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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 10.00'da açılarak iki oturum yaptı. 

1994 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile 
1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarılarının 
(1/628, 1/629; 1/584, 3/1112; 1/582, 3/1113) (S. Sayıları: 393, 392, 397, 382) tümü üzerindeki 
görüşmeler tamamlanarak, maddelerine geçilmesi kabul edildi ve tasarıların 1 inci maddeleri 
okundu. 

Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan, Başbakan Tansu Çiller'in konuşmasında ANAP 
Grubuna sataşması nedeniyle, 

İçel Milletvekili Y. Fevzi Arıcı da, İçel Milletvekili Ali Er'in konuşmasında şahsına sataş
ması nedeniyle, 

Birer konuşma yaptılar, 

9 Aralık 1993 Perşembe günü saat 10.00'da toplanmak üzere, birleşime 19.30'da son verildi. 

Hüsamettin Cindoruk 
Başkan 

tlhan Kaya 
İzmir 

Kâtip Üye 

Işılay Saygın 
İzmir 

Kâtip Üye 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

9 . 12 . 1993 PERŞEMBE 

Tasanlar 

1. -— Bazı Kanunlardaki Cezaların İdarî Para Cezasına Dönüştürülmesine Dair Kanun 
Tasarısı (1/644) (Adalet Komisyonu) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.12.1993) 

2. — Adliye Mahkemeleri ile Üst Mahkemelerin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı (1/645) (Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.12.1993) 

3. — 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hak
kında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/646) (Adalet Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 2.12.1993) 

' 4. — tş Mahkemelerinin Kuruluşu, Görevleri ve Yargılama Usulü Hakkında Kanun Tasa
rısı (1/647) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.12.1993) 

5. — 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısı (1/648) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.12.1993) 

6. — 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Tasarısı (1/649) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.12.1993) 

7. — Uzlaştırma Kurullarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Kanun Tasarısı (1/650) 
(Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.12.1993) 

8. — tcra ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı (1/651) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.12.1993) 

9. — Devlet Memurları Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
(1/652) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.12.1993) 

10.— Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir ve Elden 
Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapılması ve Eğitim Göre
cek Yabancı Personel Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı (1/653) (Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 
3.12.1993) 

Teklifler 
1. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz, Rize Milletvekili Ahmet Kabil, Kars Milletvekili 

Attila Hun, Uşak Milletvekili Ural Köklü ve Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, 
Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Kanun Teklifi (2/902) (Millî Eğitim Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.11.1993) 

2. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz, Rize Milletvekili Ahmet Kabil, Kars Milletvekili 
Attila Hun, Uşak Milletvekili Ural Köklü ve Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin; 
öğretmenlerin ödül ve Cezaları Hakkında Kanun Teklifi (2/903) (Millî Eğitim Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 26.11.1993) 

3. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz, Rize Milletvekili Ahmet Kabil, Kars Milletvekili 
Attila Hun, Uşak Milletvekili Ural Köklü ve Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin 
Tüm öğretmenler Birliği Kanun Teklifi (2/904) (Adalet ve Millî Eğitim komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 26.11.1993) 
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4. f— Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın; Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununa Bir Ek Mad
de İlavesi Hakkında Kanun Teklifi (2/905) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 1.12.1993) 

5. — Erzincan Milletvekili Mustafa KuPun, Erzincan'a Erzincan Üniversitesi Adıyla Bir 
Üniversite Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/906) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komis
yonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.12.1993) 

6. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun Toplu Konut Kanununun İkinci Maddesi
nin Bir Bendinde Değişiklik Yapılmasına Hakkında Kanun Teklifi (2/907) (Plan ve Bütçe Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.12.1993) 

7. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin*in İdarî Yargılama Usulü Kanununun 2 nci Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına ve Bu Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Teklifi (2/908) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.12.1993) 

8. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın Serinyol Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun 
Teklifi (2/909) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.12.1993) 

9. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in Ermenek Adıyla Bir İl ve Üç İlçe Kurul
ması Hakkında Kanun Teklifi (2/910) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 3.12.1993) 

10. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve Hamdi Eriş'in Çayırhan Adı ile Bir İlçe 
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/911)( Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 3.12.1993) 

11. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın Katma Değer Vergisi Kanununa bir ek mad
de eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/912) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 3.12.1993) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1.— Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, bir özel TV kuruluş tarafından Bosna 

- Hersek için toplanan yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3729) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 30.11.1993) 

2. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, kamu kuruluşları ve KİT'lerin elinde bu
lunan araçlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergeleri (7/3730) (Başkanlığa geliş tarihi: 
30.11.1993) 

3. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, YURT - KUR'da Genel Müdür ve millet
vekillerine kontenjan tanındığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/3731) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.1993) 

4. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Çankırı'da cesedi bulunan Nevşehirli bir 
kamyon şoförüne ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3732) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 30.11.1993) 

5. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, belediyelere ait otomobillere ilişkin İçiş
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3733) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.11.1993) 

6. — Siirt Milletvekili Zübeyİr Aydar'ın, Olağanüstü Hal Bölgesinde güvenlik güçlerince 
döşenen mayınların sivil halkın can kaybına neden olduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/3734) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.1993) 
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7. — Sımak Milletvekili Orhan Doğan'ın terör örgütüyle yapılan mücadelede ölen kişile
re ilişkin yazılı soru önergesi (7/3735) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.1993) 

8. — Mardin Milletvekili Ali Yiğit'in, hakkında gıyabi tutuklama kararı bulunan bir aşi
ret reisimim TV'de konuşturulmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3736) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 1.12.1993) 

9. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Yozgat - Sorgun, Gelingülü Barajı su topla
ma havzasında bulunan Esenli Kasabasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3737) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 1.12.1993) 

10. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğüne iliş
kin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3738) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.12.1993) 

11. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, yurt dışında master eğitimi imkânı sağlanan 
öğrenci sayısına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3739) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 1.12.1993) 

12. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, yurt dışında master eğitimi imkânı sağlanan 
öğrenci sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3740) (Başkanlığa geliş tarihi: 
1.12.1993) 

13. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Zorunlu Tasarruf Kesintilerinin geri ödenme
sine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3741) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.12.1993) 

14. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teş
vik Fonuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3742) (Başkanlığa geliş tarihi^ 
1.12.1993) 

15. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teş
vik Fonuna ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3743) (Başkanlığa geliş tarihi: 
1.12.1993) 

16. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, görevinden alınan bazı rektörlere ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3744) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.12.1993) 

17. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, çifte vatandaşlığa sahip olanlardan sınır 
girişlerinde Türk pasaportu istendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/3745) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.12.1993) 

18. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Yunanistan'ın Türk azınlığın yaşadığı böl
gelere eski SSCB'den getirilen Pontuslu Rumların yerleştirildiği iddialarına ilişkin Dışişleri Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/3746) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.12.1993) 

19. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, çeşitli basın organlarında "Çekmece'de 
asfalt vurgunu" başlığı ile yer alan haberlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/3747) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.12.1993) 

20. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, basında "Sümerbank'ta aile şirketi 
kurdular" başlığı ile çıkan haberde yer alan iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/3748) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.12.1993) 

21. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, görevinden alınan bazı rektörlere ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3749) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.12.1993) 
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22. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, satış ilanı yapılan SSK'nın Kütah-
ya'daki bazı gayrimenkullerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru öner̂  
gesi (7/3750) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.12.1993) 

23. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Başbakanlık merkez teşkilatında ça
lışan sözleşmeli personele ödenen ücretlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3751) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 1.12.1993) 

24. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Başbakanlık ve Basın ve Halkla İliş
kiler Müşavirliğine atanan kişilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3752) (Başkan
lığa geliş tarihi: 1.12.1993) 

25. — izmir Milletvekili Timur Demir'in, izmir Büyükşehir Belediyesince yapılan bir iha
leye ilişkin içişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3753) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.12.1993) 

26. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, kereste ithalatına ve geçici işçilerin maaş fark
larının ne zaman ödeneceğine ilişkin Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3754) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 1.12.1993) 

27. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, izmit Devlet Hastanesi Baştabibinin görev
den alınış nedenine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3755) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 1.12.1993) 

28.'•— Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Lice olaylarında yanan ev ve dükkânlara iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3756) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.12.1993) 

29. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Muş'ta düzenlenen PKK aleyhtarı bir toplan
tıya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3757) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.12.1993) 

30. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Bismil Yukarıoba Köyünün 
zorla boşaltıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3758) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 2.12.1993) 

31. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, talih oyunları salonlarına ilişkin Turizm Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/3759) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.12.1993) 

32. — Mardin Milletvekili Ali Yiğit'in, Mardin - Kızıltepe - Koçhisar Mahallesinde ma
sum bir vatandaşın güvenlik güçlerince öldürüldüğü iddiasına ilişkin içişleri Bakanından yazı
lı soru önergesi (7/3760) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.12.1993) 

33. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum'daki YURT - KUR'a ait kantin 
ve lokantalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3761) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 2.12.1993) 

34. — Adana Milletvekili ibrahim özdiş'in, görüşmeler yapmak üzere hükümet tarafın
dan Ankara'ya getirilen aşiret reislerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3762) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 2.12.1993) 

35. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, basında "Doğuda PKK'lı 940 memur var" 
başlığı ile çıkan haberlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3763) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 3.12.1993) 

36. — Batman Milletvekili Nizamettin Toğuç'un, Denizli 11 inci Piyade Tugayında ölü 
bulunan bir ere ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3764) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 3.12.1993) 
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37. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
na ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3765) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.12.1993) 

38. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
hakkında Ankara il tdare Kurulu tarafından verilen bir karara ilişkin tçişleri Bakanından yazı
lı soru önergesi (7/3766) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.12.1993) 

39. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Başbakanlık Konuk Evinin aylık mas
rafına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3767) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.12.1993) 

40. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, KİT'lerin yönetim ve denetim kurulu 
üyelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3768) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.12.1993) 

41. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın FDA tarafından yasaklanan gıda katkı 
maddelerinin ülkemizde kullanıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/3769) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.12.1993) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Kamer Genç 

KÂTİP ÜYELER : Abbas İnceayan (Bolu), Kadir Bozkurt (Sinop) 

• — — © — ••— 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 39 uncu Birleşimini açıyorum. 

1994 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarılarıyla, 
1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Görüşmelere başlamadan önce, "Başkanlığın sunuşları" bölümünde Cumhurbaşkanlığı 
tezkereleri vardır; okutuyorum : 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Arnavutluk, Makedonya ye Bulgaristan'a gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çe-
tin'in dönüşüne kadar, Dışişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracı-
başı'nın, vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1212) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 6 Aralık 1993 tarihinden itibaren Arnavutluk, Makedon
ya ve Bulgaristan'a gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar; Dışişleri 
Bakanlığına, Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın vekâlet etmesinin, Başba
kanın teklifi üzerine, uygun grülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — Türkmenistan Cumhuriyetine gidecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam Veysel 
Atasoy'un dönüşüne kadar, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakamlğma, Tarım ve Köyişleri Bakanı 
Refaiddin Şahin'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1213) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 6 Aralık 1993 tarihinde Türkmenistan Cumhuriyetine gi

decek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Veysel Atasoy'un dönüşüne kadar; Enerji ve Ta
biî KaynaklarBakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin'in vekâlet etmesinin, Baş
bakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
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3. — Belçika 'ya gidecek olan Millî Savunma Bakanı Mehmet Gölhan Un dönüşüne kadar, 
Millî Savunma Bakanlığına, Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın vekâlet etmesinin uygun gö
rüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1214) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
NATO Savunma Planlama Komitesi (DPC) ve Nükleer Planlama Grubu (NPG) 1993 yılı 

Sonbahar Bakanlar Toplantılarına katılmak üzere, 7 Aralık 1993 tarihinde Belçika'ya gidecek 
olan Millî Savunma Bakanı Mehmet Gölhan'ın dönüşüne kadar; Millî Savunma Bakanlığına, 
Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın vekâlet etmesinin, Başbakanın Teklifi üzerine, uygun gö
rülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

4. — İtalya'ya gidecek olan Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in dönüşüne kadar, Ulaş
tırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin vekâlet etmesinin uygun görüldüğü
ne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1215) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Akdeniz Ülkeleri Ulaştırma Bakanları Konferansına katılmak üzere, 8 Aralık 1993 tari

hinde İtalya'ya gidecek olan Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in dönüşüne kadar; Ulaştır
ma Bakanlığına, Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

5. — Fransa'ya gidecek olan Turizm Bakanı Abdülkadir Ateş'in dönüşüne kadar, Turizm 
Bakanlığına, Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağlar'ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne iliş
kin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1216) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İstanbul'un turizm imkânlarının tanıtılması amacıyla düzenlenen Workshop'a katılmak 

üzere, 8 Aralık 1993 tarihinde Fransa'ya gidecek olan Turizm Bakanı Abdülkadir Ateş'in dö
nüşüne kadar; Turizm Bakanlığına, Kültür Bakanı D. Fikri Sağlar'ın vekâlet etmesinin, Baş
bakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

— 11 — 



T.B.M.M. B:39 9 .12 .1993 0 : 1 

6. — Van Milletvekili Nadir Kartal'ın, Dilekçe Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin 
önergesi (4/242) 

BAŞKAN — Komisyondan bir istifa önergesi var; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 6 Aralık 1993 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.GNS.0.10.00.02-8263 sayılı yazınız. 

Genel Kurulun 1.12.1993 tarihli 35 inci Birleşiminde Dilekçe Komisyonu üyeliğine seçilmiş 
bulunmaktayım, işlerimin yoğunluğu nedeniyle bu komisyondaki üyeliğimden ayrılmak is
tiyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Nadir Kartal 

Van 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

7. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, (6/653, 6/654, 6/655, 6/656) esas numaralı sözlü 
sorularını geri aldığına ilişkin önergesi (4/243) 

BAŞKAN — Bir sayın milletvekilinin sözlü sorularını geri aldığına dair önergesi vardır; 
okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin sözlü sorular bölümünde, 
178 inci sırada 6/653 
179 uncu sırada 6/654 
180 inci sırada 6/655 
181 inci sırada 6/656 
numaralı soru önergelerime, ilgili Sayın Bakan Nafiz Kurt tarafından cevap aldığımdan 

sorularımı geri alıyorum. 
Gereğini arz ederim. 

Ahmet Kabil 
Rize 

BAŞKAN — Soru önergeleri geri verilmiştir. 

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 1994 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıla
rı ile 1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarı
ları (1/628, 1/629; 1/584, 3/1112; 1/582, 3/1113) (S. Sayıları : 393, 392, 397, 382) (1) 

A) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 1994 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 

(1) 393, 392, 397, 382 S. Sayılı Basmayazılar 8.12.1993 tarihli 38 inci Birleşim Tîıtanağına 
eklidir. 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, programa göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi 
ve kesinhesabının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi üzerinde gruplan ve şahısları adına söz alan sayın 

üyelerin isimlerini okuyorum : 

Grupları adına : DYP Grubu adına tzmir Milletvekili Sayın Işılay Saygın, RP Grubu adı
na Çankın Milletvekili Sayın tsmail Coşar, ANAP Grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın 
Orhan Ergüder, SHP Grubu adına Sivas Milletvekili Sayın Ziya Halis, CHP Grubu adına İs
tanbul Milletvekili Sayın Mehmet Sevigen. 

Şahısları adına : Lehinde Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Esat Bütün, aleyhinde Erzu
rum Milletvekili Sayın Lütfü Esengün, Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven. 

İlk söz, DYP Grubu adına Sayın Işılay Saygın'ın. 
Buyurun Sayın Saygın. (DYP sıralarından alkışlar) 
Sayın Saygın, söz süreniz 15 dakikadır. 

DYP GRUBU ADINA IŞILAY SAYGIN (tzmir) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1994 yılı bütçesi üzerinde DYP Grubunun görüşlerini sun
mak üzere huzurlarınızdayım; bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Ulu Önder Atatürk, "benim en büyük eserim, temeli yüksek Türk kültürü olan Türkiye 
Cumhuriyetidir. Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Millî hâkimiyet öyle bir nurdur ki, önünde 
zincirler erir, taşlar, tahtlar mahvolur" demiş. Bu düsturlarıyla, bugün sahibi ve mensubu ol
makla gurur duyduğumuz demokratik cumhuriyetimizi, milletimize ve milletimizin meşru tem
silcisi Yüksek Heyetinize emanet etmiştir. 

tşte, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı olarak, bütçe müzakereleri sırasında, 
arkadaşlarımızın dile getirecekleri, çalışmalarımıza yön verecek uyarılarını, önerilerini, eleşti
rilerini özenle tespit edecek ve titizlikle gereğini yerine getirmeye çalışacağız. 

1993 - 1994 tarihleri arasında, Başkanlık Divanı tarafından, geçmiş bütçelerde tüm arka
daşlarımızın arzu ettikleri yer meselesi halledilmiştir. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğin
den boşalan yerler, gerekli tadilatlar yapılarak, Meclis Divanı oraya taşınarak, gruplara ve ko
misyonlara ana binada yer imkânı sağlanmıştır. Bu arada, ana binada asansörler eskimişti, 
onlar yenilenerek hizmete sokulmuştur. 

Bu yıl, "Dolmabahçe Harem Dairesi Cariyeler Bölümü" turizme açılmıştır. 
Meclis çalışmalarını Ankara'da daha verimli hale getirmek amacıyla TRT'den boşalacak 

binayı ve tşbankasının taşınmasıyla boşalacak binayı, Meclis çalışmalarını yapmak üzere Mec
lisimize kazandırmayı amaçlamaktayız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, cumhuriyetimizin ve demokratik hayatımızın temel ve vaz
geçilmez kurumlarından biridir; gücünü milletten alır, bu gücü millet adına kullanır. 

Bizlerin, milletin temsilcileri olarak asıl görevimiz, ulusal egemenliğimize sımsıkı sarılmak 
ve onu sağlam temeller üzerine oturtmak olmalıdır. 

Demokratik parlamenter rejimin saygınlığına hep birlikte sahip çıkmak ve korumak zo
rundayız, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı, konuya, Anayasamızın 87 nci mad
desindeki, Türkiye Büyük Millet Meclisi için temel olarak tanzim ettiği yasama ve yürütmenin 
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denetlenmesi açısından yaklaşmakta; halkımıza, Parlamentomuza yakışır şekilde olması için, 
elinden gelen gayreti sarf etmektedir. 

