar, niye o milletvekilini ihraç etmiyorlar? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, hangi noktada?... 
DEVLET BAKANI MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) — Efendim, Sayın Asiltürk, 

ayın 9 unda "insan Hakları Günü" münasebetiyle yaptıkları konuşmada bazı tavsiyelerde bu
lundu ve bugün de bakanlıktan başörtülülerin kovulduğuna dair ifadelerde bulundular. 

BAŞKAN — öyle bir beyanınız oldu mu efendim?.. (DYP ve SHP sıralarından "Oldu, 
oldu" sesleri) 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Hayır efendim, olmadı. "Hiçbir devlet dairesinde 
çalışamazlar" dedim. 

Çalışamazlar zaten, kendisi de biliyor. Hiçbir devlet dairesinde başörtüsüyle çahşılamaya-
cağını Sayın Bakan da biliyor; yani devletin bütün şeyini değiştireceğini mi söyleyecek?..-Nedir 
yani?.. (DYP sıralarından "Başörtülüleri Bakanlıktan attı dedi" sesleri) 

BAŞKAN — Öyle mi efendim?.. 
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4. — Devlet Bakam Mehmet Kahraman'm, Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk'ün ken
disine sataşması nedeniyle konuşması 

BAŞKAN — Buyurun Saın Bakan. 
Yani, zatıalinize, Sayın Asiltürk'ün konuşmasında geçtiği, arkadaşlarımızın da şahadetim

le ifade edilen "Bakanlığınızda başörtülülerin çalışma güçlüğü ile karşı karşıya kaldığı" husu
sunu sataşma saydınız, açıklayacaksınız. 

DEVLET BAKANI MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; Sayıştay Bütçesinin görüşüldüğü bu saatlerde sizin vaktinizi almak istemiyordum; • 
ama Sayın Asiltürk'ün konuşması üzerine birkaç söz söylemek istiyorum ve hepinize saygılar 
sunuyorum.' 

öncelikle şunu söyleyeyim : Başörtülü vatandaşların dışarda giyimleriyle ilgili herhangi 
bir kimsenin onlara karıştığına dair iddia edilen hususlar yerinde değildir. Bu bir. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Kimse iddia etmiyor ki, öyle bir iddia yok Sayın 
Bakan. , 

DEVLET BAKANI MEHMET KAHRAMAN (Devamla) — ikincisini de söyleyeyim : 
Bakanlıklarımızdan başörtülü olarak gelen hiçbir vatandaşın kovulmadığını ve o vatandaşa da 
herkes gibi muamele edildiğini burada söylemek istiyorum. 

OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Bu da doğru. . 
DEVLET BAKANI MEHMET KAHRAMAN (Devamla) — Bunu da'söyleyeyim : Ba

şörtülü kardeşlerimizle birlikte gelen izmir Milletvekilimiz Sayın Mehmet Özkan şahitir; Saat
lerce onlarla oturup, konuştuğumu, tartıştığımı, onlarla sohbet ettiğimi de herkes bilmektedir. 

SALtH KAPUSUZ (Kayseri) — Konuşmak için başörtüsünü çıkarmak mı lazım? 
DEVLET BAKANI MEHMET KAHRAMAN (Devamla) — Yalnız şunu söyleyeyim : in

san haklarını yalnız kendi zihniyetine uygun olan konularda insan hakları olarak değerlendir-
' 1 • . 

memek lazım, genel olarak değerlendirmek lazım. • • . ' - . 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Gayet tabiî. 
DEVLET BAKANI MEHMET KAHRAMAN (Devamla) — Şunu söylüyorum : Başör

tülüye, Sayın Asiltürk Bakan olduğu zamanlarda gösterdiği o yakınlığı, doğudan ve güneydo
ğudan şalvarlı birisi gelip, kendi makamına gittiği zaman, o şekilde algılarsa, ben o zaman 
da Asiltürk'e saygılı olurum. 

OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Gayet tabiî. 
DEVLET BAKANI MEHMET KAHRAMAN (Devamla) — Müsaade buyurun, müsaa

de buyurun. 
Refah Partisinin getirmiş olduğu bir yasa teklifi var; tnsan Haklarını Koruma Yasa tekli

fi. O tnsan Haklarını koruma Yasa teklifi, şu anda sanıyorum Anayasa Komisyonunda. Orada 
sayılan insan hakları kaç tanedir acaba? Yalnız başörtüsüyle ilgili tnsan Haklarını Koruma Ya
sası olarak... Acaba insan hakları yalnız başörtüsü mü?.. 

BAHATTÎN ELÇt (Bayburt) — Çarpıtıyorsunuz. 
DEVLET BAKANI MEHMET KAHRAMAN (Devamla) — Hayır efendim, yasa teklifi... 

Şu anda hazırlıksız geldiğim için yanımda değil; o belgeyi Başkanlık Divanına ileride sunarım. 
Şunu söylemek isterim, geçen dönemde ANAP iktidarı zamanında başörtüsüyle ilgili çıkarılan 
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bir yasada, kurumların, kendi yönetmeliklerinde, yasaya aykırı olmadan bunu düzenleyebile
cekleri hükme bağlanmıştı. Anayasa Mahkememizin bu konuda kesin kararı vardır. Yasadaki 
bu hükümler değiştirilmeden, bu kurumlarda istenilen şekilde başörtüsü uygulaması, sanıyo
rum, Anayasaya aykırı olur. 

Bu nedenle, şunu söylüyorum : Toplumu rahatlatacak demokratik tüm hakların ve insan 
haklarının en geniş boyutta kullanılabilmesi için demokratik tüm yasaların geçirilmesinde siz
den de destek istiyoruz. İnsan Hakları Bakanlığı Yasa Tasarısının görüşmelerinde bakalım si
zin tavırlarınız rie olacak, bunu görmek istiyorum. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya)— Allah Allah!.. 

DEVLET BAKANI MEHMET KAHRAMAN (Devamla) — Ayrıca, şunu da söyleyeyim : 
tnsan Haklan Gününün anılmasında Sayın Asiltürk, mahkemelerin ilgilenebileceği istimlak 
konularını dahi, getirip, icra organının görevleri arasına sokmaya çalıştı ki, kendisi de belirler, 
istimlak, kamu yararına yapılır. Kamu yararına yapılmayan istimlaklerin iptal davalarının ne
rede açıldığını, bu davaların yargı organlarında ele alınması gerektiğini ve yargıyla icra fonksi
yonunun birbirine karıştırılmaması gerektiğini buradan ifade etmek istiyorum ve bu vesileyle 
hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) T - Ne anlattığını anlayamadım; biraz dersine çalış da gel. 

BAŞKAN— Değerli arkadaşlarım, biraz ciddiyet lütfen... Yüksek Sayıştay Başkanı baş
ta, bütün kadrosuyla Yüce Meclisin huzurunda bütçesinin görüşülmesini bekliyor. Biz, bir gruba 
15 dakika konuşma hakkı tanınan bu bütçede, yarım saatten beri nelerle meşgul oluyoruz! Lütfen 
biraz sükûnet rica ediyorum. 

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

1. — 1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıla
rı ile 1991 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarı
ları (1/460, 1/461; 1/439, 3/649; 1/440, 3/650) (S. Sayıları : 211, 212, 223, 219) (Devam) 

C) SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI (Devam) 

1. — Sayıştay Başkanlığı 1993 Malî Yılı Bütçesi 

2. — Sayıştay Başkanlığı 1991 Malî Yılı Kcsinhesabı 

BAŞKAN — Şimdi sıra, anavatan Partisi Grubu adına Manisa Milletvekili Sayın Faruk 
Saydam'da. » 

Buyurun Sayın Saydam. 

ANAP GRUBU ADINA FARUK SAYDAM (Manisa) — Sayın Başkan, millî iradenin say
gıdeğer temsilcileri, devletimizin saygın bir anayasal kuruluşu olan Sayıştayın 1993 malî yılı 
bütçesi hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi ANAP Grubunun görüşlerini arz etmek üzere 
huzurunuza geldim. Sözlerime başlarken, Yüce Heyetinize, şahsım ve Anavatan Partisi Gru
bumuz adına en içten saygılarımı sunuyorum. 

Sayın Başkan, Parlamentonun değerli üyeleri; bu konuşmamda Sayıştayın tarihî gelişimi
ni, statüsünü, mevcut rolünü arz ettikten sonra, yapılması gereken hukukî düzenleme ve çalış
malarla, güncel meseleleri konusunda görüşlerimi arz edeceğim. 
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"Hazine Meclisi Alisi" namıyla Mehmet Rüştü Paşanın riyasetinde ilk olarak devlet ha
yatında hayatiyet kazanmaya çalışan ve zamanın idarecilerince 29 Mayıs 1862 yılında bir arz 
tezkeresiyle padişaha sunularak Muhakemei Kübra olarak "Divanı Âli Muhasebe" adıyla fii
len kurulan Sayıştay, 1865 yılında yayımlanan nizamnamesiyle yapı, görev ve yetkilerini belir
leyen bir statüye kavuşturulmuş, 1876 yılında ilan olunan Kanuni Esaside yer alarak anayasal 
organ niteliğini kazanmıştır. 

1878 tarihli Kararname ile Başkan ve üyeler, padişah iradesiyle, yaşadıkları sürece görevde kalmak 
üzere seçilecekleri - kendileri istemedikçe- azlolunamayacakları hüküm altına alınmak suretiyle, bu
günkü anlamda, belki daha da ileri olarak; yüksek yargı teminatına kavuşturulmuşlardır. 

Cumhuriyet devrinde, 20 Nisan 1924 tarihli Cumhuriyet anayasasında ve takip eden ana
yasalarda, anayasal bir organ olarak layık olduğu mümtaz yerini yeniden almıştır. Sayıştay başkan 
ve üyelerinin, yapmakta bulundukları hizmetin özelliğinin tabiî bir icabı olarak, 1961 ye 1982 
Anayasalarında -madde 148- görevleriyle ilgili suçlardan dolayı ancak, Yüce Divan sıfatıyla 
Anayasa Mahkemesinde yargılanabilecekleri hüküm altına alınırken, Anayasanın 160 inci mad
desinde yer alan direktifle, kendileri istemedikçe 65 yaşından önce emekliye sevk edilemeye
ceklerinden başka, haklarında yapılacak disiplen ve ceza kovuşturmaları, yüksek yargı temi
natı altına da alınmıştır. v 

Ayrıca, Sayıştay meslek mensubu olan denetçi ve savcı yardımcılarına, göjrev teminatı an
lamına gelen koruyucu hükümler de öngörülmüştür. 

Mevcut statü, Sayıştayı Anayasanın 160 ve 164 üncü maddeleriyle, Sayıştay Kanunu çerçe
vesinde, devletin gelir ve giderlerini, mallarını, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetleyen, 
tespitlerini Sayıştay raporları ve uygunluk bildirimi yoluyla Parlamentoya sunan, malî işlem
lerden sorumlu kamu görevlilerinin hesap ve işlemlerini yargılama yoluyla kesin hükme bağla
yan yüksek denetim ve yargı alanı olarak düzenlemiştir. 

Sayıştay, bu statüsü içinde kendisine tevdi edilen görev, bağımsızlık, tarafsızlık, uzmanlık, 
denetim ve yargıda nihaî karar verme, objektiflik gibi ilkeler çerçevesinde başarıyla ifaya çalış
maktadır. 

Sayın milletvekilleri, Sayıştay denetimi, bütçe kanunuyla verilen ödeneklerin, yerinde, amaç
larına uygun kullanılıp kullanılmadığını, devlet harcamalarının yapılmasında ve gelirlerin top
lanmasında mevzuata uygun hareket edilip edilmediğini, kaynak kullanımında en az girdiyle 
en çok çıktının elde edilmesini sağlayacak, yöntemlerden yararlanılıp yararlanılmadığını; bir 
diğer deyişle, harcamalarda etkinlik ve verimliliğin gözetilip gözetilmedigini, mevcut denetim 
sistemiyle de devlet teşkilatının başarılı işleyişine yardımcı olmak; yanlış ve amaç dışı kulla
nımları ortaya çıkarmak, bu suretle kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek yolsuzlukları 
ve kötüye kullanımları önlemeyi amaç edinmiştir. 

Değerli milletvekilleri, bu genel açıklamalardan sonra, Sayıştay'ın meseleleriyle, çözüm 
yollarından da bahsetmek istiyorum. 

130 yıldır yüklendiği önemli görevi başarıyla yürütmeye çalışılan Sayıştay'ın bu faaliyetle
rini, 21 inci yüzyıla ayak basmak üzere olduğumuz ve çağı yakalama çabasında bulunduğu
muz bu ortamda, yeterli saymak da mümkün değildir. Devlet hayatındaki hızlı gelişmelere rağ
men, Sayıştay, statik yapısından kurtulamamış, bir dinamizm kazanmamıştır. 
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Hukukî statüsünün uzun yıllar tartışıla gelmiş olması yüzünden, daima içine dönük, çe
kingen bir tarzda görevi ifaya çalışmaktadır. 

Devletçe, Avrupa Topluluğ kapılarını zorlamaya çalıştığımız bu yıllarda, Sayıştay bu ge
lişmelere ayak uyduramamıştır. Bütün dünya Sayıştayları, hukukî denetim yanında, performans 
denetimine geçtikleri halde, Türk Sayıştayı için yasal yoldan tam olarak bu kapı açılamamıştır. 

Diğer yandan, performans denetimi için gerekli olan denetim teknikleri hususunda, Sa
yıştay meslek mensuplarına gerekli eğitim de verilememektedir. Gerçekten, performans dene
timinde geniş ölçüde sistem analizi, yöneylem araştırmaları, maliyet fayda analizi gibi teknik
lerin kullanılması gereklidir. 

Sayıştay meslek mensupları, hem gelişmiş bir denetim bilgisine sahip olmalı hem de ilgili 
alanda yüksek bilgi düzeyinde bulunmalıdır. 

Sayıştay meslek mensupları, devlet idaresinin temel kurumları ve özellikle teşkilat ye ida
re, insan gücü planlaması, hizmetiçi eğitim alanlarında geniş uzmanlığa da sahip olmalıdır. 
Bunu temin için; yurt içinde ve özellikle yurt dışında, meslek mensuplarını en iyi şekilde yetiş
tirme yolları aranmalıdır. Bu arada, bilgisayar ve bilgisayar destekli denetim eğitimine de özel 
önem verilmelidir. 

Bu cümleden olarak, ANAP iktidarımız döneminde, 1.11.1990 tarih ve 3677 sayılı Kanun
la, Sayıştay meslek mensuplarının yurt dışında eğitim ve yetiştirilmelerine imkân sağlayan ka
nunî bir düzenleme yapılmış ve Sayıştayca da bunun uygulamasına geçilmiştir. Bu, sevindirici 
bir başlangıçtır. Nitekim, Sayıştay kısıtlı imkânlarıyla, meslek mensuplarının, gerek bizzat Sa-
yıştayda ki yabancı dil eğitimi kurslarıyla ve gerekse yabancı di! eğitimi veren diğer kamu ku
rumlarıyla, özel kuruluşların da yabancı dil eğitiminden geçirilmesi suretiyle, kısa ve uzun sü
reli olmak üzere, İngiltere ve Amerika'ya gönderilmeye başlanmıştır. Bunun güzel bir başlan
gıç olduğuna inanıyor, bu tip yurt içi ve yurt dışı eğitim çalışmalarının sürekli olmasını diliyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Anayasa Mahkemesinin, 11.7.1991 tarih ve 91/21 sayılı kararıyla, Sa
yıştay Kanununun, Sayıştay Başkan ve üyelerinin seçimine ilişkin 1.11.1990 gün ve 3677 sayılı 
Kanunla Değişik 5 ve 6 ncı maddeleri iptal edilmiştir. 

Bu iptal kararı, 23.11.1992 tarihinde yürürlüğe girmiştir.̂  , 
Bu iptal sonucu meydana gelecek hukukî boşluğun ve Sayıştay Kanununun etkin bir de

netim için gerek görülen diğer değişikliklerle birlikte, bir an önce yeni bir kanunî düzenlemey
le doldurulması gereklidir. 

Anayasal kurumlarımızın ilk sıralarında yer alan Sayıştay, Avrupa ve diğer ileri ülkeler 
Sayıştaylanna paralel olarak, çağa uygun bir çizgiye oturtulmalıdır. Sistem olarak, örnek tek 
organ halinde Fransız Sayıştayından kamu hesapları denetiminin birleştirilmesi 1807 yılında 
sağlandığı halde, aradan 200 yıla yakın bir zaman geçmesine rağmen, bu birlik, Sayıştayımız-
da gün geçtikçe bozulmaktadır. 

Sayıştay ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, iki ayrı kurum halinde Parlamento 
adına denetime devam etmektedir. Bu iki yüksek kurulun, tek kurum halinde, Avrupa Sayış-
taylarında olduğu gibi, birleştirilmesi temin edilmelidir. 

Anayasanın 160 ve 165 inci maddeleri incelendiğinde, Türkiye Büyük Millet Meclisini dış
layan hiçbir denetim şekli amaçlanmadığı halde, birçok devlet kuruluşunun, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin denetiminin dışına çıkarıldığı görülmektedir. \, 
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Parlamento denetiminin dışına çıkarılmış kurum ve kuruluşların genel bir hukukî düzen
lemeyle, Parlamento denetimi, dolayısıyla Sayıştay denetimi kapsamına alınması sağlanmalıdır. 

Fonların oluşturulmasında çabuk karar verebilme, kolay ve daha az formaliteyle harcama 
yapabilme, belli alanlarda sağlanan kaynakların bu alanlarda gerçekleştirilecek hizmetlere aci
len tahsisini sağlayabilme, bir yıldan fazla sürede gerçekleşecek hizmetler ile, özellik arz eden 

. bazı hizmetler için, daha etkin planlama yapabilme ve taahhüde girebilme gibi faydalar ve ko
laylıklar sağlaması nedeniyle bazı bürokratik gecikmelerin önlendiği malumdur. 

Bu nedenle, Sayıştay denetiminin yukarıda belirtilen hususlar da dikkate alanarak, yeni
den ve acilen düzenlenmesi gerekmektedir. Bazı saymanlıklarda, özellikle Hazine tç Tediyeler 
Saymanlığında, Sayıştaya hesap verildiği görülüyorsa da, burada bir denetimden bahsetmek . 
mümkün değildir. Bu, sadece bir denetim görüntüsüdür. 

Bütün kaynak aktarımları bu saymanlık kanalıyla yapıldığı halde, bu kaynak aktarımları
nın ve harcamaların gerekliliği, yerindeliği, mevzuata uygunluğu hakkında hiçbir bilgi veril
memektedir. Sayıştaya bu işlemlerin sadece muhasebe kayıtları verilmektedir. Devlet kaynak
larının ve sermaye transferleriyle, ödemelerin, Türkiye Büyük Millet Meclisince ve onun adına 
denetim yapan Sayıştayca denetiminin yapılmaması sonucu, devlet kaynaklarının, bölgeler ve 
kurumlar arası gelir dağılımındaki dengenin gözetilmediği, gereksiz harcama ve kaynak akta
rımlarına meydan verilip verilmediği bilinemeyeceğinden -ki, haklı bir denetim yapılamadığı 
görülmektedir- yapılacak hukukî düzenlemelerle bu aksaklığın giderilmesi gerektiğini düşü
nüyoruz. 

Genel ve katma bütçelerin uygulaması sonucu doğacak bütçe açığının enflasyona olan et
kisini tespit açısından, 832 sayılı Sayıştay Kanununun 28 inci maddesi uyarınca sunulan genel 
uygunluk bildiriminin yer alması sağlanmalıdır. 

Bu arada, bu yılkı bütçe açığı ve enflasyondan da söz etmeden geçemeyeceğim. Bu yılki 
bütçe açığı 55 trilyon olarak ifade ediliyor ise de, bu açığın yıl sonunda maalesef 90 trilyon 
olacağı, buna dayalı enflasyonun da seçim meydanlarında vaat edildiği gibi, ne yüzde 10'a, 
ne yüzde 30'a, hatta yüzde 60'a bile ineceği hayaldir. Enflasyon ateşinden ezilen milletimiz, 
çareyi bu Hükümetten de artık beklememektedir. 

Etkin bir denetim için Sayıştayca merkez hesaplarında uygulanan kısa sürede incelem sis
temine işlerlik kazandırılmalı ve bu denetim yurt çapında yaygınlıştırılarak uygulanmasına ça
lışılmalıdır. Bunun için gerekiyorsa kanunî düzenlemelere gidilmesini teklif ediyoruz.' 

130 yıllık köklü bir maziye sahip Sayıştayın statüsünün sürekli tartışılır durumdan kurta-
.rılması için gerekli olan süreklilik ve istikrar sağlayacak hukukî düzenlemeler sağlanıp, yüce 
kurum tartışılır olmaktan kurtarılarak, masuniyeti temin edilmelidir. 

Sayıştayın hizmet binası konusunda oldukça sıkıntıları vardır. Bu nedenle, hâlâ inşaatı devam 
eden hizmet binasının yapım işinin bir an önce bitirilmesi temin edilmelidir. Hükümet politi
kası olarak önceki yıllarda verilen ödeneklerle, Sayıştay mensuplarının lojman ihtiyacı karşı
lanmaya çalışılmıştır,1993 yılında da Sayıştayın lojman probleminin çözümüne yardımcı olun
malıdır. Sayıştayın bina, meslekî eğitim ve diğer ihtiyaçlarının en kısa sürede karşılanacağını 
ümit ediyorum. 
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Sayın milletvekilleri, Sayıştayda boş bulunan üç üyelik için, 832 sayılı Kanunun değişik 6 ncı 
maddesi uyarınca 5 Kasım 1992 tarihinde Plan ve Bütçe komisyonunda seçim yapılmıştır. Bu se
çim, daha sonra, onay için Genel Kurulumuza gelmiş; oylamada yetersayı bulunamamıştır. Ertesi 
gün onay tasarısı Plan ve Bütçe komisyonunca haklı hiçbir gerekçe gösterilmeksizin geri çekilmiştir. 

Bu geri çekme, hukukî değil, siyasîdir ve İçtüzüğe de aykırıdır. 
Ancak, Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan seçimin, Genel Kurulumuzda onaylanması 

şart değildir. Üyelik seçimi için komisyonun yaptığı seçim, 832 sayılı Kanunun değişik 5 inci 
maddesi uyarınca, bu sebeple yeterlidir. 5.11.1992 tarihinde Plan ve Bütçe komisyonunda ilgili 
yasa uyarınca yapılan seçimler geçerli sayılmalıdır ve geçerlidir. Genel Kurumuz iki ay içinde 
onaylamadığı takdirde, esasen kendiliğinden yürürlüğe girecektir. Temennimiz, kesinleşen Sa
yıştay seçim sonuçlarının Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulması ve üyelerin göre
ve başlatılmasının sağlanmasıdır. 

Sayıştay bütçesi hakkındaki görüşmelerimizi böylece arz ettikten sonra, 1993 yılı bütçesi
nin hayırlı olmasını temenni ediyor, Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Saydam, tamamen gündem dahilinde ve Sayıştay bütçesi üzerinde cid
di bir araştırmanın, hazırlığın eseri olduğu anlaşılan ve sataşmalara, çatışmalara, zaman kay
bına yol açmayan, polemikten, demagojiden uzak bu konuşmanız ve sunuşunuz için teşekkür -
ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Doğru Yol Partisi Grubu adına Bursa Milletvekili Sayın Mehmet Gazioğlu,'buyurun. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Bursa) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 1993 malî yılı bütçesi içerisinde olan Sayıştay bütçesinin tümü üzerinde 
Doğru Yol Partimizin görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunmaktayım. Bu 
vesileyle, yüce milletimizi, Yüce Meclisimizi ve Sayıştay mensuplarını, saygı, sevgi ve hürmetle 
selamlıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ben de, benden evvel Sayıştay bütçesi üzerinde konuşan 
arkadaşlarım gibi, önce Sayıştayın tarihçesinden, Sayıştayın görevlerinden ve Sayıştayın, bugüne 
kadar mevcut olan anayasalarımızdaki yerinden bahsetmek suretiyle sözlerime başlayacağım. 

Sayıştay Osmanlı Devletinin Tanzimat Döneminde, yani büyük reformların yapıldığı dö
nemde, bundan 130 yıl evvel, 30 Mayıs 1862'de, devletin gelir ve giderlerinin denetlenmesi, so
rumlu memurları, hesapları incelemesi gayesiyle kurulmuştur. 

Gerek 1924, gerekse 1961 Anayasalarında da Sayıştay konumunu korumuştur. Meri 1982 
Anayasamızın 160 ncı maddesinde de yerini alan Sayıştay, genel ve katma bütçeli dairelerin 
bütün gelir ve giderleriyle, mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve so
rumluların hesap" ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen, inceleme, denet
leme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlendirilmiştir. Bu hükme göre de, görev ve yet
kileri anayasal bir hükme bağlanmış olmaktadır. Son 1982 Anayasamıza kadar diğer anayasa
larımızda yürütme organf içerisinde düzenlenen Sayıştayla ilgili hükümler, İ982 Anayasamız
da; yerini, yargı bölümünde almıştır. . 

Devletin, gelir, gider ve mallarının Türkiye Büyük Millet Meclisi adına, yürütme kuvveti-
tin dışında, bağımsız bir yargı olan Sayıştayca denetlenmesi, icranın yapacağı işlerde keyfîliği 
önleyecektir. 
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Ayrıca, bütçelerin uygulama sonuçları hakkında vereceği doğru ve tarafsız bilgiler, hükü
metin bir yıllık icraatı hakkında yasama organınca yapılan denetim için de, fevkalade önemli 
olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, 1982 Anayasamızda -yukarıda da bahsettiğim gibi- genel ve katma 
bütçeli dairelerin bütün gelir.gider ve mallarının Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetle
mekle görevli bulunan Sayıştayımızın, genel bütçeli kuruluşların başında bulunduğu hususun
da hiçbir şüphe bulunmayan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı bütçesini de 
mutlak surette denetlemesi iktiza ettiği kanaatinde ve görüşünde bulunuyoruz. 

Sayın milletvekilleri, özelleştirme, bu yüzyılın ikinci yarısının çok önemli bir ekonomik 
olgusudur. KİT'ler, mevcudiyetleri, işlevleri, ekonomideki yerleri ve de özelleştirme konularıy
la dünyanın ve Türkiye'nin gündeminden hiç çıkmamaktadır ve artık konu "özelleştirelim mi, 
özelleştirmeydim mi?" boyutlarını aşmış olup, "nasıl özelleştirelim, özelleştirmeyi nasıl yapa
lım?" noktasına gelmiştir ve bu konu öyledir ki, birçokların ortak konulan arasına girmiş, 
Türkiye'de iktidarı-muhalefeti ve kamuoyu, hep birlikte, özelleştirmenin yapılması gerektiği 

' hususunda fikirbirliği içinde olmuşlardır. 
Sayıştay.ülkemizin ekonomik ve malî durumunu göstermeye yarayan verilerin büyük kıs

mının toplandığı bir kurumdur. 
Devlet malı olan KİT'lerin özelleştirilmesinde Sayıştaydan faydalanılması gerektiğini dü

şünüyoruz. Bu hal içinde özelleştirme daha sağlıklı, spekülasyonlardan daha uzak ve kamu 
yararı gözetilerek gerçekleştirilecektir. 

Sayın milletvekilleri, KİT'lerin denetimi, 35 kişiden müteşekkil ve benim halen başında 
bulunduğum Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunca yapıl
maktadır. İnceleme ve denetimlerimize esas olarak dosyaları almaktayız. Çalışmalarımıza KİT 
yöneticileri, ilgili bakanlık temsilcileri, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu yetkilileri, Ha
zine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı temsilcileri, Devlet Plânlama Teşkilatı yetkilileri katılırlar ve 
gerekirse kendilerinden bilgi alınır ve dinlenilirler. 

Komisyona gelen raporların, görüşlerin, bilgilerin tümü, yürütme organınındır. Halbuki, 
denetlenen de bir yürütme organıdır. KİT'ler bir yürütme organıdır. 

Bütün gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, Türkiye'de de, yürütme organının, denetiminin ta
rafsız, Anayasal ve kendi adına denetim yapan, yargı organı niteliği üstün olan Sayıştayca ya
pılmasında, süre ve doğruluk açısından fayda olduğu görüşündeyiz. 

Sayın milletvekilleri, Sayıştay denetiminde 1 467 genel bütçeli, 228 katma bütçeli, 2 861 
döner sermayeli, 332 fon saymanlığı, 18 özel bütçe saymanlığı, 2 153 belediye ve özel idareler, 
5 208 ayniyat saymanlığı olmak üzere, toplam 12 267 saymanlık vardır. Ayrıca, saymanlıkların 
iş hacmi ve sayısı da günden güne çok çabuk şekilde fazlalaşmaktadır. 

Görüldüğü üzere, Sayıştay'ın görevleri fevkalade ağır ve mesuliyetleri de fevkalade fazla
dır. Bunun için biz Sayıştayın mahallî bölgelere de yayılmasında fayda olduğu görüşündeyiz. 

Bu düşüncelerle 1993 Sayıştay bütçesinin milletimize, ülkemize, mensuplarına hayırlı, uğurlu 
olmasını Grubum ve şahsım adına diliyor, hepinize saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Gazioğlu, kısa, fakat özlü, anlamlı, ağırlıklı bu konuşmanız dolayı
sıyla teşekkür ediyorum. (Alkışlar) Örnek teşkil etmesini de temenni ediyorum. 
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Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Amasya Milletvekili Sayın Haydar Oymak buyu
run. (Alkışlar) • 

CHP GRUBU ADINA HAYDAR OYMAK (Amasya) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim yapan Sayıştayın bütçesi üzerinde Cum
huriyet Halk Partisi Grubunun görüşlerini sunmak için göz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bir kuruluşun bütçesi üzerine tartışmalar yapılırken, "o kuruluşun geçmişi, bugünkü du
rumu ve gelecekte daha iyi, daha etkin, verimli hizmetler verebilecek bir konuma getirilmesi 
için neler yapılması gerekir?" sorusunun sorulması, daha sonra da bu bütçenin o amaca ne 
ölçüde hizmet edeceğinin saptanması gerekir. * 

Değerli milletvekilleri, denetim görevinin bir özelliği vardır : Denetim ve teftiş görevi, adil, 
dürüst, tarafsız bir şekilde yapılmalıdır. Bunun, dürüst, tarafsız ve adil bir şekilde yapılmış 
olması da yetmez; buna, tüm vatandaşlarım, tüm halkın inanması da gerekir. 

Sayıştayın 130 yıllık geçmişine baktığımızda, devlet mal varlığının, Meclis iradesine uy
gun kullanılıp kullanılmadığının denetimini son derece başarılı, etkin ve tarafsız bir şekilde 
yaptığını görüyoruz. Bu Kurumda görev alanların dürüst, tarafsız, bilgili, yetişmiş insanlardan 
oluştuğu da bir gerçektir. Ta ki, 12 Eylül rejimiyle yönetime gelen siyasî kadroların 1985'teki 
müdahalesine kadar, bu, böyle süregelmiştir. 