Kanun yapan Meclisimiz, yasama hizmetleri yanından, Bakanlar Kurulunun ve bakanla
rın icraatlarının denetlenmesi açısından; Meclis çalışmalarını, sözlü sorular, araştırma önerge
leri, genel görüşme önergeleri, gensoru önergeleriyle yürütülen denetim faaliyetlerini eksiksiz 
yerine getirmek için elinden geleni yapmaktadır. 

Anayasamızı hazırlayan Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Anayasayı yapan kurumu bağ
layan birtakım ilkeler, kurallar olması gereklidir. Kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, insan onur 
ve haklarına saygılı olmak zorundadır, ulusal egemenlik ilkesine bağlı olmalıdır, kuvvetler ay
rılığı benimsenmelidir. Yargı bağımsızlığı, hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde uygulamaya 
konmalıdır. Eşitlik ve adalet, devletin temel ilkesi olmalıdır. Devlet işleri açık ve net olmalıdır; 
keyfilik ve zorbalığa prim verilmemelidir. Bu kuralları çiğneyen bir ülkede, ne kadar güzel ka
nun yapılmış olursa olsun, o devlete "Hukuk devleti" denilemez; şeklen kanun devletidir. 

Hukuk devleti kurallarını uygulayan devletin, parlamentosu ve parlamenterleri saygınlığı
nı korur ve hayata geçirir; aksi takdirde saygınlığını yitirir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Meclisimizin saygınlığını evvela bizlerin koruması ge
rekmektedir. Herkes, üzerine düşen görevi yapmak zorundadır. Bizler, Meclisin ve milletvekil-
lerimizin saygınlığını, itibârını koruyamazsak, bir başkasının korumasını da beklememeliyiz. 
Her şeyden evvel, arkadaşlarımızın şahsiyetini ön planda tutmalıyız. Böylece, Meclisimizin iti
barını korumuş oluruz. 

Milletvekillerini, hangi siyasî partiden olursa olsun, korumak durumundayız/Aksi tak
dirde, yıpratılan, itibar kaybeden her ne kadar milletvekili gibi görünüyorsa da, aslında Mecli
simiz olacaktır ve vatandaşlarımız nazarında hepimiz yıpratılmış oluruz. Bu çatı altında yaşa
yan herkesin bu gerçeği görerek hareket etmesi gerekmektedir. 

Bu Yüce Meclisi her milletvekili temsil etmektedir. Milletvekili arkadaşlarımız da, bu şu
urdan hareketle, yapacakları davranışın, bu çatı altında bulunan tüm milletvekillerini etkileye
ceğini unutmamalıdır. 

Bizler, kendi aramızda, karşılıklı saygı ve hoşgörü anlayışını tesis etmek zorundayız. Bu
nu tesis etmediğimiz takdirde, başkalarından beklemeye de hakkımız yoktur. 

Demokratik parlamenter rejim bir faziletler rejimidir. Açıklık ve netliğin, hoşgörü ve eleş
tirinin bir arada oluşturduğu rejimdir. Siyasî olayların baş döndürücü bir hızla geliştiği ülkele
rin birçoğunda rejimlerin yıkıldığı, yeni arayış ve yapılanmalara gidildiği çağımızda, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin önemini, değerini, saygınlığını ve gerekliliğini korumak, kollamak, 
biz Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine düşmektedir. Bu konuda herkes görevlidir. 

Her konuda olduğu gibi, basınımıza da, kamuoyuna, yapılan çalışmalarımızı aktarma ko
nusunda büyük görev düşmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisinde, milletvekilleri, basın men
suplarıyla beraber görev yapmaktadır. Yüce Meclisimizi elbirliğiyle korumak ve kollamak her
kesin millî görevidir. Biz milletvekilleri, yaptığımız hizmetlerin -tabiî satış olarak kamuoyuna 
satılmasını sağlamak da basın mensuplarının görevidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisine düşen en büyük görev, birlik ve beraberliğimizin tesisi 
için, gerekeni hep beraber ve elberliğiyle yapmalıyız. 
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Millî konularda hassas olduğumuz herkesin malumudur. Bugün, her günden daha fazla 
birlik ve beraberlik içinde olma günüdür. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; fazla detaya girmeden, sizlere, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi çalışmalarından bilgiler vermek istiyorum. 

Meclisimize bugüne kadar Hükümetçe 335 kanun tasarısı gelmiş, bunun 135 adedi ka
nunlaşmış, 16 adedi geri çekilmiş, diğerleri de komisyonlarda ve gündemde beklemektedir. Hü
kümet tarafından 262 adet kanun kuvvetinde kararname gelmiştir. Bunun 212 adedi geçmiş 
dönemlerden olmak üzere, 221 adedi komisyonlardadır; 24 adedi kanunlaşmış olup, 17 adedi 
de gündemde beklemektedir. 

Milletvekillerince bugüne kadar 901 adet kanun teklifi yapılmış, bunun 62 adedi kanun
laşmıştır. Birinci yasama yılında 97, ikinci yasama yılında 131, üçüncü yasama yılında 36 birle
şim yapılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, Meclisimize 964 adet sözlü soru gelmiş, 213 adedi cevaplandırılmış, 
209 adedi düşmüş, 86 adedi geri alınmış, 5 adedi de işlemden kaldırılmıştır. 

Yazılı soru olarak 3 717 soru gelmiş, 1 839 adedi cevaplandırılmış, 145 adedi sözlü soruya 
çevrilmiş, 5 adedi geri alınmış, 32 adedi de işlemden kaldırılmıştır. • . ' 

Genel görüşme olarak 29 adet önerge gelmiştir. Meclis soruşturması olarak 21 adet istem
de bulunulmuş, bunun 6 adedi kabul edilmiş, 14 adedi reddedilmiş, 1 adedi de işlemden kaldı
rılmıştır. Meclis araştırması olarak 153 adet araştırma istenmiştir ve bunun 27 adedi kabul edilmiş, 
12 adedi reddedilmiş, 2 adedi genel görüşmeye çevrilmiş, 2 adedi de geri alınmıştır. 

Gensoru önergesi olarak 27 adet gelmiş, bunlardan 2 adedi işlemden kaldırılmış, 25 adedi 
ise reddedilmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kamuoyu, Türkiye Büyük Millet Meclsini dikkatle iz
lemektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin, gerek Genel Kurul, gerekse komisyon çalışmala
rıyla halkımız yakinen ilgilenmekte ve takip etmektedir. 

îçtüzük çalışmalarının en kısa zamanda sonuçlandırılması temennimizdir. İçerdiği hüküm
lerin, bilhassa yasama organı eski üyeleriyle ilgili hükümlerin olduğu gibi korunarak İçtüzü
ğün yasallaşması, tüm arkadaşların dileğidir. Parti grup başkanları bunu çabuklaştırmalıdır-
lar. Meclisimizin daha güzel çalışması da, İçtüzüğün çıkmasına bağlıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Meclis çalışanları olarak, hem parlamenterlerimize, 
hem de Meclis personeline hizmet amacıyla Ankara'da bir misafirhane ve lokal açılmalıdır. 
Tüm Meclis çalışanları kamp yerleri istemektedirler. Aynı zamanda, beynelmilel toplantıların 
yapılacağı kongre salonlarının bulunduğu büyük toplantı mahalleri istemektedirler. Daha ev
velki yıllarda da bu talepler gelmiştir. İmkânlarımız nispetinde, sosyal tesislerimiz oluşuncaya 
kadar, mevcut kamu kuruluşları kamplarından her dönem için Meclis çalışanlarına kontenjan 
ayrılarak, mağduriyetlerinin giderilmesi istenmektedir. 

İzmir'deki parlamenterlerin sosyal tesislerinin bir an evvel hizmete girmesi için çalışmalar 
devam etmektedir. İstanbul'da hizmete giren misafirhaneler için Meclis Başkanımıza teşekkür 
ederiz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde her gün biraz daha yoğunlaşan seçmen ziyaretlerinin bas
kısıyla karşı karşıya olan milletvekillerimizin, yasama görevlerini daha verimli düzeye 

— 15 — 



TJ1.M.M. B : 3 9 9 .12 .1993 0 : 1 

çıkarmak amacıyla, Başkanlık Divanı olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisinde çağın teknolo
jisine ayak uydurmak zorundayız. Çağımız, teknoloji ve bilgisayar çağıdır. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi de bunu yakalamalıdır düşüncesiyle, bilgisayar çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz. 
önemli birimlerimizi bilgisayarla donatmak için çalışmalarımız devam etmektedir. Çeşitli bi
lim kuruluşlarından teklifler alıp, bunların değerlendirmelerini neticelendirmek üzereyiz. 

Şu anda, Millî Saraylarda çalışan personelle, geçici görevle hizmet veren elemanlarla bir
likte, toplam çalışan personel adedimiz 3 228'dir. Milletvekillerine hizmet veren danışmanlar 
da bu sayıya dahildirler. 

Çalışan personelimize teşekkürü bir borç biliyoruz. Bu personelimizin, Meclis kadrosun
da devamlı çalışmaları için imkânlarımız araştırılmaktadır. 

Ayrıca, hizmet veren tüm personelin, her yıl yaz aylarında olan hizmet içi eğitim kursları 
devam etmeli ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi açısından imkânlar zorlanmalıdır. 

Bütçenin üzerinde daha fazla durmak istemiyorum; çünkü, yeterince Plan ve Bütçe Ko
misyonunda tartışıldı. Şunu belirtmek istiyorum : Türkiye Büyük Millet Meclisi 1994 bütçesi, 
1993 bütçesine göre yüzde 67'lİk artışla 2 trilyon 732 milyar 137 milyon lira olarak Plan ve 
Bütçe Komisyonundan geçerek huzurunuza gelmiştir. 1993 yılı bütçesi ve 1994 yılı bütçesi ara
sındaki fark yüzde 17'dir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ihtiyaç programı içerisinde yer alan önemli yatırımlardan 
biri de, arşiv düzenlenmesidir. Tüm yasama belgeleri, maalesef, bodrum katlarda muhafaza 
edilmektedir. Arşiv binası, sosyal tesis, kapalı spor salonu ve park için projeler düzenlenmiş 
ve şu anda uygun bir yer aranmaktadır. 

Bütçemizin, Meclisimizin ihtiyaçlarına yeterli olacağına inanıyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 1994 yılı bütçesinin, ülkemize, milletimize, Meclisimize, ça

lışanlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, Başkanlık Divanı ve Grubum adına saygılar 
sunuyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Saygın. 
Söz sırası, Refah Partisi Grubu adına Sayın îsmail Coşar'ın. 
Buyurun Sayın Coşar; süreniz 15 dakikadır. 

RP GRUBU ADINA ÎSMAÎL COŞAR (Çankırı) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi üzerinde, şahsım ve Grubum adına görüşlerimi arz et
mek üzere huzurlarınızda bulunmaktayım. Bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bütçesini görüşmekte olduğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
bütün kurum ve kuruluşların üzerinde bulunan, görev ve yetkileri, başta Anayasa olmak üze
re, diğer ilgili kanunlarla belirlenen bir müessesemizdir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri kısaca şunlardan ibarettir : Kanun yap
mak, değiştirmek ve kaldırmak; Bakanlar Kurulunu denetlemek, Bakanlar Kuruluna belli ko
nularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek; savaş ilanına karar vermek; mil
letlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak; bazı istisnalar dışında, af çıkarmak; 
kesinleşmiş ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar vermek; bütçe ve kesinhesap kanun ta
sarılarım kabul etmek; para basılmasına karar vermek; kalkınma planlarını yürürlüğe koymak; 
dış ilişkileri düzenlemek; hülasa, dinin, devletin, vatanın ve milletin huzur ve saadetini temin 
edecek tüm tedbirleri almak gibi çok önemli görev ve yetkileri vardır. 
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Saym Başkan, değerli milletvekilleri; yukarıda sadece birkaçını saymakla yetindiğim gö
revleri yerine getirecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin saygınlığı ve yüceliği, hiç şüphe 
yoktur ki, parlamenter olan bizlerin örnek davranışları ve verimli çalışmalarımızla mümkün
dür. Bu konuda, çok güzel bir söz söylenmektedir: "Şeref-ül makam bil mekin." Yani, "Ma
kamın şerefi ve yüceliği, o makamda oturanlarla kaimdir, o makam orada oturanlarla yüce
lir." denilmektedir. 

Diyoruz ve deniliyor ki: "Parlamento, yüce bir makamdır, parlamenterlik de en yüksek 
ve şerefli bir görevdir." O halde, bu değerli makam ve payeye gölge düşürmemek, onu yücelt
mek, bizim aslî görevlerimiz arasındadır. Halkımızın, bizleri seçip buraya göndermesinin baş
lıca sebeplerinden birisi de budur. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; söz buraya gelmişken, halkımızın ve basınımızın bi
ze bakışlarından da kısaca bahsetmek istiyorum. Meclise devamsızlığımız, memleketin en ücra 
köşelerinde söylenir hale gelmiştir. Televizyon çekimleri, gazete sütunları, boş sıraları halka 
göstermektedir ve haklı olarak da, bu konuda birbirleriyle yarış yapmaktadırlar. Bu hususa, 
elbette bizler sebep oluyoruz; devam etmiyoruz. Buraya konuşmaya çıkan arkadaşımızın, Sa
yın Başkan ve birkaç arkadaştan başka boş sıraları selamlamakla yetindiğini görüyoruz. Bu 
durum ise, konuşma yapan arkadaşımızın çalışma azmini İçiriyor ve maneviyatını bozuyor. 

Değerli arkadaşlarım, şu gördüğümüz 264 tane gazete haberi, gazete yorumu, hem Mecli
simizin altı aylık durumu ve hem de parlamenter arkadaşlarımızın davranışlarıyla ilgilidir. Bun
ların hepsini okuma imkânımızın olmadığı malumdur. Başlıklarına göre şöyle birkaç tanesine 
göz attığımız zaman, "Kabe'de hac ve çiğ köfte farizası." "Milletvekilleri için özel hastane." 
"Görevini yapmayan bir kurum Türkiye Büyük Millet Meclisi." "Milletvekiline de yasak yok." 
"Buyurun Milletvekili pazarına." "Milletvekillerine 'Meclise gel' emri." "En devamsız 
milletvekilleri" vs, diye devam eden şu gazete kupürleri, maalesef, bizim milletvekilleri olarak 
davranışlarımızı ortaya koymaktadır ki, haklı olarak bundan hepimiz üzülmekteyiz. 

Burada yer alan haklı tenkitlerden ders almamız, mutlaka gereklidir ve şarttır. Fakat, haddi 
aşan, yalan yanlış olanlara da, Başkanlığımız, gerekli uyarı ve tekzibi yaparak, biz milletvekil
lerinin haklarım aramalıdır ve bizleri savunmalıdır. Bunca yalan, yanlış hareket, hatta izzeti 
nefislerimizi rencide eden haberlere, yazı ve yorumlara, Başkanlığımızın, maalesef bugüne ka
dar duyarsız olduğunu görmekteyiz ve buna da milletvekilleri olarak çok üzülmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, aldığımız maaş, beş haneli köyde söz konusu ediliyor, hatta "Aldı
ğınız para gözünüze dursun" diye beddua edenlerin adedi de, gün geçtikçe, maalesef artmak
tadır. Yine, şu görmüş olduğunuz belgeler de, -Meclisimizde araştırma yapan ekibimizden rica 
ettim- dünya ve Avrupa parlamentolarında çalışan milletvekillerinin almış oldukları maaşlar 
burada sergilenmektedir. Bunu baştan sona kadar araştırdım, bizim maddî,ve manevî durum
larımız; yolluklarımız, yevmiyelerimizle ilgili olarak üst üste koyduğumuz zaman, çok fakir 
bir ülke olmamıza rağmen, milletvekilleri olarak almış olduğumuz maaş, orta sıralarda yer al
maktadır. Bu kadar işsiz ve hatta aldığı ücretiyle ev kirası ve ulaşım masrafını karşılayamayan 
vatandaşlarımızın bulunduğunu göz önüne alıp, aldığımız maaşların hakkını vererek, bu yüce 
görevde daha da dikkatli olmamız ve daha da gerçekçi bir şekilde çalışmamız icap etmektedir. 
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Meclis çalışmalınmıza gelince : Benden önce konuşan Sayın Işılay Saygın kardeşimiz, bu 
konularda rakamları tamamen vermiş oldukları için, huzurlarınızı fazla işgal etmemek için, 
bunları okumuyorum. Arkadaşımızın aldığı yerden bu rakamları aynen ben.de aldığım için, 
orayı geçiyorum. Ancak, Meclise devamımız; gensoru önergeleri, Meclis araştırmaları vesaire, 
bütün bunlarda vardığım netice acizane şudur ki, sıralanan bu tasarı ve tekliflerin, sözlü ve 
yazılı önergelerin, Meclis araştırma ve soruşturma önergelerinin, işlem görenlerle görmeyenle
rinin mukayesesini yapacak olursak, bu da Meclisimizin, maalesef, çok ağır çalıştığı sonucunu 
ortaya koymaktadır ki, bu ise, bizim için aleyhte bir puan olmaktadır. 

Konu, Büyük Millet Meclisi bütçesi iken, Meclis personelimizle ilgili birkaç konuya do
kunmak istiyorum. Meclisimizde çalışan personelimizin, Millî Saraylarla birlikte, adedi 3 228'dir. 
Personel konusuna gelince; akla, hemen sızlanmalar gelmektedir. 657 sayılı Kanun ve onun 
yüzlerce eki, bütün memurların sızlanmalarına ve hatta mağduriyetlerine, maalesef bugüne kadar 
bir çözüm getirememiştir. Hele hele, baskın, basanın olmuş; derneği, desteği, torpili olmayan 
personel, maalesef mağduriyetten bir türlü kurtulamamıştır ve sızlanmaları da halen devam 
etmektedir. , • 

Meclis bünyesinde çalışan personelimizde de, aynı kayırma, aynı mağduriyet ve aynı ta
kipsizlikler, maalesef görülmektedir. Meclis personelini rahatsız eden başlıca konulardan bir
kaç tanesine de, müsaade ederseniz, işaret etmek istiyorum. „ 

BAŞKAN — Sayın Hatip, bir dakikanızı rica edebilir miyim. 
Sayın milletvekilleri, kürsüde çok değerli bir arkadaşımız konuşuyor. Bazı arkadaşları

mız, sanki Türkiye Büyük Millet Meclisinde değillermiş gibi, yüksek sesle konuşuyorlar. Lüt
fen, hatibin konuşmasının Genel Kurul tarafından anlaşılması için, sükûneti muhafaza ede
lim. Burada oturma zorunda değilsiniz. Arkadaşınız burada konuşuyor ve büyük uğultular 
oluyor. Lütfen efendim, rica ediyorum... 