Değerli milletvekilleri, 1985 yılında, kendi baktıkları dinci pencereden, dinin de belli pen
ceresinden bakmayanlara, kendisi gibi düşünmeyenlere yaşama hakkı tanımayan bağnaz ve mi
litan bir kadro, Sayıştayı ele geçirme operasyonu yapmaya başlamıştır. 

Yazılı ve yazılı olmayan, yerleşmiş tüm kamu nizamını, halkın değer yargılarını hiçe saya
rak, "ben yaptım oldu" anlayışıyla gerçekleştirilen bu operasyonlarla, bu yüce Kurum, eşi, 
benzeri görülmemiş bir şekilde politize edilmiş, tarafsızlığını ve dürüstlüğünü, dolayısıyla gü
venilirliğini büyük ölçüde yitirmiş, tarafsız, çağdaş ve etkili denetim yapmaktan uzaklaştırılmıştır. 

Bu operasyonun nasıl yapıldığını ana başlıklar halinde, hafızalarımızı tazeleme yönünden 
hatırlatmak istiyorum. 

1984 yılının Kasım ayında Sayıştay bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi 
sırasında, o günkü iktidara mensup bir sayın milletvekili, "12 Eylül zihniyetinin giremediği 
tek kurum olan Sayıştayda, Başkanından odacısına kadar solcuların hâkimiyeti vardır" suçla
masıyla Sayıştayın ANAP'lılaştırıIması; daha doğrusu, kendileri gibi düşünmeyen ve yaşama
yanlara hayat hakkı tanımayan bağnaz düşüncenin işgal niyetini açığa vurmuştur. 

İlk iş olarak Sayıştay dairelerinde üye sayısı yönünden diğer yüksek yargı kuruluşlarıyla 
paralelliğin sağlanması gibi güya iyi niyetle hazırlanmış 16 üyelik kadro ihdasına ilişkin kanun 
tasarısının görüşülmesi sırasında, hiç ilgisi olmadığı halde, verilen bir öriergeyle, tasarıya bir 
geçici madde eklenmiş; Sayıştay Genel Kurulu devre dışı bırakılmak suretiyle, Sayıştaya yapı
lacak üye seçimlerinin, bir defaya mahsus olmak üzere, Plan ve Bütçe Komisyonunca yapılma
sı sağlanmış ve böylece Sayıştaya, ANAP'ın tarikatlar kanadına mensup 21 üye seçilmek, amaç 
suretiyle yerine getirilmiştir. 

Anayasaya aykırılığı mahkeme kararıyla belli Geçici 3 üncü Maddeye göre, Plan ve Bütçe 
Komisyonunca doğrudan yapılan 21 üye seçimi, muhalefetin bütün uyarılarına karşın, öyle yan
gından mal kaçırırcasına yapılmıştır ki, kanunun, adaylarda öngördüğü niteliklere ve aradığı 

— 118 — 



T.B.M.M. B : 39 11 . 12 . 1992 O : 3 

0 şartlara bile bakılmamıştır. Sayıştaya, böylece, disiplin cezası alanlar, hizmet süresi tutmayan
lar, sicili başarılı olmayanlar, salt, ANAP'ın tarikatçı kanadının mensubudur diye üye seçil
mişlerdir. 

Değerli milletvekilleri, bu 21 Sayıştay üyesinin seçiminin ne kadar politik ve tarikatçı zih
niyetle yapıldığına bir örnek vermek istiyorum. O tarihte, liberal bir bakanın -hükümetin bir 
bakanının- çok yakını olan bir Sayıştay uzman denetçisi, kıdem, yaş, tecrübe, yetenek, bilgi, 
temsil yeteneği ve ayrıca görüş olarak da sağ görüşlü olmasına karşın, sadece laik ve demokrat 
olması dolayısıyla -daha doğrusu tarikatçı olmadığı için- 21 kişilik listeye girememiştir. Buna 
karşın, 34 yaşında olan kişiler Sayıştay üyeliklerine, hem de Anayasaya aykırı olarak seçilerek, 
dünyanın hiçbir yerinde emsali görülmeyecek bir şekilde, 65 yaşına kadar, yani 31 yıl, "yüksek 
hâkim" sıfatıyla, o görevde kalma imkânları sağlanmıştır. 

Değerli milletvekilleri, söz konusu 21 üyenin seçiminde Sayıştayın, ANAP'ın bağnaz dü
şünceli kesimine kurban edildiği, atamalar sırasında Gölbaşı Hacı Hasan Köyünde yaşayan 
şeyhin onayının alındığı şeklinde, o günkü basında birçok haber çıkmıştır. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Ayıp, bu kadar da olmaz!.. 
HAYDAR OYMAK (Devamla) — Efendim, gazetelerde çıkan haberleri belirtiyorum. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Basında şu çıktı denmez; siz bir grubu temsil edi

yorsunuz!.. 
HAYDAR OYMAK (Devamla) — Değerli milletvekilleri, Sayıştaydaki aynı nitelikli kad

rolaşma harekâtına, Mart 1987' deki denetçi yardımcılığı sınavıyla da devam edildiğine, basın
da çıkan haberlerle tanık oluyoruz. Soruların, kendi yandaşlarına sınav komisyon üyelerince 
sızdırıldığı haberi tüm gazetelerde yer alıyor, tüm gazetelerde olay manşete çıkıyor : "Sayıştay-
da Skandal... Sayıştayda Sınav Yolsuzluğu... Sayıştayda Partizanlık..." 

Bu haberler üzerine, Sayıştay Başkanlığı, sınavları iptal etmek zorunda kalıyor, soruştur
ma açılacağını bildiriyor. Ancak, bugüne kadar ne bir soruşturma açılıyor ne de bîr tek suçlu 
bulunuyor. Kamuoyu resmen uyutulmuş durumda. Bizim adımıza, yani Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığı adına denetim yapan bir kurumda yolsuzluk yapılıyor, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanlığı dahi, "bu yolsuzluk soruşturması ne oldu?" diye, bugüne kadar Sayış
tay Başkanlığından sormuyor! Umuyorum bundan sonra bu soru sorulur ve cevabı alınır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayıştayda eski kıdemli üyeler birer ikişer yaş hadin-
den emekli olmaya başlıyorlar. Sayıştay Genel Kurulunda, 1985'te atanan üyelerin diretmesiy-
le seçimler kilitleniyor. Artık, ikinci Sayıştay operasyonu için koşullar tamamlanmıştır. O gü
nün Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanının da himayesiyle, anayasaya aykırı geçici maddeli bir 
kanun tasarısı hazırlanıyor ve jet hızıyla komisyonlardan ve Genel Kuruldan geçirilerek, 3677 
sayılı Kanun olarak karşımıza çıkarılıyor. 

Plan ve Bütçe Komisyonunda muhalefetin itirazlarına rağmen, 9 üyenin seçimi hemen yapı
lıyor. Artık, Sayıştay Genel Kurulunda çoğunluk sağlanmış, sıra Anayasa Mahkemesi üyeliğine 
gelmiştir. O işlem de hemen tamamlanıyor/Tekrar gazetelerde manşet: "Anayasa Mahkemesine, 
Televizyon Seyretmeyen Üye... Yargıda Adım Adım İşgal... Anayasa Mahkemesini özal Teslim 
Alıyor... Tarikatçı Üye, 7 Aralıkta Cüppe Giyecek... Demirel, Anayasa Mahkemesine Atamayı 
Kınadı... İnönü, 'Anayasa Mahkemesi Yasayı iptal edince, bu üyenin istifası gerekir' dedi... De
mirel, 'Elimizde güç olsa Anayasa Mahkemesini ıslah etmenin yollarınıararız' dedi... Zoraki Tö
ren... özal'ın adayı Cüppe giydi; törene Danıştay ve Yargıtay Başkanları katılmadı..." 
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Bu okuduklarım gazete başlıkları... 
Sayın Demirel ve Sayın tnönü, o tarihte bu olaylara haklı olarak şiddetle karşı çıkmışlar 

ve kınamışlardır. 
Değerli milletvekilleri, Sayıştayda üçüncü operasyon, 13 Şubat 1991'de gerçekleşiyor. Emekli 

olan eski üyelerle, Anayasa Mahkemesine gönderilen tarikatçı üyeden boşalan toplam 7 kadro 
için muhalefetin, seçime ilişkin yasanın iptali için Anayasa Mahkemesine başvurulduğunu be
lirterek, sonucun beklenmesi gerektiğini söylemesine rağmen, seçim yapılarak, Sayıştayı tama
men ele geçirme operasyonu tamamlanıyor. 

8 Mayıs 1991'de vefat eden Sayıştay Başkanının yerine, yine aynı hükme göre, Sosyalde-
mokrat Halkçı Partinin, söz konusu yasanın iptali için Anayasa Mahkemesine açılan davanın 
16 Mayısta karara bağlanacağını, bu nedenle seçimin birkaç gün ertelenmesi isteklerine rağ-

' men.yangından mal kaçırırcasına, şimdiki başkan da aynı acelelikle seçilmiştir. 

Sosyaldemokrat Halkçı Partinin Anayasa Mahkemesine açtığı dava, 1677 Sayılı Yasanın 
iptaliyle sonuçlanmış ve 23 Mayıs 1992 tarihli Resmî Gazetede bu karar yayımlanmıştır. An
cak, yeni düzenleme için 6 aylık bir süre verilmiştir. Bu süre içinde iptal edilen yasanın yerine, 
yeni ye Anayasaya uygun hükümler getirilmesi gerekirken, Sayıştay Başkanlığı, iptal edilmiş 
yasaya dayanarak, yani Anayasaya aykırı hükümlere göre boş bulunan 3 üyelik için, Sayıştay 
Genel Kurulundan 9 aday seçtirip, Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderiyor. Plan ve Bütçe 
Komisyonu da 4.11.1992 günü Sosyaldemokrat Halkçı Partili üyelerin ve Doğru Yol Partisin
den Sayın Öztürk ve Cumhuriyet Halk Partisinin Plan ve Bütçe komisyonu üyesi Sayın Algan 
Hacaloğlu'nun bütün uyarılarına, bütün ısrarlarına rağmen, seçimleri yapmakta direniyor ve 
seçimler yapılıyor. 

Değerli milletvekilleri, Plan ve Bütçe Komisyonuna, Anayasaya aykırılığı kesin olan bu 
uygulamayı yaptıran gücün ne olduğunu anlamak mümkün değildir. Sonunda aklıselim galip 
geliyor, yapılan seçim Yüce Meclisçe onaylanmayarak büyük bir Anayasa ihlali önlenmiş olu
yor. Ancak, bu olay koalisyon ortaklarının düşünce ve .eylem bazında büyük bir anlaşmazlık 
içinde olduklarını da su. yüzüne çıkarıyor. ANAP Grubu adına konuşan Sayın Ayhan'ın, bu 
seçimin Genel Kurulda mutlaka yapılması gerektiğine ilişkin görüşlerine katılmamız mümkün 
değil. Bunu, kabarmış bir iştahın henüz dindirilememiş olması şeklinde yorumluyoruz. 

Değerli milletvekilleri, sözlerimin başında, Sayıştayın görevlerini gereği gibi yapabilmesi 
için dürüst, tarafsız kadrolardan oluşması gerektiğini söylemiştim. Bu atamalarla oluşturul
maya çalışılan kadrolarla ilgili olarak sizlere birkaç örnek vermek istiyorum. Bu operasyonlar 
sırasında dürüst ve nitelikli insan seçimine -kanunda olmasına rağmen- uyulmadığı, daha son
ra ortaya çıkan olaylarla kanıtlanmış durumdadır. 

Emekli Sayıştay denetcisiyken operasyonla Sayıştay üyeliğine atanan bir sayın kişi, yasa
lara aykırı olarak hem Sayıştay üyeliği aylığını, hem de emekli Sayıştay denetçisi aylığını alma
ya yıllarca devam etmiştir. 

Bu hareketin dürüstlükle bağdaşıp bağdaşmadığını takdirlerinize bırakıyorum. 

Bu olayın basında çıkması üzerine, derhal, Sayıştay Başkanlığının, bu kişi hakkında so
ruşturma açması gerekirken, hiçbir işlem yapılmaması ise, bize göre, bir görev suçudur. Hatta, 
bu suç, yapariınkinden çok daha vahim bir suçtur. Gazetelerden öğrendiğimize göre, Rabıta 
örgütüyle ilişkisi olan insanlar da-maalesef-vardır. 
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Değerli arkadaşlarım, tirajı yüksek bir gazetenin 12 ve 13 Kasım 1992 tarihlerinde manşe
te çıkardığı bir haberde, Sayıştayın, ordunun yurt dışı ataşeliklerindeki harcamalar için gön
derdiği paraların özel hesaplarda tutulması sonucunda elde edilen faiz gelirlerinin bütçeye ge
lir kaydedilmeksizin harcanmasının yasalara uygun olmadığına ilişkin olarak Türkiye Büyük 
Millet Meclisine gönderdiği rapor, kamuoyuna "ordunun yaptığı büyük bir yolsuzluk" gibi 
lanse edilmiştir. 

, Oysa, bu konuda uygulamaya geçmeden önce, ilgili bakanlık ve kuruluşlarla gerekli yazış
manın yapıldığını -ki bunlar arasında Sayıştay da var- biliyoruz. 

Sayıştay Kanununun 25 ve 28 inci maddeleri uyarınca, Sayıştay, Hazine menfaatlarını za
rara uğratıcı nitelikte gördükleri kanun, tüzük, yönetmelik, kararname ve sair mevzuat hüküm
lerini, üç aylık raporlar halinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. Ayrıca, denetimine tabi 
kuruluşların hesap ve işlemlerinin incelenmesi sonucunda, gerekli gördüğü hususlar hakkında 
da Türkiye Büyük Millet Meclisine rapor vermekle yükümlüdür. Buna rağmen, Türkiye'de yıl
lardır, basında, Yüce Meclisimizde üzerinde durulan hayalî ihracatta vergi iadesine, bakanlar, 
Başbakanlar için Yüce Divan yolları düşünülen otoyol ihalelerinde kanunsuz fiyat farkı öde
melerine, yolsuzluk iddialarına, fonlarda, belediyelerde ve diğer kamu kurumlarındaki yolsuz
luk iddialarına karşın, bugüne kadar görev alanında olan bu kuruluşlarda incelemeler yapa
rak, yolsuzluklar konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisine hiçbir rapor vermemişlerdir. 

Kendi tabldotunda bulunan ödeneği de bankaya faiz getirecek tarzda yatırmışlar ve uygu
lama 1985 yılından beri devam etmektedir. Buna karşın, Millî Savunma Bakanlığınca yurt dışı 
ataşeliklerdeki faiz uygulamasının, Sayıştay yönetimine yakın olduğu tahmin edilen muhabir
ler tarafından manşete çıkarılmasının düşündürücü olduğuna inanıyoruz. Kaldı ki, amacı ne 
olursa olsun, yasal düzenlemesi yapılmayan uygulamaların doğru olmadığını da ayrıca belirt
mek durumundayım, özellikle, yemekhane için ayrılan ödeneklerin, aşağı yukarı bütün kamu 
kurumlarınca faiz getiren hesaplara aktarıldığı da bilinen bir gerçektir. Bunların yasal mevzu
atı düzenlenmeden, kanuna uygun şekilde idaresinde zorunluluk vardır. 

Değerli milletvekiller; anayasal bir kuruluş olan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi adına 
denetim görevi yapan, geçmişi son derece temiz Sayıştayımız, bugün kimseye kendi düşündü
ğünün dışında düşünme ve yaşama hakkı vermek istemeyen bir düşünce tarafından, haksız ve 
gereksiz yere politize edilmiş, yıpratılmış, yanlı davranmaya zorlanmış, bunda da başarıya ula
şılmıştır. 

Bugün Sayıştay, basının gündeminden düşmüyor... Korkum o ki, kamu vicdanında da çağ
daş tam tarafsız, etkin ve verimli denetimden sürekli olarak uzaklaştığı imajı var. 

BAŞKAN — Sayın Oyrriak, toparlamanızı rica ediyorum. 
HAYDAR OYMAK (Devamla) — Toparlıyorum efendim. 
Hatta, bilinçli olarak da uzaklaştırıldığı kanaati yaygınlaştırılıyor. 
Değerli milletvekilleri; 23 Kasım 1992 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Anayasa Mah

kemesinin iptal kararı, Sayıştayımızı çağdaş, demokratik bir yapıya kavuşturma, dolayısıyla, 
tarafsız, etkin ve verimli çalışma olanaklarına kavuşturma fırsatını Yüce Meclise vermiştir. Bunu 
iyi kullanmak durumundayız. Çünkü, bize göre, bu kararla şimdiye kadar Sayıştay Başkanlığı 
ve üyelikleri için yapılan seçimlerin Anayasaya aykırı olduğu açıkça ortaya çıkmıştır. Şu anda 
görevde bulunan Sayıştay Başkan ve üyelerinin, bu görevlerini devam ettirmelerine yasal 
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olanak yoktur. Anayasa Mahkemesi kararının yürürlüğe girmesiyle birlikte bunların görevleri 
sona ermiştir; bundan sonra herhangi bir tasarrufta bulunmamaları gerekir, 

Bu noktada Türkiye Büyük Millet Meclisine büyük ve acil bir görev düşmektedir. Bu da, 
adına denetim yapan bu organı, Anayasa Mahkemesi kararına da uygun olarak, onurlu ve say
gın yerine kavuşturmak için, gerekli yasal düzenlemeleri yapmaktır. 

Değerli milletvekilleri, Meclisin yapacağı bu düzenlemeler sırasında, Sayıştayın bugün yap
tığı klasik denetim dışında ve ona ilave olarak verimlilik ve etkinlik denetimi yapılmasına im
kânlar sağlanmalıdır. 

Etkin ve verimlilik denetiminde, çağın teknolojisinden yararlanma yolları açılmalıdır. 
Anayasa değişikliği görüşülürken, Sayıştayın denetim alanına giren konularda, Anayasa

ya aykırılık yönünden Anayasa Mahkemesine dava açma hakkı verilmesi konusu ciddî şekilde 
ele alınmalıdır. 

İçtüzük değişiklikleri sırasında, Sayıştay raporlarının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Ge
nel Kurulunda ayrıntılı olarak görüşülmesini sağlayacak tarzda düzenlemeler yapılmasının zo
runlu olduğuna inanıyoruz. 

Sözlerimi bitirirken 1993 malî yılı bütçesinin, çağdaş, tarafsız, etkin, verimli bir Sayışta
yın oluşmasına katkıda bulunacağını umuyor, ülkemize ve Sayıştaya hayırlı olması dileğiyle, 
şahsım ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına tekrar hepinize saygılar sunuyorum. (CHP 
ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oymak. ' 
Sayın milletvekilleri, basılı program uyarınca öğleden sonraki bölümde çalışma süremiz 

dolmak üzeredir; ancak, programdaki çalışmayı tamamlamak niyetindeyim. Bu sebeple, çalış
ma süremizin, program tamamlanıncaya kadar uzatılmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gruplar adına son konuşmayı yapmak üzere Refah Partisi Nevşehir Milletvekili Sayın Meh
met El katmış buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 

RP GRUBU ADINA MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; Sayıştay Başkanlığı bütçesi üzerinde Refah Partimizin görüşlerini belirtmek üzere hu
zurlarınıza gelmiş bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlarım. 

Değerli milletvekilleri, Sayıştay, Anayasanın 160 inci maddesinde belirtilen genel ve kat
ma bütçeli dairelerin bütün gelir ve giderleriyle, mallarını, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına 
denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen, 
inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlemlerini yapmakla görevlidir, idarelerin gelirlerinin 
doğru toplanması ve giderlerinin de doğru ve düzgün yapılması, suiistimallerin önlenmesi için 
gerekli tedbirlerin alınması, devletin en önde gelen görevlerinden birisidir. Devlet, bu kontrol 
görevlerini çeşitli yollarla yapmaktadır. Bunlardan en önemlisi de Sayıştaydır; Zira, Sayıştay 
bu görevini Türkiye Büyük Millet Meclisi adına yapmaktadır. Sayıştay, bu görevini, kuruluş 
tarihi olan 1862 tarihinden"beri titizlikle yerine getirmiş ve halen de yerine getirmektedir ve 
bu yönüyle de büyük bir saygınlık kazanmış, büyük bir kuruluşumuzdur. 

Devlet, gelir toplama ve harcama yetkisini kullanırken, bu yetkinin kaynağı olan Türkiye 
Büyük Millet Meclisine hesap vermek gereğini duymuş ve bu görevi de bir hesap mahkemesi 
olan Sayıştaya vermiştir. 
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Sayıştaym, gerekli zeminin ve imkânların sağlanamamasından dolayı, denetim görevini 
layıkı veçhile yaptığı da söylenemez; zira, Sayıştay bugün için 12 267 saymanlığı 560 adet de
netçiyle denetlemektedir. Bu kadar saymanlığın yüzlerce trilyonluk giderleriyle tonlarca dola
yında olan evraklarını incelemek mümkün değildir. Maalesef, idarî sistemimiz o kadar karma
şık ve o kadar girifttir ki, bütün bunların içinden kolaylıkla çıkmak da mümkün değildir. 

Ayrıca, bütçeye dahil olmayan yüzlerce fon bulunmaktadır. Bu fonların hesaplarını kimse 
bilmemektedir, bilmesi de mümkün değildir. Fonların hesapları, fon yöneticilerinin ve ilgili ba
kanın insafına bırakılmıştır. Geçmişte de fonlardan dolayı iki siyasî partimiz birbirini suçla
mıştır. Şimdi iktidara gelen Hükümet de, fonlara can simidi gibi sarılmıştır; hatta bakanlar, 

- bu fonlardan dolayı birbirleriyle kavga etmektedirler; bu kavgalar basına dahi yansımıştır. 

Sayıştay, genel ve katma bütçeleri denetlediği gibi, mahallî idarelerin hesap ve işlemlerini 
de denetlemektedir; ancak, henüz mahallî idarelerin denetim biçim ve koşullarını düzenleyen 
herhangi bir kanun yürürlüğe girmediği için, Sayıştayın mahallî idareler üzerindeki denetimini 
832 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesi aracılığıyla yürütmektedir. Mevzuattaki boşlukların 
bir an önce giderilerek, mahallî idarelerin denetiminin daha etkin ve verimli bir hale getirilme
si gerekmektedir. Bu görevin, 116 yıldır büyük bir tarafsızlık ve başarıyla yerine getiren Sayış-
tayımızca gerçekleştirilmesinde -gerek mahallî idarecilerimizin, gerekse Meclisimizin arzusu 
doğrultusunda- sayısız fayda görmekteyiz. 

Devletin işlemleri ve hesapları, sadece Sayıştayca da denetlenmemektedir; Devlet Denetle
me Kurulu, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu ve ilgili kurum teftiş heyetleri de denetim 
görevini yapmaktadırlar, özellikle de kamu iktisadî kuruluşlarının denetimleri, Başbakanlık 
Yüksek Denetleme Kurulu tarafından yapılmaktadır; halbuki, KİT hesaplarını denetlemek görevi 
de Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu görevi, kendi 
üyeleri arasından seçtiği KtT Komisyonu vasıtasıyla yapmaktadır. Bu komisyonun incelenme
sine esas da, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun raporudur. Kaldı ki, Başbakanlık Yük
sek Denetleme Kurulunun yargı yetkisi ve teminatı da yoktur. Halbuki, KİT dışında kalan, 
devletin diğer hesaplarını ise, yine Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Sayıştay incelemektedir. 

832 sayılı Sayıştay Kanununun 1 inci maddesi hükmüne göre, Sayıştay, genel ve katma 
bütçeli dairelerin bütün mallarını da Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve so
rumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamakla görevlidir. 832 sayılı Sayıştay Kanunu 
gereğince, taşınır ve taşınmaz malların giriş, saklanış, kullanılış ve çıkışlarıyla bunların korun
ması hususlarının yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yapılıp yapılmadığının denetlenme
si gerekmektedir. Bu nedenle, devlet mallarından azamî ölçüde yararlanabilmek için, bu mal
ların, idarece iyi bir şekilde kullanıldığının Sayıştayca sürekli murakabesi elzemdir. Şimdiye 
kadar devletin gayrimenkullerinin bir envanteri de çıkmış değildir. Kamu taşınmaz malların
daki denetim görevinin yerine getirilmediğini, daha doğrusu, böyle bir denetime dayanak ola
cak veri ve koşulların sorumlularca bir türlü sağlanamadığını görmekteyiz. Devletin, arsa, ara
zi ve binalarının miktarlarını ve özelliklerini kesin biçimde bilememesi ve özellikle kıyı yağma
cılığına, yeraltı kaynaklarının savurganlığına seyirci kalması, bu konuların denetim dışında kal
masına sebep olmaktadır. Maliye Bakanlığının, bu konudaki çalışmalarının sonuçlarını daha 
fazla geciktirmeden Sayıştaya iletmesini ve denetime esas olacak envanterlerin hazırlanmasını 
bekliyoruz. 
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Devletin, elindeki taşınır ve taşınmaz mallardan daha fazla faydalanabilmesi için, bunla
rın elde edilmesi, sevk ve idare edilmesi, korunması için, işlemlerin de denetlenmesi gerekir. 
Türkiye'de, bugüne kadar ne miktarda devlet malı olduğu hususunda sağlıklı bir bilgi yoktur. 
Özellikle, taşınmaz nitelikteki devlet mallarının kesin miktarı bilinememektedir. Çeşitli kuru
luşlar bu konuda değişik rakamlar vermektedir. Tam sağlıklı olmasa bile, eldeki bazı veriler, 
bize, ülkemizde devlet mallarının önemi konusunda bir fikir verebilmektedir. Türkiye'nin, Millî 
Emlâk Genel Müdürlüğünün, 1976 yılında başlayan envanter çalışmalarına göre, tapuda, Ha
zine adına kayıtlı 920 568 adet ve 52 403 266 371 metrekare taşınmaz malı vardır. Bunlardan 
1Q3 723'ü, yani 36 250 796 533 metrakaresi kamu hizmetinde bina, arsa ve arazidir. 816 845 
adedi, yani 16 152.469 838 metrakaresi iratlı taşınmaz mal durumundadır. Bu, envanter çalış
ması sonucu elde edilenler devlet mallarının sadece bir bölümüdür. Katma ve özel bütçeli ida
relerle, bunların dışındaki kamu kuruluşlarının üzerinde kayıtlı özel mallar ile sahipsiz ve orta 
malları gibi kamu malları bu rakamlara dahil değildir. 

Kamu malları ise, Devlet İstatistik Enstitüsü verilerine göre şöyledir : Kıyılar 8 333 kilo
metre, ormanlar 20 199 000 hektar; tarih, kültür ve tabiat varlığı olarak 131 adet müze ve bu 
müzelerde 2 125 943 adet eser; taşınmaz kültür varlığı olarak da 13 632 adet eser bulunmakta
dır. Bunların yanında 790 adet de sit alanımız vardır. 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı koordinatörlüğünde hazırlanan, Türkiye Doğal Kaynaklar 
Raporuna göre, ülkemizde, 1985 yılı itibariyle 644 373 hektar çayır, 21 101 317 hektar mera 
ve keza 270 728 hektar da millî park vardır. Bunlar dışındaki kamu mallarıyla, genel bütçeli 
idareler dışındaki kamu kuruluşlarına ait mallar konusunda rakamlar verilmemesine ve veri
len rakamların da sağlıklı olmamasına karşı, ortaya çıkan tablo, ülkemizde önemli miktarda 
taşınmaz devlet malı olduğunu göstermektedir. Türkiye gibi gelişmekte olan ve kaynak sıkıntı
sı çeken bir ülkenin kalkınması yönünden, bu mallar sağlam birer kaynak durumundadır. Bu 
mallar gereği gibi değerlendirildiği takdirde, giderek artan kamu giderlerinin kaynağı da bu
lunmuş olur. Amerika'dan ve Avrupa'dan yardım dilenmeye, özel bankalardan faizle para te
minine gerek kalmaz; ancak, bütün bu amaçlara ulaşabilmek için de, devlet mallarının etkin 
bir biçimde denetlenmesi gerekir. Bu denetim, devlet mallarının her türünde ve her aşamasın
da yapılmalıdır. Bu malların, elde etme, kullanma ve yönetim, elden çıkarma gibi bütün aşa
malarda denetlenmesi gerekir. Böylece, devlet mallarından daha fazla gelir elde edilebileceği 
gibi, onlardan, toplumun daha etkin ve yaygın biçimde yararlanması da mümkün olacaktır; 
fakat devlet mallarının, gereği gibi denetlenmediği de ortadadır. Çünkü, denetleme ile ilgili 
kuruluşların adedi çok fazladır ve aralarında bir koordinasyon da yoktur. Denetimle ilgili mev
zuat da çok dağınıktır. Mevzuat günün koşullarına uygun da değildir. 1858 yılında çıkan arazi 
Kanunnamesi hâlâ-yürürlüktedir; gene 1927 yılında çıkan Muhasebeî Umumiye Kanunu ile 1939 
yılında çıkan Ayniyat Talimatnamesi de hâlâ yürürlüktedir. Yine, denetim kurulları arasında 
koordinasyon da, belirttiğimiz gibi, bulunmamaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayıştayın denetim görevini yapabilmesi için, elbette 
ki, birtakım imkânlarla ve yetkilerle donatılması gerekir. Bunun için, öncelikle denetim ele
manlarının sayısının artırılması, devlet muamelatındaki formalitelerin azaltılması ve basitleş>-
tirilmesi zarurîdir. Gerek devlet kademelerinin her biriminde ve gerekse Sayıştayda yaygın şe
kilde bilgisayara geçilmesinde zaruret vardır. Bildiğimiz kadarıyla, Sayıştay, 1975 tarihinde bil

gisayar sistemine geçmiştir; ancak, bilgisayar teknolojisindeki büyük gelişme dolayısıyla, bu 
bilgisayarlar eskimiş ve kısmen de modası geçmiştir; yenilenmesi gerekir; zira, günümüzde iş
lemlerin sayısı ve kullanılan rakamlar çok büyümüştür. 
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Her türlü yolsuzluğa müsait olan, bugüne kadar da denetlenmesi mümkün olmayan fon
ların ortadan kaldırılması, hiç değilse miktarlarının asgarîye indirilmesi ve bunların da behe
mehal genel bütçeye dahil edilmeleri suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetim yö
nünden etkinliğinin artırılması gerekmektedir. Büyük bir kaynak israfına ve suiistimale sebep 
olan devlet gayrimenkullerinin, envanteri acilen çıkarılmak suretiyle, denetimlerinin sağlıklı 
bir şekilde yapılması gerekir. • 

Denetim görevinin layıkı veçhile yapılabilmesi için, Sayıştay binası inşaatının da bir an 
evvel bitirilmesinde zaruret bulunmaktadır. Yine, Sayıştayın sıhhatli ve modern bir arşiv kura
bilmesi için gerekli ödeneğin de bütçeye konulmasında zaruret vardır. 