Buyurun efendim. 

İSMAİL COŞAR (Devamla) — Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Başkanlık Divanının 25.5.1993 gün ve 55 No.lu kararıyla, sözleşmeli personele 4 aylık teş

vik ikramiye verilmesi kararlaştırılmıştır. Karar, personelin tümünü kapsamadığı için, perso
nel arasında büyük huzursuzluklar yaratmıştır. 

Kurumda kadrolu sekreter, daktilo olarak göreve başlayanlar, yüksekokul mezunu olsalar 
dahi, kurum içinde açılan üst görev imtihanlarına giremiyorlar. Yardımcı hizmetler sınıfında 
çalışan personelin bir kısmı, genel idare sınıfına geçirilmiş olduklarından ek gösterge alırken, 
geriye kalanları, maalesef bu ek göstergelerden -tahsil süreleri aynı olmasına rağmen- istifade 
edemiyorlar; bu da bir sızlanıştır. 

Meclis bünyesinde lise, meslek lisesi, hatta yüksek öğrenimli yardımcı hizmetler.sınıfında 
çalışanlar var iken, boş kadrolara dışarıdan personel alınışı, Meclis personelinin eş ve çocukla
rının yaka kartları olmadığından Meclise giremeyişleri, personel lojmanlarına, eski personel 
dururken, yeni personelin yerleştirilmesi ve 220 ailenin oturduğu bu lojmanlarda, cami başta 
olmak üzere, hiçbir sosyal tesisin bulunmayışı, personel yemekhanesinin yetersizliği, persone
lin kuyruklarda bekleyerek, maalesef mesaiye geç kalmaları gibi, personelin, buna benzer şi
kâyetlerini gidermek için yeni düzenlemelere ihtiyaç vardır. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; basımevi, sağlık ve lojmanlar konusunda da kısaca 
söz etmek istiyorum. Basımevimizin, tipo tekniğini bırakarak, ofset tekniğine geçmesini mem
nuniyetle gördüm. Ancak, yerlerinden sökülen tipo makinelerinin elden çıkarılmadığı ve diğer 
müesseselere, hibe yoluyla da olsa, verilemediği için, maalesef orada çok geniş bir yer kapla
makta, çalışma imkânlarını ortadan kaldırmaktadır. Bu bakımdan, bu makinelerin, Başkanlı
ğımızca en kısa zamanda ilgili müesseselere hibe şeklinde verilmesi ve hatta satılması uygun 
olur kanaatindeyim. 

Değerli basımevi personelinin çoğu, mesleğin elemanı olmuş olmalarına rağmen, ilk veya 
ortaokul mezunu olduklarından, derece ve kademe ilerlemesi yapamamaktadırlar. Yeni bir dü
zenlemeyle, bu mağduriyetlerin de giderilmesi adilane bir davranış olacaktır. 

Diğer taraftan, aynı işyerinde, yani matbaada çalışan personelin bir kısmına yıpranma sü
resi verilirken, bir kısmına bu süre, maalesef verilmemektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; her oturum için bir gündem basılmaktadır. Hepini
zin malumu olduğu Üzere, şu gündem, her oturum için basılmaktadır. Her oturumda, içinde 
birkaç cümle eksiltmek suretiyle bu tekrar edilip, hem kutularımıza hem de masalarımıza atıl
maktadır. 

Bunları, araştırdım; sadece bir ay içinde 100 topun üzerinde kâğıt gittiğini, hatta aynı gün
demin Meclis zabıtlarına da aynen girdiğini, Meclis zabıtlarını araştırırken üzülerek gördüm. 

Kanaatim odur ki, Meclis zabıtlarına şu kürsüde konuşulanlar girmelidir. Halbuki bu gün
demin tamamı her oturumda görüşülmemektedir; ancak içinden ilgili bîr iki madde alınarak 
görüşülmektedir; hem zaman israfına, hem de kâğıt israfına vesile olmaktadır ki, bu, çok bü
yük bir kayıptır. 

Diğer taraftan, Meclis bünyesindeki, yan tarafımızdaki sağlık ünitesi konusunda hizmeti 
geçenleri kutluyorum. Arkadaşlarımızın, eş ve çocuklarının rahatlıkla gelip, imkânlar dahilin
de muayene oldukları, temiz ve rahat bir şekilde bakıldıklarını görüyoruz. Ancak, maalesef, 
bir ilçe nüfusunu içine alacak derecede bulunan lojmanlarımızda böyle bir kuruluşun olmayışı 
bir eksikliktir. Bugün Or-An'daki Meclis lojmanlarında İki tane hemşirenin ve bir tane de sağ
lık memurunun bulunduğunu gördüm. Maalesef, orada 1967 model, artık yürümekten usan
mış, belki hastayı, giderken yolda kalacak bir tane de ambulans vardır; ki, hastaneye gidene 
kadar hasta onun içerisinde ölebilir. Bu bakımdan, değerli Başkanımızdan, bilhassa bunu ele 
almasını rica ediyorum. Burada, acil durumlarda muayene yapacak bir doktorun devamlı şe
kilde bulunması elzemdir. Oraya, tam teşekküllü, icap ederse içerisinde her türlü tedavi yapıla
bilecek bir ambulansın da temin edilmesi, fevkalade olumlu bir hareket olacaktır. 

Diğer bir konu da şu : Basınımızda lojmanlarla ilgili çok dedikodular yer almaktadır. Ma
alesef, yaptığım araştırmaya göre, lojmanlarla ilgili abartılı haberlerin, Meclisimize çok büyük 
bir paraya mal olduğu konusu, gerçekleri yansıtmamaktadır. 

(Mikrofon, otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN —• Sayın Coşar, konuşmanızı bitirmek için 2 dakika veriyorum. Biliyorsunuz, 
bugün 30 kişi konuşacak. 

Buyurun. 
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İSMAİL COŞAR (Devamla) — Ayrıca, çok önemli diğer bir husus da, 141 personelin hiz
met verdiği sitede, maalesef bugüne kadar bir müdürlüğün bulunmayışıdır; bu da bir eksiklik
tir. Bu bakımdan, siteye, yani lojmanlar için bir müdürlüğün ihdasında fayda olacaktır zanne
diyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; arz etmiş olduğum bu hususları, Hesapları inceleme 
Komisyonunda üye olmam münasebetiyle, mümkün mertebe -vaktim de az olması münasebe
tiyle tam inceleyemedim- yerinde inceleme gayreti içerisinde oldum ve bu bilgileri de bu incele
meler neticesinde sizlere arz etmiş bulunuyorum. 

Ancak, sözümü bitirmeden önce, tekrarında fayda bulduğum için, bir iki konuyu da tek
rar ederek huzurharınızdan ayrılmak istiyorum. 

Birincisi: meclisin bazı bölümlerinde, diğer müesseselerimizde olduğu gibi, maalesef gö
nül hatır meselesiyle alınan personel yığıntısı vardır. Bu yığıntıya son vermek ve bunları müm
kün mertebe azaltmak lazımdır. 

ikincisi : Meclisin cari harcamalarında maalesef büyük israflar müşahede edilmektedir 
ki, bununla da ilgili tedbirler alınmalıdır. 

Üçüncüsü : Memleketin içinde bulunduğu iktisadî bozukluklar, borçlar, halkımızı ezen 
ağır vergiler, işsizlik; işçi, köylü, memur ve emeklilerin geçim sıkıntıları göz önünde tutularak, 
millî bir tasarruf politikasına gidilmesi ve bunun da öncelikle Meclislerimizden başlatılması 
ve gerekirse, milletvekili olarak maaşlarımızdan da bu konuda yardım yapılması çok güzel bir 
jest olacaktır kanaatindeyim. 

Meclisimizin daha verimli çalışmasını temin edecek bir içtüzüğün, en kısa bir zamanda 
mutlaka çıkartılması elzemdir. 

(Mikrofon, otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Sayın Coşar, lütfen, son cümlenizi söyleyin. 

İSMAİL COŞAR (Devamla) — Bu bakımdan, İçtüzük, malum olduğu gibi, bize çalışma 
hızını verecek, çalışma şeklimizi temin edecektir. Bugünkü İçtüzüğün, milletvekillerine, "gel
meyin, çalışmayın" şeklinde tanzim edilmiş bir İçtüzük olduğu kanaatindeyim. 

Sayın Başkan ve değerli arkadaşlarım; meclisimizin 2 trilyon 703 milyar 387 milyon lira 
olan bütçesinin, mensuplarımıza hayırlı olmasını diler, hepinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Coşar. 
Sayın milletvekilleri, tabiî, Türkiye Büyük Millet Meclisinin itibarını korumak hepimizin 

görevi. Yalnız -Sayın Meclis Başkanımız da burada- sayın basın mensupları ve televizyon men
supları, Türkiye Büyük Millet Meclisinde resimleri, özellikle kürsüde konuşmalar olduğu za
man almaktadırlar. 

Ben, Sayın Meclis başkanımıza da kendileri burada iken söylemek istiyorum, bundan sonra 
görevlileri de ikaz ediyorum; resim almanın, oylama saatlerinde yapılmışını, fotoğrafların da 
o saatlerde çekilmesini diliyorum. Çünkü, bütün dünya parlamentolarında, belli bir konunun 
müzakeresi, çok az sayıdaki milletvekilleriyle takip edilmektedir; ama oylamada, biliyorsunuz, 
İçtüzüğümüz ve Anayasamıza göre, belirli bir konunun kabulü veya reddi için 114 tane millet
vekilinin oyu gerekmektedir ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplanması için de 150 millet
vekili gerekmektedir. 
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Bu itibarla, basında zaman zaman haklı veya haksız çıkan tenkitlere, burada sanki doğ
ruymuş gibi bir destek vermek de mümkün değildir. Ben bunu belirtmek istedim. 

Şimdi, üçüncü olarak konuşma sırası ANAP Grubu adına Sayın Orhan Ergüder'de. 
Konuşma süreniz 15 dakika efendim. 
Buyurun Sayın Ergüder. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA HALlL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın Başkan, sa

yın üyeler; evvela, Yüksek Heyetinizin hukukî tavsifini yapmak mecburiyetini hissediyorum. 
Halen bendeniz, Türkiye'nin önünde, Türk Milletinin önünde konuşuyorum. Egemenlik ka
yıtsız şartsız milletindir. Sizler, siyasî bir vekâletle burada bulunuyorsunuz. Yani, nev'anma mil
letsiniz. En büyük organsınız, saygıdeğersiniz. Bunu, hiçbir zaman unutmamanızı rica ederim. 

tvan Petroviç Pavlov, (1849); Galilei, Darvvin ve Einstein bilginlerinden bir tanesi, "belli 
bir tehlike karşısından, insanda ve hayvanda korkaklık başlar" diyor, felsefesinde. 

Geçtiğimiz senelerde; maalesef, Tercüman Gazetesinin yazarı, Parlamentodaki milletve
killeri için "Pavlov'un köpekleri" dedi. O zaman da, Akbulut Meclis Başkanıydı. 

Fevkalade infial ettik, vekâletnameleri verdik, tezkipleri gönderdik ve davalar açıldı. 1 milyar 
liraya yakın cezaya mahkûm oldu Nazlı Hanım. 

Nazil Hanımı, bu sözlere tahrik ve teşvik eden neydi?.. Ya kendisi, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin bilincine sahip değildi veyahut da kasten hakaret etmek istiyordu; halbuki biz bu 
hakarete layık değildik. O, Türk Milletine hakaretti. 

O sırada Anavatan Grubu toplandı, konseye müracaat etti. Basınla ilk münasebetlerimiz 
böyle başlıyor. Ve kendimize göre bir savaş yaptık. Seneler geldi, geçti, Sayın Cindoruk Meclis 
Başkanı oldu. 

Şimdi, beni kısa bütçe mülahazalarına sokarsanız, benden meyve alamazsınız; ben Parla
mentoyu biraz açmak istiyorum, ("bravo" sesleri ve alkışlar) Gene, içimde ukte kalmasın... 
1994 yılı bütçesi 2 trilyon 732 milyar 137, 1993 yılı bütçesi 1 trilyon 630 milyar 309. Artış yüzde 
67, Türkiye'nin fukara memleketine göre pahalı, artış iyi değil. Parlamentoda hırsızlık yok, 
sarahaten söylüyorum; çünkü, ambar faresi gibi takip ediyoruz biz bu işleri; Allah'a şükür... 
O bakımdan, Sayın Başkan mutlu olabilir; ama, israf var. 

Şimdi, bu Parlamentoda çalışan kimler?.. Bizler. Bizim Başkanımız kim?.. Beyefendi. Be
nim de kadim bir arkadaşım... Beyefendi çalışmazsa, Parlamento da çalışmaz. Kaidei esasi bu... 
Türkiye'de sistem böyle işlemiş. 19 uncu dönem milletvekilleri, halen umutsuzluk içinde, görev 
yapamamanın ıstırabını çekiyor. Geliyor, gündemler değişiyor, Parlamentonun mesaisini tır-
tıklayanlar var. Mesela; 1982 Anayasasına göre, kanun kuvvetinde kararname... Haberi olma
dan yukarıda kanunlar çıkıyor... Gelmişsiniz, kaleminizi almışsınız, oturacak çalışacaksınız, 
bir de bakıyorsunuz, Danışma Kurulu, gündemi değiştirmiş! Gündem dışı konuşma için de 
Başkan diyor ki, "bugün onu kaldırdık, sözlü sorular da bugün görüşülmeyecek, perşembe 
günü görüşülecek." Bir gündem kaosu başlamış... 

Batı'da bu böyle olmuyor. Batı'de herkes gündemini biliyor, geliyor, kalkıyor kritiğini ya
pıyor, kanun teklifini veriyor. 

Bir arkadaşım çıktı, Meclisin çok iyi çalıştığından bahsetti. Şimdi, gündemi açın bakın, 
kaç tane kanun tasarısı, teklifi bekliyor!.. Turşusu çıktı... Kaç tane sözlü soru mana ve ehem
miyetini kaybetti... Bendenizin Özel Dedektiflik Yasa Teklifi 720 gündür uyuyor; çünkü, Mec
lis çalışmıyor. Meclisi kim çalıştırır?.. Başkan, çalıştırır. 
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Kararnameler Meclise aynı günde inmiyor mu?.. Kanun sarih; Meclis Başkanı Başbakana 
telefon açar, "Başbakanım, kararnameleri niye getirmiyorsunuz? Çıkarın; sizi Mecliste şikâyet 
ederim" der. 

Ah, öyle bir Başkan! Nerede öyle bir Başkan Yarabbim!.. Nerede öyle bir Başkan?.. Baş
bakana kafa tutan bir Başkan nerede?.. (ANAP sıralarından, "bravo" sesleri, ANAP ve CHP 
sıralarından alkışlar) 

Ama, benim sevgili Hüsamettin kardeşim, Allah selamet versin, bayılıyor politikaya; yu
karıda politikayla meşgul... "Martın kongresinde ne olacak? Acaba bana gelecekler mi, abıru 
dökecekler mi? tkinci adam mı olayım, üçüncü adam mı olayım?" (Gülüşmeler) Ama, bir ta
raftan, "bu iş olmaz, ben aday değilim" demek suretiyle, politikanın içinde. O, politikanın 
içinde olunca; bizim şefimiz, Başkanımız politika içinde olunca, biz de şaşırıyoruz, Doğru Yol 
kongresini takip etmeye başlıyoruz. (Gülüşmeler) Bir an evvel bitsin de, Hüsamettin Bey kur
tulsun da, göreve gelsin. (ANAP sıralarından, "bravo" sesleri, ANAP ve CHP sıralarından 
alkışlar) 

Pavlov'un köpeklerinden sonra, boynumuz bükülmeye başladı. Bu şekilde bir yazı çıkar
sa, köylü ne düşünür? Devrimizde başladı şimdi: "PKK içinizde, utanmıyor musunuz? Çok 
maaş alıyorsunuz, çalışmıyorsunuz" diye millet tarafından tenkide uğruyoruz, tasavvur edin!.. 
Sokaklara çıkamaz olduk, düğün merasimlerine gidemez olduk, âdeta kaçmaya başladık, âde
ta toplumdan tecrit edildik. Halbuki, biz, bu milletin efendisinin vekilleriyiz, ortalarda olma
mız lazım. Ama, mütemadiyen yanlış işler yapıyoruz da onun için, idarî, kanunî meseleleri 
bir tarafa bırakıyoruz, başka şeylerle uğraşıyoruz. 

Mesela, Sayın Başkanım büyük hukukşinas, özgürlüğe meraklı; Anayasa Mahkemesiyle 
çekişmeye başlıyor; biz de seyrediyoruz, tribünden seyreder gibi. "Efendim, Fehmi Işıklar'ın 
dokunulmazlığı devam ediyor; kimse kaldıramaz bunu" diyor; açıyoruz bakıyoruz, 84'e, "Düşer, 
biter bu iş" diyor! Büyük bir mücadele; Fehmi Işıklar'a da umut veriyor... 

Aslında Sayın Başkanım, umut vermemeniz lazım; hukukta umut çok kötü şey. Biliyorsu
nuz, biz davaları aldığımız zaman, yüzde 50, yüzde 30 konuşuruz, "hâkimin takdiri" deriz. 
Zatı aliniz, Fehmi Beyi öyle bir hale getirdiniz ki -ben şahsen üzülüyorum Fehmi Beye- umut
landı, koridorda, "84'ün tadili için imza toplamaya başlayacağım" dedi; sonunda ne oldu?.. 
Bitti iş, bitti. Hatta, bu ara, Anayasa Komisyonuna gittiniz; Anayasa Komisyonunun mümtaz 
üyeleri, mümtaz başkanı, fevkalade cesaretli bir şekilde reddetti; mütalaa bile vermedi size." 