Her ne kadar, Sayıştay, yıl içerisinde, bütçe uygulamalarında vize vermek şeklinde idarî 
denetimlerini yapmakta ise de, esas denetim görevini yıl sonunda yapmaktadır. Bu denetim 
mahzurludur. Denetimlerin, periyodik olarak, aynı yıl içerisinde yapılması daha etkili ve ya
rarlı olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; milletimizi en çok rahatsız eden konulardan en önemlisi 
yolsuzluklardır. Yapılan yolsuzluklardan, maalesef, bugüne kadar hesap sorulamamış, yolsuz
luk yapanın yanına kalmış ve bu durum da beraberinde yeni yolsuzlukları getirmiş, kötü kişile
re cesaret vermiştir. Bu konu, devamlı surette de istismar edilmiştir. Yolsuzluk yapanlara karşı, 
Parlamento olarak daha kararlı ve hassas olmalıyız; yoksa, bundan, hem Parlamento, hem de 
ayrı ayrı fertler olarak bizler rahatsız oluruz. Onun içindir ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
adına denetim görevini yapan Sayıştaya sahip çıkalım ve bu müesseseyi daha da güçlendirelim; 
çünkü, Sayıştay, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gözü ve kulağıdır. 

Bu vesileyle, hepinize, Grubum ve şahsım adına saygılarımı sunar, yerii bütçenin gerek ül
kemize, gerekse Sayıştayımıza hayırlı olmasını dilerim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Elkatmış. 
Şahsı adına, lehinde, Trabzon Milletvekili Sayın Köray Aydın? Yok. 
Şahsı adına, lehinde, Konya Milletvekili Sayın Musa Erarıcı; buyurun. 
MUSA ERARICI (Konya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1993 yılı Sayıştay Baş

kanlığı bütçesi hakkındaki görüşmelerimi arz edeceğim. 
Biliyorsunuz ki, demokratik sistemlerin ana organlarından bir tanesi parlamentodur. Onun 

millet adına hâkimiyet hakkını kullanmasında dayandığı müesseselerin en önemlilerinden bi
risi de Sayıştaydın Parlamentonun millî hâkimiyeti kullanmasının ana araçlarından birisi de 
bütçedir. Halktan toplanacak vergi, harç ve benzeri mükellefiyetlerin tahsili ve bu gelirlerin 
kamu hizmetlerinin görülmesi için sarf edilmesi yetkilerini Parlamento, bütçe marifetiyle, icra 
organlarına vermektedir. Bütçeyle verilen bu yetkilerin yürütme organınca yerinde kullanılıp 
kullanılmadığının tespiti aşamasında Sayıştay ön plana çıkmaktadır. 

Parlamento adına hükümetin yaptığı bütçe uygulamaları, ihtisas sahibi bu kurum tara
fından incelenerek, bu konularda Meclis haberdar edilmektedir. Bu işlem, de, genel uygunluk 
bildirimleri yoluyla yerine getirilmektedir. Sayıştay - Parlamento ilişkileri sadece bundan iba
ret değildir. Genel uygunluk bildirimlerinden ayrı olarak, 832 sayılı Sayıştay Kanununun ilgili 
hükümleri gereğince, Sayıştayın Parlamentoya sunması gerektiği 5 ayrı nitelikte raporu daha 
bulunmaktadır ki, onlar şunlardır : 
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1. Hazine menfaatlarını zarara uğratıcı nitelikte bulunan mevzuata, denetim sonuçları
na ve mevzuata uygun görülmeyen işlemlere ilişkin raporlar, 

2. Mali işlere, hesap usullerine ve gelir tahakkuk sistemlerine ilişkin raporlar, 
3. Bakanların sorumluluk üstlenmelerine ilişkin raporlar, 
4. Devlet mallarına ilişkin raporlar, 
5. Bazı idare ve kurumların malî işlem ve işleyişlerine ilişkin raporlardır. 
Bu raporların bir bölümü Türkiye Büyük Millet Meclisine her zaman sunulacağı gibi, bir 

bölümü ise üç aylık veya yıllık olarak sunulmaktadır. 
Yukarıda belirtilen açıklamalardan da açıkça anlaşılacağı üzere, Türkiye Büyük Millet Mec

lisi - Sayıştay ilişkileri sadece bütçe uygulama sonuçlarının bildirilmesiyle kalmayıp, devletih 
bütün malî işlerinin düzenlenmesinde karşılıklı bir çalışmanın gerekliliği üzerine kurulmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim yetkisini kullanan Sayıştayın, bu denetim so
nuçlarından Meclisi haberdar etmesi, Meclisin de bu bilgilenmeyle devletin malî konularda ak
sayan yönlerinin düzeltilmesiyle ilgili birtakım önlemleri alması sonucu, demokratik parlamenter 
sistemin gelişimi de hızlanmış olacaktır. 

Meclisin gören gözü, işiten kulağı olan Sayıştayımızın, çağın gerekli kıldığı çağdaş dene
tim teknikleriyle yasal bazda teçhiz edilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak yapabi
leceklerimizi bir an evvel yapma gayreti içerisinde olmalıyız. Bu sayede, hem demokratik par
lamenter sistemin gelişmesine, hem de tüm devlet organlarının birbirleriyle olan ilişkilerinde 
olması gereken bütünlüğün sağlanmasına yardımcı olunacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Anayasamızın 160 inci maddesi, genel ve katma büt
çeli dairelerin gelirlerini, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetleme görevini Sayıştaya ver
miştir. Bu husus 832 sayılı Sayıştay Kanununun 1 inci maddesiyle de aynen benimsenmiştir. 
Gerek Anayasa ve gerekse Sayıştay Kanunundaki gelir denetimiyle ilgili hükümler, makro dü-

. zeyde ele alınmıştır. Sayıştayca <halen gelirlerin tahakkuk, takip ve tahsil işlemlerinin sadece 
mevzuat hükümlerine uygunluğu denetlenmektedir. Bu tür denetimin, Sayıştaya Anayasayla 
verilen gelir denetimi anlayışından uzak olduğu açıktır. 

Tüm gelirlerin, özellikle vergi gelirlerinin Sayıştayca denetlenmesi Anayasa hükmü gere
ğidir, Günümüzde vergi kaçakçılığının önemli boyutlara ulaştığı bîr gerçektir. Bu husus basın 
ve yayın organlarında, sık sık, gündeme gelmektedir. Malî idarenin bütün bu kaçak ve kayıpla
rı gereği gibi denetleyemediği bir gerçektir. 

Bütçe kaynaklarının esasını teşkil eden vergi gelirlerinin artırılması, kaçak ve kayıplarının azal
tılması için Sayıştayın gelir denetimini anayasal ölçüde gerçekleştirmesi gerekmektedir. Şayet gelir 
denetimi konusunda yasal düzenlemelerin eksikliği söz konusuysa, bu konuda yönetim olarak Sa
yıştayca yerine getirilmesi gereken yükümlülükler olduğu kadar, Meclise de görevler düşmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, bilindiği gibi, Sayıştay Kanunu hükümleri gereği devlet 
tarafından sermayesinin yarısı veya yarısından fazlasına katılmak suretiyle kullanılan fonlar, Sayış
tayca denetlenmektedir. Sayıştay bu denetimi öteden beri başarıyla sürdürmektedir. Ancak, son 
zamanlarda, önce bütçe kanunlarıyla, daha sonra özel kanunlarına konulan hükümlerle fonların 
büyük çapta bütçenin ve Sayıştay denetiminin dışına çıkarıldığı görülmektedir. Bu denetim dışına 
çıkış, gerek millî ekonomi yönünden, gerekse kamu kaynaklarının denetimi yönünden büyük ak
saklıklara meydan vermektedir. Günümüzde, tüm dünyada olduğu gibi, bizde de 1973 yılından be
ri program-bütçe sistemi uygulanmaktadır. Bu sistem kamu yönetiminde belirlenen amaçlara ulaş
mak için mevcut kaynakların kullanılması hususunda en iyi ve doğru kararların alınmasını sağla
yan bütçe sistemidir. Böyle bir sistemde, hizmeti belli olmayan, maliyetinin ne olduğu hiç belirle
nemeyen, yalnızca toplu bir ödenekten kolayca harcama yapma imkânı veren fon uygulamalarının 
yaygınlaştırılması, bütçe tekniğine ve ilkelerine aykırı düşmektedir. Ayrıca bu uygulamalar, program-
bütçe sisteminin uygulamalarını yozlaştırmakta, bütçeyi ekonomi ve maliye politikası aracı olmak
tan uzaklaştırmaktadır. 
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Ayrıca, Sayıştay denetiminin etkinliğini azaltan nedenlerin başında, fon veya diğer uygu
lamalarla, denetimden kaçışlar gelmektedir. Bu yolla birçok kurum ye kuruluşun malî işlemle
ri ve bütçe uygulamaları, Sayıştay denetimi dışına çıkarılmaktadır. Oysa, denetimin etkin ve 
verimli olabilmesi, uygulamalara ışık tutacak sağlıklı verilerin ortaya çıkarılabilmesi, kamu eko
nomisinin gelir ve gider yönünden bir bütün olarak denetimiyle mümkündür. Fonların önemli 
bir kısmı denetim dışında kaldıkça, Sayıştayın fonlar üzerindeki malî denetim bulguları yeter
siz ve sonuçsuz kalmaya mahkûmdur. 

Yukarıda anlatılan olmusuzluklar, Hükümet tarafından görülmüş bulunmakta ve fonla
rın yeterince azaltılmasına ve belli gruplarda toplanmasına özen gösterilmekte, bütçeye hükümler 
konarak tedbirler alındığı görülmektedir; bu, iyi bir gelişmedir. 

Bu vesileyle Sayıştay bütçesinin, Sayıştayımıza ve ülkemize hayırlı olması dileğiyle hepini
ze saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erarıcı. 
Aleyhte söz isteyen sayın üye bulunmamaktadır. 
Üzerinde şahsı adına Sayın Oğuzhan Asiltürk; buyurun Sayın Asiltürk. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Sayıştay büt

çesinin üzerinde söz almak üzere Sayın Başkana müracaat ettim ve aleyhte konuşan olmadığı 
için üzerinde konuşmak üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Aslında gruplar adına konuşan 
arkadaşlarımız, grupların görüşlerini ifade ettikleri için, normalde bir grup başkanvekilinin 
burada tekrar konuşma talebinde bulunması olağan değildir. Ancak, Sayıştay hakkında söyle-

* nen ve aslında ciddî bir araştırmaya dayanmayan, sadece birtakım yakıştırmalarla bizim adı
mıza görev yapan bir müesseseyi küçük düşüreceğine inandığım bazı ifadeler burada kullanıl
dığı için, şu anda birkaç cümleyle bunları tashih etmek üzere huzurlarınızda bulunuyorum. 

Bir şey daha dikkatimi çekti; DYP Grubu adına konuşan çok değerli arkadaşımız, gayet 
güzel ifadelerde bulundu, ANAP Grubu adına konuşan arkadaşımız aynı şekilde gayet ciddî 
birtakım araştırmaya dayalı ifadelerde bulundu, RP Grubu adına konuşan arkadaşımız da ay
nı şeyleri ifade etti; ancak, SHP ve CHP grupları adına konuşan arkadaşlarımız, maalesef, 
hiç alışamadığımız, alışmamızın da mümkün olmadığı, Sayıştayı suçlayıcı birtakım beyanlar
da bulundular. v 

Değerli CHP sözcüsünün kıymetli bir milletvekili arkadaşımız olduğunu biliyorum. Nasıl 
oldu da böyle bir şey yaptı? Buna önce hayret ettiğimi ifade etmek istiyorum ve bir kardeşlik 
görevi olarak, değerli bir arkadaşıma şunu ifade etmek istiyorum ki, gazetelerde sansasyon mey
dana getirmek için çıkan haberlere dayanılarak bir anayasal müessese hakkında ifadelerde bu
lunmak doğru değildir. Bizi de yıpratır, Sayıştayı da yıpratır. Bu hakikaten dikkate edilmesi 
gereken bir husustur. Zannediyorum arkadaşımın, bu sefer kastını aşan birtakım konuşmaları 
oldu, bu bakımdan onu ikaz etmeyi bir arkadaşlık görevi sayıyorum. 

Sayıştayın, Başkanından, en küçük memuruna kadar, herkesin, hakikaten dürüst bir ça
lışma ortamında, fedekârca çalışma yapan insanlar olduklarını yakinen bildiğim için, bu hissi, 
bu ihtiyacı duydum da huzurlarınıza çıktım. 

. Üniversite mezunu olan, üniversite mezunu olduktan sonra, mastır yapan, doktora ya-. 
pan, dış ülkelerde bu çalışmaları da pekiştiren arkadaşlarımızın, filan köydeki filan adamın 
izniyle ve birtakım listeleri tasvibiyle göreve insan aldıklarını ifade etmek yanlıştır. Bu doğru 
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değildir, buna kimse de inanmaz. Zaten, mantıkî de olmaz. Ancak bunlar, şunun için oluyor : 
Tenkit etmek isteyen arkadaşlarımız, kendi ellerine delil olacak nitelikte bir şey geçiremeyince, 
gazetelerde çıkan, doğru olduğunu da kimsenin kabul etmediği, edemeyeceği birtakım haber
leri, burada alışılagelmiş bir üslupla alt alta sıralıyorlar. Bu yanlış bir şeydir. 

Bu müessesede çok kıymetli insanlar,vardır; dün de vardı, inşallah yarın da olur. Eğer, 
ciddî birtakım suiistimaller, yolsuzluklar varsa, biz açık çek veriyoruz, her türlü yolsuzluğu 
kim yaparsa yapsın, onun aydınlatılması konusunda, bunu hangi grup getirirse getirsin, ona 
yardımcı oluruz; ama bunun dışında, sadece, gazete haberlerine dayanarak beyanlarda bulun
mak doğru olmaz. O gazeteler, sizin hakkınızda da neler yazıyor; doğru olmadığını siz de ga
yet iyi biliyorsunuz. 

Eğer, Sayıştaydan bu kadar şikâyet edilecekse, DYP ve SHP müşterek Hükümetler, DYP'nin 
bu kadar takdir ettiği bir Sayıştayı, SHP'nin nasıl bu kadar yerden yere vurduğunu da anla
mak mümkün değil. Bunu kendi aralarında bir uyuma ulaştırmaları, bağlamaları lazım. 

Biraz önce, arkadaşlarım da bahsettiler, Plan ve Bütçe Komisyonunda Sayıştayla ilgili üyeler 
seçilirken, bu üyeler hakkında, Sayıştayın çalışması hakkında DYP Grubu üyeleri fevkalade 
lehte beyanlarda bulundular. Ben.üzerinde konuştuğum için, hakikatte, konunun Sayıştay büt
çesiyle ilgisi yok da, bir espri olarak ifade etmek istiyorum; bu konuyla ilgili olarak, DYP-SHP 
ilişkileri üzerinde -taraf tutmadan- konuşmak istiyorum. Burada tenkit edien şey, Sayıştayla 
ilgili değildir; burada tenkit edilen şey, seçilen üyelerin DYP'li mi olacağı, SHP'li mi olacağı 
konusudur. 3 tane DYP'li üye seçildiği için buraya gelindi. Bize göre, Hükümet ortaklarının 
birinden 3 seçilmiş, birinde 2 birinden 1 seçilmiş. Bize göre fark etmez, o konu üzerinde dur
muyorum; ancak... , •• •" 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Anayasa Mahkemesi kafan var; gerçekleri saptırma
yın lütfen. 

İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — Az önce söylediklerinizle çelişkiye düşüyorsunuz! 

OĞUZHAN AStLTÜRK (Devamla) — Ancak, Plan ve Bütçe Komisyonunda 3 tane DYP'li 
üye seçildiği için buraya gelindi. Meclisin bir kararı yok. Mecliste, o konu oylanırken, karar 
yetersayısı istendi. Biz bu Meclisin yirmi yıldan beri nasıl çalıştığını biliyoruz; değerli arkadaş
larım, bu tecrübelerimize güvensinler. Burada karar yetersayısı istendi. Kimin tarafından isten
di ; SHP'lubir arkadaşımız tarafından istendi; karar yetersayısı da olmadığı için... 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Beraber karar verdik efendim; hiç kendinizi 
yormayın. ' 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Karar yetersayısı da olmadığı için, bu geri gitti. 
Ondan sonra bu bir rahatsızlık doğurmuş olabilir; kendi aranızda anlaşarak, başka türlü bir 
seçim yapmayı kararlaştırmış olabilirsiniz. Bakın, biz onları konuşmuyoruz. Burada bunu söy
lerken, DYP Grubu adına konuşan üyenin, bu kadar methettiği, göklere çıkardığı bir Sayışta
yı, SHP Grubu adına konuşanın yerin dibine batırmanın tenakuz olduğunu, çelişki olduğunu, 
böyle bir şeyin... 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Bu sizi niye ilgilendiriyor; biz gayet iyi geçiniyo
ruz efendim. Hiç kendinizi yormayın. ' • • ' . ' 

OĞUZHAN AStLTÜRK (Devamla) — tyi geçinin, Allah daha iyi etsin, birliğinizi, bera
berliğinizi artırsın; bunlara dair de bir şey söylemiyorum. 
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BAŞKAN — Sayın Asiltürk, konu tevazzuh etmiştir. O olayda tesadüfen gene riyasette 
ben vardım; şimdi, DYP'lilerin davasını gütmediği DYP'lileri bırakalım. 

OĞUZHAN AStLTÜRK (Devamla) — Sayın Başkan, cümlemi tamamlayayım. 
Sayıştay, görülüyor ki, burada grubu bulunan partilerin büyük çoğunluğunca takdir edil

mektedir, teşvik edilmektedir, hizmetleri hayırla yâd edilmektedir; ama grubu bulunan bazı 
arkadaşlarımız, hangi düşünceyle olduğunu bilmiyorum; ama tarikatçılıktan tutun da, bilmem 
neye kadar dayanan ölçüde tenkit yapıyorlarsa, bu, temel insan haklarına tecavüzdür. Kimse 
sizin gibi olmak mecburiyetinde değildir. Biz, sizi, "niye söyleşiniz" diye tenkit ediyor muyuz? 
Bir insan, eğer bir inanca sahipse onu kimsenin tenkit etmesi mümkün değildir. Anayasa Mah
kemesi Başkanının da tenkit etmesi mümkün değildir. Kimse sizin istediğiniz ölçülere girmeye
cek. Herkes, hangi inanca sahip olursa olsun... Bakınız, biz sizin inançlarınızın şöyle veya böyle 
olmasını tenkit etmiyoruz; "bizim gibi düşüneceksiniz" de demiyoruz; ancak siz, başkaları 
sizin gibi düşünmüyorsa onu tenkit etme hakkına sahip değilsiniz. Eğer buna dikkat edilir ve 
nazarı itibara alınırsa çok daha ahenkli bir çalışma yapılır. 

Sayın Başkana teşekkür ediyor, değerli arkadaşlarıma da saygılar sunuyorum. (RP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN ~ Teşekkür ederim Sayın Asiltürk. 
ERCAN KARAKAŞ (İstanbul)—Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sizden önce Sayın Ali Eser el kaldırmıştı. 
Buyurun Sayın Ali Eser. 
ALÎ ESER (Samsun) — Sayın Başkan, iyi akşamlar diliyorum. 
BAŞKAN — Bilmukabele efendim. 
ALÎ ESER (Samsun) — Sayın hatip, konuşmasında defeatle "Sayıştayın DYP'li üyesi" 

cümlesini kullandı. Ben, böyle bir tabirin, böyle bir yakıştırmanın sayın üyelere yapılmasını 
uygun bulmuyorum ve tavzihini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Zannediyorum, Plân ve Bütçe... Galatı meşhur, hep, "Bütçe ve Plan" den
meye devam ediliyor; ama Plan ve Bütçe Komisyonundaki seçimi kastederek "DYP'li Sayıştay 
üyesi" dediniz değil mi efendim? 

OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, "DYP'li Sayıştay üyesi" demeyi kas
tetmedim. Eğer, konuşmam böyle anlaşıldıysa... 

BAŞKAN — Hayır, hayır... Şimdi, farzımuhal öyle olsun. Ben başka bir şey soracağım : 
Feramus Durmuşoğlu DYP'li değil mi? Yani, sevdiğim, değer verdiğim, muteber, mutemet bir 
kardeşimdir, seçilmesini de istiyorum. Epey de uğraştık; ama bsmetten ziyade olmuyor. Doğ
ru Yol Partiliye, Doğru Yol Partililer sahip çıkmadı, yarım kaldı!.. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Oldu mu yani? 
BAŞKAN — Olduydu da, olmadı!.. 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, aslen DYP'li olup, DYP'den millet

vekili adayı olup da Sayıştaya üye gösterilen manasında kullandım. 
BAŞKAN — Tamam. 
Sayın Eser aydınlandı mı acaba? 
ALİ ESER (Samsun) — Evet efendim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Kârakaş. 
ERGAN KARAKAŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, ben, şunu ifade etmek istiyorum : Doğ

ru Yol Partisiyle SHP arasında Sayıştay üyelerinin siyasî görüşleri üzerinde bir konuşma olma
mıştır. Plan ve Bütçe Komisyonunda karşı olmamızın nedeni, Anayasa Mahkemesi kararıdır. 
Bir hukuk devletinde, bu çatı altında siyasî kadro olarak Anayasa Mahkemesi kararma sahip 
çıktık. Konu bundan ibarettir; ama sayın konuşmacı burada, "hangi partiden olacağı konu
sunda anlaşmazlık oldu" diye bir ifade kullandı. 

Doğru değil, Anayasa Mahkemesi kararına hepimiz uymak zorundayız. 
İkincisi: Sayın Kamer Genç, bir anayasal kurum olarak Sayıştay'ı eleştirmedi. Sayıştay'ın 

bazı etkinliklerini, örneğin; yurt dışına çok sayıda insan göndermesini, bunun da maliyetinin 
yüksek olduğunu, bazı firmalarla anlaşmalardan tasarruf edilebileceğini söyledi. 

Bu eleştiri hakkı çok doğaldır. O nedenle, Sayıştayı kurum olarak reddetme diye bir eleş
tiri durumu yoktur. Bütün diğer bütçelerdeki eleştirileri nasıl yapacaksınız? Onun tasarrufun
da eleştiri hakkını kullanacaksınız. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Sayın 

Başkan, müsaade ederseniz bir şey arz etmek istiyorum. Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan 
eleştirilere kısaca... \ 

BAŞKAN — Efendim, bütçeyi ilgilendirir, anlatılmadık ve anlaşılmadık önemli yanı kal
madığından, zatı âlinizin bunca mahmul mesainiz içinde yorulmanıza gönlüm razı değil, size 
söz vermiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Sayıştay bütçesi üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Bir yazılı soru vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın cevaplarının teminini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Ahmet Sayın 
Burdur 

1. 1 Ocak 1992 tarihinden bugüne kadar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 44 üncü 
maddesine göre ihale edilmiş olan işlerin 

a) İsimleri, 
b) Müesseseleri, 
c) Müteahhitleri, 
d) Keşif bedelleri, 
e) Tenzilatları, 
f) Avans durumları nedir? 
2. 44 üncü maddeye göre ihale edilen işlerin vizesi yapılırken mezkûr kanunun 35/a ve 

81 inci maddelerine göre ihalesi yapılan aynı özellik ve büyüklükteki işlerle kıyası yapılmış mıdır? 
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BAŞICAN — Sayın Başkan, malumu âliniz, soruya yazılı cevap vermek takdiri nizdedir. 
Buyurun. 
SAYIŞTAY BAŞICANI VECDİ GÖNÜL — Sayın Başkanım, takdir edeceğiniz gibi, çok 

teferruatlı, teknik bir bilgidir; müsaade ederseniz yazılı olarak cevap yereyim. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Tabiî efendim. 
Başka soru sormak isteyen?.. Yok. 
Sayıştay Başkanlığının 1993 malî yılı bütçesi üzerindeki müzarekeler tamamlanmış bulun

maktadır. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sönüyorum : Kabul edenler... Kabul etme

yenler... Bütçenin bölümlerine geçilmesi kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

1. — Sayıştay Başkanlığı 1993Malt Yılı Bütçesi 

A —CETVELİ 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 224 026 000 000 
BAŞICAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 İnceleme, Tforgı ve Karar Hizmetleri 132 033 000 000 
BAŞICAN — Kabul edenler... Etmeyenter... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 2 700 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 358 759 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayıştay Başkanlığı 1993 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
2. — Sayıştay Başkanlığı 1991 Malî Yıl Kesinhesabı 
BAŞKAN — Sayıştay Başkanlığı 1991 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oy

larınıza sunuyorum : Kabuledenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 
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Prog. A ç ı k l a m a 

11 . 12 

- CETVELİ 

Genel ödenek 
toplamı 

33 762 569 500 

41 179 750 000 

. 1992 

Toplam 
harcama 

24 691 817 800 

40 330 412 700 

O : 3 

İptal edilen 
Ödenek 

9 070 752 700 

849 337 300 

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

111 inceleme, Yargı ve Karar Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. -

900 Hizmet Programlarına Dağıtılama- - -
yan Transferler 1488 900 000 1448 789 000 40 111000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 76 431 219 500 66 471 019 500 9 960 200 000 

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

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bu suretle, Sayıştay Başkanlığının 1993 mâlî yılı bütçesi ile 1991 
malLyılı kesinhesabı kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Sayıştay'ın değerli Başkanının şahsında, güzide camiaya ve büyük milletimize hayırlı olmasını temen
ni ediyorum. • . - • 

D) ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI 
1. — Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 1993 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Sayın milletvekileri, program uyarınca Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 1993 
malî yılı bütçesi ile 1991 malî yılı kesinhesabının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon, değerli temsilcisiyle yerinde. 
Hükümet, değerli bakanıyla yerinde. 
Anayasa Mahkemesi değerli temsilcisi yerinde. 
Bu bütçe üzerinde söz almış olan sayın milletvekillerini arz ediyorum : 

. Anavatan Partisi Grubu adına istanbul Milletvekili Sayın Cavit Kavak, Doğru Yol Partisi 
Grubu adına Adana Milletvekili Sayın Uğur Aksöz, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Kırk
lareli Milletvekili Sayın irfan Gürpınar, Refah Partisi Grubu adına Bayburt Milletvekili Sayın 
Bahaddin Elçi, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Adıyaman Milletvekili Sayın Celal 
Kürkoğlu. 

Şahısları adına; lehinde, Erzurum Milletvekili Sayın Oktay Öztürk; aleyhinde Erzurum 
Milletvekili Sayın Lütfü Esengün; üzerinde, Bingöl Milletvekili Sayın Hüsamettin Körkutata. 

tik sözü, Anavatan Partisi Grubu sözcüsü istanbul Milletvekili Sayın Cavik Kavak'a veri
yorum, buyurun Sayın Kavak. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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ANAP GRUBU ADINA CAVİT KAVAK (İstanbul) — Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anavatan Partimizin, rejimin yegâne teminatı ola

rak gördüğü Anayasaya, su götürmez bir titizlikle riayet edilmesini, çağdaş demokrasinin ol
mazsa olmaz şartı olarak kabul ettiğini bir kere daha tekrarlayarak sözlerime başlıyor, hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Devletin temel kuruluşunu, fertlerin hak ve hürriyetlerini düzenleyen bu temel kanun Ana
yasa, değişen ve gelişen şartlar altında ve toplumsal mutabakat çerçevesinde, elbette iyileştirilebilir. 

Yürürlükte olduğu sürece, Anayasa ve kurumları, bir bütün olarak algılanmak ve uygu
lanmak zorundadır; çünkü, hukuk bir disiplindir; çünkü, demokrasi bir disiplindir. 

Anayasa, elbette yeniden düzenlenebilir; ancak, bu düzenleme ve iyileştirme, yine yürür
lükteki Anayasanın öngördüğü şekilde, yürürlükteki Anayasanın özü Ve ruhu doğrultusunda 
yapılacaktır. Değiştirilecek ve iyileştirilecek madde ve hükümler, dikkatle saptanacak; çağdaş 
akımlar, toplumsal mutabakat çerçevesinde yansıtılacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ruhunu ve özünü veya ayrıntılarınıyetersiz bulduğu
muz için, yürürlükteki Anayasayı çiğnemek gibi kolaycı ve ucuz bir yola başvurursak, ülkede 
çiğnenmedik hiçbir kurumun kalmayacağı tabiidir. Anayasanın, iktidarın işleyişini düzene koy
mak, keyfi hareketleri önlemek, yönetilenleri korumak ve devleti hukuka bağlamak işlevleri 
vardır. Beklentilerimiz ve görüşlerimiz ne olursa olsun, yenisini ve daha iyisini yerine koyunca-
ya kadar, bu Anayasa yaşatılmalıdır; ki, devletin sürekliliği esası korunabilsin. 

Değerli milletvekilleri, Anavatan Partisi olarak biz, 1982 Anayasasını sadeleştirmekten, 
toplumun gelişmesi doğrultusunda yeniden düzenlemekten yanayız. Türkiye, yeni dünya düze
nine uyum içinde bir Anayasa özlemekte, hukukun üstünlüğü ilkesine ve insan haklarına da
yalı demokrasiye imkân veren bir Anayasaya gereksinim duymaktadır. Türkiye, günün ihtiyaç
larını karşılayan, Paris Şartını benimseyen, evrensel ilkelere uygun olan bir Anayasaya gereksi
nim duymaktadır. Bu Anayasa, vicdan ve inanç özgürlüğünün teminatı olmalıdır. 

Ancak, bu iyileştirmeler yapılıp yeni Anayasa yürürlüğe girinceye kadar, 1982 Anayasası 
ve kurumlarına bütünüyle riayet edilmesine, Anayasanın ve kurumlarının hiçbir şekilde, hiç 
kimse tarafından yıpratılmasına özen gösterilmesi gereğini ısrarla vurgulamak durumundayız. 

Sayın milletvekilleri, yargının güçlü olması, devletin güçlü, milletin huzurlu olması de
mektir. İcraatın, yürürlükteki Anayasaya uygunluğunun teminatı, Anayasa Mahkemesidir. 

Kanunların, kanun hükmündeki kararnamelerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü
nün Anayasaya şekil ve esas-bakımından uygunluğunu inceleyerek, bize ışık tutacak olan, Ana
yasa Mahkemesidir. Yarın bir değişikliğe gidersek, bu değişikliğin şekil bakımından uygun olup 
olmadığına da Anayasa Mahkemesi karar verecektir. » 

Yeni Anayasa yürürlüğe girinceye kadar, yetersiz de olsa, bu Anayasayı korumak, demok
rasinin teminatı olan Anayasa Mahkemesinin görevidir. 

Anayasa Mahkemesi, yetkilerini kullanırken, hiç kuşkusuz, kanun koyucunun yetkilerine 
tecavüz edemez, yeni bi uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis-edemez. Anayasa Mah
kemesinin uygunluk incelemesi yapması, Parlamentonun iradesinin üstünde değil; tersine, Par
lamentonun saygınlığını güvence altına almak içindir. Çünkü, çok iyi bildiğimiz gibi, demok
rasinin bazı büyük fırtınaları, Anayasa Mahkemesinin kararıyla atlatılır, istikbalde de rejime 
aydınlık getirecek ve Parlamentoya yol gösterecek kararın, Anayasa Mahkemesinin kararları 
olacağı açıktır. 
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Türkiye Cumhuriyetinin Anayasa Mahkemesini, ülkenin en seçkin hukukçuları oluştur
muşlardır. Hiç kuşkusuz, bu hukukçular, kendi icraatlarının Anayasaya uygunluğunu hepimizden 
daha iyi kollayacak durumdadırlar. Bununla birlikte, rejim açısından çok önemli kararlarda 
oybirliği değilse bile, belirli oranların aranmasının doğru olacağı kanısındayız. Daha da önem
lisi, Anavatan Partisi olarak, Anayasa Mahkemesinin daha rahat bir çalışma ortamına kavuş
turulması, üyelerinin ve diğer çalışanlarının rahat ve huzurlarının sağlanması için ne gereki
yorsa yapılmasından yanayız. Bu konuda açık çek dahil olmak üzere, yapılacak her türlü iyi
leştirmeyi destekleyeceğimizi ifade etmek isterim. 

Anayasa Mahkemesi, önemiyle mütenasip olmayan şartlar altında görev yapmaktadır. Ör
neğin, Anayasa Mahkemesi kadro cetveline göre, 23 raportörün görev yapması gerekirken, bu 
görev halen 10 raportör hâkim ve savcı tarafından yürütülmeye çalışılmaktadır. 

Ne yazık ki, Anayasa Mahkemesinde görev yapmak artık cazibesini.yitirmiştir. Anayasa 
Mahkemesi bu kadroları doldurmakta zorluk çekmektedir. Bu müessif durumun giderilmesi 
için, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Yargıtay ve Danıştay üyelikleri ve Sayıştay üye se
çimlerinde, Anayasa Mahkemesi raportörlerine kontenjan ayıracak düzenlemeye gitmek müm
kündür. Bu yönde gerçekleştirilecek yasal düzenlemeye destek vereceğimizi ifate etmçk isterim. 

Değerli milletvekilleri, bir başka husus da, bu güzide kurumun raportörlerine bilgi ve gör
gülerini artıracak imkânın sağlanmasıdır. Dünyadaki'güncel gelişmeleri öğrenmeleri amacıy
la, Anayasa Mahkemesi bütçesine, raportörlerimizin yabancı ülkelerde araştırma ve inceleme
lerde bulunmalarını mümkün kılacak ödenekler mutlaka konmalıdır. 

Bu meyanda, Anavatan Partisi olarak, Yüksek Mahkememizin yurt dışında benzer kuru
luşlarla yararlı ilişkilere ve iletişime girmiş bulunmasından mutluluk duyduğumuzu ayrıca be
lirtmek isterim. J • 

Sayın Başkan, değerli üyeler; şunu unutmamalıyız ki, hukukun üstünlüğü, ancak yargı 
bağımsızlığıyla sağlanacak bir husustur. Ancak, bir o kadar önemli olanı da, hukukçularımı
zın üstün vasıflarını daha yüceltecek bilgi ve görgüyle donatılmış olmalarıdır. 

Bürokratlarımızın bu kıssadan hisse almaları dileğiyle 1993 yılı Anayasa Mahkemesi büt
çesinin, devletimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, hepinize saygı ve sevgiler sunuyo
rum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kavak. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Adana Milletvekili Sayın Uğur Aksöz'e söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Aksöz. 
DYP GRUBU ADINA UĞUR AKSÖZ (Adana) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığının 1993 bütçesi hakkında Doğru Yol Partisi Grubunun görüş
lerini arz etmek üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selam
lıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anayasa Mahkemesi otuz yıldır demokrasiye hizmet 
vermekte ve otuz yıldır, hukukun üstünlüğünü sağlamak içîn onurla çaba göstermektedir. 

Anayasa Mahkemesi, yasaların Anayasaya uygunluğunu denetleyen bir kurum olduğu için, \ 
önce Anayasadan bahsetmek, Anayasa Mahkemesinin elindeki temel kaynak olan Anayasayı 
incelemek gerekir. Adı üstünde, "Anayasa" diyoruz. Anayasa, tüm yasaların anasıdır, temeli
dir, kaynağıdır. Dünyanın her yerinde anayasa, bu tanımına uygun olarak anlaşılırken, her 
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ne hikmetse, Türkiye'de Anayasa, hiçbir zaman gerçek anlamında anlaşılamamıştır, öncelikle 
Anayasa yapma işlemi yanlış anlaşılmıştır. Sanılmıştır ki, Anayasa, yalnızca askerler tarafın
dan yapılabilir ve sanki bir askerî talimnamedir ve bu anlayış sebebiyle 1876, 1924, 1961 ve 
nihayet 1982 Anayasası, yani bugüne kadar uygulanan bütün anayasalarımız askerler tarafın
dan, yapılmıştır. 

Halbuki, bir anayasanın toplum tarafından kabulü, onun ancak kendi seçtikleri temsilci
leri eliyle yapılması halinde mümkündür. Toplum, kendi fikri alınmadan, kendi katılımı sağ
lanmadan, kendisine.çeşitli baskılar altında giydirilen bu elbiseyle bir gün isyan edecektir. Esasen 
değişen şartlar ve artan talep farklılıkları da bu elbiseyi zorlar ve bir gün, bir yerlerinden dikiş
ler atmaya başlar, tşte, bugün tam o noktadayız. Gerçekten de bu Anayasayı yapan generaller 
ortadan kaybolmuş, Anayasaya kefil olan zat Marmaris'e gitmiş, Anayasayı emir-komuta zin
ciri içinde yapan sivil uzmanlar ise, yaptıkları yanlışlıkları savunmaktan bitap düşmüşlerdir. 
Kısacası, bu Anayasa artık Türkiye'nin Anayasası olmaktan çıkmış, ana tasarı olmuştur! (Al
kışlar) 

Esasen bu Anayasa, hürriyetleri tanımak ve onları korumak yolunu seçeceğine, maalesef, 
hürriyetleri kısıtlamak yolunu seçmiş ve her tarafı yasaklarla dolu, bir yasaklar metninden iba
rettir. Bu yönüyle de bir Anayasa değil, olsa olsa bir "ana yasak" kitabı olarak kabul edilebi
lir. (Alkışlar) 

Demek ki biz, anayasa yapmayı becereniemişiz. 
Hukukun üstünlüğü kuralı gereği bir anayasa varken ve o değişinceye kadar ona uymak 

gerektiğini de henüz tam anlamış değiliz. Ondan sonra da dönüp, bazı kararları nedeniyle, Ana
yasa Mahkemesine kızmaya hakkımız olmadığını belirtmek istiyorum. Böyle kötü bir Anaya
sadan, nasıl şaheser bir karar bekliyoruz! Esmer buğdaydan esmer ekmek olur, beyaz ekmek 
olmaz ki... 

Anayasa Mahkemesinin hareket noktası ve kaynak metni bu kötü Anayasa olunca, Ana-
yasa Mahkemesi ne yaparsa yapsın, sayın üyeler ne kadar didinirse didinsin, bu kötülüklerin 
kendi paylarına düşeni alacaklardır. 

Evet, biz Anayasa Mahkemesine üye seçimi gibi çok önemli ve tam tarafsızlık gerektiren 
bir işlemi, taraflı olabilen ve yürütmenin başı olan Cumhurbaşkanına verirsek, bu Mahkeme
den başka ne bekleriz? Sonra da Cumhurbaşkanı dönüp, kendi Partisinin Başbakanının eşini 
o Mahkemeye üye olarak tayin eder veya kendine bağlılık yemini edenleri oraya üye olarak atarsa, 
ortaya çıkan tablo, bugünkü karamsar tablo olur. Bunların hepsi, müessesenin kuruluşundan 
başlayan yanlışlıklardır; ama yanlış olan bir şey daha vardır : Anayasa Mahkemesinin değerli 
Başkanı da, öyle bir konuda ve her yerde, aklına estiği gibi konuşma yapmamalı, fikir beyan 
etmemeli; Parlamentonun iradesinin esasına girip, o iradeyi değiştirecek ve aşacak yorumlara 
asla tevessül etmemelidir. 

Türkiye'de Yargıtay gibi, Danıştay gibi, Sayıştay gibi başka yüksek yargı mercileri de var
dır... Onların başkanlarının konuştuğu, böyle beyanlar verdiği pek görülmemektedir; Anayasa 
Mahkememizin çok değerli Başkanı ise, hemen her konuda konuşmaktadır. Bu ise, hem kendi 
saygınlığını, hem'Mahkemenin yüceliğini yaralamaktadır. 

Çok kıymetli Başkanın, kararlarında, hukuku ve adaleti konuşturması, kendi sübjektif 
değerlendirmelerini mümkün olduğu kadar kamuoyuna açıklamaması, bizce doğru olacaktır 
ve gerçekten Anayasa Mahkemesine büyük hizmet olacaktır. 

t 
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Belki Sayın Mahkeme Başkanı, "Ben bir vatandaş olarak konuşuyorum, o hakkımı 
kullanıyorum" diyecektir; ama o takdirde de Sayın özal çıkıp, "Ben bir vatandaş olarak ANAP'a 
karışıyorum, Cumhurbaşkanı olarak karışmıyorum" derse, bu işin sonunu getiremeyiz. Hu
kuk devletinde, herkes, kendi konumuna ve kendi çizgisine dikkat ederse, zaten ülkemizde baş
ka bir sorun da kalmayacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anayasada yargılama Büyük Türk Milleti adına ya
pılın Yani Anayasanın ömrünü hesaplamada kıstas, millet iradesidir. Peki, bu Anayasaya mil
letin tepkisini nasıl ölçeceğiz? Gayet basit: Bu Anayasanın yapıcılarından hiçbirisi orta yerde 
yoktur; millet onların hepsini zorunlu istirahate göndermiştir; hem de onların yaptığı gibi, bas
kıyla değil, demokratik kurallar içinde ve hukuk kuralları içinde göndermiştir; ama o Anaya
sanın yasakladığı bütün liderler, bugün halkın tertemiz oylarıyla buradadırlar ve o Anayasa
nın Zincirbozan'a gönderdiği Sayın Demirel, bu yüce milletin oylarıyla Başbakandır. 

Bundan daha büyük tepki, bundan daha büyük bir anayasa reddi olabilir mi? Bundan 
daha büyük bir ders olabilir mi? 

Çok şükür ki, siviller gibi, değerli ordumuzun vatansever mensupları da, bu Anayasanın 
kötülüğünden, yapılışındaki yanlışlıktan gereken dersleri almışlardır. Bugün ülkemizin Genel
kurmay Başkanı, "artık Türkiye'de darbe olmaz; bunun için önce benim cesedimin çiğnenme
si lâzım" diyecek kadar demokrasiyi içine sindirmiş, konumunun çizgisini şerefle çizmiştir. 

İşte, vardığımız bu harika noktanın kıymetini bilelim. Türkiye elli yıldır birbirine en ağır 
saldırıları yapan sağdaki ve soldaki iki büyük partinin liderlerinin büyük özverisiyle, şahaser 
bir konsensüste buluşmuş; dünyaya örnek olacak bir atılımla, insan haklarının ve demokrasi
nin şampiyonu bir koalisyon kurmuştur. Şimdi sıra, demokrasinin kurumlarını geliştirmek ve 
bir daha asla bozulmamacasına yerleştirmektir. 

tşte, değerli arkadaşlarım, bu kurumların başında Parlamento geliyorsa, oridanjsonra da 
Anayasa Mahkemesi gelmektedir. Bu Mahkemeden de hiç kimse rahatsız olmamalıdır, hiç kimse 
gocunmamalıdır. Bu Mahkemeyi sakın ola ki, hiç kimse de, sanki Parlamentonun karşısında 
veya ondan üstün bir güç gibi görmemelidir. Türkiye'de kimsenin, Parlamentonun üstünde bir 
gücü düşünmeye hakkı da yoktur, haddi de yoktur. Anayasa Mahkemesi, demokrasi çarkının 
bir dişlisinden ibarettir. Biz onu ne büyütelim, ne küçültelim, tam yerine oturtalım, yeter. 

Anayasa Mahkemesi, bugüne kadar verdiği kararların çoğunda, gerçekten, büyük isabet 
kaydetmiştir. Ülkenin bölünmezliği, milletin birliği ve laiklik konularında muhteşem kararlan 
vardır ve bu kararlar birer hukuk abidesidirler. Buna karşılık, elbette eleştiri konusu olabilecek 
kararlarda vermiştir. Bu mahkemeyi ve kararlarını eleştirmek yasak değildir. Elbette eleştirile
bilir; ama buradaki hassas nokta şudur : 

Eleştirmek başka şeydir, o karara uymamak başka şeydir. Eleştirmek, hukuk devletinde 
serbesttir; ama bir yargı kararına uymak, hukuk devletinde mecburidir. Bu, hukuk devleti ol
manın, "olmazsa olmaz" şartıdır. Adalet terazisini dengede tutmak esastır. Demokrasinin te
meli de Parlamento ile Anayasa Mahkemesinin terazideki yerinin tam yerine oturtulmasıdır, 
bunu dengede tutmaktır. Parlamento çoğunluğu "Üstün güç bende. Ben her istediğimi yaparım" 
diyemez; o zaman karşısında Anayasa Mahkemesinin denetimini bulacaktır. Anayasa Mahke
mesi de, "Ben Parlamentoyu dahi denetliyorum, üstün güç benim" asla diyemez; o zaman çiz
gisini ve haddini aşmış olur. Kendini millet iradesinin üstünde gören herkes ve her.güç gibi, 
kendi kendini yaralar ve sonuçta yok olur gider. 
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Anayasa Mahkemesinin de kendisini demokratik kurumlardan biri olarak görmesi ve ka
rarlarında asla, millet iradesinin, dolayısıyla Parlamentonun iradesini aşacak yoruma girme
melidir. Bu hassas ve hatta kutsal çizgi geçilmediği müddetçe, ülkede hiçbir sıkıntı da olmaya
caktır. 

Sayın Başkan değerli milletvekilleri; bu kadar önemli bir görevi ve işlevi bulunan Anayasa 
Mahkemesinin, acaba eksikleri yok mudur? Bu bütçe görüşmesinde bunları çok kısa da olsa 
belirtmek ve onları tamamlamaya yardımcı olmak, bizim görevimizdir, önce şunu düzeltmek 
lazım : Anayasa Mahkemesinin üyeleri arasında asıl veya yedek gibi bir ayırımın faydası ve 
gereği var mıdır? Oraya seçilen her insan binbir süzgeçten geçmiş seçkin bir hukukçu olduğu
na göre, üyeler arasına sanki nifak sokar gibi, sanki imtiyaz sokar gibi, "Sen yedeksin, sen 
asılsın" demek, son derece yanlıştır. Bir kimse ya üyedir ya değildir. Yedeklik, o mahkemeye 
yakışmıyor. Bu ayırımın bir an önce kaldırılması lazımdır. 

Anayasa Mahkemesinin konumu ve önemini, sanırım kimse inkâr edemez. O zaman, bu 
Mahkemeyi, özlük işlerinde hiçbir kuruluşa bağlı tutmamak lazımdır. Her üyesinin mutlaka 
lojmanı bulunmalı ve üyelerin hepsi güvenlik nedeniyle bir lojmanda ikamet etmelidir. 

öte yandan, üyelerin tam bağımsız olmaları için, aldıkları ücretin mevkilerine yakışır mik
tarda olması icap eder. Bir Anayasa Mahkemesi üyesinin, kendinin ve ailesinin geçim derdi 
olmaması, istikbal kaygısı bulunmaması icap eder. Biz onlara bu güvenceyi eksiksiz sağlamaz
sak, Mahkemeden beklenen yararı da göremeyiz. 

Anayasa Mahkemesi, bir hak arama kurumudur. Hak aramada sınır koyarsak, bunun adı 
hukuk, bunun adı demokrasi olmaz. Bugün Anayasa Mahkemesine başvuru hakkı son derece 
sınırlıdır. Bu, çok yanlış bir şeydir. Başbakanımız Sayın Demirci, 20 Ekim seçimlerinden evvel 
"Ben Herkesin Hakkını Arıyorum" sloganlı afişler bastırmış ve bu sözün altına imzasını at
mıştır. Bu çıkışın, seçimi kazanmamıza çok büyük katkısı olmuştur, öyleyse, bu slogan bize 
yol göstermelidir. Tüm hukuk kurumlarında olduğu gibi, Anayasa Mahkemesinde de, hak arama 
özgürlüğü genişletilmelidir, tik etapta Mecliste grubu olan tüm partilere, üniversitelere ve Ba
rolar Birliğine, başvuru hakkı tanınmalıdır. 

İkinci aşamada, kendileriyle ilgili olan, İçendi hayatiyetleriylc ilgili olan konularda meslek 
kuruluşlarına da bu hak verilmeli ve son aşamada da, gerekli tedbirler alınarak tıpkı Alman
ya'da olduğu gibi, bütün vatandaşlara, Yüce Mahkemeye başvurma hakkı tanınmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; geçmişte öyle hukuk ihlalleri gördük ki, hukuk, eşitlik, ada
let, hepsi yara aldı. Sisasî iktidar, Anayasa Mahkemesinin kararının Resmî Gazetede geç ya
yınlanmasını sağlayarak, bir kısım insanlara haksız yarar sağladı. 

Bu, topluma hakaret, hukuka hakarettir. Hatta, iktidarın kendini ve demokrasiyi inkârı
dır, ama ne yazık ki, bunlar, geçmişte yapıldı, öyle ise, bunun için de bir çare bulmak lazımdır. 

Bence çare şudur : Anayasa Mahkemesi kararları ya Anayasa Mahkemesince yayınlanır 
ve bu durumda, yayınlandığı anda herkesi bağlar ya da, hüküm Başbakanlığa iletildiği aynı 
gün Resmî Gazetede yayınlanma mecburiyeti konur. Bunalım ancak böyle aşılabilir. 

Ayrıca, Doğru Yol Partisinin 1990 yılında Sayın Cevheri'nin kaleme aldığı, "İşleyen Re
jim, İşleyen Devlet" isimli kitabında önerildiği gibi, Anayasa Mahkemesinde, gecikmesinde 
sakınca bulunan hallerde, yasaların uygulanmasını durdurmak için, yürütmeyi durdurma ka
rarı verebilmelidir. Böyle bir karar, pek çok haksızlığı da ortadan kaldıracaktır; ancak bunun 
için de, yine, "İşleyen Rejim, İşleyen Devlet" kitabında teferruatlı anlatılan tedbirler de birlik
te alınmalıdır. 
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Buna karşılık, mahkemenin hızlandırılması için, çabuk karar verebilmesi için gereken ted
birlerin içinde her üyeye bir hatta birkaç uzman yardımcısı da verilmesi gereklidir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; üst düzey politikacılar, biliyoruz ki, hemen her dönemde 
Anayasa Mahkemesi üyeleriyle, bilhassa Başkanı ile sık sık çekişmeye, atışmaya ve polemiğe 
girerler. Böyle yöneticileri, ileride, vaktiyle ters düştükleri yargıçlara yargılatmak da adaletli 
değildir. Onun için, üst düzey politikacıları yargılayacak Yüce Divanın, Anayasa Mahkemesin
den tamamen ayrı bir kuruluş olarak düzenlenmesinde zaruret vardır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; son söz; olarak şunu söylemek istiyorum : Bazı konular var
dır ki, o konuda ne söylerseniz, yine de bir şeyler eksik kalır; çünkü, o konular çok önemlidir. 
işte, Anayasa ve Anayasa Mahkemesi de bunlardan biridir. 20 Ekim seçimlerinden sonra Yüce 
Meclisin açılışında Sayın Gindoruk, "Bu Meclis yaralıdır" demişti; darbelerden sonra yargıla-
masız zindanlara gönderilen insanların iktidara gelişinin yüreklerde bıraktığı yarayı anlatmış
tı. Ben de diyorum ki, tıpkı Parlamento gibi, Anayasa Mahkemesi de yaralıdır. Anayasanın 
metnindeki yanlışlardan, kuruluşundaki üyelerin seçimindeki yanlışından, özlük haklarındaki 
eksikliklerden, bütün bunlardan ve hatta kendisine bazı siyasîlerin bakış açısından dolayı ya
ralıdır. Eğer, demokrasi bir vücut ise, Parlamento, bu vücudun başıdır, Anayasa Mahkemesi 
de, diyelim ki, koludur. Başın yaralarını saracaksak, kolumuzu unutmamalıyız, onu yaralı ve 
mefluç bir halde bırakmamalıyız. Tam sağlıklı, dört dörtlük bir demokrasi istiyorsak, vücu
dun bütün organlarının yaralarını birlikte sarmalıyız. Sayın liderimiz Süleyman Demirel, hep 
şu sözü söyleyerek iktidara yürümüştür : "Kim ne yapmak istiyorsa, kim nereye varmak isti
yorsa, ona demokrasi lazımdır." Ben de sözlerimi şöyle bitiriyorum: "Kim demokrasi istiyor
sa, ona önce Parlamento, sonra Anayasa Mahkemesi lazımdır." 

Saygı ve sevgilerimle, (Alkışlar) 
BAŞKAN—Teşekkür ederim Sayın Aksöz. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Kırklareli Milletvekili Sayın trfan Gürpınar, buyu

run. (Alkışlar) 
CHP GRyBU ADINA İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; Meclisin görüşüne ve onayına sunulan Anayasa Mahkemesi Başkanlığı bütçesiyle il
gili Cumhuriyet Halk Partisinin görüşlerini sunmak üzere huzurunuzdayım; Yüce Meclisi say
gıyla selamlıyorum. 

Geleneğinde bu mahkemenin kararlarına uymayı bir görev kabul eden, hatta bu mahke
menin kurulması fikrinde katkısı olan bir partinin sözcüsü olarak, Anayasa Mahkemesinin 
bütçesiyle ilgili görüşlerimi böyle bir fırsatı değerlendirerek de, partimin Anayasayla ilgili gö
rüşlerini dile getirmek istiyorum. Bu duygularımla, Yüce Meclisi tekrar selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, içinde bulunduğumuz yıl içinde 30 uncu yılını kutladığımız Ana
yasa Mahkememizin, bu süreyi, Anayasa ve hukukun üstünlüğü ve gerçek demokrasinin yer
leşmesi açısından başarıyla geçirdiğini içtenlikle söyleyebiliriz. 

Hukuk devleti olma sınavında, Anayasa Mahkememizin, ülkemizin yüzünü ağartan ka
rarlarıyla, uygarlık düzeyimizin kanıtlanmasında önemli etkinlikleri olmuştun 

Anayasa Mahkememiz, verdiği isabetli kararlarla, siyasal bunalımların buhranlara dönüş
mesini önlemiş, demokrasimizin yerleşip kökleşmesinde önemli rol oynamıştır. 
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Yasama yetkisini en üst düzeyde kullanan yasama meclisinin, (Yüce Meclisimizin) kendi
sini, Anayasa Mahkemesinin kazaî denetimine tabi tutması, çıkardığı kanunların Anayasa Mah
kemesinin denetiminden geçmesini kabul etmesi, demokrasi anlayışının eh üst düzeyde algı
lanmasının sonucudur. 

Çağdaş demokrasi, artık, sınırsız hürriyet anlayışıyla değil; hukukla, yasayla, anayasa ve 
anayasal denetimle sınırlı bir anlayışın ürünüdür. Bunun sonucunda da, yasama organının, 
kendisini, Anayasa Mahkemesinin denetimine tabi tutmalı da, buna razı olması da, üstün bir 
demokrasi anlayışının sonucudur. 

Değerli milletvekilleri, Anayasa Mahkemesinin, geçtiğimiz dönemlerde, katıldığımız, be
ğendiğimiz; katılmadığımız, beğenmediğimiz ya da eleştirdiğimiz kararları olabilir; böyle ka
rarlan vardır. Çok doğal olan bu düşüncenin yanında, bilinmesi ve herkesçe kabul edilmesi 
gereken, gerekli olan, Anayasa Mahkemesinin kararlarının bağlayıcılığının tartışma konusu edil
memesidir. Daha açıklamak gerekirse, Anayasa Mahkemesinin kararlarını eleştirelim; ama, bağ
layıcılığını, aksine karar çıkmadıkça veya gerekli anayasal değişikliği yapmadıkça, bu kararla
rın hepimizi bağladığını, uygulanması gerekli kararlar olduğunu içimize sindirmeliyiz. 

İptal kararlarıyla sakıncalı uygulamaları durduran, iktidarları sorumluluktan kurtaran, 
ret kararlarıyla, uygulamalara güvenle devam edilmesini sağlayan Anayasa Mahkemesi, çağ
daş hukuk devletinin en sağlıklı güvencesini teşkil etmektedir. 

Çağımız, artık, anayasal demokrasiler çağıdır. Katılımcı, çoğulcu, kurallar ve kurumlar 
düzeni olarak tanımlanan demokrasinin, yasama organındaki çoğunluğun baskısıyla anayasal 
çerçeve dışına çıkmaması için öngörülen anayasa yargısı sistemi, yasama organlarının üzerine 
çıkmak, karşısına geçmek için değil, demokrasiyi daha gerçek, daha geçerli ve daha başarılı 
kılmak için kurulmuştur. 

Anayasa Mahkememiz, bugüne değin yüzlerce karar almıştır. Batı hukuk çevrelerince de 
takdir edilen kararları vardır, Batının yayın organlarında örnek gösterilen kararları da olmuş
tur. Kararlarında açıklanan ilkelerle, demokrasi, hukuk devleti, demokratik toplum gerekleri, 
yargı denetimi, bağımsız yargı, yargıç güvencesi, hak arama özgürlüğü, devrim yasaları, laik
lik, sosyal hukuk devleti, eşitlik, mülkiyet, kıyıların korunması, özerklik, seçimler, siyasal par
tiler, merkezî yönetim, yerel yönetimler, üniversiteler, yasama yetkisi, olağanüstü hal, doku
nulmazlık, sağlık hizmetleri, çevre, öğretim, eğitim, TRT tekeli gibi yüzlerce konuda ışık tu
tan, sonuç veren kararları vardır. 

Devletimiz, hukuk devleti olduğuna ve Anayasamızın 4 üncü maddesine göre bu niteliğin 
değiştirilmesi olanaksız bulunduğuna göre, çağımızda bir başka devlet biçimini de düşünmek 
mümkün olmadığına göre, başta Anayasa Mahkemesi olmak üzere, genelde yargı alanında yap
mamız ve başarmamız gereken birçok şey vardır. 

Ben bu kısımda, Anayasa Mahkemesinin genel sorunlarını bir yana bırakarak, özelde Ana
yasa Mahkemesi ve bu Mahkemenin daha iyi çalışabilmesi için gerekli tedbirleri önermek isti
yorum. Bu tedbirlerden bazıları Anayasa değişikliğini gerektiren tedbirlerdir. Onları şöylece 
özetlemek istiyorum : 

Kuruluşundan işlevine kadar geniş bir alanda, 1961 Anayasasının gerisine düşen görünüm, 
mutlaka düzeltilmelidir. Daha yararlı bir "Anayasaya uygunluk" denetimi, ancak böyle ger
çekleşir. Alınması gereken tedbirler, yapılması gereken düzenlemeler şunlardır : 
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Az önce arkadaşımın da bahsettiği, kuruluşta asıl ve yedek üye ayırımı kaldırılmalıdır. 
Cumhurbaşkanı üç üyeyi seçmeli, diğer organlar kendi seçimlerini doğrudan yapmalılar 

ve en az üç üye, Türkiye Büyük Millet Meclisince seçilmelidir. 
Anaygsa Mahkemesi üyelerinin tüm özlük hakları, hiçbir kuruluşa bağlı olmadan kendi 

yasalarıyla düzenlenmelidir. 
özlük haklarında başkan üye hakkı ayrımı kaldırılmalıdır. 
Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleri, resmî görevleri dışında hiçbir görev ve ücret ala

madıklarından, öbür yargı organlarıyla aralarında aleyhe bir farklılık doğmakta, en yüce mah
kemenin özlük hakları açısından durumu, birçok kuruluşun gerisinde kalmaktadır. . 

Anayasa Mahkemesinin protokoldeki yeri, 1980 öncesinde olduğu gibi, hukuk devletine 
uygun, çağdaş ve ileri demokratik devletlerdeki şekilde olmalıdır. 

Anayasa Mahkemesine başvuracak makam ve kurumların sayısı artırılmalı, Örneğin, Türk
iye Barolar Birliği başta olmak üzere, kamu kuruluşu nieliğindeki meslek kuruluşlarına, önce
ki Anayasa zamanında olduğu gibi, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna, özerk olması şar
tıyla üniversitelere, kendi alanlarındaki düzenlemeler için başvuru hakkı tanınmalıdır. 

Anayasaya aykırılığın, diğer mahkemelerde ileri sürülebilmesi için, açık bir menfaat zede
lenmesi söz konusu olmalı; diğer mahkemelerin, Anayasaya aykırılık iddiaları, başta, davacı 
menfaatıyla ilgili illiyet rabıtası açısından ciddi gerekçelere dayandırılmalıdır. 

Anayasanın 148 inci maddesinde "Görev ve Yetkileri" başlığı altında düzenlenen, Anaya
sa değişikliklerini, sadece şekil bakımından değil, esas bakımından da, olağanüstü hallerde, 
sıkıyönetim ve savaş hallerinde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin de anayasal yargı 
denetimi dışında tutulması ilkesi yeniden düzenlenmelidir. Bu konularda da Anayasa Mahke
mesi denetimi getirilmelidir. 

Anayasa Mahkemesine, yürütmenin durdurulması yetkisi tanınmalıdır. Böylece, birçok çe
lişki ve sakınca önlenmiş, kararların etkinliği artırılmış olur. 

Anayasa Mahkemesi kararları, verildiği anda yürürlüğe girmelidir. 
Bazı kararların yalnız davadaki tarafları bağlayıcı olabileceğine de mahkeme, önceden ol

duğu gibi, karar verebilmelidir. Böylece "kazanılmış hak" kavramı korunmuş olur. 
Anayasa Mahkemesinin kararlarına saygıda içtenlik gerekir, tptal kararlarına, yorumlu 

ret kararlarına bir bütün gözüyle bakmak; karar gerekçelerine aykırı yasa, ya da kanun hük
münde kararname çıkarmamak gerekir, örnek vermek gerekirse : Kıyı Kanunu, Türban Kanu
nu, Yabancılara Toprak Satımı Kanunu ve Üniversiteler Kanunu gibi, karara karşı çıkarılmış; 
Sözleşmeli Personel, Sağlık Hizmetleri Kanunu, KİT'lerin Denetimiyle İlgili Kanun gibi, ip
talden sonra çıkarılmamış kanunlar, bu konuda çarpıcı örnek oluşturmaktadır. 