Arkasından Moğultay geldi... Biz, şimdi bıraktık meseleleri, bunlarla uğraşıyoruz; kanun 
yok, duruyor 200 tane kanun tasarısı ve teklifi duruyor, 400 tane sözlü soru duruyor... 

Meclis Başkanını biz seviyoruz, yüzünü görmek istiyoruz, dört aydan beri kendisi Parla
mentoya gelmiyor ve dün mecburen geldi; sıkıntılı şekilde idare etti, indi hemen beyefendiye 
bıraktı. 

Parlamentonun içine, nedense, Başbakan gelmek istemiyor... Enteresan bir şey bu... Mec
lis Başkanı gelmek istemiyor; zaten Heyeti Vekile gelmiyor, birkaç tanesi geliyor. (ANAP sıra
larından, "bravo" sesleri, alkışlar) Biz de zorla getiremeyiz ki! Bu, bir iştiyak, aşktır bu. 

Bakın, ben Menderes devirlerinden geliyorum -beyefendi de o devirlerdendir- Menderes, 
celse kaçırmazdı... Hele daha eskilere gidin, Saraçoğulları devrine gidin; burayı mabet gibi bi
lirlerdi. Ama, biz o kadar insanlarız ki, onların gaybubetinde onların düşünülmesi için 
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hareketlere geçmiyoruz çünkü, biz efendi milletvekilleriyiz, arkadan hançerleyen milletvekille
ri değiliz; bütün partiler... 

Benim Sayın Başbakandan ricam -teknik bazı tenkitler yapayım- bize müşavirler filan ta
yin ediyorsunuz; size, müşavir tayin edin diye kim söyledi?.. Lüzumsuz paralar sarf ediyorsu
nuz; fayda da yok. Bazı milletvekilleri akrabayı taallukatını kullanıyor; bu da dışarıda öğreniliyor. 

EKREM PAKDEMtRLt (Manisa) — Doğru. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — İnşallah yalan söylüyorumdur! 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Hayır, doğrudur. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Şoför diye kullanıyorlar. 
Bunlar ayıp şeyler. Hazine malını bu şekilde şahsî menfaatte kullanmak yanlış. 
Mesela, Meclis Başkanlarında bir merak var; hediye verme merakı. 
Beyefendi, bizim hediyeye ihtiyacımız yok; sonra laf oluyor bu bize. Allah aşkına bize bir 

şey vermeyin. Yılbaşı geliyor, bir şey alıyorsunuz, almayın Allah aşkına. Başımıza dert açıyor 
efendim. Birer tane çanta veriyorsunuz elimize, Babıali'deki komisyoncular gibi dolaşıyoruz 
onunla; üzerinde "Türkiye Büyük Millet Meclisi" damgası yazılı. Bunu köylü görüyor, ilçe 
başkanım görüyor. Bunlar şık şeyler değil. 

Sayın Başkanım, Türkiye'nin en modern yeri olması lazım gelirken -inkâr edemezsiniz-
hâlâ bilgisayara giremediniz/Bilgisayara girmemenin ıstırabından personel kabarması başladı. 
Evraklar zamanında takip edilmiyor, kenara atılıyor. Anadolu Üniversitesi size söz verdi; "dört 
seneden evvel yapamam" dedi. Aman Yarabbi!.. Dört senede devletler kuruluyor. Bendenize 
emredin, yarın İstanbul'dan şirketleri getirelim, 45 günde kuralım. Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde bilgisayar yok; en ufak derneklerde var! Çok enteresan bu yani. İnsan, içine girdikçe 
görüyor. 

Demin sayın arkadaşım methetti; tabiî methedilecek tarafları da var, ama bunlar çok mü
him mesele. Mesela -mecburum bunu söylemeye- elini kolunu sallayarak ayda bir gelip, maaş 
alanlar var. Tespit ettim bunları. Bu nedir?.. Temiz toplum, arındırılmış toplum evvela bura
dan başlayacak. Reformlar Türkiye Büyük Millet Meclisinden başlayacak, aşağı doğru gide
cek. Bunu gören hükümet güzelleşecek, hatta Cumhurbaşkanı güzelleşecek. 

"Cumhurbaşkanı" dedim de aklıma geldi... Sayın özaPın, Meclise gelmesi için size olan 
arizasına, büyük bir mücadeleyle, "giremezsin Meclise" dediniz. Cumhurbaşkanına oda ver
mişsiniz; gördüm, geçen gün kapısının önünden geçtim... Nasıl oluyor bu Yarabbi?! Bir Cum
hurbaşkanına "hayır, giremezsin" diye -ki, O devirler yaratmış bir Cumhurbaşkanı, size fay
dası olurdu- reddettiniz; Sayın Süleyman Beye kendi odanızı veriyorsunuz şimdi! 

Bu, partizanlık değil de, nedir? Aynı partinin adamlarısınız bir yerde. "Back ground"una 
bakarsanız öyledir yani... (ANAP sıralarından alkışlar) 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Çifte standart. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Şimdi, benim istirhamım; bu taarruzları ön

lemek için, bugünden itibaren vakar ve haysiyetinizi koruyun Sayın Başkan. Çok taarruza uğ-
ruyoruz. Yazarları tanıyorsunuz, gazete sahiplerini tanıyorsunuz; onlarla bir oturun konuşun, 
deyin ki, "mütemadiyen yazılar yazılıyor, bir gün bu milletvekili ayağa kalkabilir..." Sonra, 
men dakka dukka; bir gün basının bir işi buraya düşebilir; biz kin ve intikamcı değiliz, ama 
milletvekilinin vakar ve haysiyetini koruyun. Bizim vakar ve haysiyetimizi korursanız, siz daha 
yücelirsiniz. 
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Bunu söylemek mecburiyetindeyim, teşrihhanedeyim. 
Son 19 Eylül seçiminde 301 oy aldınız, bunun 98'ini Anavatan verdi. Dikkat buyurun; 

ben bunu borç diye söylemiyorum, helal olsun ve birinci turda seçildiniz. 
Bu birinci turda seçilmenizin verdiği tafrafüruşlukla bizi ihmal etmeyin. Gelin aramıza, 

komisyonlara girin. Bir Meclis Başkanının bir koridordan geçmesi bir rüzgâr ve havadır. Mec
lise gelip oturması, bilgi ve görgüsünü artırır. 

Allah selamet versin, Sayın Başkanım, her önüne gelene kapıyı açıyor, yukarıda misafir 
ediyor, konuşuyor; görüşüyor. Avustralya'nın yağmur ormanlarında kabileler toplanıyor; bit
mem, başkanı, bir de bakıyorsunuz buraya geliyor... Başkan mı, değil mi? Afrika'nın çöllerin
de krallığı meşru olup olmadığı şüpheli olanlar geliyor, zatı âlinizi ziyaret ediyor; pek lüzum 
varmış gibi. Yani, Türkiye cumhuriyetlerinde ne kadar gelip gidiyorlardı, hatırlarsınız... 

Meclis Başkanı "untouchabIe"dir. Bu kelimeyi söylemek mecburiyetindeyim. (DYP sıra
larından "ne demek?" sesleri) 

Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı "untouchable", yani dokunulmaz. Bunlar mühim adam
lardır, büyük bir sevgi ve saygıyla gelmişlerdir. Bu "untouchable" olanlar... 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — "Dokunulmaz" deyin de, anlaşılsın, Orhan Bey. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Üsdadım, benim Parlamento adabım bu. Ya 

öğrenin ya öğreteyim. (Gülüşmeler) Bir şey yapın yani, bu bir şey değil... Biraz yukarıya doğru 
çıkalım. "Mersi" kelimesini kullanıyorsun, niye kullanıyorsun?.. Batının bazı kelimeleri dili
mize giriyor; ben de kullanmak istemiyorum, ama ne yapayım... "Mekânsaldan, sel'lerden" 
filan daha güzel. 

Şimdi, bu bey dokunulmaz, Gumhurbaşkanı dokunulmaz; fakat, beyler öyle hareket edi
yorlar ki, mecburen dokunulacak hale geliyorlar. İşte, o zaman üzülüyorum Sayın Cindoruk. 

Beyefendiyle benim arkadaşlığım Yassıada'da başlar... Namuslu bir adamdır, alnının te
riyle bu noktalara gelmiştir; ama, politikayı çok seviyor, Meclis Başkanlığını az seviyor. 

BAŞKAN — Sayın Ergüder, süreniz doldu, sözlerinizi bağlamak İçin iki dakika daha süre 
veriyorum. 

Biliyorsunuz, bugün 31 tane arkadaşımız konuşacak, her birisine iki dakika fazla süre ve
rirsek 66 dakika eder. 

Lütfen... Rica ediyorum. (ANAP ve SHP sıralarından "5 dakika daha konuşsun" sesleri) 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Konuşmamı isteyenler el kaldırsın... (Gü

lüşmeler) 
BAŞKAN — Efendim, Genel Kurul daha evvelden bu konuyu karara bağlamıştır. 
HALlL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Saygı duyuyorum efendim. 
Üç. devredir mazbata alıyorum, mümkün olduğu kadar suç ve kabahat işlememeye baktım. 
SALİH SÜMER (Diyarbakır) — İnşallah bir daha gelmezsin. 

HALlL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Ama seni temizlemek için geleceğim. (Gü
lüşmeler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyelim efendim. Lütfen... 
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HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Anayasa Karma Komisyonu üyesiyim, 163 
milletvekilinin dokunulmazlığını kaldırmak için dosyaları tetkik ediyoruz. Dikkat buyurun... 
Bir müdde-i umumî; garip bir milletvekili bir otomobil kazası yaptığı zaman, hemen iddiana
meler geliyor yukarıya... Meclis Başkam da çok iyi havale ediyor; fakat, Meclis Başkanı, bazı 
havaleleri nedense yapmıyor! Biraz daha düşünmenizi rica ederim. Moğultay için yazdığınız 
tezkere, 1946 senesinden Adalet Bakanlığının bir tamimine dayanıyor. 

TBMM BAŞKANI HÜSAMETTİN CİNDORUK (Eskişehir) — Geçerli o. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Araştırdık onu. O tarihlerde münakale, geliş-

gidiş, kar kıyamet olduğundan, Bakanlık onu ağır ceza merkezlerine bırakmış. Aslında, Mo
ğultay, daima efendi arkadaşımız, kurtulsun, başka mesele; fakat, gelen evrakları tutmayın. 

Bazı evrakları tutuyorsunuz, bazı evrakları tutmuyorsunuz. Allah'tan ki, Anayasa Komis
yonu mukavim, dayanıyor. Mesela, Sayın Mahmut Alınak'ın vermiş olduğu, mahallî parla
mentoların kurulmasına dair konu; bir istektir bu. özgürlükçü demokraside bu olabilir. Siz 
onu baştan tetkik edebilirdiniz. 

BAŞKAN — Sayın Ergüder, son bir dakika süre daha veriyorum. 
Sayın Ergüder, rica ediyorum efendim... 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Sayın Başkanımın da burada olmasından dolayı 

çok mutlu oluyorum. Bizim vakar ve haysiyetimizi koruyun. Eğer siz, bizim vakar ve haysiyeti
mizi korumazsanız, bizzat ihkakı hakka gitmek mecburiyetinde kalacağız. Siyasî tarihimizde 
milletvekili öldürülmüştür; öldürülmüştür, ölmüştür, hepimiz müsellâhız. Kalkacak, yazı işle
ri müdürünün kayınbiraderi gelecek, oraya oturacak, milletvekilinin aleyhinde yazı yazacak!.. 
Kimmiş o? Lokantada beraber yemek yediğimiz; lokantada, fasulye veya kuru fasulye, yemek 
ne ise, beraber yiyoruz, beraber para ödüyoruz; ertesi günü "Milletvekili ucuz yemek yiyor" 
diye yazılıyor. 

Olmaz böyle şey. Bu, bir hiyanettir. Vakar ve haysiyetimizi her bakımdan korumak mec
buriyetindesiniz ve sebep sizsiniz. (ANAP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Onun için, basına da söyleyin, toplantı yapın. Bırakın o radyo - televizyon toplantılarını 
falan; onlardan bir şey çıkmaz beyefendi, sizi yorarlar. 

Bir an evvel İçtüzük çıkarılmalıdır. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
Lütfettiniz, beni dinleme zahmeti gösterdiniz; sevgiler saygılar sunarım, gözlerinizden öpe

rim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ergüder. 
Söz sırası, SHP Grubu adına Sivas Milletvekili Ziya Halis'de; buyurunuz. (SHP sıraların

dan alkışlar) 
Sayın Halis, konuşma süreniz 15 dakika. 

SHP GRUBU ADINA ZİYA HALÎS (Sivas) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Ergüder'in bu güzel konuşmasından sonra benim konuşmada epey zorluğum olacak. 
Sayın Başkanlık Divanını ve değerli arkadaşlarımı SHP Grubu adına saygıyla ve sevgiyle 

selamlıyorum. 
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Böylesine saygın ve değerli bir kurumun bütçesi üzerinde konuşma şansını bir kez daha 
bulduğum için, kendimi son derece mutlu hissediyorum. 

Geçen yıl grubum adına Türkiye Büyük Millet Meclisi 1993 malî yılı bütçesi üzerinde yine 
ben konuşmuştum. Bu yıl bu görev yeniden bana verildiğinde, geçen yıl bu bütçe üzerinde bu
rada yaptığım konuşmaya bir göz attım. Yaptığım bu konuşmanın son paragrafını sizlere bir 
kez daha okumak istiyorum. 

Son paragraf aynen şöyle Sayın Başkanım : "Konuşmamın bu bölümünde üzerinde önemle 
durduğum bir hususu dile getirmek istiyorum. Konuşmamın başında da belirtmiştim, ülkemiz 
ve Parlamentomuz, sık sık askerî müdahalelerle karşılaşmaktadır. Her askerî yönetim, halkı
mızın katılımını sağlamadan, kendisine göre bir Anayasa yapmıştır. 1982 Anayasası, bu yöne
tim ve bu anlayışın ürünüdür. Demokratik, çağdaş ve sivil toplum Örgütlerinin katkısı da alı
narak ülkemizin yeni bir Anayasaya acil ihtiyacı vardır. 20 Ekim 1991'den bu yana, bu hususta 
henüz somut bir adım atılmamış olmasından, bir parlamenter olarak üzülüyorum ve kaygı du
yuyorum. Çağdaş ve demokratik bir anayasa yapma görevi, onuru, bu Parlamentonun olmalı
dır. Bana göre, bu görevi bizler geciktirmeden yapmak zorundayız. Bu konuda Meclis Başka
nımızın öncülük görevini daha etkin ve daha ısrarlı bir şekilde yapmasını diliyorum, Sayın Cin-
doruk'tan bunu bekliyorum. Gelecek yılda yeni ve demokratik Anayasaya kavuşma umuduy
la, Meclisimizin 1993 yılı bütçesinin halkımıza barış ve mutluluk getirmesi" dileklerimle bu 
konuşmama burada son veriyordum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu haklı isteğimin gerçekleşmesi için, öncelikle kendi
sinden aktif çaba beklediğim Sayın Cindoruk'un, aynı göreve yeniden seçilmiş olmasını se
vinçle karşılarken, geçen süre içinde bu husustaki beklentilerimizin boşa çıkmasını da üzün
tüyle karşılıyorum. 

12 Eylül askerî rejimin yaptığı ve halkımıza dayattığı 1982 Anayasası, ne yazık ki, bir maddesi 
hariç, tümüyle karşımızda duruyor. Ne yazık ki, şu anda aynı Anayasa ile, yani 1982 Anayasası 
ile yönetilmek durumundayız. 

Söylemek istiyorum, 20 Ekim 1991'de seçilmiş olan bu Parlamentonun önündeki en önemli 
görev, sivil ve demokratik bir Anayasayı halkımıza sunma görevidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; parlamenter rejimin demokrasimizin ve toplumumu
zun bugün yaşadığı sıkıntıların büyük nedeni böylesine antidemokratik bir Anayasa ile idare 
edilme talihsizliği ile karşı karşıya bulunmamızda yatmaktadır. Demokrasimizin vazgeçilmez 
parçası olan siyasî partilerin, cayır cayır kapatılması, daha yakın zamanda halkın oyu ile seçil
miş olan parlamenterimiz Sayın Fehmi Işıklar'ın milletvekilliği görevinin sona erdirilmesi, 12 
Eylül Anayasasının dayattığı antidemokratik anlayışın sonucudur. 

Parlamenterlerin, yasama görevi süresince kendilerini özgür hissetmemeleri, düşünceleri
ni korkusuzca söyleyememeleri, rejimimizin sağlıklı bir şekilde büyüyüp gelişmesinin önünde
ki engellerdir. Çağdaş demokrasilerde ve parlamentolardaki milletvekilleri, düşüncelerini bu 
kürsüde ve başka yerlerde korkusuzca, hiçbir baskı ve tehdit altında kalmaksızın söylerler; ül
ke sorunlarının çözümünü her platformda ve özellikle Parlamentoda tereddütsüz konuşurlar. 
Ne yazık ki biz, milletvekilliklerimizin düşeceği korkusu ya da dokunulmazlıklarımızın kaldı
rılacağı endişesi içindeyiz. ' 
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Parlamentomuz, milletvekili erimizi bu korku ve endişeden bir an önce kurtarmak duru
mundadır. Milletvekilleri görevleri süresi içinde konuştukları hiçbir konudan milletvekilleri sona 
erdikten sonra da sorumlu tutulmamalıdırlar. Bana göre, ülkemizin bugün yaşadığı önemli top
lumsal sorunların baş nedeni, Parlamentoda bile özgür tartışma ortamının bulunmayışıdır. 

2000'li yıllara hızla yaklaşırken, tabulardan kurtulmuş, toplumsal barışı sağlamış, kardeş 
kavgasının son bulmuş olduğu bir ülke yaratma görevi, bu Parlamentonun esas görevlerinden 
birisidir. 

Ülkemizin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaşanan kardeş kavgasına barışçı çö
züm getirmek, toplumsal barışımızı sağlamak, Kürt ile Türk'ün daha binlerce yıl bir arada 
yaşamasını temin etmek için, Meclis Başkanının, başlattığı girişimleri ısrarla sürdürmesini is
tiyoruz. 

Kürt sorununun konuşulup tartışılacağı ve çözüleceği yer burasıdır. Hiç kimse başka yer
de çare aramamalı ve demokratik olmayan bir çözümün peşinde koşmamalıdır. Çözüm, ülke
mizin her karış toprağında tam demokrasidir. Bu doğrultuda Sayın Cindoruk'un yaptığı giri
şimleri destekliyor ve kendisine başarılar diliyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Parlamentomuz ve tabiî ki, milletvekillerimiz, demok
ratik rejimin, rejimimizin kararlı birer bekçisi olmalıdırlar. Ülke bütünlüğü için ve toplumsal 
barışımız için vazgeçemeyeceğimiz, ödün vermeyeceğimiz ilkelerimiz vardır; bunların başında 
ise, laiklik ilkemiz gelmelidir. 

Ülkemizi çağdaş ve Batının demokratik toplumu yapma yolundaki mücadelemizin önün
deki en büyük engellerden biri de antilaik, yani ülkeyi şeriat yasalarına göre yönetmek isteyen 
güç odaklarının yükselen varlığıdır. Bunun önemli bir provası 2 Temmuz 1993 günü Sivas'ta 
yapıldı. 

Sivas olaylarını basit, kendiliğinden olmuş gibi hafife alarak geçiştirmek mümkün değil
dir. Sadece 37 değerli insanımızın diri diri yandığı, hayatını kaybettiği bir olay diye düşünüp 
geçemeyeceğiz. Hatırlamaktan utanç duyduğum, ağzıma alırken yüzümün kızardığı ve haya
tım boyunca lanetleyeceğim bu olay karşısında milletvekillerimizin gösterdiği tepkiyi yetersiz 
bulduğumu da burada ifade etmek istiyorum. 

Mesele, sadece 37 kişinin hayatını kaybetmesi değildir; mesele, bu parlamenter rejime ve 
demokrasiye yönelen, toplumsal barışımızı dinamitleyen çağ dışı şeriat düzeninin getirilmesi 
meselesidir. 

Parlamenter demokrasinin ve bizatihi milletvekillerimizin varlığının devamıyla ilgili olan 
bu gelişme karşısında sessiz ve suskun kalmayacağınızı biliyorum. Bu vesileyle Sivas olayların
da hayatını kaybedenlerin yakınlarına tazminat ödenmesi için Sayın Meclis Başkanımızın giri
şimde bulunmasını arz ve talep ediyorum. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — O, devletin ayıbıdır; devlet o ayıptan kurtulmalıdır. 
ZİYA HALİS (Devamla) — Katılıyorum. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; geçen yıl değindiğim ve ne yazık ki, henüz çözülmedi

ği için, bugün burada bir kez daha değinmek istediğim bazı önemli konular var. Öncelikle, 
Meclisimizin, daha verimli ve daha kısa zamanda daha çok yasa çıkarabilmesi için, İçtüzüğü
müzün yenilenmesine ilişkin başlattığı çalışmaları, ne yapıp yapıp, bir an önce sonuçlandır-
malıyız diye düşünüyorum. Ülkemizin bu önemli ve birikmiş sorunlarını, hantallaşmış ve 
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pratikte sakıncaları ortaya çıkmış bu İçtüzükle aşamayız. Halkımız, bizden, sorunlara süratli 
bir şekilde çözüm bulmamızı bekliyor. Bugünkü sistem, daha bol zaman harcama anlayışına 
ve çift Meclis yapısına göre düzenlenmiştir. Daha az zaman harcayarak, daha üretken ve daha 
verimli olmanın yolunu Meclisimiz bulmalıdır. 

Meclisimizin oturma düzenine ilişkin değişiklik ile çalışma gün ve saatlerine ilişkin yeni 
uygulamaya ihtiyaç vardır. 

Bize göre haftalık çalışma saatleri artırılmalıdır. Meclisin çalışmalarına katılmayan mil
letvekillerine yeni ve uygulanabilir yaptırımlar getirilmelidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; çağdaş parlamenter demokrasinin en önemli özelliği, 
açıklıktır. Meclis çalışmalarımızın televizyondan yayınlanması uygulamasına başlanırsa, bu ko
nuda önemli bir adım atılmış olunacaktır. Milletvekillerimizin, yasama ve denetleme görevine 
daha çok zaman ayırabilmeleri için, Başkanlığımızın, gerekli tedbir ve önlemi alması şarttır. 

Seçmenlerimizin sorunlarını bölgesinde çözmesi için, Hükümetimizin, idarî yapımızda ge
rekli değişiklikleri bir an önce yapması zorunludur. Tikanmış, merkeziyetçi bir yapı, ülkemiz 
için önemli ekonomik, sosyal ve siyasal kayıplara sebep olmaktadır. 

Bu yapının değişmesi halinde, Parlamentomuz ve milletvekillerimiz, aslî görevlerine tü
müyle döneceklerdir. Yerel yönetimlerimiz güçlendirilmeli ve yerel parlamentolar oluşturula
rak sorunlar yerinde çözülmelidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Parlamentomuza ve parlamenter rejime, şartlar ne olursa 
olsun, her zaman sahip çıkmak durumundayız. Çeşitli güç odaklarınca milletvekillerimizin say
gınlığına düşürülen gölgeler unutulmamalıdır. Bu yapılırken, haksız yere, bu müessese -maalesef-
yıpratılmaktadır. Birtakım kişisel ufak tefek hatalar ve eksiklikler büyütülüp, bu bahaneyle 
Parlamento hafife alınıyor ve alaya varana kadar ileri gidilerek, bu saygın kurum -maalesef-
zedeleniyor. 

Başkanlığınız buna hiçbir koşulda fırsat vermemelidir. Kimden gelirse gelsin, kasıtlı ve amaç
lı olarak yapılmakta olan bu saldırılar karşısında gerekli tepki, etkili bir biçimde mutlaka gös
terilmelidir. Bu kötü niyetli antidemokratik yönetimleri arzulayan kişi ve kuruluşlar hakkında 
gerekli yasal tedbirler ve düzenlemeler mutlaka alınmalıdır. Gözümüzü koruduğumuz kadar 
korumak zorunda olduğumuz bu rejimin teminatı olan Parlamentomuza sahip çıkmak, mil
letvekillerimizin hak ettikleri saygınlıklarını korumak, hepimizin olduğu kadar, Sayın Başkan
lığınızın da esaslı görevlerinden biridir. 

Milletvekillerinin verimli çalışabilmesi için, yardımcı personel uygulamasını -Sayın Ergü-
der'e karşın, tam tersine- olumlu buluyorum. Ayrıca, bu konuda, daha da iyileştirilme için ya
pılacak çalışmaların olduğuna inanıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, parlamenterlerimizin saygınlığının korunmasının bir 
yolu da, milletvekillikleri sona eren arkadaşlarımıza sahip çıkmaktan geçer. Milletvekilliği so
na erenleri bir kenara atma ve unutma hakkına sahip değiliz. Bu arkadaşlarımızın toplumdaki 
saygınlıklarının korunmasının bir yolu da, onların ekonomik ve sosyal haklarının iyileştirilme-
sidir. Hemen hemen her kurumun birtakım sosyal tesisleri vardır. Yapılacak sosyal tesislerden 
eski ve yeni parlamenter ayırımı yapmaksızın istifa etmelerinde yarar görmekteyiz. Gene eski 
parlamenterlerimizin siyasal yaşamımızdaki tecrübelerinden faydalanılmasının yolu, Yüce Baş
kanlığınızca bulunmalıdır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN — Sayın Halis, konuşmanızı bitirmek için iki dakika veriyorum, lütfen süreye 
riayet ediniz. 

ZİYA HALtS (Devamla) — Geçmişte, siyasette çok önemli deneyimler edinmiş bu arka-
daşlanmız, danışma niteliğinde oluşturulacak yarı resmî kurullarda görevlendirilerek, siyasal 
yaşamımız mutlaka güçlendirilmelidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; halkımızın gerçek temsilcilerinin oluşturduğu Parla
mentomuzun, kendini seçenlere layık, korkusuzca ve özgürce, halkın menfaatim her şeyin üs
tünde tutan bir anlayışla çalışabilmesi için gerekli koşulların yaratılmasına yönelik olarak hiç
bir fedakârlıktan kaçımlmaması gerektiği inancındayım. Bu inancımın temel nedeni, halkımı 
düşündüğüm, demokrasiye inandığı içindir. Halkın kendi kendini yönetmesi kadar güzel bir 
şey olamaz. Bunu, yani demokrasiyi tüm kurum ve kuruluşlarıyla yaşadığımızda ya da gördü
ğümüzde daha çok mutlu olacağımız muhakkaktır. 

Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olma yolundaki çabamızda, çıktığımız bu 
yolculukta lokomotifimiz olan Parlamentomuzun, 1994 yılı bütçesinin halkımıza ülkemize ba
rış ve mutluluk getirmesini yeniden diliyor, hepinizi, en içten dileklerimle saygıyla selamlıyo
rum. (SHP, DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Halis. 
Gruplar adına son konuşmayı, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Denizli Milletvekili 

Sayın Adnan Keskin yapacaklardır. 
Buyurun Sayın Keskin. 
Sayın Keskin, konuşma süreniz 15 dakikadır. 

CHP GRUBU ADINA ADNAN KESKİN (Denizli) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Mustafa Kemal'in en büyük eseri olarak nitelediği, ulusun egemenlik hakkını kullanma 
aygıtı, demokrasimizin temel kurumu Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1994 yılı bütçe tasarısı
na ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun düşüncelerini aktaracağım. Başkanlığa ve Yüce 
Kurula saygılarımı sunuyorum. 

Siyasî erkin tek kişi tarafından kullanıldığı, ümmetçi bir siyasal organizasyon içinde yaşa
manın oluşturduğu değer yargılarının seçkinci, tepeden inmeci anlayışların tutsağı olanlarca, 
işlevi ve etkinliği, sınırları sürekli tartışılagelen, zaman zaman fizikî güç kullanılarak devre dışı 
bırakılan Türkiye Büyük Millet Meclisi; sözlü ve yazılı iletişim organlarında çıkan haberler, 
Parlamentonun yetkilerini kullanmadaki duyarsızlığı, Parlamentonun kendini yenilemesine katkı 
yapacak yasal ve yönetsel değişikliklerin gerçekleştirilmemesi, yasamayla yürütme arasında te
orik olarak var olan dengenin siyasal, sosyal, ekonomik ve teknolojik gelişmelerin kaynak kul
lanımı, kamu yönetimi ve kamu gücünü kullanmada yürütmeye ağırlık kazandırması sonucu, 
yasama organı aleyhine bozulması; 12 Eylül dönemi ve sonrası iktidarları toplum ve siyasal 
yapımıza enjekte ettiği anlayışlar, hukuk kalıpları, olumsuzlukların aşılması için sergilenmesi 
gereken çalışmaların ekseninde yer alması zorunlu sorumluların ciddî, tutarlı ve süreklilik taşı
yan yaklaşımlar ortaya koymadan, kendi siyasal ikbaline yönelik medya çıkışlarıyla sorunları 
ve çözümleri yozlaştırıp sulandırmaları, günümüz Türkiyesinde de eleştirilerin ve tartışmala
rın odak noktasını oluşturmaktadır. Milletvekilleri de tartışmalarda, eleştirilerde, günah ço
cukları durumuna düşmektedirler. 
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Değerli milletvekilleri, yürürlükteki Anayasa, içtüzük ve bazı yasalar, demokrasimizin, 
Meclisimizin önündeki en büyük engeli oluşturmaktadır. Parlamentonun itibar ve etkinliğinin 
temel taşı, askerî rejim ürünü olan 1982 Anayasasının yerine, çağdaş, katılımcı, demokratik, 
temel hak ve özgürlükleri güvence altına alan sivil bir anayasanın Parlamentoca kabul edilip 
yaşama geçirilmesine bağlıdır. Bu konuya yönelik girişimlerin, gösterişe yönelik toplantılar
dan öteye geçmemesi, demokrasimiz, Parlamentomuz adına üzüntü vericidir. Parlamentomuz 
tarafından gerçekleştirilen tek maddelik değişikliğin, çağdaş değerleri içermemesi, bu doğrul
tuda, gelecekte olumlu adımlar atacağına olan umutları da karartmaktadır. Anayasa değişikli
ği çalışmalarını yönlendirmeye soyunan Sayın Meclis Başkanının, kamuoyuna mesaj vermeyi 
temel hedef seçen basın toplantısından sonra, konuyu unutup, var olan Anayasaya dayanan 
yargı kararlarını tartışarak, yeni medya gösterilerine kalkışması, belki bireysel popülarite ka
zandırmıştır; ama, parlamentonun itibarını ve demokrasimizi, kesin, olumsuz yönde etkilemiştir. 

Anayasal bir kurumla, günlerce kamuoyu önünde tartışıldıktan sonra, kararın gereğinin 
yerine getirilmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yeni bir ayıbını oluşturmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin, toplumumuzu, Parlamentomuzu dar kalıplar içerisinde 
tutmayı amaçlayan 1982 Anayasasının tanıdığı yetkileri kullanamaması, Parlamentonun için
de bulunduğu olumsuzluk girdabını daha da büyütmektedir. 1961 Anayasasına, 1972 yılında 
yapılan değişiklikle giren, 1982 Anayasasında da yer alan, kanun hükmünde kararname çıkar
ma yetkisinin, siyasal iktidarlarca, sürekli bir yasama sürecine dönüştürülmesine omuz veril
mesi, çıkarılan kararnamelerin, yıllarca görüşülmeden gündemde bekletilmesi, bunun somut 
bir örneğini oluşturmaktadır. 

Değerli üyeler, Meclisin, üretken, etkin bir çalışma yaparak, işlevini yerine getirebilmesi
nin ve parlamenterlerin, bozuk sisteminin günahlarını üstlenen hedef tahtası olmaktan kurtul
malarının ikinci adımı, demokratik bir İçtüzüğün yürürlüğe konulmasıdır. Tek parti ve askerî 
yönetim dönemlerinin değer yargılarına göre biçimlenen milletvekilinin fonksiyonunu, seçil
mişe güvensizlik anlayışıyla saptayan bir İçtüzükle, Parlamentoya ve parlamenterlere saygınlık 
kazandırılamaz. Mevcut işleyişte milletvekilleri, fonksiyonu, konuşma olanağı sınırlı olan; verdiği 
yasa tekliflerinin yasallaşma olanağı sıfır, tasarıları ve kararları biçimlendirme şansı olmayan; 
yazılı ve sözlü sorularına yanıt verilmemesinin yaptırımı bulunmayan; parti yönetimlerinin oli
garşisine boyun eğmeye zorlanan; fiilen, işsize iş, yatak bulamayan hastaya yatak bulma ile 
görevli olan insanladır. 

Yeni bir İçtüzük hazırlanması için iki yıl önce başlatılan çalışmaların sonucu merak konu
sudur. Umarız bu sorun da, kitle karşısına çıkılma gereksinimi duyulan süreçlerin propaganda 
malzemesi olarak kullanılmaz. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi, vakit geçirmeden anayasal fonksiyo
nu içerisine çekilmelidir. İdarî reformun ön adımı Meclis bünyesinde atılarak, yapılan harca
malarda, personel alımında, kadro dağıtımında ve araç kullanımında gösterilmeli ve bu konu
larda keyfilik sona erdirilmelidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, millî saraylarda çalışan personel sayısı da dahil olmak üze
re, 3 228 kişiyi çalıştırmaktadır. Bu sayının 1992 ve 1993 yıllarında alınan kısmı 650'ye yakın
dır. Meclis bünyesinde 45, saraylarda da 5 tane olmak üzere 50 tane müşavir çalıştırılmaktadır. 

Yeni alınan personelin büyük çoğunluğu, yasaya karşı hile kullanılarak -altını çizerek 
söylüyorum- yasaya karşı hile kullanılarak- işe başlatılmıştır. Maalesef, Sayın Meclis 
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Başkanının bu konudaki yaklaşımı, uygulaması, Meclis Başkanlığı görevleriyle, yetkileriyle bağ
daşmamaktadır. Eğer bir meclisin başkanlığı parlamentonun çıkardığı yasaları, o yasalara da
yanarak çıkarılan tüzükleri, yönetmelikleri rafa kaldırarak uygulama yapmaya kalkarsa, o par
lamentonun, sade yurttaşlardan yasalara, tüzüklere, yönetmeliklere uymayı talep etme hakkı, 
tartışma konusu olur. 

Eleman alımındaki sınav koşulu, yönetmeliğin, özel kaleme personel alımında tanıdığı ay
rıcalıktan yararlanarak işleme konulmamıştır. 

özel kalemde çalıştırılmak üzere, sınavsız alınan personel sayısı ve kadroları şaşırtıcıdır. 
özel kalemde çalıştırılmak üzere, bekçiden tutunuz da şoföre kadar eleman alındığı görülmek
tedir; ama, uygulamada, bu alınan elemanların, özel kalemin çevresinde görülmesi bile müm
kün değildir. Bu yöntemle, bu yolla alınan yüzlerce personel, aybaşında gelip imza atarak ma
aş almaktadır. 

RAHMİ ÖZER (Çanakkale) — Olur mu?.. 
ADNAN KESKİN (Devamla) — Buyurun Sayın Başkanım!.. 
HÜSAMETTİN CİNDORUK (Eskişehir) — Bakarız efendim, bakarız... 
BAŞKAN — Siz devam edin lütfen; biraz sonra Meclisi temsilen size cevap verilecek. 
ADNAN KESKİN (Devamla) — Tabiî de, bir söz atar gibi oldu da Sayın Başkan; bir yan

lışlık mı yaptım, yaptıysam düzelteyim diye sordum. 
RAHMİ ÖZER (Çanakkale) — Söz atmak yasak mı? 
AHMET SAYIN (Burdur) — Olabilir de... 
ADNAN KESKİN (Devamla) — Tabiî tabiî, olabilir, zaten o mantıkta olduğunuz için bunlar 

oluyor ya! 
BAŞKAN — Lütfen konuşmanıza devam edin Sayın Keskin. 
ADNAN KESKİN (Devamla) — 150'yi aşkın araç, 170 şoför, taşıma işlerinde görevlidir. 