Bu örneklerden hareketle, Anayasaya aykırılığı mahkeme kararına bağlanmış bir hükmün 
uygulanmasından en kısa zamanda vazgeçilmesi gerekir. Verilen süre bitimini beklemeden, Ana
yasaya uygun düzenleme yapmak gerekir. Hukukun üstünlüğü ancak böyle sağlanır. 

Yukarıda saydığımız Anayasa değişikliğini gerektiren: düzenlemelerin yanı sıra, kendi ya
sasında değişikliği gerektiren düzenlemeler de şunlardır : . 

Başkan ve üyelerin özlük hakları, Anayasa Mahkemesinin düzeyine uygun seviyede olma
lı, Başkana, emekliliğine yansımamak üzere, yeterli temsil ödeneği verilmelidir. 
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Anayasa Mahkemesi bütçesi, doğrudan komisyona gelmelidir. 
Mahkeme çalışanlarının yeterli ve yetenekli kişilerden olması, bunların, Türkiye Büyük 

Millet Meclisi, Gumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı ve benzeri kuruluş
larda çalışanlar gibi ücret alması sağlanmalıdır. 

Mahkemede çalışanların sakıncalı bulunanları, Başkanın talebiyle, Adalet Bakanlığının 
teşkilatlarında çalıştırılmak üzere Bakanlığa devredilebilmelidir. 

Anayasa Mahkemesinde, çeviri, basın bürosu, uluslararası ilişkiler büroları bulunmalı, 
önemli işlerde sözleşmeli personel çalıştırma yetkisi verilmelidir. 

Fazla çalışma ücreti doyurucu olmalıdır. 
Bu arada, yasal düzenlemeye ihtiyaç göstermeyen, mahkeme üyelerine diplomatik pasa-

. port verilmesi, mahkeme üyelerine özel plakalı arabalar tahsis edilmesi öncelikle düşünülmeli
dir. Ne gariptir ki, Anayasa Mahkemesi üyelerinin, VİP salonlarından istifadesi, üç ay önce, 
Türk Parlamenterler Birliğinin girişimi sonucu sağlanmıştır. Bunun önemli bir eksiklik oldu
ğu; bu tip eksikliklerin de giderilmesi gerektiği inancındayız. 

Değerli milletvekilleri, Anayasa Mahkemesi bütçesinin, Plan ve Bütçe Komisyonundaki 
görüşme tutanaklarım incelediğimizde, birtakım milletvekili arkadaşlarımızın ve az önce de 
bir arkadaşımızın, Anayasa Mahkemesi Başkam hakkında, gerçek dışı sözler söylediğini ve çok 
konuştuğunu belirterek, bunda sakınca görüp, kendisiyle ilgili birtakım düşünceler ileriye sür
müş olduklarını görürüz. 

Değerli Anayasa Mahkemesi Başkanını savunmak bize düşmez. Sayın Başkan, çeşitli plat
formlarda, bu eleştirileri kendisi cevaplandıracak nitelikte ve yetenektedir; ama, genellikle, Baş
kanın hedef alınan görüşleri; hukuk devleti, demokrasi, insan hak ve özgürlükleri, yargı ba
ğımsızlığı, yargıç güvencesi, laiklik ve adalet konusunda belirttiği görüşleri ve devletin tekliği
ni, tümlüğünü ve birliğini açıklayan deyişleridir. 

Bugün, Türkiye'de en büyük Mahkemenin Başkanının, yukarıda saydığımız değerlere, Atar 
türk ilkelerine ve laikliğe sahip çıkması, bir yerde görevidir. Bu konularda tavrı, Anayasa Mah
kememiz açısından ve ülkemiz açısından bir güvencedir. Bu duygularımı burada belirtmeyi bir 
görev biliyorum. 

Değerli milletvekilleri, Anayasa Mahkemesinin bütçesini görüşürken, bu fırsattan istifadey
le, 1982 Anayasasıyla ilgili görüşlerimizi ve son günlerde Türkiye'nin gündemine giren Anaya
sa değişiklikleriyle ilgili düşüncelerimizi de belirtmek isterim. 

Bilindiği gibi, DYP ve SHP Koalisyon Hükümetinin ortak Hükümet Programında yer alan 
en önemli konulardan birini Anayasa değişikliği oluşturmaktaydı. Protokolün 5 inci sayfasın
da, Türkiye'nin bugünkü ihtiyacının çağdaş bir Anayasa olduğunu ve anayasaların kalıcılığı
nın en önemli unsurunun, genel mutabakatla hazırlanması olduğu açıkça belirtilmiştir. 

Bugüne kadar, DYP ve SHP Hükümetinde, Anayasa değişikliğiyle ilgili böyle bir mutaba
kat arayışı görülmedi. Bir seneyi aşkın süredir, Anayasa değişikliğiyle ilgili hiçbir ciddî çalış
manın varlığını göremiyoruz. Son günlerde, 5 maddeden ibaret bir Anayasa değişikliği imzaya 
açıldı. 

Seçmen yaşının ve seçilme yaşının indirilmesi, siyasî partilerin kadın ve gençlik kollarını 
kurmalarıyla ilgili bu değişiklikleri müspet karşıladığımızı belirtmek isteriz. Yalnız Hükümet 
protokolünde belirtilen ve Türkiye'nin bugün ihtiyacı olan Anayasa değişiklik isteklerinin 
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bunlardan ibaret olmadığım, 12 Eylül hukukunun Anayasa üzerine düşen gölgesinin kaldırıl-
- ması yönündeki değişikliklerin bir an önce Meclis gündemine getirilmesini diliyor ve bekliyo-
ruz. (CHP sıralarından alkışlar) 

Bu düşünceyle, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Meclisin genel mutabakatını sağlayacak, 
tüm partilerin benimseyeceğine inandığımız bir Anayasa değişikliğini de imzaya açmış bulu
nuyoruz. 

Değerli milletvekilleri, Anayasa değişikliği önerimiz, maddelerle ilgili değildir; Anayasa
mızın felsefesini, Anayasamızın temel dünya görüşünü, anlayışını ortaya koyan, "Başlangıç" 
bölümüyle ilgilidir. 

1982 Anayasasının yapılış şekliyle ilgili bir ibareyi ortaya koyan bu başlangıç belgesinin 
bir bölümünü Anayasa metninden çıkarma yönünde Yüce Meclisin bir mutabakata ulaşacağı 
ve değişim yönünde destek vereceğine inanıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasanın "Başlangıç" bölümünde "Ebedî Türk vatan ve mille
tinin bütünlüğüne ve kutsal Türk Devletinin varlığına karşı, cumhuriyet devrinde benzeri gö
rülmemiş bölücü ve yıkıcı kanlı bir iç savaşın gerçekleşme noktasına yaklaştığı sırada; Türk 
Milletinin ayrılmaz parçası olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin, milletin çağrısıyla gerçekleştirdiği 
12 Eylül 1980 harekâtı sonucunda, Türk Milletinin meşru temsilcileri olan Danışma Meclisin
ce hazırlanıp, Millî Güvenlik Konseyince son şekli verilerek... kabul edilen bu Anayasa..." den
mektedir. 

Sevgili arkadaşlarım, bu ifadeler dikkatle incelendiğinde, insanın aklına şöyle sorular ge
liyor : Silahlı Kuvvetleri, millet, ne zaman, ne ile, nasıl ve ne şekilde çağırdı? 

Eğer böyle bir çağırma varsa, bundan böyle de bu tip çağırmalar, Anayasal meşruiyet pla
nında mı görülecek? önümüzdeki dönemlerde, günün birinde, silahlı kuvvetleri böyle görevle
re çağırmayı öngören prensipleri mi muhafaza edeceğiz Anayasada?.. 

Anayasanın başlangıç bölümünün, askerî müdahalelere meşruiyet verme anlayışı içine gir
mesini kabul etmek, demokrasiye inanan hiçbir kimse için mümkün değildir. 

BAŞKAN — Sayın Gürpınar... 

İRFAN GÜRPINAR (Devamla)— Bitiriyorum... Tam 15 dakika oldu. . * . " 

BAŞKAN — Hangi 15 dakika efendim!. 

İRFAN GÜRPINAR (Devamla) — Ben, 20.50'de başladım : lütfen. 

BAŞKAN— Size itimadım var da, siz de bana itimat edin! 4 dakika fazla oldu. Parşö
menleri görünce "yeter" dedim zaten. • . • • • 

İRFAN GÜRPINAR (Devamla) — Sadece şu elimdekiler efendim. 
BAŞKAN — O kadarı da yine 5 dakikamızı alır. 
Buyurun, devam buyurun. 

İRFAN GÜRPINAR (Devamla) — Sayın Başkan, benden önceki konuşmaların hepsine, 
dikkat ettim, üçer-beşer dakika müsamaha ettiniz. 

İnsanın aklına devamlı şu sorular da geliyor : "12 Eylül 1980 Harekâtı sonucunda, Türk 
Milletinin meşru temsilcileri olan Danışma Meclisince hazırlanıp, Millî Güvenlik Konseyince 
son şekli verilerek kabul edilen Anayasa..." deniyor. 
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Değerli arkadaşlarım, Danışma Meclisinin meşruluğu nereden geliyor? \ani, Danışma Mec
lisi, Türk Milletinin meşru temsilcisi olarak algılanırsa, önümüzdeki yıllarda, yeni danışma mec
lisleri kurarak, meşruiyet arayışları imkânı aranacak mı?.. 

Ayrıca, "Türk Milletinin meşru temsilcileri olan Danışma Meclisinde hazırlanan Anaya
sa, Millî Güvenlik Konseyince onaylanmış." 

Bu ne demek? Milletin meşru temsilcisi üzerinde, bir Millî Güvenlik Kurulu, onay mercii 
olarak öngörülüyor. • 

Değerli milletvekilleri, böyle bir anlayışı kabul etmek, görmezlikten gelmek, elimize im
kân geçince bunu değiştirme çabasına girmemek, kabul edilir bir anlayış ve demokratik bir 
tavır değildir. 

Bu sebeple, Anayasanın başlangıç bölümündeki iki paragrafın çıkarılmasını imzaya açmış 
bulunuyoruz. 

Yüce Meclisin ve siyasî parti gruplarımızın, bu değişiklik önerimizi benimseyeceğine ina
nıyor ve bu değişikliği talep ediyoruz. 

Değerli milletvekilleri, son olarak bir konuyu daha belirtmek istiyorum. 1993 Malî Yılı 
Bütçe Kanun Tasarısı rakamları incelendiğinde, ne yazık ki, 1992 yılı için 14 milyar 752 milyon 
Türk Lirası olan bütçe ödeneğinin, 1993 yılı için 20 milyar 115 milyon Türk Lirası olarak teklif 
edilmiş olduğunu görüyoruz. , 

Yüzde 30 civarında artışı öngören böyle bir ödenek teklifinin, artan fiyatlar ve enflasyon 
oranı nazara alındığında, Anayasa Mahkemesinin maddî sorunlarından hiçbirisini karşılama
yacağı açıkça ortadadır. 

Bu bakımdan, Anayasa Mahkemesi bütçesinin malî olanaklarını yetersiz buluyoruz. Bu
nu belirtmeyi bir görev kabul ediyorum. 

Beni dinlediğiniz için, Yüce Meclis olarak sizleri saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkan, 
bana müsamahakâr davrandığınız için de size teşekkürlerimi sunuyorum. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Refah Parfisi Grubu adına, Bayburt Milletvekili Sayın Bahattin Elçi. Buyu
run efendim. (RP sıralarından alkışlar) 

RP GRUBU ADINA BAHATTİN ELÇİ (Bayburt) — Sayın Başkan, değerli milletvekille
ri; Anayasa Mahkemesi Başkanlığı bütçesi üzerinde, Refah Partisi Grubunun görüşlerini sun
mak üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bilindiği gibi, anayasalar, devleti kuran, işleten, temel, genel ve bağlayıcı hukuk hüküm
lerini ihtiva eder. Anayasalar aslında, insan hak ve özgürlükleriyle siyasal iktidarın sözleşmesi-
dir, bir nevi toplumsal sözleşmedir. Anayasalar tarihine baktığımız zaman, Avrupa'da ilk kez 
1215 tarihinde ingiltere'de Magna Carta ile siyasal iktidarın, insan hak ve özgürlükleri karşı
sında sınırlandığına şahit oluyoruz. Bizde, 1808 yılında, Senedi İttifakla ilk kez, insan hak ve 
özgürlükleri siyasal iktidar tarafından benimsenmiş ve kabul edilmiştir. Bir başka ifadeyle, si
yasal iktidarı sınırlandıran temel hak ve özgürlükler, ilk kez 1808'de Senedi İttifakla sağlan
mıştır. Bilahara 1839'da Tanzimat Fermanı ve nihayet 1876'da ilk Kanuni Esasi (ilk Anayasa) 
ile anayasa hareketi başlamıştır. Bilindiği gibi, 1921, 1924, 1961 ve nihayet 1982 Anayasaları 
olmak üzere bugüne kadar gelinmiştir. 
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Söz, anayasaların tarihçesinden açıldığı zaman, unutamayacağımız bir gerçeği de ifade 
etmek gerekir; ilk Anayasa hareketi, yani devletle diğer toplumlar arasındaki ilk siyasal sözleş
me 622 tarihli Medine Sözleşmesidir. Bilindiği gibi, Hazreti Peygamber Medine'de devletini 
kurduğu zaman, oradaki Hıristiyanlar, müşrikler, Yahudilerle beraber bir sözleşme yapmıştır 

• bu 53 maddedir. 
Bilindiği gibi, demokratik ülkelerde esas olan, milletin egemenliğidir. Millet, egemenliği

ni, yargı, yürütme ve yasama faaliyeti şeklinde tezahür ettirir. Bu üç erk birbiriyle çelişmeden, 
çatışmadan görev yapmalıdır. 

Bu arada yeri gelmişken arz edeyim; bizden önce konuşan sayın grup sözcüklerinden bir 
kısmı, demokraside, anayasa mahkemesi için, "olmazsa olmaz'' şartını getirdi. 

Böyle bir şart yoktur. Anayasa mahkemeleri, demokrasinin "olmazsa olmaz" şartı değil
dir. Nitekim, ingiltere'de anayasa mahkemesi olmadığı halde, bilindiği gibi, İngiltere, demok
rasinin beşiği sayılan ülkelerden birisidir. Hatta, laiklik de demokrasinin "olmazsa olmaz" şartı 
değildir. Nitekim, İngiltere, laik olmamasına rağmen, demokratik bir ülkedir. 

ALİ ESER (Samsun) — Orada anayasa yok ki... Anayasa olmayan bir yerde, anayasa mah
kemesi olur mu? 

BAHATTİN ELÇİ (Devamla) — Anayasa yok, demokrasi var; ama, laiklik de yok. Yani, 
bunları karıştırmamak lazım diyorum. • • _ „ 

Bilindiği gibi, bizde Anayasalar, öteden beri, mutaden, tepki Anayasası olarak gelmişler
dir. 1982 Anayasası özetle, 12 Eylül ihtilal kalıntısı, antidemokratik, empoze dayatma Anaya-
sasıdır. Burada, Millî Güvenlik Konseyinin varlığı, Konsey üyelerinin yargı denetimi dışında 
bırakılması; Askerî Şura Kararlarının keza yargı denetimi dışında bırakılması; uluslararası ant
laşmaların yargı denetimi dışında bırakılması; değiştirilemeyen, değiştirilmesi bile teklif edile
meyen maddelerin varlığı, bunu açık bir şekilde göstermektedir. 

Hükümet, Anayasa için, hatta bütünüyle hukuk reformu için tam bir vaatte bulunmasına 
rağmen, maalesef bugüne kadar, sadece son zamanlarda 5 maddelik bir değişiklikle karşımıza 
çıkmıştır. Bilindiği gibi, gerek protokolde, gerekse programda bir konsensüs arayacağı vaadini 
vermişti. 

Nasıl bir anayasa olmalı? Bize göre, anayasa, tam demokratik, çoğulcu, sivil, katılımcı, 
temel hak ve özgürlüklerin güvencesi, millet iradesine, beklentilerine, bünyesine uygun olmalı, 

Anayasa Mahkemesine başvuru hakkı genişletilmeli, 
Cumhurbaşkanlığının yetki ve görevleri, sorumlulukları yeni baştan gözden geçirilmeli, 
Anayasa Mahkemesi üyeliklerine seçim hakkı, inisiyatifi Cumhurbaşkanından alınmalı, 
Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığına bağlanmalı, 
Hukukun üstünlüğü sağlanmalı, 
Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilmeli, 
İdarede, yerinden yönetim ilkesine ağırlık verilmeli, 
Devlet ile halk arasındaki çatışma yerine, barış getirilmeli; devletle halk çatışmamalı ve 

bunun tedbirleri alınmalı. Bununla şunu ifade etmek istiyorum : İşçi ile işveren arasındaki; 
yöneticiyle yönetilen arasındaki duvarlar kaldırılmalıdır, uzlaşma sağlanmalıdır. 

Anayasa Mahkemesi, ilk kez 1961 Anayasasıyla Türk hukuk sistemine girmiştir. Bilindiği 
gibi, iki görevi var : Birinci görevi; Yüce Divan sıfatıyla, Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu 
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üyeleri ve yüksek yargı organlarının başkan ve üyelerini, görevleriyle ilgili suçlardan dolayı yar
gılamak; yasaların, kanun hükmündeki kararnamelerin, Meclis içtüzüklerinin Anayasaya uy
gunluğunu denetlemektir. 

Anayasa Mahkemesi, çok saygın, seçkin üyelerden oluşmaktadır. Anayasa Mahkemesi Baş
kam maalesef, son zamanlarda özellikle, tarafsızlığını giderecek, bertaraf edecek, polemiklere, 
tartışmalara yol açabilecek beyanlarda, davranışlarda bulunmakta ve Anayasa Mahkemesinin, 
olması gereken saygınlığına gölge düşürmektedir kanaatindeyiz. 

Bize göre, Anayasa Mahkemesi, tam bağımsız olmalı, tarafsız olmalı, polemiğe yol aça
cak davranışlardan ve ifadelerden kaçınmalıdır. 

Bilindiği gibi, geçen sene, başörtüsüne ilişkin spekülasyonları, insan haklarını ihlale yol 
açıcı tavır ve beyanatlarıyla dikkati çekmişti; bu yıl da bundan birkaç gün önce, maalesef, tele
vizyonda yapılan bir organizasyonda aynen şu ifadeyi kullanmıştır; "Laik, olmayan, insan 
değildir" 

Şimdi, burada, laikliğin tarifine girmek istemiyorum. Çünkü, laiklik, ne Anayasada, ne 
de yasalarda tarif edilmiş değildir; ama, bizim bildiğimiz kadarıyla, laik devlet olabilir; ama, 
laik insan olamaz. Sayın Anayasa Mahkemesi Başkanı, bu beyanıyla, bize göre, bütün insanla
rın yüzde 90'ına hakaret etmiştir, inancıma hakaret etmiştir. 

Böyle bir hakkı millet ona vermemiştir. Anayasa Mahkemesi Başkanı da olsa, bir insan, 
kendi toplumunun değerlerine, inançlarına saygı göstermek zorundadır. (RP sıralarından al
kışlar) Çünkü, Anayasa Mahkemesi de, mahkemeler de, yasama da, yürütme de, milletin ira
desine dayanmak zorundadır ve saygılı olmak zorundadır. Milletin vergilerinden ücretini, ma
aşını alacaksın, sonra da milletin inancına hakaret edeceksin... Bunu benimsemek, kabullen
mek mümkün değildir. . - . -

Biz, bu sözlerimizle, Anayasa Mahkemesinin saygınlığını korumaya çalıştığımızı ifade et
mek istiyoruz. Hatta, Anayasa Mahkemesi Başkanı, bir beyanatında, "Hayvandır demedim" 
diyor. Değerli kardeşlerim, bilindiği gibi, din, insanlara gelmiştir, hayvanlara gelmemiştir. İn
sanlar, genelde din sahibidirler; Hıristiyandırlar, Yahudidirler, Müslümandırlar, hatta dinsiz
lik bile bir dindir. Meseleye bu açıdan baktığımız zaman, biz, bütün dünyadaki insanların yüz
de 90'ı adına üzülüyoruz, üzüntülerimizi söylüyoruz. 

Bakınız, bugün Cumhurbaşkanlığı bütçesi konuşulurken, Sayın Cumhurbaşkanının bazı 
sözleri, tavırları burada pekâlâ eleştirildi; bu eleştirilerin bir kısmına biz de katıldık. Cumhur
başkanlığı makamı yürütmenin başıdır, onun tartışılması doğaldır; ama, Anayasa Mahkemesi 
üyelerinin ya da Başkanının siyasal demeç vermeleri, polemiğe ve tartışmalara yol açmaları, 
Cumhurbaşkanlığı makamının üctünde tutulması gereken bir noktadır diye düşünüyoruz. Ya
ni, nasıl ki, Cumhurbaşkanlığı makamı tartışmalardan zarar görürse, Anayasa Mahkemesi Baş
kanının bu tartışmalara yol açması daha büyük tahribat ve yaralama getirir diye düşünüyoruz. • 

Tabiî, birtakım insanların, demokrasi, laiklik ve Atatürkçülük kavramlarının arkasına giz
lenmek suretiyle, inananlara nasıl bir kinle saldırıda bulunduklarını da çok iyi biliyoruz ve şu
nu kesinlikle yine biliyoruz ki, bu söz, demokrasiye de aykırıdır; çünkü, demokrasi, hoşgörü 
rejimi demektir. Demokrasi, inan, inanma; Müslüman ol, Hıristiyan ol, ateist ol; ama, ben 
sana saygı göstermek zorundayım demektir. Bu müsamahayı esirgeyen insanlar, demokrasiden 
de bahsedemezler. Dolayısıyla, Sayın Başkanın bu sözü, demokrasiye de aykırıdır, laikliğe de 
aykırıdır. Çünkü, laiklikte, insanların inançlarına hakaret yoktur; kendisinde de böyle bir hak 
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olmamalıdır. Dolayısıyla bu, Atatürkçülüğe de, demokrasiye de, laikliğe de aykırı bir beyan
dır. Bunları reddediyoruz ve kınıyoruz. 

Bilindiği gibi, İnsan Hakları Komisyonu, Meclisin bir organıdır. Başkanın, yukarıda bah
settiğim sözlerinden dolayı hakkında mahkemeye gideceklerini söyledikleri zaman verdikleri 
cevap şu olmuştur : "İnsan Hakları Komisyonu kimdir?!. Hatta gazetelerde okumuşsunuz
dur ; "Meclis kimdir?!." 

"Bu sözleri, bir Anayasa Mahkemesi Başkanı nasıl söyleyebilir? Meclisin üstünde organ 
mı vardır? Milletin iradesinin üstünde güçler mi vardır? Millet hâlâ vesayetten kurtulmamış 
mıdır?" diye düşünüyorum. 

Evet, bu beyanları aynı zamanda Anayasaya da aykırıdır. Anayasanın 24 üncü maddesi 
der ki: "Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir." Yine aynı maddenin üçün
cü fıkrasının sonunda özetle "Kimse dinî inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçla
namaz." demektedir. 

Anayasa Mahkemesi Başkanı, Anayasayı ihlal ediyor. 
Bu sözler, Helsinki Nihaî Sözleşmesinin 7 nci maddesine ve İnsan Hakları Evrensel Be

yannamesine de aykırıdır. Evet, "olmazsa olmaz" şartı hukuk devletidir, yani bunu koyanla
rın da, yönetilenlerin de, yönetenlerin de, kısaca, yargı, yürütme ve yasamanın, bütün idarenin 
hukuka uyması demektir. Anayasa maddeleri, kuralları, herkesi bağladığı gibi, Anayasa Mah
kemesi Sayın Başkanını da bağlar; onun da Anayasanın dışına çıkma yetkisi yoktur. 

Tabiî, insanın aklına şu da geliyor : Laik olmayan, insan değilse, Fatih, insan değil miydi; 
Alparslan, insan değil miydi?!. Çünkü, siyasî literatürümüze, hukuk literatürüne, laikliğin ne 
zaman girdiği ortadadır. Maalesef, ilk defa 1937'li yıllarda, laiklik, kavram ve müessese olarak 
Anayasaya girmiştir. 1937 yılından önceki insanlar lâik olmadıkları için insan değiller miydi? 
Hatta, "Mustafa Kemal, 1937 yılına kadar insan değil miydi?" demek suretiyle Atatürkçülük 
istisniarıhın da karşısına geçmek zorundayız. Sömürünün her çeşidi sömürüdür. Sömürü çok 
çirkin bir olaydır; din sömürüsü de çirkindir, Atatürkçülük sömürüsü de çirkindir, demokrasi 
ve laiklik sömürüsü de çirkindir. (RP ve DYP sıralarından alkışlar) 

Evet, dileğimiz, Anayasa Mahkemesinin, olması gereken konumda olması, saygınlığını yi
tirmemesi, saygınlığına gölge düşürülmemesidir. 

Sözlerimi bağlarken, bu vesileyle, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı bütçesinin milletimize 
hayırlı olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Elçi. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Adıyaman Milletvekili Sayın Celal Kürkoğlu, 

buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA CELAL KÜRKOĞLU (Adıyaman) — Sayın Başkan, sayın millet

vekilleri; Yüce Meclisimizin bugünkü çalışma programında yer alan Anayasa Mahkemesi büt
çesi üzerinde, gruplar adına son konuşmayı yapmak üzere huzurlarınızdayım. Görüşülmekte 
olan bütçenin, halkımıza hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle, Yüce Meclisimize saygılarımı su
nuyorum. 

Ben insan hakları konusunda, demokratikleşme konusunda, hukuk ve adalet sistemi ko
nusunda suçlu bir ülkenin Parlamentosunda, o Parlamentonun bir üyesi olarak duyduğum te
dirginliği ve ezikliği belirterek sözlerime başlamak istiyorum. 
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BAŞKAN— Sayın Kürkoğlu, "Suçlu bir ülke" mi dediniz?.. 
CELAL KÜRKOÖLU (Devamla) — Tekrar ediyorum cümlemi Sayın Başkan : Ben, insan 

hakları konusunda, demokratikleşme konusunda, hukuk ve adalet sistemi konusunda suçlu 
bir ülkenin Parlamentosunda, o Parlamentonun bir üyesi olarak duyduğum tedirginliği ve ezikliği 
belirterek sözlerime başlamak istiyorum. 

29 Ekim 1992 günü, Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşunun 69 uncu yılını doldurarak, 70 ya
şına ulaştı. 70 yıllık cumhuriyet dönemimizin ne yazık ki, yarısına yakın bir zaman dilimini, 
demokrasilere yakışmayan, sıkı ve olağandışı rejimlerle geçirdik. Bunun adı "sıkıyönetim" ol
du, "olağanüstü hal" oldu, "örfi idare" oldu... O sıkı, o utanılacak dönemlerden geçerek bu
günlere geldik. 

Hep birlikte bir 12 Eylül belasını, bir 12 Eylül faşizmini yaşadık. Kimimizin içeride, kimi
mizin dışarıda, üzerinden silindir gibi geçen bir rejimdi, bu 12 Eylül belası. 12 Eylül rejimi, 
diğer askerî darbelerden ve o darbeler sonucu oluşan cuntalardan çok farklıydı. Adalet meka
nizmasından hukuka, Anayasasından polis ve askerî yasalara; ilk, orta ve yükseköğretimden 
camilere kadar, devlet rejimi tepeden tırnağa değiştirildi. 

12 Eylül cuntasının ardından, onun devamı olarak gelen ve sekiz yıl iktidarda kalan ANAP 
ise, yeni rejimin meşrulaştırılması, hem de onun eksik bıraktığı yerlerin İcapatılması görevini 
üstlendi. 12 EylüPün uzantısı olan ANAP, sekiz yıllık iktidarından sonra, beş milyon işsizi, 
60 milyar dolar dış borcu, 100 trilyonu aşkın iç borcu yüzde 80'lere ulaşan enflasyonu, reel 
alım güçleri üç beş kat düşmüş ücretlileri, hızla büyüyen anarşiyi, güneydoğudaki kan gölünü, 
hayat pahalılığından kaynaklanan hırsızlık, gasp ve fuhşu, neredeyse yasal hale gelmiş rüşveti 
ve ruh sağlığı bozulan milyonlarca insanı geride bırakarak, çekip gitti. 

12 Eylül 1980'den bu yana aradan geçen onild yılı aşkın süreye rağmen, cunta rejimi ve 
bu rejimin hukuku, halen geçerliliğini sürdürmektedir. 

Bir tepki belgesi olarak yaratılan, baskıyla yaratılan, tehditle çıkarılan, halkımıza zorla 
kabul ettirilen 1982 Anayasası, hazırlanışından tutun da, sunuluş ve kabul ediliş biçimine ka
dar, içeriği ve koşullarıyla, Türkiye'nin demokratikleşmesi ve gelişmesi önünde en büyük engeldir. 

Bu engelin ortadan kaldırılması, insan emeğine ve onuruna değer veren bir yaklaşımla ye
ni anayasanın hazırlanması konusunda geniş bir mutabakat vardır. 

Hazırlanacak yeni bir anayasanın, özlediğimiz çağdaş ve demokratik hukuk sisteminin 
de önünü açacağına hiç kuşku yoktur. Nitekim, Koalisyonu oluşturan iki siyasî partinin tem
silcileri tarafından, 1982 Anayasasının bütün maddeleri gözden geçirilmiş, yeni bir taslak oluş
turulmuş, iki siyasî parti arasında bir uzlaşma sağlanmıştır. 

M. RAUF ERTEKtN (Kütahya) — 5 madde üzerinde... 
CELAL KÜRKOÖLU (Devamla) — Sağlanan bu uzlaşma çerçevesinde, kısmî bir deği

şiklik önerisi hazırlanmıştır. Bu şekilde, gecikmiş de olsa, bu konuda belli bir aşamaya gelin
miştir. Ancak, halkımızın özlemini ve hasretini çektiği olay, bu Anayasanın toptan değiştiril
mesidir. 

Halkımızın, hak ettiği çağdaş ve demokratik bir anayasaya kavuşması için, Yüce Meclisi
mizi ve tüm siyasî partileri daha duyarlı ve daha atak olmaya çağırıyorum. 