Araçların kullanımında objektif kurallar egemen değildir. Hizmet araçlarının ağırlıklı bölü
münün, makam otosu olarak kullanılmasına yasal dayanak bulmak güçtür. Araç kullanımın
da göze batan en belirgin çarpıklık, komisyon başkalarına verilen araçların kullanımında gö
rülmektedir. Bazı komisyon başkanlarının komisyon görevlerinin yoğunluğunu, seçim bölge
sindeki işler oluşturuyor! 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Köylerde, köylerde... 
ADNAN KESKİN (Devamla) — Bazı komisyon başkanlarının kendi seçim bölgesine bir 

yasama döneminde 41 kere araç götürüldüğü görülüyor. 
BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — Kırmızı plakalı hem de... 
ADNAN KESKİN (Devamla) — Böylesine, parlamentonun yetkileri, olanakları suiisti

mal edilirse, böylesine yasa dışı tutumlarla Parlamentonun imkânları kullanılırsa, elbette se
çim bölgelerine gittiğimizde, yurttaşlar, parlamenterlere sitem ederler, olumsuz sözler söylerler. 

Bu tür olumsuz yaklaşımların kaynağında Meclis Başkanlık Divanının, sorunları ciddî bir 
şekilde izlememesi, Meclisin olanaklarının, kaynaklarının, yasalar ve yönetmelikler çerçeve
sinde kullanılmasına özen göstermemesi yatmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, Parlamentonun hızlı bir şekilde, kendi anayasal fonksiyonu çerçe
vesine girmesi gerekmektedir. 

— 31 — 



T.B.M.M. B : 39 9 . 12 . 1993 0 : 1 

Millî Sarayların, hâlâ Meclis Başkanlığının denetim ve gözetimi altında yönetilmesini an
lamak mümkün değildir. Parlamento, kendi anayasal fonksiyonunu yerine getiremezken, bir
takım idarî işlemlerin arkasında sürüklenmesinin sebebini tespit etmek, kabul etmek, güçtür. 
Umarım, dilerim, yıllardır bu konuda dile getirilen görüşler, bu bütçe görüşmesi sonunda cid
diye alınır; millî Saraylar, bürokrasimizin içerisinde alması gereken yerini alarak, Meclis Baş
kanlığının, bu konuya ayırdığı zamanı, Parlamento çalışmalarına ayırmasına fırsat tanınır. 

Parlamento bünyesinde bir Kültür ve Sanat Yayın Kurulu var... Bu kurul, ilk kurulduğun
da, çok masumane hedefler için kurulmuş; fakat, aradan beş altı yıl geçtikten sonra, âdeta, 
Parlamentoda makam bölüşmenin, Parlamento olanaklarının kullanılma aracı haline dönüş
müş. Şimdi, kuruluş amaçlarının sınırlarını da taşan, tamamıyla o kurulun başkanının inisiya
tifine terk edilmiş bir çalışma düzeni içerisindedir. 

Parlamentonun böyle bir çalışma içerisine girmesini, Parlamento çalışmalarıyla bağdaş
tırmak olanaksızdır. Dilerim, önümüzdeki yasama döneminde, Parlamentonun temel işlevle
riyle bağdaşmayan bu uğraş alanından da çekilinir; bu Kurulda görevli olan Meclis Başkanve-
kili ve divan üyeleri, Başkanlık Divanmdaki aslî görevlerini iyi yürütme şansını elde ederler. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı, Parlamentoyu, top
lumumuzun beklediği etkinlikte ve düzeyde çalıştırmakla yükümlüdür. Parlamentomuz, maa
lesef, siyasal iktidarın, medyayı da kullanarak etkinlikleri ele geçirmesinin doğal sonucunda... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Sayın Keskin, konuşmanızı tamamlamak için size iki dakika daha veriyo
rum, lütfen bitiriniz efendim. 

Buyurun efendim. 
ADNAN KESKİN (Devamla) —... ikinci plana itilmiştir. Dün, Türkiye Büyük Millet Mec

lisinde, 1994 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının tümü görüşüldü. Seçim meydanlarında ulu
sun egemenlik hakkını kullanma aygıtı olarak nitelediğimiz, sözde hep saygıyı esirgemediği
miz Parlamentoda dün öylesine önemli görüşme yapılırken, Başbakanı bu Parlamentoda gör
me, yakalama şansını elde edemedik. 

Başbakan, hangi odada izliyorsa, görüşmelerden sonra geliyor, Parlamento kürsüsüne çı
kıyor, eleştirilere yanıt veriyor. 

Parlamentoyu böylesine hafife alan, Parlamentoyu göz ardı eden, onun yetkilerini gasp 
eden bir anlayışla, Parlamentoya ve parlamenterlere gerekli saygınlığı kazandırmamız müm
kün değildir. 

Bu bütçe görüşmelerinin, klasik bütçe görüşmelerinin dışına taşarak, dile getirilen eleşti
rilerin, sorunların gelecek yıllarda çözümüne vesile olmasını diliyorum. 

Bütçenin, Meclisimize ve ulusumuza esenlikler getirmesini temenni ediyorum, Yüce Ku
rulu saygıyla selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Keskin. 
Sayın milletvekilleri, bütçe üzerinde gruplar adına yapılan konuşmalar sona ermiştir. 
Şimdi, şahısları adına söz isteyen milletvekillerine söz vereceğim. 
Bütçenin lehinde Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Esat Bütün, buyurun efendim. 
Sayın Bütün, konuşma süreniz 10 dakikadır, lütfen sürenize riayet ediniz efendim. 
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ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Parlamentonun saygınlığını artırmak için, önce, o 

Parlamentonun Sayın Başkanından değerli üyelerine kadar, Parlamentoya saygı gösterilmesi 
gerekir, önemli ikinci bir husus da, o Parlamentonun almış olduğu kararlara, çıkarmış olduğu 
yasalara, en başta, o Parlamentonun üyelerinin saygı göstermesi ve değer vermesi gerekir. 

Üzülerek belirteyim ki, bu yapılmamaktadır. Parlamenterlik, bir ayrıcalık olarak algılan
makta, âdeta yasa tanımazlık olarak yapılmaktadır. Böyle olunca da, kendi çıkardığı yasalara 
veya parlamentoya saygı göstermeyen bir yapıdan, saygı beklemek elbette mümkün değildir. 

Parlamontunun iki esas görevi vardır: Bir tanesi yasa çıkarmak, diğeri denetim yapmak
tır; ama maalesef bugün bu Parlamento, yasa çıkaramaz hale gelmiştir, getirilmiştir. 

Kimler yapmıştır? En başta İktidar yapmıştır. 
Bugün Üçüncü Yasama Yılındayız. Parlamento olarak, zamanımızın birçoğunu, maale

sef, yarım kalan yasa tasarılarıyla geçirdik veya bir kişinin birtakım istekleriyle geçirdik. Şu 
gündemde, 9'un üzerinde, başlanmış, yarım bırakılmış yasa tasarısı var. Böyle Parlamento ida
resi, böyle "egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" olmaz. 

Diğer taraftan, Parlamento bir yasaya başlıyor, Parlamento dışındaki birtakım odaklar 
veya güçler bunu engelliyor, durduruyor. Meclisin ihtisas komisyonu bir karar alıyor, o kararı, 
koalisyon içinde, "ben tanımam" diyor ve o karar orada duruyor. Bu olmamalıdır. 

özel Radyo ve Televizyon yasasının 24 üncü maddesine geliyoruz; dışarıdan birtakım güç
ler, "bu yasa öyle çıkmayacak, bu yasa böyle çıkacak" diyor, Parlamento geri adım atıyor. 
O zaman, sizlerin veya bizlerin, Parlamentonun saygınlığından bahsetmemizin veya "egemen
lik kayıtsız şartsız milletindir" dememizin bir anlamı kalmış mıdır? Kalmamıştır. Eğer, yapıl
ması gereken bir değişiklik varsa, eğer yapılması gereken bir husus varsa veya durdurulması 
gerekiyorsa, onun meydanı burasıdır. Maalesef, gündem tıkanıyor, birtakım güçler bunu en
gelliyor. 

Bir taraftan, şimdi şu Anayasayla, Meclisin veya milletin egemenliğinden bahsetmek müm
kün mü? Anayasadan aynen okuyorum : "Türk Milletinin ayrılmaz parçası olan Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin, milletin çağrısıyla gerçekleştirdiği 12 Eylül 1980 harekâtı sonucunda, Türk Mil
letinin meşru temsilcileri olan Danışma Meclisince hazırlanıp, Millî Güvenlik Konseyince son 
şekli verilerek Türk Milleti tarafından kabul ve tasvip ve doğrudan doğruya O'nun eliyle vaz 
olunan bu Anayasa..." Bunlar burada yazılı olduğu müddetçe, bizim "egemenlik milletindir" 
dememizin bir anlamı var mıdır? 

Diğer taraftan, aynı Anayasanın birçok maddesinde, "bu maddeyi değiştiremezsiniz, bu 
maddeye dokunamazsınız" dersen, o zaman parlamenter demokratik özgürlüklerden bahset
mek, millet idaresinden bahsetmek mümkün müdür? Elbette mümkün değildir, öyleyse, çifte 
standardı bırakmak zorundayız. 1923'Ierdeki birtakım olaylarla bugün Türkiye'ye bakamayız; 
hatta 1960'larla bakamayız; 1990'larla veya 2000'lerle bakmak zorundayız. İleri gitmenin yolu 
budur, bu şekilde olur. 

Demokrasinin en büyük özelliği de, birtakım dayatmalar değildir. Demokrasi, uzlaşma 
ve anlaşma rejimidir. 

Şimdi, bir parti diyor ki, "bu ilke benim için önemlidir." Önemli olabilir; ama, eğer mil
letin iradesi bunun dışında düşünüyorsa, ona da saygı göstermek gerekir. 
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Değerli milletvekilleri, diğer önemli bir husus şu : Bu sabah, bu görüşmelere başladığı
mızda, salonda Başkanlık Divanı dahil, 40 sayın milletvekili vardı ve 17 gün böyle geçecek ve 
17 gün biz burada havanda su döveceğiz. 

Bu gereksizdir, bu yersizdir, bu israftır. Millet bizden bunu beklemiyor; millet, bu Anaya
sanın değiştirilmesini bekliyor; millet, siyasî parti başkanlarımızdan, vaat edilen, öncelikle, bu 
Anayasanın değiştirilmesini bekliyor, öncelikle, vaat edilen, oy kullanma, yaşının -bakın, 27 
mart geliyor- 18 yaşa düşürülmesini bekliyor, seçilmenin, 25 yaşa düşürülmesini bekliyor. 

Diğer taraftan, Anayasanın çiğnenmesine kendi elimizle müsaade ediyoruz; memurlar, vaat 
edilen -fiilen de var olan- toplusözleşmeli, grevli haklarını bekliyorlar ve bu Anayasanın beş 
altı maddesi delinmiştir. 

Bu Anayasa bu şekilde uygulanmazsa veya değiştirilmezse, fiiliyatta başka yazıda başka 
olursa bu ülkede kanun hâkimiyetinden, nizam hâkimiyetinden elbette bahsedilemez, elbette 
bir yere varamayız. 

Değerli milletvekilleri, diğer önemli bir husus da şu : Bugün Türkiyemiz, maalesef, her 
konuda, bütçesiyle, idarî yapışıyla, tıkanmıştır, yürümüyor. 

Bu kervan böyle yürümez, bu değişikliğin yapılması gerekir, bu dönüşümün yapılması la
zım. Çünkü artık bilgi çağındayız, biz daha hâlâ karasaban dönemindeymiş gibi ilkel bir şekil
de ülkeyi idare etmeye çalışıyoruz. Bilgisayarın düğmesine basıldığında, anında her şeyden ha
berdar olunan bir yapıda olmamız gerekirken; maalesef, günlerce, aylarca, haftalarca bürok
ratik birtakım yazışmalarla Türkiye'yi idare etmeye çalışıyoruz. 

Biz şunu söylüyoruz: öncelikli, bu Anayasanın, gerçek anlamda millet iradesinin hâkim 
olduğu şekilde değiştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Millet iradesinin üzerinde Allah'tan baş
ka hiçbir gücün olmaması gerektiğine inanıyoruz, hiçbir dayatmanın olmaması gerektiğine ina
nıyoruz. öncelikle de bunu yapabilmek için, yine milletimizin beklediği, millet iradesinin önü
ne konulan seçim barajlarının kaldırılmasının gerektiğine inanıyoruz. Adil, hakkaniyete daya
nan, istikrara dayanan bir seçim sisteminin getirilmesinin gerektiğine inanıyoruz. Milletin ira
desinin önüne birtakım seçim barajları ve dayatmalar koyacaksınız, ondan sonra da, "Hâki
miyet kayıtsız, şartsız milletindir" diyeceksiniz; buna hiç kimse inanamaz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; birçok arkadaşımız da söyledi; bana göre, kanunlara 
ve yasalara saygı, en büyük demokratlıktır, öyleyse, millet bugün Meclisten umudunu kesmiş
tir. Millet, Meclis için ağzımıza alamayacağımız laflarla bağırıyor, "PKK Mecliste" diyor. Eğer 
Meclisteyse tutun atalım; değilse, bunun cevabını verelim. 

Diğer taraftan basınımız, gerçekten, bizi günah keçisi haline getirmiş, sağlık giderleri şöy
le, yemek giderleri böyle, şu mesele, bu mesele diye her türlü suçlamayı yapıyor. Bunlara bir 
açıklama yapılması lazım, bunların düzeltilmesi lazım. 

Bu Parlamentonun saygınlığına gölge düşüren en önemli hususlardan bir tanesi de, yük
sek ücret aldığımızdır, öyle söyleniyor; ama ben, öyle olduğuna inanmıyorum. Çünkü, dışarı
da çalışan bir şube müdürünün devlete maliyeti bizim iki katımızdır; onun özel makam araba
sı, şoförü hizmetçisi ve diğer masraflarını hesaplarsanız, 15 milyon lira maaş alan bir şube mü
dürü veya müdür, bu masraflarla beraber devlete 100 milyon liraya mal olmaktadır. Ama biz, 
aldığımız bütün maaşı, seçim bölgemiz de dahil olmak üzere, harcamak zorundayız. Bize 10 
milyon lira maaş verin; ama bütün masraflarımızı karşılayın, daha kârlı çıkarız. 
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Bir başka önemli husus şudur: Bugün bütçe görüşüyoruz; ama maalesef devletimizin bütçesi 
iflas etmiştir. 200 trilyon liraya yakın açık, 200 trilyon lira iç ve dış borç faizi, cari ve personel 
giderleri de 400 trilyon liraya yakın. Yani, bizim yeni bir yatırım yapabilmemiz için veya borç
larımızı ödeyebilmemiz için yeni bir borç kaynağı bulmak durumundayız. Bunun için de özel
leştirmeye, ilk başta, büyük bir israf olan, devlete yük getiren lojmanlardan başlamak lazım. 
Sayın Başkanım, ilk seçildiğinizde Türkiye Büyük Millet Meclisi lojmanlarının satılması ge
rektiği şeklinde güzel bir söz söylediniz. 

Geliniz, millete önder olması gereken Parlamento işe ilk olarak buradan başlasın, bu loj
manları satalım. Bakın en ucuza satsanız... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Bütün, konuşmanızı bitirmeniz için size bir dakika süre veriyorum. 
Buyurun. 
ESAT BÜTÜN (Devamla) — Bu lojmanların tanesini 3 milyar liraya satsak, satıştan elde 

edilecek 1,5 trilyon liranın yıllık geliri 1 trilyon lira eder. Bu, neredeyse, bizim Parlamentonun 
bütçesine denktir, öyleyse, devletimiz, toplam sayısı 1 milyonu bulan bu lojmanları ortalama 
300 milyon liradan satsa 300 trilyon lira eder, 300 trilyon liranın devlete maliyeti ise iç borçlan
mayla 200 trilyon, toplam olarak 500 trilyon eder; öyleyse, devletin, bu lojmanları öncelikle, 
verdiği kişilere satması gerekir. Diğer taraftan, zaten bu lojmanlardan küçük ve dar gelirli me
mur grubu yararlanmıyor, diğerleri yararlanıyor. Aynı şekilde, büyük bir israf olan özel ma
kam arabası saltanatı var. Onun yerine bir makam arabası devlete 20-30 milyon liraya mal ol
maktadır. Onu biz devlete şoförüyle, yakıtıyla 20-30 milyon liraya mal edeceğimize, çalışana... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN -— Sayın Bütün, lütfen konuşmanızı bitirin. 
ESAT BÜTÜN (Devamla) — ... çalışana biraz daha fazla para verelim, o arabasını alsın, 

evini alsın, devlet de bu yüklerden kurtulsun. 
Bu bütçenin Türkiye Büyük Millet Meclisine ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, saygı

lar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bütün. 
Bütçenin lehinde söz aldınız; ama, pek lehinde konuşmadınız. Bu bir... 
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) — Aleyhinde de konuşmadım. 
BAŞKAN — İkincisi, bu Parlamentoda çalışan bazı arkadaşlarımız sık sık şü kürsüye çı

kıp, Parlamento dışı güçlerin, Parlamentonun çalışmasını etkilediklerini, değiştirdiklerini söy
lemektedirler. 

BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — Siz söylüyorsunuz onu. 
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, bu Parlamentonun dışında hiçbir güç, bu Parlamen

tonun çalışmasını etkilemiyor; bunu bilmeniz lazım. 
BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — Anlamışsınız, çok güzel, bravo (!) 

ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Lütfen... Siz konuştunuz; ben cevap vermek zorundayım. (RP ve ANAP sı
ralarından gürültüler) 

— 35 — 



T.B.M.M. B : 39 9 . 12 . 1993 0 : 1 

Sayın milletvekilleri, bu Mecliste, gündemde yarım kalan işlerin nasıl yarım kaldığını he
pimiz biliyoruz. Belirli bir kanun tasarısı üzerindeki konuşmalarda gruplar anlaşamıyor ve Meclis 
gündemi tıkanmaya gidiyor; bu tıkanıklıktan kurtarmak, o tıkanaklığı atlamak için yeni bir 
kanun tasarısı ele alınıyor. 

"Parlamento dışı güçler bu Parlamentoyu engelliyor" demek, bu Parlamentoya saygısız
lıktır ve bu Parlamentoya değer vermemektir, diğer birtakım insanlara koz vermektir. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Doğru konuş, ne saygısızlığı! Saygısızlık değildir... 
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) — Adalet Komisyonunun aldığı kararı kim engelledi, 

Meclis mi engelledi? - • 
BAŞKAN — Bütçenin aleyhinde konuşmak üzere Erzurum Milletvekili Lütfe Esengün, 

buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakikadır Sayın Esengün. 
LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte olan 

Türkiye Büyük Millet Meclisimizin bütçesi üzerinde kişisel görüşlerimi açıklamak üzere huzu
runuzdayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisiyle ilgili hükümler, Anayasanın "Cum
huriyetin Temel Organları" başlığını taşıyan Üçüncü Kısım birinci Bölümünde yer almaktadır. 
Gerçekten de Türkiye Büyük Millet Meclisi, demokratik düzenin vazgeçilmez ve temel bir or
ganıdır. Anayasanın, birçok maddesi, hatta tümü gibi yasamayla ilgili maddelerinin de acilen 
düzeltilmesinin ihtiyâç olduğunu, bugün hepimiz kabul ediyoruz, özellikle üyeliğin düşmesiy
le ilgili 84 üncü maddenin acilen ele alınması, bir an evvel değiştirilmesi lazımdır. Bugünkü 
haliyle 84.üncü madde, millî iradeye saygısızlığın ifadesidir. Mecliste bu maddenin değiştiril
mesi yönünde mutabakat da hâsıl olmuştur; ama, maalesef, bugüne kadar değiştirilmesi yö
nünde lazım gelen adım henüz atılamamıştır. 

Sayın milletvekilleri, şu anda yürürlükte olan tçtüzük, 1961 Anayasasına ve çift Meclis 
sistemine göre tanzim edilmiş bir içtüzüktür. Meclisin verimli çalışmamasının önemli bir sebe
binin tçtüzük hükümleri olduğunu ifade etmek istiyorum. Halen gündemimizde bulunan ve 
değişmesi konusunda yine Mecliste mutabakat, fikir birliği hâsıl olduğunu zannettiğim içtü
züğün de bir an evvel görüşülmesi, gerek Anayasa hükümlerine gerekse Meclisin verimli çalış
masına uygun hale getirilmesi lazımdır. Bu konuda, bütün siyasî partilerimizden ve Sayın Baş
kanımızdan gereken gayreti talep ediyorum, rica ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Meclis olarak Anayasanın 98 inci maddesindeki soru, Meclis araş
tırması, genel görüşme, gensoru ve Meclis soruşturması şeklinde düzenlenen bilgi edinme ve 
denetim yollarım kullanmakta bu dönem olarak başarılı olduğumuzu memnuniyetle müşahe
de ediyorum. Her ne kadar, sözlü sorular Hükümet tarafından layıkı veçhile cevaplandırılmı
yor ise de, muhalefetin, özellikle Refah Partimizin gayretiyle denetim müessesesi iyi işlemekte, 
Meclis, Hükümet üzerinde etkin olmaya çalışmaktadır. Ancak, üzülerek ifade etmek istediğim 
bir konu da, yasama faaliyetlerinde gereken sürat ve verimin sağlanamamasıdır. Meclisi çalış-
tıramayan, çoğunluğu sağlayamayan Hükümet, geçen yasama yılında işin kolayını, kanun hük
münde kararname çıkarmak için yetki almakta bulmuş; ancak, Anayasaya açıkça aykırı olan 
yetki kanununa dayanarak çıkarılan bir dizi kararname, Anayasa Mahkamesince iptal edilmiş, 
boşuna emek, boşuna zaman harcanmış, tartışmalarla kamuoyu oyalanmıştır. 
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HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Sayenizde kardeşim, sayenizde. 
LÜTFÜN ESENGÜN (Devamla) — Çok önemli bir diğer konu ise, Meclis iradesinin Hü

kümeti yönlendirememesidir. Kanun tasarıları olsun, Hükümetin genel politikaları olsun, Mec
lisin yön vermesiyle şekillenmemekte, aksine Meclis, âdeta, Hükümetin peşinden gitmektedir. 
Sayın Başbakan, son iki ay içerisinde, Rusya'ya, Almanya'ya, Amerika'ya resmî geziler yaptı; 
Sayın Dışişleri Bakanımız, yıllardan sonra, ta Osmanlı'dan beri israil'e resmî gezi yapan ilk 
Dışişleri Bakanı olma şerefini kazandı; bu eğer bir şerefsel.. Maalesef, Yüce Meclise, Sayın 
Başbakanın gezilerinden ve Sayın Dışişleri Bakanının tsrail gezisinden sonra, en küçük bir bil
gi aktarılmadı. Buralarda neler konuşuldu, neler görüşüldü?., özellikle, İsrail'le yapıldığı söy
lenen 12 adet gizli anlaşmanın mahiyeti nedir, hangi konularda yapılmıştır? Bu konularda en 
küçük bir bilgi dahi verilmedi Meclise. Bu konuların milletvekilleri tarafından bilinmesi lazımdır. 

Muhterem arkadaşlar, memleket meseleleri üzerinde, gazete havadislerinden daha fazla 
bilgiye sahip değiliz; ama, maalesef ülke, özellikle dış politika, Meclisin bilgi ve iradesi dışında 
yönetilmekte, Meclis bir bakıma devre dışı bırakılmaktadır. Meclisi dışlamak, hiçbir Hüküme
te yarar sağlamaz. Başarılı olmak, ülke sorunlarının üstesinden gelmek isteyen Hükümet, be-
hemahal Meclisin desteğini arkasına almak zorundadır. Hükümete tavsiyemiz, her türlü soru
nu Meclise getirmesi, Meclisteki müzakere ve denetimden kaçmaması; aksine, bunlardan isti
fade etmesidir. Gerçek parlamenter, demokratik rejimden bahsetmek de, ancak bu şekilde müm
kün olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, uzun bir süreden beri, hatta daha önceki dönemden başlayarak, özel
likle bir kısım basın ve televziyon kanalları tarafından ısrarla yürütülen Meclisi ve milletvekil
lerini kötüleme, karalama kampanyası, maalesef, devam etmektedir. Basın özgürlüğü demok
rasinin gereğidir; ancak, Meclisin itibarı bundan daha da önemlidir ve basın özgürlüğünün 
de temeli, güvencesi Meclisin varlığıyladır. Meclisin olmadığı veya görevini yapmadığı bir yer
de, basın özgürlüğü de yoktur. Bu durum, bilinen bir gerçekten, en çirkin söz ve deyimler, Yü
ce Meclise ve milletvekillerine pervasızca yöneltilmekte, Meclisin manevî şahsiyeti tahkir ve tezyif 
edilmekte ve maalesef Meclis, bu noktada, savunmasız kalmakta, Sayın Meclis Başkanımız 
tarafından, bu konuda gereken dikkat ve titizlik, yeterince gösterilmemektedir. 

Bakınız, şurada bir gazete kupürü var "Milletvekilleri iyice yüzsüzleşti" deniyor. Bunu 
yazan insan, basın özgürlüğü şemsiyesi altında, kendi yüzsüzlüğünü gösteren insandır. Buna 
bir çare bulunması lazımdır. Bir gazeteci, basın özgürlüğü adına, milletin vekillerinin ve Türk
iye Büyük Millet Meclisinin mavenî şahsiyetine bu şekilde hakarette bulunamamalıdır. 

Milletvekillerinin, lojmanı, maaşı, lokantası, sigarası, her işi basının ilgi alanındadır; do
kunulmazlık bir lükstür.kimine göre terör, PKK Meclistedir, kimine göre katiller Meclistedir 
ve bu sorumsuzluklar neticesinde, Yüce Meclis, bir hedef tahtası haline getirilmiştir. Yine, An
kara'da, üzülerek gördüğümüz bir güruh tarafından Meclisin taşlanması olayı meydana gel
miştir. Bunlar, çok üzücü olaylardır. Aslında, suçlanan, hedef alınan, taşlanan milletvekilleri 
değil, bizzatihi Türkiye Büyük Millet Meclisidir, yasama müessesesidir. Bu konuda hükümet
lerin acizliği, beceriksizliği, halkın nazarında Meclisin yıpranmasına sebep olan önemli bir fak
tördür. Dertlerine çözüm bulamayan insan, Meclise ve vekillerine hücum etmektedir. 

Meclisin şeffaflaşmaması, Meclisin yapısını, çalışmasını, partilerin ve milletvekillerinin 
durumunu bilmeyen insanımız, Meclis aleyhindeki yayınlara kolayca kanmakta ve katıl
maktadır. Meclis çalışmalarının televizyondan halkımıza yansıması yolunda iki yıldan beri 
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gerçekleştirilemeyen çalışmaların, bir an evvel sonuçlandırılması, Meclisin saygınlığı konusun
da basın ve televizyonların daha dikkatli davranmalarını ve milletvekili arkadaşlarımın da, hal
kımızın dert ve şikâyetlerine daha duyarlı olmalarını temenni ediyorum. Başkanlık makamı
nın da, Meclise ve milletvekillerine yapılan haksız eleştiri ve saldırılar karşısında gerekli tavrı 
koymasını, yasal tedbirleri almasını talep ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, 1994 yılı bütçesinden Türkiye Büyük Millet Meclisine 2 trilyon 703 
milyar lira para ayrılmış. Fakir fukaradan toplanan vergilerden ayrılan bu para, Meclis çalış
malarının en iyi şekilde yürütülebilmesi için yeterli bir kaynaktır. Yeter ki, bu parayı israf et
meden gerçekten ihtiyaçlarımıza sarf edelim. 

Burada yeri gelmişken bir noktayı -Sayın Başkanımızın da burada olmasını fırsat bilerek-
özellikle arz edeceğim. Şu otomatik ses kesme cihazı bu kürsüye niye yerleştirildi veya nasıl 
yerleştirildi? 

Bakınız, içtüzüğümüzün 67 nci maddesi "Kürsüdeki üyenin sözü ancak Başkan tarafın
dan, kendisini İçtüzüğe uymaya ve konudan ayrılmamaya davet için kesilebilir." diyor. 

"Başkan tarafından ve kesilir" kesilir" demiyor, "kesilebilir" diyor. Burada Başkanın takdiri 
var; ama şu anda bu makine ile, sesimiz, Başkanın da inisiyatifi dışında, İçtüzüğe aykırı ola
rak ve milletvekillerine de bir bakıma saygısızlık İfade eder şekilde otomatikman kesilmektedir. 

Bu uygulama başladığında Meclis Başkanlığına verdiğim bir dilekçeyle... 
BAŞKAN — Sayın Esengün, konuşmanızı bitirmek üzere bir dakika daha veriyorum. 
Cihaz kesmedi, ben kestim. (RP sıralarından alkışlar) 
LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) — Bu konuda Sayın Başkanımıza verdiğim bir dilekçeye 

bir yılı aşkın zamandan beri cevap dahi alamadım, üzülerek ifade edeyim. 
Bütçemizin, memleketimizin sorunlarını çözmek için, bizleri daha da çalışkan, daha da 

gayretli hale getirmesi için bir vesile olmasını Cenabı Hak'tan niyaz ediyorum; bütün Meclis 
çalışanlarına, yaptıkları hizmetlerden ötürü teşekkür ediyorum, hepinize saygılar sunuyorum, 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Esengün. 
Aslında, bu cihaz söz kesmiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmasını düzenleyen İç

tüzük, her milletvekili için bir süre tayin etmiş; ama maalesef, kürsüye çıkan arkadaşlarımız, 
bu sürelerine riayet etmedikleri için ve Meclisi yöneten Başkan, arkadaşları ikide bir ikaz et
memek için teknikten yararlanılmış. 

Teşekkür ederim, buyurun. 
LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) — Sayın Başkan, o sizin göreviniz, makinenin değil. 
BAŞKAN — Evet; ama, makineye riayet daha kolay oluyor. 
Sayın Vefa Tanır, buyurun efendim. 

TBMM BAŞKANVEKİLİ VEFA TANIR (Konya) — Muhterem Başkan, muhterem mil
letvekili arkadaşlarım; yetmiş yıllık bir müessesenin bütçesi üzerinde, siyasî parti grupları ve 
iki de milletvekili arkadaşım düşüncelerini bildirdiler. Şimdi, bu arkadaşlarımızın -gerek grup 
sözcüsü olarak, gerek kişisel olarak- görüşlerinde hepsinin ittifak ettikleri nokta da, benim 
şimdi size yetmiş yıl evvel yazılmış bir telgrafla müessesenin büyüklüğünü daha açıkça tarif 
etmiş olacağım. 22 Nisan 1920, Anadolu'ya çekilen bir telgraf: 
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"Tanrının yardımıyla Nisanın 23 üncü Cuma günü Büyük Millet Meclisi açılarak çalış
maya başlayacağından, o günden sonra bütün sivil ve askerî makamların ve bütün ulusun emir 
alacağı en yüksek kat, bu Meclis olacaktır. 

Bilgilerinize sunulur." (Alkışlar) 
Öyle olmuştur. Ulusal Kurtuluş Savaşını o günden itibaren, Mustafa Kemal Paşa'nın ön

derliğinde bu Meclis sürdürmüş ve kazanmıştır. îşte tarihinde bu Meclisin, üstün iradenin üs
tün müessesesi olma unvanı vardır. Onun için, arkadaşlarımın hepsi bir noktada birleştiler. 
Bu özelliği ile Türkiye Büyük Millet Meclisi, hürriyetçi, katılımcı demokratik sistemin kalbi
dir. Yine bu özelliği ile Türkiye Büyük Millet Meclisi, ülkede hakların ve hürriyetlerin bekçisi
dir. Yine bu özelliği ile Türkiye Büyük Millet Meclisi.her şeyin açıkta, alenî, herkesin önünde 
cereyan etmesini, bundan sonrası için de vazgeçilmez teminat olarak kabul etmiştir. Onun için, 
evvela bu çatının altında yer alan herkesin, kendi yerine, kendi haklarına sahip çıkması gere
kir. Böyle hareket edildiği zaman, Türkiye Büyük Millet Meclisi hiçbir zaman, hiçbir devrede 
saygınlığını yitirmez. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin üstünlüğünü hâkim kılamazsanız hiçbir şeyi koruyamaz
sınız, hiçbir yere de ulaşamazsınız. Bu kanaatledir ki, beş grup sözcüsü ve iki arkadaşım, ko
nuşmalarının hemen başında, ulusal egemenliği, müessesenin önemini, siyasî vekâletin büyük
lüğünü, Kurumun saygınlığını, müessesenin vazgeçilmez olduğunu ve siyasî erkin üstünlüğü
nü, burada, Meclisin rakamsal bütçelerini bir kıyıya koyarak, üstün konular halinde bu zabıt
lara geçirdiler. Onun için, bütün konuşmacılara saygı duydum, sevgi duydum ve teşekkürleri
mi sunuyorum. 

Şimdi, arkadaşlarıma, sırasıyla kısa zaman içinde cevap vereceğim. 

Sayın Işılay Saygın, Doğru Yol Partisi Grubu adına, -kendisi Divan üyesi olmasından do
layı, bizim de bir kısım görevlerimizi yerine getirmiş oldu- yıl içindeki çalışmalardan bahsetti, 
millî konulardaki hassasiyeti dile getirdi. 

Sayın İsmail Coşar, personelle ilgili konulara değindi, sözleşmeli personele verilenlerin, 
personelin tümüne uygulanması gerektiğinden, İçtüzükten, lojmanlardan, devamsızlıktan 
bahsetti. 

Bunlar, Yüce Meclisin bütün fertlerinin hassasiyetle üzerinde duracağı konulardır. Aslın
da, sonraki arkadaşlarım da hep tçtüzüğe gelip takıldılar. 

İçtüzük meselesi, Meclis Başkanlık Divanının yanında, daha ziyade grupların bir mesele
sidir. Yalnız, İçtüzük üzerinde konuşan arkadaşlara ben de bir sual sormak isterim: Yeni İçtü
zükle ne getireceksiniz de bu sıraları dolduracaksınız? 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Var efendi... 
BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — Lütfen biraz inceleme yapın. 
TBMM BAŞKANVEKİLİ VEFA TANIR (Devamla) — Bir dakikanızı rica ediyorum. 
Bu sualimi sorarken, yeni İçtüzüğün üzerinde çalışan gruplara da bir yol açmış oluyorum. 

Ama, esas olan, bu salonu milletvekillerine sevdirebilmek meselesidir. 
BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — O da, iktidarın işi. 
TBMM BAŞKANVEKİLİ VEFA TANIR (Devamla) — 19 uncu Meclis, bu salonu sevme 

bakımından kusur işlemeye devam etmektedir. Şurada bulunan arkadaşlarım kadar -ben emi
nim ki- iki taraftaki kuliste arkadaşlar vardır. İşte, "İçtüzüğü getirdiğiniz zaman ne olcak?" 
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dediğim, odur. Milletvekilinin vazifesi, sadece bu kürsüden konuşmak değildir. Milletvekilinin 
vazifesi, milletvekili olarak konuşanların ne söylediklerini merak ederek dinlemektir aynı za
manda. tşte bu meselenin çözümünü siyasî parti gruplarının ve teker teker milletvekillerinin 
bütün ümidi İçtüzüğe bağlamalarının ötesinde, dinleme görevini yerine getirmelerinde ve bu 
sevginin aşılanmasında görüyorum. Çünkü, beğenilmeyen bu içtüzükle geçmiş Meclisler çalış
mış, başaralı görevler de yapmışlardır. 