Cumhuriyet tarihinin yüzkarası olan 12 Eylül Anayasasından kurtulmanın sevincini, çağ
daş ve demokratik yeni bir anayasayı yaşama kavuşturmanın şerefini, 19 uncu Dönem yasama 
görevini yapan Yüce Meclisimizin üyeleri paylaşmalıdır. 
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12 Eylül Anayasasının, bana göre, en tehlikeli maddesi, hukuken en sakat maddesi, geçici 
15 inci maddedir. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Bravo... 
CELAL KÜRKOĞLU (Devamla) — 12 Eylül Anayasasının geçici 15 inci maddesinde, he

pinizin bildiği gibi, aynen şu satırlar yer almaktadır : "12 Eylül 1980 tarihinden, ilk genel se
çimler sonucu toplanacak Türkiye Büyük Millet Meclisinin Başkanlık Divanını oluşturuncaya 
kadar geçecek süre içinde, yasama ve yürütme yetkilerini Türk Milleti adına kullanan, 2356 
sayılı Kanunla kurulu Millî Güvenlik Konseyinin, bu Konseyin yönetimi döneminde kurulmuş 
hükümetlerin, 2485 sayılı Kurucu Meclis Hakkında Kanunla görev ifa eden Danışma Meclisi
nin her türlü karar ve tasarruflarından dolayı, haklarında cezaî, malî veya hukukî sorumluluk 
iddiası ileri sürülemez ve bu maksatla herhangi bir yargı merciine başvurulamaz. 

Bu karar ve tasarrufların idarece veya yetkili kılınmış organ, merci ve görevlilerce uygu
lanmasından dolayı, karar alanlar tasarrufta bulunanlar ve uygulayanlar hakkında da yukarı
daki fıkra hükümleri uygulanır." 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye Cumhuriyetinin 70 yıllık kısa geçmişinde, de
mokrasimiz Üç kez kesintiye uğradı. Siyasî iktidarlar, seçimle geldikleri görevlerinden silah zo
ruyla uzaklaşmak zorunda kaldılar. Koşullar ne olursa olsun, gerekçesi ne olursa olsun, Silahlı 
Kuvvetlerin, yönetimi sivil iktidardan zorla devralması, bir demokrasi ayıbıdır. Askerî müda
haleleri yapanlar ve yapılmasına zemin hazırlayanlar bugün halkımızın vicdanlarında yargı
lanmaktadırlar. Askerî müdahaleleri, koşulları ne olursa olsun, kimse savunamaz; kimse, as
kerî müdahaleyi meşru veya haklı gösteremez. Müdahaleyi yapanlar bile, müdahaleyi bugün 
savunamaz hale gelmişlerdir. 

Sayın milletvekilleri, bugün Türkiye, eksik ve göstermelik bir demokrasiyle idare edilmek
tedir. Bana göre, Türkiye'nin en önemli sorunu, en öncelikli, en acil sorunu, demokrasi soru
nudur. Bu sorunu çözebildiğimiz an, ülkemizin diğer sorunlarının da daha sağlıklı bir biçimde 
çözülebilmesinin yolu kendiliğinden açılmış olacaktır. 

Türk Silahlı Kuvvetleri, 27 Mayıs 1960'ta, 12 Mart 1970'te ve 12 Eylül 1980'de yönetime 
müdahale etmiştir. Bir başka deyişle, demokrasimiz üç kez kesintiye uğramıştır. 

1980'de, 1960'ta ve 1970'te onar yıl arayla yapılan askerî müdahaleler, ülkemiz için bir 
yüzkarasıdır, Bu üç müdahale de, Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı, demokrasiye karşı, 
anayasal düzene yapılmış bir tecavüzdür. 

27 Mayıs 1960'ta Silahlı Kuvvetler yönetime el koyunca, siyasî iktidarı oluşturan tüm kad
rolar tutuklanmış, Yassıada'da kurulan özel mahkemelerde yargılanmışlardır. Sonunda, Baş
bakan Adnan Menderes ve iki bakan arkadaşı asılmış, diğer iktidar mensupları çeşitli cezalara 
çarptırılmışlardır. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Sizin eski partiniz oyladı o zaman. 
CELAL KÜRKOĞLU (Devamla) — 12 Mart 1970'te Silahlı Kuvvetler yönetime ikinci kez 

el koymuş, bunun sonunda yine olağanüstü uygulamalar yapılmış, binlerce, genç tutuklanmış, 
onbinlerce insan yargılanmış, seçimle işbaşına gelen iktidar, görevinden uzaklaştırılmış, genç
ler idam edilmiş, insanlar cezaevlerinde doldurulmuştur. . 

12 Eylül 1980'de ise, Silahlı Kuvvetler yine yönetime el koymuş; yine, seçimle gelen iktidar 
zorla görevinden uzaklaştırılmış, tüm partiler kapatılmış, Parlamento feshedilmiş, onbinlerce 
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insan tutuklanmış, binlerce insan vatandaşlıktan çıkarılmış, milyonlarca insan fişlenmiş, yüz-
binlerce insana pasaport verilmemiştir; işkencelerde yüzlerce insan yaşamını kaybetmiştir; 12 
Eylülden önceki Parlamentonun tüm üyelerine ve parti yöneticilerine siyaset yasaklanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, daha sonra, 27 Mayıs 1960'ta idam edilen Başbakan Adnan Mende
res ve arkadaşları için İstanbul'da Anıtmezar yaptırılmıştır. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Kim yaptırdı? 

HALİT DUMANKAYA (istanbul) — ANAP. 

CELAL KÜRKOĞLÜ (Devamla) — Naaşları, devlet töreniyle bu Anıtmezara nakledilmiştir. 
1974 yılında af çıkarılmıştır; 12 Marttan sonra tutuklanan binlerce insan serbest bırakılmıştır. 
O dönemde yargılanan insanlar, suçlanan insanlar, bugün bu Parlamentonun üyesidirler. 
12 Eylül 1980'den sonra siyaset yasağı getirilen bütün liderler, bugün değişik isimlerle ku

rulan partilerle, yine partilerinin lideri olarak Parlamentodadırlar. 
12 Martta ve 12 Eylülde görevinden uzaklaştırılan Başbakan, bugün yine Başbakandır. 
Yapılan üç müdahale de demokrasimizi kesintiye uğratmıştır, özde hiçbir şey değişmemiştir; 

olan, demokrasimize olmuştur; olan, insanlarımıza, gençlerimize olmuştur, silahlı kuvvetleri
mizin tarihten gelen saygınlığı zedelenmiştir. 

Eğer ordu üç kez yönetime el koyduysa, demokrasiye müdahale ettiyse, bunun sorumlulu
ğu, o müdahaleleri yapanlar kadar, o müdahalelere ses çıkarmayan Parlamentoya aittir. Dar
be, bir demokrasi ayıbı ise, bu ayıptan, halktan önce, bu Parlamentodaki insanlar sorumludur. 

Demokrasinin tam olarak uygulandığı hiçbir ülkede silahlı kuvvetler yönetime el koymaz, 
el koyamaz. Darbeler, sadece az gelişmiş ülkelerde, sözde bir çare olarak halkın karşısına çıkmıştır. 

Bu onursuzluğu, "demokratım" diyen hiçbir insan içine sindiremez. Gerekçesi ne olursa 
olsun, müdahale meşru sayılamaz. Ülkenin içine girdiği her türlü bunalım, ancak ve ancak, 
tartışmasız en yüce organ olan bu Parlamentoda çözülmelidir. 

Her şeyden önce, askerlerin demokrasiye müdahale alışkanlığının kırılması gerekmektedir. 
Askerlerin, demokrasiye müdahale alışkanlığının kırılabilmesi için, kamu vicdanının, de

mokrasi adına rahatlayabilmesi için, 12 Eylülden sonra yapılan haksızlıkların, yolsuzlukların, 
hırsızlıkların, vicdansızlıkların hesabının sorulabilmesi için, en önce, Anayasanın geçici 15 in
ci maddesinin kaldırılması gerekmektedir; bu bir zorunluluktur. 

Gerçek demokrasinin ülkemizde yerleşebilmesi için her on yılda bir yapılması neredeyse 
gelenek haline gelen darbelerin bir daha yaşanmaması için bir daha demokrasi suçu işlenme
mesi için, Anayasanın geçici 15 inci maddesi kaldırılmalıdır. 

Geçici 15 inci madde kaldırılmadan, ne kadar değişiklik yaparsak yapalım, sonuçta hiçbir 
yere varamayız. 

"Generaller Anayasası" olarak adlandırılan 1982 Anayasasının önce geçici 15 inci mad
desi kaldırılmalı, 12 Eylül zulmünü yapanlar, ülkede devlet terörü estirenler ve o dumanlı ha
vada servetlerine servet katanlar, yargılanmalıdırlar; hesap vermelidirler. 

"Hesap soracağım" diye İktidara gelen Sayın Başbakan, hesap sormak istiyorsa, yapıla
cak ilk iş, geçici 15'inci maddeyi kaldırmak olmalıdır. , 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 20 Ekim 1991 seçimleriyle oluşan bu Parlamentonun, 
demokratik bir anayasal düzene kavuşmak konusunda, önceki parlamentolardan daha duyarlı 
olduğuna inanıyor; bu duygu ve düşüncelerle, 1993 yılı Anayasa Mahkemesi bütçesinin ülke
miz için hayırlı olması dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Kürkoğlu, bir dakika efendim. Tabiî, Meclis Başkanlık Divanı olarak ve oturumu 

yöneten Başlcan olarak, partilerarası meseleler beni ilgilendirmez; iktidar-muhalefet ilişkileri 
beni ilgilendirmez; darbe yorumları, tahlilleri beni igililendirmez; ama, ben, "insan hakları, 
adalet, demokrasi açısından suçlu bir ülkenin Parlamentosunun üyesiyim" dediğiniz noktada, 
mükellefim ve (ANAP ve MÇP sıralarından alkışlar) değerli arkadaşlarıma soruyorum : Sayın 
Kürkoğlu, ifade buyurduğu gibi, suçlu bir ülkenin Parlamentosunda, yani bugün, bu hüviye
tiyle, bu Türkiye Büyük Millet Meclisi, suçlu bir ülkenin Parlamentosu mudur da, Sayın Kür
koğlu da bunun üyesi sıfatıyla bu konuşmayı yapmıştır? 

Buna katılıyorsanız... Ben katılmadığımı, ülkenin suçlu olmadığını; bu Parlamentonun, 
11 Aralık 1992 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, suçlu bir ülkenin parlamentosu ol
duğu iddiasını reddettiğimiz, hem tarih huzurunda hem dünya huzurunda hem Türk Milleti 
huzurunda ifade ediyorum. (ANAP ve MÇP sıralarından alkışlar) 

Ayrıca, burada, kişisel, partisel, siyasal, mevsimsel filan hassasiyetlerle, hesaplarla değil; 
ama, temel meseleler ve temel değerlerle düşündüğümüz zaman, dün buranın altını üstüne ge
tirip bizi saatlerce meşgul eden, "Türkiye işgal altındadır" lafından ne farkı var Allah aşkına? 
"Türkiye işgal altındadır; benim inancıma, benim yorumuma, benim yaklaşımıma göre, Türkiye, 
şartlı, kısmî işgal altındadır" denildiğine, bu Meclisin altı üstüne geldi. 

Peki, Beyefendi şimdi, "suçlu bir ülkenin Parlamentosu" dediği zaman, rahatsızlık duy
muyor musunuz?.. 

Değerli arkadaşlarım, ben, Sayın Kürkoğlu'nun diğer, Anavatan Partisi hakkındaki, 12 
Eylül sonrası partileri hakkındaki, askerî idarenin icraatı hakkındaki ya da hukuk mevzuatı
mız hakkındaki görüşlerinin hiçbirisi hakkında bir görüş beyan etme yetkisini kendimde bul
muyorum; ama, oturumu yöneten Başkanvekili olarak, Türkiye'nin, suçlu bir ülke olmadığını, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli üyesi Sayın Kürkoğlu'nun da suçlu bir ülkenin Parla
mentosunun üyesi olmadığını vurguluyorum ve maruzatımı burada noktalıyorum. 

CELAL KÜRKOĞLU (Devamla) — Sayın Başkanım, belki tam açamamış olabilirim. İz
ninize sığınarak, düşüncemi biraz açmak istiyorum : 

Ben, Türkiye'de son otuz yılda, on yılda bir demokrasinin kesintiye uğradığını, askerlerin 
on yılda bir demokrasiye müdahale ettiğini, askerlerin on yılda bir demokrasiye müdahale et
meyi, neredeyse bir gelenek haline getirdiğini, bunun bir demokrasi suçu olduğunu; koşulları 
ve gerekçesi ne olursa olsun, halkın oylarıyla, milletimizin oylarıyla işbaşına gelmiş bu Parla
mentonun görevine son yermede, sadece ve sadece, yine o oy veren insanların yetkili olduğunu 
kabul ettiğim için, inandığım için; oyla gelen insanların, silah zoruyla bu Parlamentodan dışa
rıya çıkarılmalarını kendi demokrasi inançlarımla bağdaştıramadıgım için ve bunu kendi inanç
larım çerçevesinde bir demokrasi suçu kabul ettiğim için, üç kere müdahaleye maruz kalmış 
bu Parlamento; ama, kendimin içinde bulunmadığı bu Parlamento, üç kere, asker, demokrasi
ye müdahale ettiğinde içinde bulunmadığım bu Parlamentoyu ve üç kere müdahaleye uğramış, 
üç kere seçimle gelmiş insanların silah zoruyla Parlamento dışına çıkarıldığı bu sistemi, bu olay
ları, demokrasi anlayışımla bağdaştıramadıgım için ve bunu bir demokrasi suçu kabul ettiğim 
için, demokrasi açısından suçlu bir ülkenin, suçlu bir Parlamentonun üyesi olduğumdan ezik
liğimi söyledim... 

BAŞKAN — Sayın Kürkoğlu bir dakika efendim... 
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CELAL KÜRKOÖLU (Devamla) — Ama, bu benim kişisel görüşlerimdir; sizin görüşle
rinize... 

BAŞKAN — Ben, her arkadaşımın inançlarını paylaşmasam da, inanç ve ifade hürriyeti
ne saygılıyım. Ben, önce, yanlış mı işittim, yanlış mı anladım diye size yinelettim, tki defa oku
dunuz, artı, şimdi kendi son beyanınızla da tekrar tekrar ifade ettiniz : "Suçlu bir ülkenin, 
suçlu bir Parlamentonun ıstırabı..." 

Şimdi, ne şu Parlamentoda, ne şu ülkede, şikâyet ettiğiniz şeylerden şikâyet etmeyen çok 
az insan var. Olmaz demiyorum, olabilir, çıkabilir, darbeleri benimseyenler de çıkabilir, işken
ceyi benimseyen de çıkabilir, şikâyet ettiğiniz diğer konularda aykırı düşünenler de çıkabilir; 
"ekalli kalil" dediğimiz, azın azı derecesinde, anormal nispette olabilir bunlar; ama, sizin ken
di beyanlarınızda ne diyorsunuz : "Üç defa kapatılan Parlamento açıldı; sürülenler, hapsedir 
lenler iktidarda; işte Sayın Demirel" diyorsunuz, "merhum Menderes" diyorsunuz. O zaman 
-ki, bu söyledikleriniz doğrudur- bu sonuçlar, o şikâyet ettiğiniz sebepleri ortadan kaldıran, 
mahkûm eden, bertaraf eden, kınayan, tasfiye eden, dolayısıyla da, hem milletin hem ülkenin 
büyüklüğünü, haklılığını, suçsuzluğunu ortaya koyan sonuçlar değil midir? Yani, şikâyet etti
ğiniz çarpıklıklar halen Türkiye'de egemen midir; yoksa, sizin dediğiniz ve sizin de bir üyesi 
olduğunuz bu İktidarın bulunduğu, bu İktidarda, söylediğiniz serüveni yaşamış siyasî liderle
rin başa geçtiği bugün, o şikâyet ettiğiniz konular bertaraf edilmiş, müstahakıhı, muktazasını 
bulmuş, dolayısıyla ülke ve millet, suçsuzluğunu ispat etmiş midir?.. 

Gayet açık : Sizin kendi mantığınız ve kendi beyanınızdaki sonuçlar, baştaki o hükmünü
zü yalanlamakta ve reddetmektedir. Zaten ben de bunu düşünerek, beyanınıza katılmadığımı 
ifade ettim. 

Zannediyorum, bu görüşmemiz burada tamamlanmıştır. Yani, ben yine, Türkiye'nin suç
lu bir ülke olmadığını, bu Parlamentonun da suçlu bir Parlamento olmadığını bir kere daha 
ifade ediyorum. Sizin de ifadeniz bunu teyit ediyor; ama, hükmünüzü yanlış koydunuz. "Suç
lu bir ülkenin, suçlu bir parlamentonun" diyorsunuz. ' 

Ben sizi sıkıştırmak istemiyorum, istediğiniz gibi anlatmanız için fırsat verdim; ama, son 
sözünüz, yine, "suçlu bir ülke, suçlu bir parlamento" oldu. 

O zaman, yurt dışında, bu ülkeyi bu şekilde suçlayanlardan ne farkımız kalır? Nerede far
kımız? (DYP, ANAP ve RP sıralarından "Bravo Sayın Başkan" sesleri, alkışlar) 

Benim endişem, sizin gibi değerli bir milletvekilinin, bu görüntüye, bu kisveye, bir ifade 
sebebiyle de olsa, kazaen de olsa, maruz kalmaması. Bunu aklamaya, bunu tescil etmeye çalı
şıyorum. 

CELAL KÜRKOÖLU (Devamla) — Sayın Başkanım, düşüncelerimde kazaen bir durum 
söz konusu değildir. Benim düşüncelerime uymak zorunda değilsiniz; ben de sizin düşüncele
rinize uymak zorunda değilim. Ben, sadece demokrasi anlayışımla ve demokrasi inançlarımla, 
üç kere yapılan müdahaleyi bağdaştıramadığım için bu Parlamentoyu suçlu buluyorum; bunu 
tarih de yazacaktır. 

Saygılar sunuyorum. (Gürültüler) 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Allah Allah!.. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, ben biraz fazla konuştum; siz dinliyorsunuz!.. 
ALİ ESER (Samsun) — Ne dinlemesi Sayın Başkan, ben burada el kaldırdım kaç sefer

dir; ama bakmadınız!.. 
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BAŞKAN — Efendim, niye bakmadım : Bir kere daha "Bravo" diyecek misin diye. iki 
defa "Bravo" dedin!.. , 

ALİ ESER (Samsun) — Kime dedim efendim?.. 
BAŞKAN — Beyefendiye. 
Zabıtlarda var. 
ALİ EŞER (Samsun) — Rica ederim efendim; bakın bakalım, benim bir tek lafım var 

mı orada! 
BAŞKAN — Zabıtlarda görürüz (!..) • 
ALİ ESER (Samsun)— Varsa, istifa ederim milletvekilliğinden... ' , 
BAŞKAN — Sayın Eser, bakın şimdi, şöyle oluyor : "Suçlu Türkiye, suçlu Parlamento" 

sözüne "bravo" dediniz demiyorum; ama, "Sayın Demirci Hamzakoy'dan geldi, Başbakan 
oldu" dediği zaman "bravo" denilebiliyor!.. 

ALİ ESER (Samsun) — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Veya... 
ALİ ESER (Samsun) — Varsa, şu anda istifa ederim milletvekilliğinden. 
BAŞKAN — Sizin gibi değerli bir arkadaşımızı, öyle şartlandırmaya gerek yok; yani, ö 

noktaya çekmek istemem ben. 
ALİ ESER (Samsun) — Bu arkadaşımız burada "suçlu" dediği anda ben el kaldırdım; 

ama, siz bakmadınız bana... 
BAŞKAN — Ben bir yanlışlık yapmış olabilirim... 
ALİ ESER (Samsun) — "Türkiye, düşmanlarının lafıyla" ifadesini burada kimse söy

leyemez. ' . 
BAŞKAN r— Bir grup sözcüsü olduğu için, ben onu söylemedim. Arkadaşımız, Sosyalde-

mokrat Halkçı Parti Grup Sözcüsüdür. Onun için söylemedim; ama, mecbur kaldım, dışarıda
kiler başka ne söylüyor diye. 

NABİ SABUNCU (Denizli) — Sayın Başkan... 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kalemli. , 
Sayın Kalemli daha önce de birkaç defa söz istemişti; ama, ben, oturumu yöneten Başkan 

olarak, söylemem gerekenleri ve düşündüklerimi söylemek istediğim için söz verememiştim. 
Buyurun efendim. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, işaret buyurduğunuz hususta sizinle 

mutabık olduğumu, arkadaşımla mutabık olmadığımı; öncelikle, Anavatan Partisi Grubu Baş-
kanvekili olarak ifade etmek istiyorum. . 

İkinci olarak da, Sayın Hatip konuşurken, eğer yanlış tespit etmediysem, partimle ilgili 
olarak, "12 Eylül rejiminin eksikliklerini kapatan Anavatan Partisi" ve ayrı bir cümlesinde 
de, "12 Eylülün uzantısı olan Anavatan Partisi" ifadelerini kullandılar ve Partime, dolayısıyla 
Grubuma aşağılayıcı ifadelerde bulundular. 

Bunun doğru olmadığını biliyorum. Bunu, protesto etmek ve düşüncelerimi ifade etmek 
için İçtüzüğün 70 inci maddesine göre söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Efendim, müsaade ederseniz, bir de müracaat etmiş diğer arkadaşlarımın 
görüşlerini alayım. 

Buyurun Sayın Sabuncu. 
NABt SABUNCU (Denizli) — Sayın Başkan, gecenin bu saatinde yapılan bu çalışmaya 

saygı duymamak mümkün değil; ancak, bu, hakikaten çok ağır ve haksız ifadenin, yani "suç
lu ülke, suçlu parlamento" ifadesinin zabıtlardan çıkarılmasını teklif ediyorum. Usulümüz bu
na uygunsa, oylamaya da ihtiyaç varsa, o yola müracaat edilmesini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, maalesef, bizim tutanak sistemimizde bu imkân yok. Daha önce 
de, başka vesilelerle, bu gibi öneriler geldi, bu gibi zaruretlerle karşılaşıldığı; fakat, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin tutanak sisteminde, ne olursa olsun, zabıttan çıkarma diye bir imkân 
yok. 

NABt SABUNCU (Denizli) — Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Rica ederim. 
Buyurun Sayın Karakaş. 
ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, şimdi arkadaşımız Türkiye'de yapılan 

üç darbeyi birden kınadı, hiç ayırım yapmadı. Bir kere, bunu görmüyor arkadaşlar. Demokra
silerde darbe yapmak, zor kullanmak, parlamentoyu feshetmek bir demokrasi suçudur. Söyle
diği bu. 

ALt ESER (Samsun) — Tamam; ama, öyle söylemiyor, "ülke suçludur" diyor. 
ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Bir dakika... 
Şimdi, genel olarak anlattıkları bu; yani bir demokrasi hedeflendiği zaman insanların sa

vunacağı şeylerin hepsi ortada; ama, siz meseleyi uzattınız, bir tek kelime üzerine... 
BAŞKAN — Uzattım mı!.. 
ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Evet, bir tek... 
BAŞKAN—Bu meseleyi ben kıyamete kadar uzatırım! 
ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Müsaade edin, müsaade edin efendim, ben de ko

nuşayım. 
Bir tek kelimesine taktınız... Bu Parlamento, bugün içinde oturduğumuz Parlamento suç

lu, demiyor arkadaşımız; diyor ki, "Bundan sonra askerî darbeler yapıldığı zaman, ben istiyo
rum ki, bu darbelere karşı halk iradesine dayanan parlamentolar dirensin; bunun, dünyada 
örnekleri vardır." (Gürültüler) Müsaade edin, müsaade edin... 

Sayın ANAP sözcüsü söz alırsa, ben de söz alıyorum; çünkü... 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Niye?.. 
ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Müsaade edin efendim. 
BAŞKAN — Ediyorum efendim; buyurun. 
ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — 12 Eylül, uydurma bir Danışma Meclisi kurmuştur ve 

bu uydurma Danışma Meclisi uydurma bir Anayasa yapmıştır. 
BAŞKAN — Şimdi, onu sonra söylersiniz... Söz isteyebilirsiniz... 
ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Uydurma yasalar yapmıştır... 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — O Anayasayla buradasınız!.. 

— 153 — 



T.B.M.M. ' B : 39 .11 . 12 . 1992 O : 3 

ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — ANAP, bunları muhafaza etmiştir... 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Saygılı olun biraz. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... Sayın milletvekilleri... 
HALÎT DUMANKAYA (istanbul) — 1960 ihtilalinde sokaklara dökülen sen değil misin? 
BAŞKAN — Tamamlayın lütfen. 
ERCAN KARAKAŞ (istanbul) — Müsaade edin. 
BAŞKAN — Ediyorum efendim; buyurun. 
ERCAN KARAKAŞ (istanbul) — Bu Hükümet, programında, bu Anayasayı da buna bağlı 

olarak çıkarılan bütün yasaları da değiştireceğini yazmıştır. ANAP'in sekiz yılda yapmadığını 
yapmak için yola çıkmıştır. Ne için söz veriyorsunuz ANAP sözcüsüne?.. 

BAŞKAN — Meclisi siz mi yöneteceksiniz?!. 
ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Ayrıca, sizin... 
BAŞKAN — Şimdi, Sayın Karakaş, bir şey söyleyeyim : Yerinden sözün bir çerçevesi var

dır. Siz şimdi benim yerime oturdunuz, Meclisi yönetiyorsunuz! 
ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Ama, siz de bir saattir, konuşmacı kadar konuştunuz! 
BAŞKAN — Efendim, ben size bir şey söyleyeyim : Ben bu iş için, ölünceye kadar konu

şurum da, tartışırım da, savunurum da... 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Bravo Başkan, 
BAŞKAN — Şimdi, müsaade buyurun. 
Sosyaldemokrat Halkçı Partinin Grup sözcülüğünü verdiğiniz, yüksek tahsil yapmış bir 

değerli milletvekilinin tekrar tekrar söylediği ve kimseye anlatamadığı sözlerini, siz izah etmek 
mecburiyetini hissediyorsunuz! 

O arkadaşımız aciz mi? O arkadaşımız, iki cümlenin, ne olduğunu söyleme kabiliyetin
den, tecrübesiden, bilgisinden mahrum mu ki, bu telaş içindesiniz?! 

ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, telaş içinde falan değilim. 
BAŞKAN — Sonra, bir şey daha söyleyeyim : Burada her şeye müsaade ederim; ama, me

seleyi, Anavatanla, partilerle, iktidarla falan karıştırmanıza müsaade etmem. 
Anavatana istediğiniz her şeyi söyleyebilirsiniz... " 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Biz onun cevabını veririz. 
BAŞKAN — iktidar - muhalefet kavgasını istediğiniz gibi yapabilirsiniz; burada darbeler 

aleyhinde her şeyi, işkence aleyhinde her şeyi, cezaevlerindeki yaşam aleyhinde her şeyi, her 
şeyi söyleyebilirsiniz. Ben onları karıştıracak ve karıştırtacak kadar amatör değilim. Karşımda
ki adam, Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içindeki bu ülkeyi, tekrar tekrar, "suçlu ülke" 
diye ve içinde bulunduğumuz, bulunmaktan da şeref duyduğumuz, bu manada da, ülkeye, bu 
bulunmanın vbir güvence olduğuna inandığımız bu Meclise de "suçlu Parlamento" demiştir 
arkadaşlar; dememiş midir?! (ANAP sıralarından alkışlar) 

ERCAN KARAKAŞ (istanbul) — Bu Parlamentoya bir şey dememiştir. 
BAŞKAN — Sonra, Anavatan Partisi Grubuna söz verip vermeme konusunu ben takdir 

ederim. 
Ve arkadaşımız şunu da ilave etmiştir... J 
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ERCAN KARAKAŞ (istanbul) — Peki Sayın Başkan, bu ülke işgal altında mıdır?.. Siz 
dün niye sonuna kadar müdahale etmediniz?.. 

CELAL KÜRKOĞLU (Adıyaman) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Efendim, sonuna kadar müdahale ettik, hiçbirinizin edemediği kadar ettik. 
ERCAN KARAKAŞ (istanbul) — Çifte standart uyguluyorsunuz... 
BAŞKAN — Hepinizin sustuğu yerde, bugün olduğu gibi, ilk müdahaleyi ben yaptım. 
CELAL KÜRKOĞLU (Adıyaman) — Sayın Başkan, izin veriyor musunuz?.. 
BAŞKAN — Hepinizin tatmin olduğu yerde, yine artı müdahaleyi ben yaptım. Hepinizin, 

"tamam, devam edelim" dediğiniz yerde, yineleyerek, yenileyerek, işgal olayını benimsemedi
ğimi, doğru bulmadığımı, haklı bulmadığımı ben vurguladım. 

Ben açık vermem; çünkü samimiyim. Arkadaşımız deyiverseydi ki, "Sayın Başkan, 'suçlu 
ülke' demedim, ülkede suçlular var, ülkede suç işlenmiştir" tamamdı. Ben, arkadaşımızı kova
layan, yakalayan, sıkıştıran değilim; arkadaşımıza yol açan, ışık tutanım; ama arkadaşımız de
di ki : "Ne derseniz deyin, inançlarımı değiştiremezsiniz." 

VI. — SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam) 

5. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu'- : 

nun partisine sataşması nedeniyle konuşması 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kalemli. 
Anavatan Partisi Grup Başkanvekiline niçin söz verdiğimi de söyleyeyim : Değerli arkada

şım -tutanaklarda da görebilirsiniz, dinleyenler de şahittir, elindeki yazılı metinde de mevcuttur-
Anavatan Partisinin manevi şahsiyetine, alenen ve sarahaten... 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) Hakaret etti. 
BAŞKAN — Bunu yaptığı için, Grup Başkanvekilinin müracaatı üzerine kendisine söz 

veriyorum. Sosyaldemokrat Halkçı Partiye böyle bir şey vaki olduğunu iddia ederseniz, tabia
tıyla, zatı âlinize de söz veririm. 

Buyurun Sayın Kalemli. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gecenin bu saatinde, bir bütçe müzakeresi eşhasın

da, böyle bir münakaşa içerisinde huzurunuza gelmek istemezdim; ama, ne yazık ki, biraz ön
ce konuşan ve Grubu adına konuştuğunu ifade eden Sayın Sözcü, Meclis Başkanvekilimizin 
bütün iyi niyetli gayretlerine rağmen, belki, "bir sürçü lisan olarak söyledim" diyebileceği bir 
cümleyi düzeltmeme hususunda ısrarlı olunca, bir parlamenter olarak, bundan büyük azap 
duydum. En azından, böyle bir sözün, bu ülkeye, bu Parlamentoya yakışmadığını ve Sayın Ali 
Eser'in de oradan biraz önce ifade ettiği gibi, "dışarıdakilerden ne farkımız olacak, ne farkı
mız vardır!" cümlesine, bütün yüreğimle katıldığımı ifade için huzurunuza geldim ve söz aldım. 

Muhterem milletvekilleri, yurt dışında, bizim hakkımızda ileri geri sözler söyleyen parla
menterler de aynı ifadeleri kullanıyorlar. 

ALt ESER (Samsun) — Daha hafif kullanıyorlar;.. 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Belki daha hafif kullanıyorlar, doğrudur Sayın Eser. 

Kendileriyle beraber uzun süre Avrupa Parlamentosunda çalıştık; bunları işittik, duyduk, 
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mücadelesini verdik; ama, kendi Parlamentomda, kendi ülkemde, kendi Meclisimin çatısı al
tında bir sayın grup sözcüsü çıkıp da, "bu ülke suçludur, bu Parlamento suçludur" derse, ben 
burada, bir milletvekili olarak ve bir grup başkanvekili olarak sessiz kalamam arkadaşlar. (ANAP 
ve DYP sıralarından alkışlar) Hiçbir parlamenterin de sessiz kalmasını arzu etmiyorum. 

Sayın Karakaş, burada bir talihsizlik örneği olarak çıktı, tavzih etme gereğini duydu; et
medi de. 

Sayın Karakaş Siz bir grup başkanvekilisiniz, bu görevi bu arkadaşınıza vermişsiniz; eğer 
arkadaşınız bir hata yaptıysa, onu düzeltmek sizin göreviniz değil; çıkar burada medenice, "ben 
bir hata yaptım, bunu düzeltiyorum" diyebilirdi. Dunu dahi yapmadı. Siz neyi müdafaa edi
yorsunuz Sayın Karakaş? v 

O zaman şunu söyleyin, deyin ki : "O görüşler, o arkadaşın şahsına aittir, Grubumuzu 
bağlamaz" Hakikaten, bağlamasın. Eğer Grubunuzu bağlarsa, biz bundan üzüntü duyarız, 
inanın üzüntü duyarız. - ' 

Muhterem milletvekilleri, bu itamı şiddetle reddediyorum. Bu ülke, beşyüz yıl önce, insan 
haklarının en güzel örneklerini bu dünyaya vere vere gelmiş. Bosna-Herkes'te, Azerbaycan'da 
katliamlar yapılırken, bütün dünya ülkeleri buna sessiz kalırken, bu ülke, insanlığın en güzel 
örneklerini, bu Meclisteki bütün milletvekilleriyle haykıra haykıra ve bu dünyanın yüzüne çar
pa çarpa gelmiş. Eğer insanlık hakkıysâ, biz bunu başka ülkelerden, başka devletlerden çok 
önce yerine getirmişiz, bütün dünyayı karşımızda selama durdurmuşuz; siz neden bahsediyor
sunuz Allah aşkına!.. 

Burada, 1960 ihtilalinden sonra olan olaylara temas ettiniz. Hepimizin yüreği yaralıdır 
o konuda; ama, o olaylar olurken, eskiden mensubu olduğunu söylediğiniz, onun devamı ol
duğunu söylediğiniz partilileriniz ne yapıyordu acaba? 

İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — Onlara sataşma. 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Karıştırmıyorum efendim, sizi karıştırmıyorum; yanlış 

anlamayın sözümü. 
İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli)— Geri alsözünü! 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Burada, Sayın Mendereslerin, Sayın Polatkanların 

mezarlarını biz naklettik; iadei itibar varsa biz verdik; ama, bu Mecliste hepimiz birden yaptık 
bunu, hepimiz birden sahip çıkıyoruz; Doğru Yoluyla, ANAP'ıyla, SHP'siyle hepimiz birden 
yaptık diyoruz, biz böyle düşünüyoruz. Bu millete, bu devlete hizmet eden devlet adamlarına, 
hizmet yaptıksa, bu Meclis yaptı diyoruz. Siz bu Meclisi nasıl suçlu ilan edersiniz? Hiç mi yü
reğiniz sızlamaz?,. 

Muhterem milletvekilleri, bu konuda daha fazla yara açmak istemiyorum, yeterince yara 
açıldı bu gece, bu Mecliste. Umarım ki, arkadaşımız, bunu hâlâ tavsih eder, hâlâ sözünün yan
lışlığını gelir bu kürsüden söyler diye ümit ediyorum. 

Gelelim ikinci konuya : Benim Partimi, 12 Eylül rejiminin eksikliklerini kapatan, 12 Eylül 
rejiminin devamı ve uzantısı olan bir parti olarak niteleme hakkını size hangi kanun, hangi 
kaide, hangi düşünce cesaretle veriyor, anlamıyorum. Eğer, 1982 Anayasasını kastediyorsanız, 
o Anayasaya -şöyle veya böyle münakaşa ederiz, o münakaşanın içinde biz de oluruz da- bu 
millet yüzde 92 kabul oyu verdi ve siz, o Anayasanın getirdiği düzen içerisinde bu milletvekilli
ğini yapıyorsunuz. Onu da mı inkâr edeceksiniz? 
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Bakınız, hepimiz Anayasanın eksikliklerini burada söyledik, bizim Grubumuzun sözcüsü 
de söyledi, diğer sayın grupların sözcüleri de söyledi, "gelin, bu Anayasayı düzeltelim" dendi. 
Hatta, Doğru Yol Sözcüsü dedi ki, "hep askerler Anayasa yapmasın, bir de siviller Anayasa 
yapsın.*' Alkışladık hep beraber. Bu söz söylenir, bu sözü söylemek ayrı şey; ama, o Anayasa
nın kaideleri içerisinde seçilip geldiğiniz şu Mecliste, bugün için o Anayasaya sahip çıkmak 
ayrı bir şeydir. Buna sahip çıkmak zorundayız. O Anayasaya göre yemin ettik burada. Siz aya-

. ğınm mı kaldırdınız; hayır. O Anayasanın eksikliklerini söyleriz, hatalarını söyleriz, düzeltil
mesi gerektiği noktaların altını çizeriz; ama, sahip çıkarız, yemin ettik ve siz, o Anayasa saye
sinde burada oturuyorsunuz. 

Bakınız, "demokratikleşme, demokratikleşme" diye bir şey tutturdunuz. Demokratikleş-
meyse, onun çok güzel örneklerini biz iktidarımız süresinde verdik. Belki eksiktir, o eksiklikle
ri de bu Koalisyon tamamlasın, biz memnuniyetle destek oluruz; ama, yıllardır bu ülkede kav
gası yapılan bir 163'ü, bir 141'i, bir 142'yi benim İktidarım ortadan kaldırdı. Biz, bu ülkeyi, 
bir sıkıyönetim rejiminde teslim aldık; sıkıyönetim rejimini biz kaldırdık. Evet, bazı noktalar
da olağanüstü hal rejimini uyguluyoruz; beğenmiyorsanız, getirin alternatifini, onu da siz kal
dırın; alkışlayalım. 

Sadece bununla kalmadık, "işkence, işkence" diye her kürsüye çıkışınızda bir demagoji 
edebiyatı tutturup gidiyorsunuz... işkenceyi kınayan her iki uluslararası sözleşmeyi de, bu Meclise 
benim iktidarım getirdi ve bizim zamanımızda tasdik edildi. Bunlar az şey midir sayın millet
vekilleri?.. Hiç de az şey değildir, hiç de az şey değildir ve eğer insanlıktan bahsedeceksek, in
san haklarından bahsedeceksek, Kuzey Irak'ta göçe tabi tutulup ülkemiz sınırları içerisine gi
ren o insanlara yaptığımız iyilikleri de burada söyleriz; Afganistan'dan ülkemize göç edenleri 
de söyleriz; Trakya'dan ülkemize göç edenleri de söyleriz; onlara, bu millet olarak, bu devlet 
olarak, bu Meclis olarak yaptığımız iyi şeyleri de sayarız; ama, şu iktidar yaptı, bu iktidar yap
tı diye, insanoğluna yaptığımız iyiliği, getirip burada kimsenin kafasına kakmayız. İşte bu, en 
büyük insanlık ayıbıdır. 

Muhterem milletvekilleri, fevkalade üzgünüm, fevkalade ıstırap içindeyim ve sayın millet
vekili arkadaşımızdan tekrar istirham ediyorum; gelsinler bu kürsüye, yaptıkları bu hatayı ta
mir etsinler ve sayın grup başkanvekillerinden de, o partinin grup başkanvekillerinden de istir
ham ediyorum, yanlış bir şeyi müdafaada daim olmayınız. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kalemli. 
ERCAN KARAKAŞ (istanbul) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Karakaş. 
ERCAN KARAKAŞ (istanbul) — Sayın Başkan, Grup Başkanvekili olarak; söz istiyo

rum; 7 kere ismimi söyledi... 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sizi müdafaa ettim... 

, ERCAN KARAKAŞ (istanbul) — "Çıkıp kürsüde insan hakları edebiyatı yapıyorlar" 
dedi, 7 kere ismimi kullandı, bana görevimi hatırlattı; onun için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, görevinizi hatırlatmış olması ya da 7 kere... 
ERCAN KARAKAŞ (istanbul) — Sayın Başkan, 7 kere ismimi kullandı; ben açıklama 

yapmak istiyorum; lütfen!,. ' , ~" " • 
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BAŞKAN — Efendim.'siz sözünüzü bitirdiniz, ben başlayacağım... Bitmediyse buyurun. 

ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Ben söz istiyorum! 

BAŞKAN — Sözü, şu ortamda, hangi maddeye, hangi usule, neye dayanarak istediğinizi 
izah etmek, sizin yükümlülüğünüz... Başkan sorar... 

ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — tzah ediyorum, dinleyin... 

BAŞKAN — Buyurdunuz ki, "adımdan 7 defa söz etti." Adınızdan hakaretle, adınızdan 
yanlış, adınızdan çirkin söz ettiyse, bunu söylüyorsanız, düşünürüz. 

ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Onu söylüyorum;.. 

BAŞKAN — Ama, adınızı 7 kere zikretmiş olması, bir sebep değildir. 

ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Müsaade edin, açıklayayım efendim, bize birtakım suç
lamalar yaptı. 

BAŞKAN — Ne yaptı?.. 
ERCAN KARAKAŞ (İstanbul)—"Türkiye'yi suçlu gösteriyorsunuz" dedi, "insan hak

ları ihlali yapıyorsunuz" dedi, "dışarıdakiierin ağzıyla konuşuyorsunuz" dedi... 

BAŞKAN — Öyle demedi. 
ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Bunları söyledi efendim. 

BAŞKAN — Şimdi, sizin dedikleriniz zapta geçiyor, Sayın Kalemli'nin dedikleri de geçti, 
benim dediklerim de geçti; zabıtları getirtiriz. 

Şimdi, siz, şu noktalardan ısrarlısınız : Diyorsunuz ki, "Bize, dışarıdakiierin ağzıyla ko
nuşuyorsunuz dedi." "Siz" derken, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili olarak 
konuşuyorsunuz... 

ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Grup adına konuşuyorum. 

BAŞKAN — Evet... 
"Sayın Kalemli dedi" diyorsunuz, değil mi? 

ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Evet... Grup adına. 

BAŞKAN — Evet efendim, biliyorum, Grup adına söylüyorsunuz ve Grup Başkanvekilisiniz. 
Söylediğiniz noktanın biri bu : "Dışarıdakiierin ağzıyla konuşuyorsunuz dedi" diyorsunuz. 
Sonra efendim?.. 

ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Grubumuzu suçluyor efendim. 

BAŞKAN — Efendim, suçluyor da ne diyor? 

ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — İşte, Grubumuzu suçluyor. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Hayır efendim, öyle bir şey söylemedim; Sayın Ali 

Eser Beyefendinin cümlesine atfen konuştum, Gruplarını suçlamadım. 

ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — tzah edeyim efendim : "Grubun sözcüsü" demiştir ve 
ben de Grubum adına konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — "Grubun sözcüsü" dediği zaman, -müsaade buyurun- yalan mı söylüyor?.. 
Grubun sözcüsü değil mi? Ben ne olarak davet ettim kendilerini? 

ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, ben, açıklama yapmak istiyorum... 

158 



T.B.M.M. B : 39 11 . 12 , 1992 0 : 3 

BAŞKAN — Efendim, açıklama yapmak istemeniz yetmez. Açıklama yapma hakkını ka
zandığınızı izah etmeniz gerekir. 

ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — İzah ediyorum... 
BAŞKAN — îzah olarak, "Grup sözcüsü dedi" diyorsunuz. O, sebep değil ki! 
ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Grubu suçlamıştır, Grubu... 
BAŞKAN — Ne demiş suçlamış, ne demiş? 
ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Grubumu suçlayarak, "Dışarıdakilerin ağzıyla 

konuşuyorlar" demiştir. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, tekrar ifade ediyorum, Gruplarını suç-

Iamadım. 
ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Bu bakımdan, açıklama yapmak istiyorum... 
BAŞKAN — Şimdi, efendim, bakın... 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, tekrar ifade ederek söylüyorum, Grup

larını suçlamadım; Sayın Ali Eser Beyefendinin, oradan söylediği cümleye atfen söyledim, Grup
larını suçlamadım. 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Ne farla yar?.. 
BAŞKAN — Sayın Kalemli, işittiğiniz gibi, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunu suçla-

madığını tekrar tekrar ifade ediyor; ama bu ifadesine rağmen suçlama kabul edilebilecek bir 
beyan varsa tutanakta, ben size söz veririm; ama değilse, Sayın Karakaş, sizin ifade ettiğiniz 
o sebeplerle söz hakkınız doğmaz. Yani, nedir ifade ettiğiniz sebep; "Sözcümüze, Grubumu
zun sözcüsü diyor" diyorsunuz... Doğru! Veya diyorsunuz ki... 

ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Onu demiyorum sadece; yapmayın Allah aşkına! 
BAŞKAN — Neyi diyorsunuz peki? 
ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Dinleyin bir dakika o zaman. 
BAŞKAN — Dinliyorum, buyurun efendim. 
ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Birincisi, "Grubunuz, dışarıdaki insanların ağzıyla ko

nuşuyor; Grubunuz, bu ülke suçludur diyor" diyor. Yani, Grubumun bu konudaki görüşlerini 
açıklamama niye müsaade etmiyorsunuz? 

BAŞKAN — Şimdi, niye etmediğimi söyleyeyim. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkanım, benim öyle bir ifadem yok. 
BAŞKAN — Şimdi, Sayın Kalemli buraya çıktığı zaman... 
ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Niçin söz aldı Sayın Kalemli; bende size onu soruyo

rum? Acaba sataşma var mıydı? 
BAŞKAN — Tabiî, söyleyeyim Sayın Karakaş; bunları yavaş yavaş öğreneceksiniz; yani, 

kusura bakmayın... 
ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Sayın Kalemli'ye niçin söz verdiniz?.. 
BAŞKAN — Şimdi, bakın, nöbetten midir, ne sebeptendir, bilmiyorum; ama, Sayın Gür-

kan, zatı âlinize göre biraz daha deneyim ve birikim sahibi bir Grup Başkanvekili olarak bu 
noktada müdahale etseydi, bana daha başka şeyler söylerdi ve ben de ona, zatı âlinize yaptı
ğım gibi değil, söylediklerine göre şeyler söylerdim. 
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Şimdi, sizin söylediklerinizin içinde hukuk yok, usul yok, somut bir şey yok. Siz, ancak 
bana kızıyorsunuz... 

ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Niçin Sayın Kalemli'ye söz verdiniz? 
BAŞKAN — Bakın, Sayın Gürkan'a sorun, Kalemli'ye niye söz verdiğimi söyler. 
ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — "Grubuma sataşma oldu, ANAP, 12 Eylülün devamı 

dediler, cevap vereceğim" dedi. 
BAŞKAN — Tamam, o zaman niye soruyorsunuz... İşte bunun için söz verdim. 
ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Grubumuzu suçladı, ben de yanıt vereceğim. 
BAŞKAN — Efendim, size kim sataştı, onu söyleyemiyorsunuz ki! 
ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Sayın Kalemli sataştı. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Efendim, daha önce de suçlamadığımı ifade ettim. 
BAŞKAN — Ne dedi? 
ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Başkan, kaçıncı defadır soruyorsunuz; Allah aşkına! 
BAŞKAN,— Sayın Karakaş, bir şey söylemiyorsunuz ki; onun için soruyorum. 
Efendim, ben sataşma olmadığı kanaatindeyim; ısrar ediyor musunuz? 
ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Ediyorum. 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Karakâş'ın bu beyanları karşısında kendisine sataşma olma

dığı düşüncesindeyim. İsrar ettiği için Genel Kurulun oyuna sunmaya mecburum : Sataşma 
olduğunu kabul edenler işaret buyursun... 7 kişi. Sataşma olmadığını kabul edenler işaret bu
yursun... 17 kişi. Sataşma yokmuş efendim. 

ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Tebrik ederim Başkan, bravo (!) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. . ' • . • • ' 
ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Çok eşit davranıyorsunuz! 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — İçtüzük gereği efendim. 
BAŞKAN — Efendim, bu konuyu, müsaade ederseniz, kapatıyoruz; bütçe görüşmelerine 

devam ediyoruz. 
ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Efendim, Kalemli'ye söz verdiniz; oysa Sayın Kalem-

li'den önce söz istemiştim... 
BAŞKAN — Efendim, beni Kalemli yönetmez! Sayın Kalemli, benim Grup Başkanveki-. 

limdir, saygım vardır; ama burası gruba tabi bir yer değildir. 
ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, polemik yapıyorsunuz; fırsat kollu-

yorsunuz... > 
BAŞKAN — Hayır efendim, burası Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığıdır, Sayın Ka

lemli ile de organik bir bağım yoktur, tıpkı zatı âlinizle olmadığı gibi. 
CELAL KÜRKOĞLU (Adıyaman) — Sayın Başkan, söz istiyorum, lütfen... Konuşmak 

zorundayım. 
BAŞKAN — Sayın Kürkoğlu, konuşmak zorunda değilsiniz... 
CELAL KÜRKOĞLU (Adıyaman) — Burada hakaret edildi bana. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya)— Kim hakaret etti? 
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BAŞKAN — Kim hakaret etti?.. (SHP ve DYP sıralarından gürültüler) Kim hakaret etti?.. 
MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN (Balıkesir) — Sen 450 kişiye burada hakeret ettin Türk 

Milletine hakaret ettin! 
BAŞKAN — Siz burada... (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 
CELAL KÜRKOĞLU (Adıyaman) — Devletle bunun ne ilgisi var?.. Benim sözlerim sap

tırılıyor burada; yanılş anlaşılma var. 
BAŞKAN — Siz burada... 
CELAL KÜRKOĞLU (Adıyaman) — Ben burada, 27 Mayıs 1960'da Adnan Menderes'i 

idam eden, idam ettirilirken bu Meclisi terk eden Parlamento suçludur, 12 Martta bu Meclisi 
terk eden Parlamento suçludur, 12 Eylülde bu Parlamentoyu terk eden 3 tane generale teslim 
olan bu Parlamento suçludur, dedim. • 

BAŞKAN — Sayın Kürkoğlu, bak, bu eylemdir!.. Bu, konuşma değildir; bu, açıklama 
değildir; bu eylemdir. Eğer askerî müdahaleyi, eğer 27 Mayıs'ı, eğer rahmetli Menderes'i, Zor-
lu'yu, Polatkan'ı konuşacaksan; benim dört sene evvel yaptığım bir konuşma var, onu oku; 
hem titrersin hem ağlarsın hem aydınlanırsın. Dört sene evvel ben burada konuştuğum zaman 
bu avizeler sallandı... Biz o davaların öyle imanlı sahipleriyiz. 

Ama, şimdi, sen burada... 
CELAL KÜRKOĞLU (Adıyaman) — Ben burada sadece ve sadece askerî darbelere ses 

çıkarmayan Parlamentoları ve parlamenterleri suçladım ve siz, ANAP'ın üyesi olabilirsiniz; 
ama şu anda, Meclisin Başkanı olarak tarafsız olmak zorundasınız. 

BAŞKAN — Efendim, tarafsızım; ama, Türkiye'den ayrılamam. Parlamentodan ayrıla
mam, haktan ayrılamam. Ben sizi, yanlış anlaşılma olmasın diye, daha yazılı metninizin ba
şında uyardım; ama aynen bir daha okudunuz. Onu da bırakın; sonra, karşılıklı konuştuk ar
kadaşlarımızın huzurunda ve siz konuşmanızın sonunu şöyle bağladınız : "Bu ülke suçlu ülke
dir, bu Parlamento suçlu Parlamentodur ve benim inançlarımı değiştiremezsiniz." 

MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN (Balıkesir) — 27 Mayıs, geçmişte, Doğru Yol Partisine, 
Adalet Partisine ve Demokrat Partiye karşı yapılmıştır; SHP'ye karşı CHP'ye karşı yapılma
mıştır; onların devamı olan bizlere karşı yapılmıştır. 

BAŞKAN — Efendim, burada başka bir şey var... 
Değerli arkadaşlarım, izin verirseniz, bu konuyu... 
İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — Bizi de karıştırıyor... 
BAŞKAN — Sayın Gürpınar, izin verirseniz bu konuyu kapatıyoruz. 
Yalnız, arkadaşlarım (SHP ve DYP sıralarından gürültüler) bir konuda müsterih olmalı

dırlar; hangimiz ne söyledikse burada var. 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Sayın Başkan, sözünü tavzih etmek istiyor... 
BAŞKAN — Efendim, ne tavzihi?.. Herkesin söylediği burada var; eksiği varsa, yarın, 

basın yoluyla açıklarlar. Burada sabaha kadar bunu tartışacak halimiz yok. 
Şimdi, Anayasa Mahkemesi bütçesi üzerinde, şahsı adına, Erzurum Milletvekili Oktay öz-

türk; buyurun... , ^ 
AHMET SJ^YIN (Burdur) — Sayın Başkan, bir konuya açıklık getirmek istiyorum... 
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BAŞKAN — Efendim, hatibi davet ettim; varsa müracaatınız sonra düşüneyim. 
Değerli arkadaşlarım, Sayın Kürkoğlu da dahil, herkes müsterih olsun; burada her şey tu

tanaklara geçiyor. Yanlış anlama varsa, eksik anlama varsa, çarpıtma varsa, yarın herkes onla
rı alır, sakin bir ortamda, serin kafayla gereken açıklamasını yapar. V 

AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) — Amacını aşan bir ifade olduğunu söylüyor, Sa
yın Başkan... 

BAŞKAN— Efendim, yani, şimdi... 

GELAL KÜRKOĞLU (Adıyaman) — Sayın Başkan, siz benim sözlerimi saptırıyorsunuz. 
Siz, ANAP'ın üyesi olabilirsiniz, 12 Eylülden sonra doğan ANAP'ın üyesi olabilirsiniz; ama, 
benim sözlerimi saptırarak arkadaşlarımı bana karşı kışkırtıyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Kürkoğlu, tutanakları okuduğunuz ve size ne kadar nezaket gösterdi
ğimi ve sizi nasıl kolladığımı öğrendiğiniz zaman mahcup olursunuz. 

CELAL KÜRKOĞLU (Adıyaman) — Ben asla Parlamentoyu ve parlamenterleri suçla-
madım; askerlere ses çıkarmayan parlamenterleri suçladım. 

BAŞKAN — Okuduğun zaman, eğer bu lafların öbür ayıplarını temizliyorsa, gönlün ra
hat eder; temizlemiyorsa, benden de gelir özür dilersin. 

CELAL KÜRKOĞLU (Adıyaman) — Benim gönlüm rahat; ama o militarist Anayasanın, 
o militarist baskının sonucu olan, 12 Eylülü doğuran sizin partiniz dağılacak; sizin gönlünüz 
rahat değil. ' . ' 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Hâlâ hakaret ediyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Size sadece teessüf ediyorum ve size sağlık diliyorum. Sizi, bunun ötesinde 
muhatap almıyorum. 

Buyurun Sayın Öztürk... 

CELAL KÜRKOĞLU (Adıyaman) — Benim yaşım size saygılı olacak kadar genç... 

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

/. — 1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıla
rı ile 1991 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarı
ları (1/460, 1/461; 1/439, 3/649; 1/440, 3/650) (S. Sayıları : 211,212, 223, 219) (Devam) 

D) ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (Devam) 

1, — Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 1993 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Öztürk. 

OKTAY ÖZTÜRK (Erzurum) — Sayın Başkan, bu ülkeye "suçlu ülke" suçlamasını, Türk
iye'yi bölmek isteyen bölücüler ile PKK'nın kravatlıları ve emperyalist ülkelerin parlamenter
leri yapmıştır. Söz konusu parlamenter, hem Anayasaya uygun olarak burada yemin edecek 
hem de, biraz önce çıkıp bu milleti suçlayarak; "suçlu ülke" tabirini kullanacak... '. <• 

Bu ikiyüzlülüktür; bu, milletin büyüklüğünü, erdemlerini idrakten yoksun bir halin ter
cümesidir. Bu durumu kınadığımızı, Yüce Milletin huzurunda belirtmek istiyorum. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 
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Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; Anayasa Mahkemesi bütçesi üzerinde ki
şisel görüşlerimi arz etmek üzere huzurunuzdayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum, 

1993 yılı bütçe görüşmeleri içinde Anayasa Mahkemesi bütçesinin görüşüldüğü bugün, ül
kemizde ne yazık ki, halen zeminine oturtulmamış, devam eden tartışmalar arasında sık sık 
değiştirilmesinin gündemde yer aldığı bir Anayasa var ve ne yazık ki, bir türlü sivil iradeyle 
değiştirilmesi nasip olmamış, ihtilaller sonrası değiştirilmiş, hatta ihtilallerle değiştirilmesi tea
mül haline gelmiş, bazen bedenimize dar geldiğini, bazen ise geniş dikildiğini iddia ettiğimiz 
bir Anayasa. . 

İngiltere'de halen meriyetteki anayasanın yazılı bir anayasa olmadığının, teamül ve gele
neksel olarak geçmişten bu yana devam ettiğinin; ama, değiştirilmesinin veya ihlalinin ihtimal 
olarak dahi düşünülmediğinin izahı karşısında, bizde sık sık anayasa ihlallerinin olduğunu na
sıl anlatsak acaba? 

İkiyüz yıllık Virginia Haklar Beyannamesi, yaratıcıdan, yaratıcıya borçlu olduğumuz iba
det ödevinden, Hıristiyanî sevgiden, iyilikten, sabırdan bahsederken; İsviçre Anayasası "Kadi
ri mutlak Allah'ın adıyla" diye başlarken; Alman Anayasası önsösünde, "Tanrı önünde, Tanrı 
ve insanlar önünde, insanlık önünde sorumluluğumuzun bilincinde olarak, biz bu Anayasayı 
hazırladık"' diye övünçle bahsedilirken, bizim, laik Anayasanın şeklî laikliğini en büyük düs
tur edindiğimizi ve ne yazık ki, bunu dahi gerçek anlamda yorumlayamadığımızı nasıl anlat
sak acaba? 

Bu uzay çağının başlangıcında, tüm uluslar, görüş ve düşünce zenginliklerinin daha da 
artması görüşünü insanların özgür düşünce deryası içinde gelişimlerini sürdürebileceklerini kav
ramışken; bizde, düşünce zenginliklerinin ve milletine sevdalı olmanın eksantriklik olduğunun 
söylenebildiğini, Anayasal düzenin ve devletin en başındaki kişinin, önemli olmayan bir ihlal 
anlayış ve yaklaşımını, ne yazık ki, bu ihlalin, mecburî şartlar altında, bir defaya mahsus olsa 
dahi, devlet gökdeleninin temelindeki taşlardan birinin sökülmesiyle aynı olduğunu nasıl an
latsak acaba? 

Demokratik sistemlerin vazgeçilmez unsuru olan siyasî partilerin, her birinin devlet dü
şüncesini kendi görüşleri doğrultusunda gaspa hazırlandıkları kanaatine sıkı sıkıya sarılı olan 
bu tıyneti, kişilerin, müesseselerin, yetki ve görev sahiplerinin, tartışarak da olsa doğruyu bu
labilecekleri bir müşterekte bir araya gelebileceklerini kabul etmeyerek, insanların, müessese
lerin sıkı sıkıya çerçevesini çizdiğimizi, memura grev hakkı verilirse devleti batıracağına inanıl
dığını nasıl anlatsak acaba? 

Anlatamayız. Bu yüzyıl, insanın temel çıkış olarak kabul edildiği bu yüzyıl, artık safsata
larla, zincirlenmiş görüşlerle, körletilmiş ufuklar ve gözlere takılmış at gözlükleriyle, ulaşmak 
istediğimiz çağdaş nokta yarışına katılamayız. 

Bu bütçe görüşmesi vesilesiyle ben diyorum ki, "Anayasa değişikliği paketi hazırlıyoruz" 
diye bir yıldan beri hazırlanıp, sonuçta ortaya formalite değişiklik, talep ve görüşleriyle gelen
ler de dahil olmak üzere, hepimiz şapkalarımızı koyalım önümüze ve düşünelim. 

Çıkış noktası insan mı?.. Bunda müştereksek, maksadımız canlı aleminin en değerli yara
tığı insanın mutluluğu, gelişmesi için uygun şartların oluşturulması ise; insanın, düşünce dün
yasıyla, ailesiyle, soyuyla bir değer olduğu inancı içerisinde, sil baştan, bu çağa yaraşır hak, 
vazife ve yetkilerini düşünüp, tartışalım, insanımızı, dünüyle, bugünüyle, olması gereken yarı
nıyla, önümüze tüm değerleriyle koyalım. İnsanlarımızın inançlarından korkmayahm. Çünkü, 
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bizim insanımızın inancı, doğruluğu, komşunun külüne muhtaç olma gibi ulvî bir düşünce en
ginliğini, dünyada sınavda olduğunu ve bu sınavın iyilikle, temizlik ve dürüstlükle verileceğini 
anlatır. Bu inançlardan niçin korkalım ki... Bu düşünce zenginliğinden nasiplenmek durur
ken, kaçmayalım, bir düşünelim. 

Dünyada acaba, halkıyla çelişen, halkıyla çelişmeyi gelişmişlik sayan başka bir dünya devleti 
var mı bizden başka? Bu insanlar, tarih boyunca medeniyeti kendi ufuklarından dünya sema
larına doğurmuş, zayıfa kol kanat germiş, zalimin karşısında olmuştur. 

Bugün, kendilerine duyulan şükranın bayramlaşarak 500 üncü yılının kutlandığı, minnet
tarlık duygularının her yıl ilan edildiği başka bir millet var mıdır acaba? 

Anayasada kişi hakları, kişi hukuku yer alırken, o kişinin kimliğini, o kişinin dünyasını, 
arzularını görün ve bu gördüklerinizi anlatma ve bu anlatımı da bu millete layık olacak anaya
saya geçirin; tarihe övüncümüz olsun ve kişinin bu temel hak ve özgürlükleri, adalet ve insan
lık değer ve ölçülerine uygun, katı, kanun koyucunun bir daha değiştirme yetkisinin olmadığı; 
devletin yönünü dahi bu temel değerlerden başka değerlere, adalet temel ülküsü ve diğer temel 
değerler dizisinden dönüş yönünde değiştirilemeyeceği anayasa... 

tnsan hak ve özgürlükleri, kişilik haklarını üst seviyede koruyacak devlet organizasyonu 
zor olmayacaktır bundan sonra. Çünkü, devlet, varlığını borçlu olduğu bu insanlar topluluğu 
değerlerini görme gerçeğinden yola çıkılarak düzenlenmiş olacaktır. Artık bu noktada, TV ve 
radyo yayıncılığında olacağı gibi, tüm tekellerde tekelleşmeler kırıtabilecek, devlet, ferdin önün
deki tüm rekabet engellerini kaldıracaktır. 

Yasama, yürütme, yargı birimleri, temel çıkışlarının insan değeri ve bu değer, insanın do
kunulması mümkün olmayan temel hakları karşısında, en üst manada yerini alacaktır. Bırakı
nız insan vücuduna işkence edilmesini, başka bir canlıya dahi el uzatmanın işkence ve saldırı 
seviyesinde olmasının Önüne de böyle geçilecektir. O zaman, görüşüne değer verdiğimiz bu ka
mu, bu Meclis çatısı altında gerçek anlamda isteklerinin tartışıldığını, gerçek anlamda bir ana
yasa değişikliğinin olabileceğini ve bu değişikliklerde hedefin kendi mutluluğu olduğunu, ken
disinin tüm ailesiyle hedeflendiğini kabullenecektir. 

Sizin, anayasa değişikliği çalışmalarınız kamudan teşvik görürken, elbette ki, biz de sizin 
bu çalışmalarınıza, görüşlerimizle yardımcı olacağız ve bileceğiz ki, Meclis çatısı altında, ikti
darıyla, muhalefetiyle ciddî bir gaye birliği içinde, isabetli bir çalışma içindeyiz. Yoksa, ikide 
bir, "anayasa değişikliği paketi" diye iki üç maddeyle, ne kamuoyunun karşısına çıkınız, ve 
ne de Meclis onayını isteyiniz. 

Kişinin temel hak ve özgürlüğünün ve devlet teşkilat sisteminin, kuvvetlerin bu ilke ve pren
siplerden hareketle yerleştirileceği anayasada, en önemli konulardan biri de, hukuk devleti il
kesinin gerçek anlamda yerini bulması gayreti olmalıdır. Nedir gerçek anlamda hukuk devleti 
olmak?.. Her şeyden önce, yurt sathındaki tüm vatandaşların hukuk kapsamına girmesi demektir. 

Amerika gibi bir dev, bir rüşvet haberiyle tüm dünyada kendini hissettiren ve devlet kade
melerinde kasırga etkisi bırakan neticesini gösterirken, Türkiye'de, askerî uçak alımında rüşvet 
alındığının rüşvet verence açıklanmasına rağmen, Lockheed olay ve isimler dahi kamuoyuna 
çıkmıyor. Banker fırtınasında gazeteler hükümetteki adamdan, bankerlere ortak politikacılar
dan, hukukçulardan bahsediyor; bunu sağır sultanlara duyuruyoruz; ama, ne var ki, hukuk 
bu kişilere şamil olamıyor! 
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Hukuk devleti, işte bu kişilerin de hukukun kapsamına girdiği, anayasalarında yargı de
netiminden muaf tutulmuş dönem ve kişilerin olmadığı devlettir. Bunun aksi olduğu zaman, 
millete, "egemenlik, kayıtsız şartsız senindir" diyemeyiz. Çünkü, egemenliği bir kısım güçlere 
teslim edip, istisna tanımışsan, bu, gayri ciddî bir beyan olur. Egemenlik kayıtsız şartsız mille
tin olan bir devlette, millet adına yetkilendirilmiş müesseseler işlevlerini yapar ve hazırlanarak 
meriyete konulmuş yasalar da herkesi kapsar. 

Bizler, bu dönem, bu Meclis çatısı altında demokrasiyi süsleydim, bezeydim; demokratik 
düzen, hürriyet düzeni olsun, hak ve özgürüklerin istisnasız kullanıldığı düzen olsun, sosyal 
ve hukuk düzeni içinde çözüm de hep kendimizde olsun. 

Burada bir nebze Anayasa Mahkemesine değinmek istiyorum. Batı Avrupa anayasaların
da görülen anayasa mahkemesi, bizde 1961 Anayasasıyla getirilmiş bir müessesedir. O günün 
şartlarında, artan anayasaya aykırı kanun tartışmalarının önüne geçmek ve bu tip ihtilafları 
çözmek maksadıyla getirilen bu müessese, 1982 Anayasasında aynen korunmuştur. 

Anayasa Mahkemesi aslî vazifesini yaparken, bu mahkemede göreve getirilmiş kişiler, si
yasî düşüncelerinden ve çekişme ortamından soyutlanmak; ihsası rey dahi sayılabilecek beyan
larda bulunmamaya özen göstermeli; bu zeminde, kendi görüş ve düşüncelerine muhalif ola
cak kişilerin, kendi kişiliğinde müesseseye de muhalefet oluşturabileceklerini bilmeli, hareket
lerinde buna özen göstermeli; Mahkemeye gelen ihtilaflarda da, anayasal düzen ve yasal mev
zuatı yorumlar ve uygularken, şahsî görüşlerinin değil, yasaların yol gösterici olmasını da unut
mamalı. 

Netice olarak, bizler, Milliyetçi Çalışma Partisi olarak Anayasa Mahkemesi bütçe görüş
mesi vesilesiyle belirtmek isteriz ki, 1982 Anayasası, 1961 Anayasası gibi sivil iradenin değil, 
ihtilal ve darbe iradesinin neticesinde hazırlanmıştır. 1982 Anayasasında çıkış, milletimiz de
ğil, günlük gelişmelerin tepkisi olmuş ve bu tepkilerle, 1961 Anayasasının temel yapısı esas alı
narak, özgürlükler, biraz daha daraltılıp, kaldırılarak ve bir kısım yetkiler çoğaltılarak hazır
lanmıştır. 

1982 Anayasası, kendi yapanlarını koruma altına almış, hukuk devleti ilkesini zedeler il
kelerle hazırlanmıştır. 

Sivil irade, bu Mecliste, demokratik ve özgür Türkiye'nin, çağdaş Türk Milletinin anaya
sasını hazırlama erkine sahiptir. Bu iradeyi kullanalım. Bu irade, temel hak ve özgürlükleri, 
çok özenle, dönülmez, katı, değiştirilmez, vazgeçilmez olarak hazırlasın. Bu irade, hukuk dev
leti ilkesini, gerçek manasına uygun olarak, zeminine oturtulmuş olarak hazırlasın. Bu irade, 
tekellerle dolu bir anayasa değil, tekelciliğin kırıldığı, devletin vatandaşıyla, devlet imkânlarıy
la rekabet etmediği, vatandaşını sınırlamadığı bir anayasa hazırlasın. Bu irade, Cumhurbaşka
nı ile Başbakanın çekişmelerle ülke yönetiminde uzlaşmasızlığa neden oldukları iki başlı bu 
sistemi kaldırsın ve yetki, yönetim ve iktidarın sahibinin belirlendiği, çok başlılığın olmadığı 
bir anayasayı hazırlasın. Bu irade, anayasa kapsamında kimsenin yargı dışı bırakılmadığı bir 
anayasayı hazırlasın ve kim ki, bir kez daha sivil iradeye, milletin iradesine, hukukun üstünlü
ğü ilkesine müdahale ederse; demokrasiyi, hukuk devletini kesintiye uğratırsa, yargının pençe
sinden kurtulamayacağının bilindiği bir anayasayı hazırlasın. Bugünün, bu çağın, bu milletin 
anayasası, bu tarihin ve bugün için de değil, yarınların da anayasası hazırlansın. 

Bu temennilerle hepinize saygılarımı sunuyorum. (MÇP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın öztürk, teşekkür ederim. 
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Şahıslar adına ikinci konuşmayı yapmak üzere, aleyhinde, Erzurum Milletvekili Sayın Lütfü 
Esengün'ü davet ediyorum. Buyurun Sayın Esengün. (RP sıralarından alkışlar) 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygı değer üyeleri; Ana
yasa Mahkemesi bütçesi üzerinde kişisel görüşlerimi açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. 
Hepinizi hürmetle, muhabbettle selamlarım. 

Muhterem arkadaşlar, bilindiği üzere, Anayasa Mahkemesi, 1961 Anayasasıyla mevzuata 
girmiş bir yüksek mahkemedir ve 27 Mayıs öncesi Demokrat Parti yönetimine tepki olarak 
kurumlaşmış, kurumlaştırılmış, 1982 Anayasasında ise -1961'e göre birtakım değişiklikler ya
pılmış olmasına rağmen- hemen hemen aynı hüviyetiyle muhafaza edilmiştir. 

Anayasanın 7 nci maddesine göre, yasama yetkisi, Türk Milleti adına Türkiye Büyük Mil
let Meclisinindir; bu yetki devredilemez. Anayasanın hükmü aynen bu. Bu yetki devredileme
yeceği gibi, elinden de alınamaz. Yine, bu yetkinin üzerinde, daha üstün bir başka yetkili ma
kam, merci, heyet kabul edilemez. Bu noktada, Anayasa Mahkemesinin varlığını, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin yasama yetkisine bir müdahale gibi görmek mümkündür ve Anayasa 
Hukukunda bu tartışma eskfden beri süregelmektedir, bundan sonra da sürecektir. 

Şahsi kanaatim, Anayasa Mahkemesinin, parlamenter sistem içerisinde mevcut olmaması 
şeklindedir. * 

Türkiye Büyük Millet Meclisi siyasal bir kuruluştur, siyasetin odak noktasıdır. Burada kabul 
edilen bir kanunun, Anayasa Mahkemesinde, siyasetten arındırılmış bir şekilde incelendiğini 
kabul etmek oldukça zordur. Yüce Mahkemenin geçmiş uygulamalardaki bazı örnekleri de, 
Mahkemenin, ülkedeki siyasî atmosferin tesirinde kaldığını göstermektedir. 1971 muhtırasın
dan hemen sonra Millî Nizam Partisinin kapatılması, Türkiye İşçi Partisinin kapatılması, 1974 
yılında Mecliste kabul edilmeyen, komünistlerin, ırz düşmanlarının affı, Anayasa Mahkemesi
nin kararıyla, o günkü siyasî atmosferin tesiriyle olmuştur. En önemlisi de, 12 Eylül darbesi 
ve sonrasında, Anayasa Mahkemesinden, darbecilere karşı en küçük bir tepkinin gelmemiş ol
masıdır. . " ' • ' ' 

Muhterem arkadaşlar, SHP Sözcüsünün biraz önce burada yaptığı konuşmayı üzüntüyle 
karşıladık. 12 Eylül darbesinin suçlusu bu Parlamento değildir. 12 Eylül darbesinin veya dar
belerin suçlusu değil, mağdurudur. Parlamento, mazlumudur ve Sayın Sözcünün burada dile 
getirdiği suçluluğu kabul etmemiz kesinlikle mümkün değildir. Sözcünün bu beyanlarını ve ifa
delerini talihsiz bir beyan olarak kabul ediyoruz. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; Türkiye Büyük Millet Meclisi, komisyonları ve GenelKurulu 
ile, yaptığı kanunların Anayasaya aykırı olup olmadığını denetleyecek olgunluktadır, güçtedir. 
Buna rağmen bazı Kanunların Anayasa Mahkemesince iptal ediliyor olması, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi içerisinde, hükümetlerin yanlış kararlarının, parti ve grup baskısıyla kanunlaşa-
bilmesindendir. Hükümetlerin, milletvekilleri ve parti grupları üzerindeki egemenliği azaldık
ça, Anayasaya aykırı kanun çıkarma ihtimali de o nispette azalacaktır. 

Biraz önce Anayasa Mahkemesinin tamamen kaldırılması gerektiğinden şahsî kanaatim 
olarak bahsettim. Tabiatıyla, yerleşmiş bir müesseseyi yeni yapılacak anayasalarda lağvetme
nin hemen hemen imkânsız olduğunu biliyorum; ancak, şöyle bir revizyon söz konusu olabilir, 
şöyle bir revizyon üzerinde düşünülebilir zannederim : Anayasa Mahkemesini tamamen kal
dırmak yerine yâni onu, kanun, içtüzük, kanun hükmünde kararname ve anayasa değişiklik-
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lerinin iptaline karar veren bir mahkeme değil de, herhangi bir kanun veya kanun hükmünde 
kararnamenin, sadece anayasaya aykırı olduğunun tespitine karar veren bir merci haline getir
mek... Yasama organına, anayasaya aykırılığı tespit edilen mevzuatın yeniden öncelik ve ivedi
likle görüşme yükümlülüğü getiren bir uygulamaya ^geçilebilir kanaatindeyim. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; Anayasa Mahkemesi, maalesef, Sayın Özden4n Başkan seçil
mesinden bu yana süratle yıpranmaya başlamıştır. Bir Yüksek Mahkeme Başkanına yakışma
yan tavır ve hareketleriyle özden, kendisini, milletin, Türkiye Büyük Millet Meclisinin üzerin
de görmeye başlamıştır. 

"Laik olmayan, insan değildir" saçmasına karşı kendisini mahkemeye veren Türkiye Bü
yük Millet Meclisi tnsan Hakları Komisyonu üyeleri aleyhinde kullandığı ifadeler, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin manevî şahsiyetini tahkir ve tezyif edici niteliktedir. 

özden, "Meclis de kimdir?.. Komisyon kararı çok da umurumda idi..." şeklindeki müs
tehzi ifadesiyle, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ayrılmaz bir parçası olan tnsan Hakları Ko
misyonunu hiçe saydığını açıklamakta ve böylece büyük bir sorumsuzluk örneği sergilemektedir. 

Kendisini Yüce Meclisin huzurunda şiddetle kınıyorum. (RP ve DYP sıralarından alkışlar) 
Anayasanın 104 üncü maddesinde, Cumhurbaşkanının görevleri arasında, Anayasa Mah

kemesi üyelerini seçme görevi de yer almaktadır." Bu seçim yapılırken, Cumhurbaşkanınca, Ana
yasadaki şartlara uygun davranıldığı, gerekli inceleme ve araştırmanın yapıldığı muhakkaktır. 

Yine, Anayasanın 105 inci maddesine göre; Cumhurbaşkanının resen imzaladığı kararlar 
ve emirler aleyhine, Anayasa Mahkemesi dahil, yargı mercilerine başvurulamaz. 

Anayasanın bu açık hükmü, Sayın özden'in Başkanlığı döneminde bizzat Anayasa Mah
kemesi tarafından ihlal edilmiş, seçilen şahıs, sırf özden'in kafa yapısında olmadığı için, keyfî 
şekilde üyeliğe kabul edilmemiştir. 

Uygulama yanlıştır, keyfîdir, Anayasaya aykırıdır. 
İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — Yasal şartları yok... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Senin şimdi iki gözün kör olsa, bu Meclise gelebilir misin! 

LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; bugünkü haliyle 
Anayasadan doğan bazı çelişkilere de dikkatlerinizi çekerek sözlerime son vermek istiyorum. 

Askerî Şûra kararlarının yargı denetimi dışında tutulması ve milletlerarası anlaşmaların 
kanun hükmünde olduğu kabul edilmesine rağmen, bunların aleyhinde anayasaya aykırılık id
diasıyla Anayasa Mahkemesine başvuramayacağına dair hüküm, Anayasanın kendisiyle çeli
şen hükümlerdendir ve behemehal düzeltilmesi gerekmektedir. Keza, Anayasa Mahkemesine 
dava açma hakkının, grubu olan partilere tanınmış olması da büyük bir noksanlıktır. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasanın hata ve kusurlarını saymakla bitiremeyiz. Bu Anaya
sanın behamehal değiştirilmesi, hatta baştan sona yenilenmesi gerekmektedir. 19 uncu Döne
min başındanberi, sivil bir anayasa yapma fırsatından çok bahsedildi ve Mecliste bu hususta 
bir mutabakatın var olduğunu biliyoruz; ama, gelin görün ki, İktidar Partileri, bu yolda gere
ken gayretleri bugüne kadar göstermiş değiller. SHP ile DYP arasında önce -öğrendiğimiz, duy
duğum kadarıyla- 80 madde üzerinde bir değişiklik çalışması yapılmıştır, bilahara Meclise ge : 

len teklifte 12 maddeye İndirildi, sonra bu daha da küçüle küçüle, seçmen yaşıyla ilgili, özel 
televizyonlara kanunî mesnet vermeyle ilgili 5 maddeye kadar küçültüldü. 
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5 maddeyi değiştirmek suretiyle Anayasadaki şikâyetlerin son bulması mümkün değildir. 
Elimize tarihî bir fırsat geçmiştir. Geliniz, SHP'siyle DYP'siyle, iktidarıyla muhalefetiyle el 
ele verelim, şu memleketi eh güzel şekilde idare edeceğimiz güzel bir anayasa yapalım ve 19 
uncu Dönem olarak her zaman hayırla yad edilelim. ' • 

Muhterem kardeşlerim, Anayasa Mahkemesi bütçesinin hayırlı hizmetlere vesile olmasını 
diliyor, hepinize.hürmetlerimi tekrar arz ediyor ve iyi geceler diliyorum. Bu saatte~beni dinle
diğiniz için de teşekkürlerimi tekrar arz ediyorum. (RP, ANAP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eşengün. 
Sayın milletvekilleri, görüşmeler tamamlanmıştır. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Biliyorum Sayın Sayın; arzı cevap edeceğim... Notunuz geldi efendim. Mü
saade ederseniz şunu tamamlayalım. Ayrıca, bir yanlışlık yapmayalım diye tutanağı da istettim. 

Sayın milletvekilleri, Anayasa Mahkemesinin 1993 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçil
mesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bölümlere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
7. — Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 1993 Malî Yılı Bütçesi 

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

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri , 12 015 000 000 

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

111 inceleme ve Yargı Hizmetleri 7 500 000 000 

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

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan transferler 600 000 00Q 

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

TOPLAM , 20 115 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 1993 malîydi bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Anayasa Mahkemesi Başkanlığı ,1991 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 1991 malî yılı kesinhesabının bölümlerine 
geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
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Prog. 

101 

111 

900 

990 

T.B.M.M. B : 

Açıklama 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN - Kabul edenler... Bme-
yenler... Kabul edilmiştir. 
İnceleme ve Yargı Hizmetleri 
BAŞKAN - Kabul edenler... Bme-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmet Programlarına Dağıtılama
yan Transferler 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
özel ödeneklere İlişkin Hizmetlerin 
Yürütülmesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... önle
yenler... Kabul edilmiştir. 

39 11 . 12 . 1992 

A — C E T V E L İ 
-

Genel ödenek 
toplamı 

3 560 010 000 

4 193 240 000 

196 600 000 

.. 
23 400 000 

Ertesi yıla 
Toplam devrolunan 
harcama ödenek 

3 549 250 700 

2 317 222 400 -

186 469 600 

- 23 400 000 

0 : 3 

İptal edilen 
ödenek 

10 759 300 

1 876 017 600 

10 130 400 

TOPLAM 7 973 250 000 6 052 942 700 23 400 000 1 896 907 300 
BAŞKAN—Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 1991 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Anayasa Mahkemesinin 1993 malî yılı bütçesi ve 1991 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiş

tir; Anayasa Mahkemesi camiasına ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. 
TARIM VE KÖYİŞLERt BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) — Teşekkür ede

riz Sayın Başkan. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Biz 

de teşekkür ediyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, deminki görüşmeler esnasında, SHP sözcüsü Sayın 
Kürkoğlu'nun konuşmasına tepki sadedinde, Sayın Ali Eser, "söz isteyen milletvekilleri ara
sında olduğunu" beyan ettiğinde, ben kendilerinin, daha önce "bravo" demiş olduğunu söyle
dim. Aynı kanaatimi muhafaza etmekle birlikte, yanılabilirim. Tutanakları, tabiatıyla tetkik 
edeceğiz. Yalnız, arkadaşımızın beyanına da tabiatıyla saygı duymaktayım. 

Sayın Ahmet Sayın bir tezkere göndererek, "Sayın Kürkoğlu'nun konuşmasına, "bravo" 
diyenin kendisi olduğunu, Sayın Eser'in olmadığını ve Sayın Eser'in, bu anlamda zan altında 
kalmamasını temin düşüncesiyle açıklama yapmak istediğini" söylüyor. 

Buyurun Sayın Sayın. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, "bravo" diyen benim. Neden "bravo" dedi

ğimi de hemen ifade edeyim. Arkadaşımız, Anayasanın geçici 15 inci maddesine değindi. Ha
kikaten, bu maddenin demokrasiye aykırı olduğuna hatta Anayasa değil doğa yasaya bile ay
kırı olduğuna inandığım için, kendisine o bapta, "bravo" dedim ve tebrik ettim ve şuna da 
inanıyorum ki, Anayasanın bu geçici 15 inci maddesi Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında kal
dığı sürece, bana göre "Türkiye'de demokrasi var" denilemez. 

Saygılarımı sunarım. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, tabiatıyla Sayın Kürkoğlu'nun konuşması içerisinde hepimizin, "bravo" diye

bileceğimiz bölümler olduğunu başta da ifade ettim. Benim katılmadığım bölümü -nitekim tu
tanak geldi- kısaca arz edeyim : " ' . ' . ' 

"Ben, insan haklan konusunda, demokratikleşme konusunda, hukuk ve adalet sistemi 
konusunda suçlu bir ülkenin Parlamentosunda, o Parlamentonun bir üyesi olarak duyduğum 
tedirginliği ve ezikliği belirterek sözlerime başlamak istiyorum" diyor. 

BAŞKAN — Sayın Kürkoğlu, suçlu bir ülke mi dediniz? 
CELAL KÜRKOĞLU (Devamla) — Tekrar ediyorum cümlemi Sayın Başkan; ben, insan 

hakları konusunda, demokratikleşme konusunda, hukuk ve adalet sistemi konusunda suçlu 
bir ülkenin Parlamentosunda o Parlamentonun bir üyesi olarak duyduğum tedirginliği ve ezik
liği belirterek sözlerime başlamak istiyorum" diyor. 

Benim, arkadaşımla gündeme getirdiğim bölüm ve katılmadığımı ifade ettiğim husus buydu. 
Onun sonrasında da, Sayın Kürkoğlu'nun -yarın tutanakları aldığınızda hepiniz görürsünüz-
bu beyanını daha da genişleten ve pekiştiren ifadeleri üzerine bu diyalog uzadı. Ben, izninizle, 
bu açıklamayla yetiniyorum. Bütün arkadaşlarımızın eksik ve yanlış anlama ve anlatma ku
surları olabilir; ama, tutanaklar yalan söylemez; hepimizin beyanları orada mevcuttur. Bu dü
şüncelerle, izin verirseniz bugünkü çalışmaları tamamlamış olduğumuzu düşünüyorum. 

Programda yer alan kuruluşların bütçeleri ile kesinhesaplarını görüşmek için, 12 Arahk 
1992 Cumartesi günü saat 10.00'da toplanmak üzere birleşimtkapatıyorum. 

Kapanma Saati : 23.02 

VIII. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Ankara Milletvekili Salman Kaya *mn, Musa Anter cinayetiyle ilgili iddialara ilişkin 

sorusu ve İçişleri Bakam İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/469) 

. - . . ' • . Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını saygı ile 

a r z e d e r i m ' Salman Kaya 
Ankara 

istanbul'da yayınlanmakta olan haftalık Haberde Yorumda Gerçek dergisinin 3.1 Ekim 1992 
tarihli 32 nci sayısında, Musa Anter cinayetiyle ilgili bazı yeni bilgiler yayınlanmıştır. 

Buna göre; 
1. Musa Anter'in Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde görevli 

Elazığlı Seyhan adıyla bilinen polis memuru tarafından öldürüldüğü doğru mudur? 
2. ' 'Elazığlı Seyhan" adıyla bilinen memurun, daha önce Muş'ta dört kişilik bir kontr-

gerilla grubu içinde bulunduğu ve "Amed" kod adıyla anıldığı, sonradan Diyarbakır'a nakle
dildiği de söylenmektir. 
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Olay esnasında çevrede bulunan "Söz" gazetesi muhabirlerine, "size burada bir cinayet 
işlendiğini hangi polis ihbar etti" diye sorulduğu ileri sürülmektedir. 21 JV 004 plakalı beyaz 
Renault arabada bulunan ve bu soruyu soran eli alçılı polisin kimliği ve sorunun amacı araştı
rılmış mıdır? 

3. Olay yerine gazeteciler ve ambulans, polis ekiplerinden daha önce gelmiştir. Polisin 
gecikmesinin sebebi nedir? 

4. Musa Anter'in öldürülmesinin hemen ardından tanık ifadeleri alındığı halde, zanlı
nın robot resmi ancak üç gün sonra çizilmiş ve dördüncü gün yayınlanmıştır. Bu gecikme nasıl 
açıklanabilir? 

5. Gerçek Dergisinin yayınında, Ünal Erkan'ın konu ile ilgili açıklamalarından görülen 
çelişkilere işaret edilmektedir. 

Bu çelişkiler konusunda Ünal Erkan'ın bilgisine başvurulmuş mudur? 
6. Katili teşhis eden tanıklar ve Büyük Otel personeli, katilin "Elazığlı Seyhan" adıyla 

bilinen polis memuru olduğunda birleşmektedirler. 
Bu bilgiler ışığında, eşgali ve kimliği tespit edilen bu şahıs hakkında bugüne kadar her

hangi bir soruşturma yapılmış mıdır? Yapıldıysa bu soruşturmanın neticesini açıklarmısınız? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 10.12.1992 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Güvenlik Daire Başkanlığı 

Sayı : B.05.1.EGM.0.12.01.01. . 
Şube : Top. 01. (E) 

Konu,: Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : TBMM Başkanlığının 16 Kasım 1992 gün ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00. 
02-7/469-2818/13920 sayılı yazısı 

Ankara Milletvekili Salman Kaya tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan 
cevaplandırılması istenilen yazılı soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

Musa Anter 20.09.1992 gün saat 20.15 sıralarında kimliği meçhul bir şahıs tarafından Di-
yarbakırda öldürülmüştür. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünde önergede iddia edildiği gibi Ela
zığlı Seyhan adıyla bilinen ve daha önce Muştan nakledilen bir Polis memuru bulunmamaktadır. 

Olay yerine intikal eden Diyarbakır söz gazetesi muhabirlerine "Size burada bir cinayet 
işlendiğini hangi Polis ihbar etti" şeklinde soru sorduğu iddia edilen eli alçılı bir Polis Diyar
bakır Emniyet Müdürlüğünde bulunmamaktadır. 21 SV 004 plakalı aracın son iki sahibi olan 
sivil şahıslar oto ile birlikte, sözkonusu önergede adı geçen gazetecilere gösterilmiş, ancak oto 
ve şahısların eşgale uymadıkları tesbit edilmiştir. 

Olay yerine gazeteciler ve ambulanstan önce polis ekipleri intikal etmiş ve olayda yarala
nan Orhan Miroğlu adlı vatandaşa ilk müdahaleyi yapıp hastahaneye intikal etmesini ve haya
tının kurtarılmasını sağlamışlardır. Bu durum adı geçen şahsın ye diğer görgü tanıklarının ifa
desi ile de sabittir. 
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Musa Anter'in öldürülmesinden hemen sonra failin tesbit edilmesi amacıyla görgü tanık
larının araştırılmasına başlanılmış, ancak 23.09.1992 tarihine kadar ifadelerine ve görgülerine 
baş vurulan tanıklar kesin bilgi vermemişlerdir. Olayın tek görgü tanığı olan Orhan Miroğlu 

_ nun olayın şoku ve yaralarının ağır olması nedeniyle şuuru yerinde olmadığından fail hakkın
da kesin bilgi alınmadığı için robot resmin çizilmesi gecikmiştir. 

Olayla ilgili olarak ifadelerine başvurulan tanıklar ve büyük otel personeli eylemi gerçek
leştiren şahsı teşhis edememişlerdir. Ayrıca gerçek dergisinin 31 Ekim 1992 tarihli 32 nci sayı
sında yayınlanan yazı ile ilgili olarak, büyük otel personelinin ifadelerine başvurulduğunda, 
kendilerinin böyle bir beyanatta bulunmadıkları ve hiçbir basın organı ile bu konuda görüşme
diklerini bildirmişlerdir. 

Arz ederim. 
. , ' ' • İsmet Sezgin 

İçişleri Bakanı 

2. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, 1985 yılında ihalesi yapılan Tavşanlı Sanayi 
Sitesi inşaatı ödeneğine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse'nin ya
zılı cevabı (7/533) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Ticaret Bakanı M. Tahir Köse tarafından yazılı olarak ce

vaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 28.11.1992 
Ahmet Derin 

Kütahya 
1985 yılında ihalesi yapılan Tavşanlı Sanayi Sitesi İnşaatı °/o 80'i ikmal edildiği halde öde

nek yetersizliği sebebiyle bir türlü tamamlanmamıştır. 1993 yılında tamamlanması için gerekli 
15 milyar TL. ödenek ayrılacakmıdır? 

' . • T.C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1.11.1992 

Basın ve Halka İlişkiler Müşavirliği 
Sayı : B.140.BHİ.01-237 

Konu : Yazılı soru önergesi -

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : 1.12.1992 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/533-3001/14518 sayılı yazınız. 
Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, 1985 yılında ihalesi yapılan Tavşanlı Sanayi Sitesi 

inşaatı ödeneğine ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği yazılı soru önergesiyle 
ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinize ve gereğini arz ederim. Tahir Köse 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in Yazılı Sorusuna Cevabımız 
Soru : 
İ985 yılında ihalesi yapılan Tavşanlı Sanayi Sitesi inşaatı °/o 80'i ikmal edildiği halde öde

nek yetersizliği sebebiyle bir türlü tamamlanmamıştır. 1993 yılında tamamlanması için gerekli 
15 Milyar TL. ödenek ayrılacakmıdır? 
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Cevabımız : 
200 İşyeri, Sosyal tesisler ve Çıraklık Okulundan ibaret Tavşanlı Küçük Sanayi Sitesi 1985 

yılında ihale edilmiş olup Kooperatifin ilgisizliği ve Müteahhidin yetersizliği nedeni ile 1993 
yılında ikmal edilebilecektir. 

1993 yılı yatırım programında üst yapının ikmali için gerekli 6 Milyar 560 Milyon TL. 
ödenek teklif edilmiştir. Ayrıca, proje tutarı 2 Milyar 560 Milyon TL. olan alt yapı için de 900 
Milyon TL. ödenek teklif edilmiştir. 

Üst yapı için bugüne kadar kullandırılan kredi 4 Milyar 370 Milyon TL. (1992 yılı fiyatla
rı ile 11 Milyar 412 Milyon TL.) dır. 
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BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
X 1. — 1993 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/460) 

(S. Sayısı : 211) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 
X 2. — 1991 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplanna Ait Genel Uy

gunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1991 Malî Yılı Ke-̂  
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/439, 3/649) (S. Sayısı : 
223) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

X 3. — Katma Bütçeli İdareler 1993 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/461) (S. Sayısı.: 212) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

X 4, — 199 f Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplanna Ait Genel Uygunluk 
Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 199.J Malî Yılı Katma Büt
çeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/440, 3/650) 
(S. Sayısı : 219) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

' • • • ' 3 

' SEÇİM 

'- 4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 •' ' • 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 