Üçüncü olarak konuşan Sayın Ergüder, hepinizin takdirini toplayan, her zamanki tatlı ko
nuşmalarından birini daha sunmuştur. Kayıtlarımın arasına "çok alkış aldı" diye bir not da 
düşmüşüm. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Çok teşekkür ederim beyefendi. 
TBMM BAŞKANVEKİLl VEFA TANIR (Devamla) — Burada, yine parti gruplarının has

sasiyetine girmiştir, Meclisin üstünlüğünü, büyüklüğünü savunmuştur; bize yönelen tenkitle
rinde de "devamsızlığı düzeltin" demiştir, "bilgisayar sistemine daha niye giremedik?" demiştir. 

Hazırlığı bitmiştir; inşallah, 1994 yılı içerisinde bilgisayar sistemine de gireceğiz. 
"Cumhurbaşkanlığının Meclis içerisinde yer almasından yıllarca şikâyet edildi; ama tek

rar Cumhurbaşkanlığına oda verildi" demiştir. 
Aslında, yıllarca yapılan şikâyetin konusu, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine büyükçe 

bir binanın verilmiş olması idi. Yoksa, bu Meclisin geçmiş bütün devrelerinde Sayın Cumhur
başkanlarına oda verilmiştir; bu defa da geçmişteki uygulama sürdürülmüştür. 

Genel Sekreterlik Köşke gitmiştir; Genel Sekreterlikten boşalan binaya, Meclis Başkanlık 
Divanı, sığabildiği kadar sığmış, Sayın Cumhurbaşkanımıza da bu binada bir oda verilmiştir. 
Bu, geçmiş Meclislerde de yapılan bir uygulamadır. 

Yine Sayın Ergüder, aynen, "bütçe biraz fazla tutuldu" demiştir. 
Aslında, Meclis bütçesi enflasyon oranında artırılmıştır. 
ADNAN KESKİN (Denizli) — Enflasyon var mı Sayın Başkan?!. 
TBMM BAŞKANVEKİLl VEFA TANIR (Devamla) — Diğer kesimlerde de aynı miktaV 

kişiyi alırsanız, gerek sağlık hizmetlerin harcamaları, gerekse ücretler nedeniyle, aşağı yukarı 
Meclis bütçesindeki aynı rakama varırsınız. Bugün, eski milletvekili arkadaşlarımız, mevcut 
milletvekilleri ve çalışanlarımızla birlikte 7 722 kişi ücret almakta; bunların efradı ailesini de 
katarsanız, 20 572 kişiye hizmet verilmektedir Mecliste, yani, büyükçe bir ilçenin yıllık girdisi
ni alırsanız, bu rakama eşit bulursunuz, hatta biraz da düşük bulursunuz; vasıta olarak da ay
nı şeyleri bulursunuz. 

tşte, Meclis olduğu için, nedense milletin gözüne fazla batıyor ve herkes bizi tenkit ediyor, 
hatta biz burada kendi kendimizi tenkit ediyoruz. Meclise bu gözle bakmak lazımdır. Meclise, 
3 222 memurunu, mevcut milletvekillerini, eski milletvekillerini, eski milletvekillerinin dul ve 
yetimlerini, bakmakla mükellef olduğu ailelerini katarak bakarsanız, Meclisin bütçesi, diğer 
bütçelerin yanında pek abartılmış bir bütçe değildir, hatta onlardan biraz da geridir. Milletve
killerinin ödenekleri de 1994 yılı bütçesinde, 1993 yılına göre yüzde 17 gibi küçük bir artışla 
huzurunuza gelmiştir. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Millî Saraylar da var Sayın Başkan. 
TBMM BAŞKANVEKİLl VEFA TANIR (Devamla) — Tabiî, Millî Saraylar da vardır bu

nun içerisinde. 
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Sayın Ziya Halis, yine müşterek konulardan, Kurumun saygınlığından, İçtüzükten bah
setmiştir; halkla ilişkilerin daha işler, yeni bir binada olmasını önermiştir. 

Tabiî, Meclis Başkanlık Divanı, 1994 yılı içerisinde, halka ilişkileri, gerek vatandaşımız 
yönünden, gerek milletvekilleri yönünden, ya yeni bir yapıda ya kiralayacağı bir yapıda, bu 
şikâyetleri giderecek bir noktaya getirecektir. 

Anayasanın değişmesinden, yeni bir Anayasadan bahsetmiştir; bu, bizim Başkanlık Diva
nımızın meselesi değil, grupların bir meselesidir. Meclis Başkanlığı önder olmuştur, bir çalış
ma zeminine girilmiştir; inşallah bütçeden sonra bu çalışma bu zeminde devam edecektir; ama, 
Meclisin gerek çalışmasında, gerek İçtüzükte, gerekse Anayasanın değiştirilmesinde siyasî par
ti gruplarımızın daha büyük gayret göstermesi, Meclis Başkanlık Divanından daha önde gel
mesi lazım gelir zannederim. 

Sayın Keskin, Kültür Sanat ve Yayın Kurulunun, kuruluş esaslarından uzaklaştığını söyle
miştir. 

Aynı kanaatte değilim. Belki daha iyi hizmet vermesini isteme bakımından bu tenkidi yap
mıştır. 

Kültür Sanat ve Yayın Kurulunun kendi Yönetmeliği vardır; o yönetmelik içerisinde çalı
şır, hizmetini o yönetmelik içerisinde verir ve bu Kurulda bütün siyasî partilerimizin temsilcisi 
vardır; tek başına yapılan bir iş değildir. 

Yine, Meclisimizdeki personel fazlalığından bahsetmiştir. 
Arkadaşlarım bu konuları, diğer devlet müesseseleriyle karşılaştırmalı getirirlerse bu kür

süye, fazla bir personel olmadığı da ortaya çıkar. 
Burada, "aydan aya maaş almaya gelenler" cümlesi geçmiştir; tersine, Meclisimizde ge

rek müşavir olarak gerek sözleşmeli personel olarak hizmet veren arkadaşlarımız, göreve yeti-
şememenin, görevin altında ezilmenin iddiasındadırlar. Meclisimizde, aydan aya gelip maaş alan 
personel bulunduğu kanısında da değilim. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Nerede bu müşavirler Sayın Başkan? 
TBMM BAŞKANVEKİLt VEFA TANIR (Devamla) — Efendim, müşavirler, daha ziyade 

siz parlamenterlerin seçip getirdiği kişilerdir; nerede olduklarını Divandan sormayacaksınız. 
Hangi görevi verdiyseniz, müşavirler şimdi o görevlerin peşinde veyahut size ait odalarda gö
revlerini yapmaktadırlar. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (istanbul) — Tahkikat yapılsın efendim... 
BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — Araştırın... 
ADNAN KESKİN (Denizli) — Biz Başkanlık müşavirlerinden bahsediyoruz... 
TBMM BAŞKANVEKİLt VEFA TANIR (Devamla) — Yine Sayın Keskin siyasî erkten 

bahsetmişlerdir; idarî reformun yapılmasını önermiştir. 
Tabiî, katılıyoruz... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Efendim, konuşmanızı bitirmeniz için size 2 dakika süre daha veriyorum. 
Buyurun. 
TBMM BAŞKANVEKİLt VEFA TANIR (Devamla) — Mehterem arkadaşlar, şimdi, bu 

Meclis, yukarıda dinleyenleriyle aşağıda yazanlanyla, bu sıralarda oturanlarıyla hepimizin 
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hak ve hukukunu koruyan, rejimin bekçiliğini, hürriyetin korumacılığını yapan yüce bir mües
sesedir. Kuruluş telgrafını da burada size aynen kıraatettim... Tarihinde büyük başarılar gös
termiştir; büyük başarıları devam edecektir. Bu kürsü, bu milletin dilidir; ama, bu kürsü bu 
milletin dili olurken, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütün elemanları, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin yüceliğine gölge düşürmeyecek bir dili burada kullanacaktır. Burası Hyde Park 
değildir. Burada her şey olduğu gibi konuşulacaktır; ama, millete layık bir elfaz kullanılacak-

. tır. Onun için, bu kürsüde hür konuşalım derken, hiçbirimizin, bu müesseseyi zedeleme hakkı 
yoktur. (DYP sıralarından alkışlar) 

Bu düşüncelerle, Yüce Meclise, konuşan arkadaşlarıma saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tanır. 
içtüzüğün 62 nci maddesine göre, bütçenin üzerinde son söz Bayburt Milletvekili Sayın 

Ülkü Güney'de. 
Buyurun efendim. 
Sayın Güney, süreniz 10 dakikadır. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) -—Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bana bu konuşma im
kânını veren Sayın Başkana ve yine bu konuşmamı yapmam için konuşma seyrini değiştiren 
değerli Meclis Başkanvekili, meslektaşım Vefa Tanır'a teşekkürlerimi sunarak sözlerime başlı
yorum. Bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlarım. 

Muhterem arkadaşlarım, üzerinde görüştüğümüz Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi
nin ana hatları ve önemli yerleri, değerli grup sözcüsü arkadaşlarımız tarafından eleştirildi ve 
yine bazı grup sözcüsü arkadaşlarımız ile, şahsı adına konuşma yapan arkadaşlarımız tarafın
dan bu bütçeye katkılarda bulunuldu. Bu bakımdan, ben, arkadaşlarımın yapmış oldukları 
konuşmaları tekrar etmeyeceğim. Size belki ayrıntı olarak gelecek ama, hepinizi, bütün millet
vekili arkadaşlarımı ilgilendiren ve son derece rahatsızlık duyduğum bir konuyu burada, De
ğerli Başkanımızın da huzurunda açıklamak, bunu açıklamadan önce de küçük bir misal ver
mek istiyorum. ' 

Diyelim ki, hastanede hekimler en güzel ameliyatı yapsın, en güzel ameliyathanede işlem
leri yerine getirsin; ama, o hastanede, dışarıda o hastaya, basit saydığımız bazı hizmetler yeri
ne getirilmezse, siz isterseniz dünyanın en iyi ameliyatını yapın, orada yapılan hizmet, o insan
lar için hiçbir mana ifade etmez. Hasta "gittim zile bastım, hemşire gelmedi; gittim şunu yap
tım, şu olmadı" der; o yapılan ameliyatı hiç düşünmez. 

Bu misalle şuraya gelmek istiyorum: Bizim milletvekili arkadaşlarımızın oturduğu bölüm 
Halkla ilişkiler Bölümüdür. Halkla ilişkiler Bölümünde, her bankoda 12 milletvekili oturur 
ve burada 2 müstahdem vardır. Milletvekillerimizin oraya her gün 10'Iarca ziyaretçisi gelir. Bu 
2 müstahdem bir sağa koşar, bir sola koşar; 12 milletvekiline hizmet vermesi mümkün değildir. 
Oraya sizi ziyarete gelmiş olan insanlar, bir çayı beş dakika bekler, yarım saat bekler; hem de 
zaman israfı vardır, milletvekili koşup buraya gelecektir, işini gücünü görecektir; arria oradan 
bir türlü kopamaz. Bu, bir ayrıntıdır; ama, demin arz ettiğim misalle bir bağlantısı vardır. 

Değerli Başkanım, muhterem arkadaşlarım; bunun için, gördüğüm odur ki, tespitime gö
re, Halkla ilişkilerde piramit tersine dönmüştür; hizmetli sayısı çok azdır; ama memur sayısı 
çok fazladır, istirham ediyorum, bu konuda bize yardımcı olun ve oradaki bütün arkadaşları
mız hiç olmazsa gelen seçmenlerine bir çay ısmarlayabilsinler, onlarla ilgili ufak tefek bazı iş
lemleri o personele yaptırabilsinler... Ama, şu anda hiç kimse yoktur. 
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ikincisi, Halkla İlişkilerdeki ziyaretçilerin oturduğu mahaller pistir, temiz değildir; tuva
letler son derece kirlidir, temiz değildir. Bunların elden geçirilmesi, gelen insanımıza ve bizlere 
bir saygının ifadesi olarak yapılması gerekmektedir. 

Müesseselerin saygınlığından bahsediyoruz. Şüphesiz, müesseselerin saygınlığı için çok fak
törler vardır; ama, ciddiyet, temizlik ve hizmet de bu faktörlerden biridir. Benim arz etmek 
istediğim husus, bu temizliği yapacak, bu hizmeti milletvekillerimize ve bununla birlikte -günde, 
bildiğim kadarıyla 10 binin, hatta 15 binin üzerinde ziyaretçi geliyor. Bu ziyaretçiler nereye gi
diyor? Bu ziyaretçilerin gittiği yer Genel Kurul salonu değil, bizim bankolar, Halkla İlişkiler 
Binası ve lokantalardır.- bu ziyaretçilere verebilecek hizmetlerin hem sayısını hem de kalitesini 
artırmanın gerektiğidir. Aksi halde, siz ne kadar büyük şeyler yaparsanız yapın, buraya gelen 
15 bin kişi, geri döndüğü zaman, "boş ver yahu, Meclis de neymiş! Gittik, pislikten geçilmi
yor; bir çay söylendi, iki saatte gelmedi; içeriye girdik, oturduğumuz yerde sigara küllüğü ağzı
na kadar dolu, boşaltan yok" der. 

Bunlar belki arkadaşlarıma ayrıntı olarak gelebilir, ayrıntı gibi görülebilir; ama, aslında 
işin özü budur. Bu konuya idarecilerimizin, başta değerli Başkanımızın, Başkanlık Divanının, 
idare amirlerimizin eğilmesini diliyorum ve bu bütçenin, Ülkemize, Türkiye Büyük Millet Mec
lisine hayırlı olmasını temenni ediyor, hepinize saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güney. 
Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1994 yılı bütçesi ve 1992 kesinhesa-

bı üzerindeki müzakereler bitmiştir; ancak, soru sorma istemleri vardır. 
Soru sormak isteyen arkadaşlarımız soru sorabilirler. Yalnız, daha önce Danışma Kuru

lunca alınan ve Yüce Kurulunuzca da kabul edilen bir prensibe göre, soru sorma süresi o büt
çede gruplara tanınan süre kadardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinde gruplara tanı
nan süre 15 dakika olduğuna göre, 15 dakikadan sonra soru sordurulmayacaktır. Buna, cevap 
verme süresi de dahildir. 

Şimdi, soru sormak isteyenleri sırasıyla kaydediyorum : Sayın Mehmet Kerimoğlu, Sayın 
Orhan Ergüder, Sayın Coşkun Gökalp, Sayın Halil İbrahim Çelik, Sayın Hannan özüberk, 
Sayın Mehmet Sevigen, Sayın Hasan Basri Eler, Sayın Bülent Akarcalı, Sayın Ural Köklü ve 
Sayın Cevat Ayhan. 

Soru soracakların kayıt işlemi bitmiştir. 
Yalnız, bu soruları işleme koyarken 15 inci dakikadan sonra soru sordurmayacağız veya 

cevap verdirmeyeceğiz; buna işlem de dahildir. 
Buyurun Sayın Kerimoğlu. 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) — Sayın Başkanım, aracılığınızla Sayın Meclis Baş

kanına bir soru sormak istiyorum. 
Bundan 1 yıl 11 ay 1 gün önce, 1992'nin birinci ayının sekizinci günü yaptığımız bir gezi 

sonucu gündem dışı bir konuşma yaptım. Bu konuşmada, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 
görevli dört değerli milletvekiline küfredilmiş olduğunu söyledim ve bu küfrü bu kürsüye bı
raktım. Aradan bu kadar zaman geçmesine rağmen -her vesileyle milletvekilinin haysiyetin
den, onurundan söz ederiz- acaba bugüne kadar bu konuda neler yapılmıştır? Yapılmamışsa, 
bir eksiklik varsa düzeltilmesini diliyorum. 

Bildiğim bir başka şey, bu dört milletvekiline küfreden subay, şu anda belki de terfi ede
rek başka bir yere gelmiştir. Milletvekilinin haysiyetinin ve onurunun korunmasının, bu küf
rün bu kürsüden kalkmasıyla da ilişkisi olduğunu düşünüyorum. 

Saygılar sunuyorum. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kerimoğlu. 
Efendim, Sayın Başkan, önce soruları toplu olarak alalım; siz yazılı da cevap verebilirsiniz. 
Buyurun Sayın Ergüder. 

HALtL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) —• Sayın Başkan, 11.12.1992 tarihli oturumda ben
deniz kalkmış, şurada hizmet eden, frak giyen delikanlılar için, ümit ve maaşlarını sormuş
tum. Aradan bir yıl geçmiş, ne cevap var, ne haber var Vefa Bey! Bu beyler, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde hamal kadrosundalar. Bunlar, akşamlar! sandalye taşıyorlar. Bunlar terbiye
li ve nazik insanlar. Bunların kadroları ne zaman düzelecek? 

ikinci sualim : Şef unvanını almış olan ve 20 yılın üzerinde hizmeti olan 2 nci derecenin 
son kademesine gelmiş personelden lise mezunu olanlara -bunlar fevkalade kültürlü ve hizmet 
yapmış insanlardır-1 inci derece verilmesi düşünülüyor mu? 

Üçüncü sualim : 2919 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterlik Teşkilatı Ka
nununun 4 üncü maddesinde, uzman stenograf ve stenograf kadrolarında bulunanlar için yö
netmelik çıkarılması hükmü yer almıştır; ancak, bu maddede zikredilen hususlar, yönetmelik
le değil, kanunla düzenlenir. Bu mütehassıs kimselerin durumu ne zaman düzeltilecektir? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ergüder. 
Sayın Coşkun Gökalp, buyurun efendim. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sayın Başkan, aşağıdaki sorularımın, delaletinizle, Sa
yın Meclis Başkanımız tarafından cevaplandırılmasını arz ederim. 

1. Sayın Başbakan devamlı olarak "devletin iki tür geliri vardır, birincisi vergi gelirleri, 
ikincisi özelleştirmedir" der. 

Vergi koymaya ve almaya Türkiye Büyük Millet Meclisi yetkilidir. Vergiyi toplama, topla
dıktan sonra inceleme ve denetleme yapma hakkına da Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri 
sahiptir. Bununla birlikte, KİT'lerde arpalıklar artarak devam etmektedir. 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesiyle bunun ne ilgisi var? 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)— Geliyorum, müsaade edin. 
KİT'lerde arpalıklar artarak devam etmektedir. Vergiyi veren her insanın, verginin kulla

nılmasında ve bu kullanılmayı denetletmekte hakkı vardır, özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerinin. 

BAŞKAN — Yalnız, kısa ve mütataasız olacak. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Konuya geliyorum efendim. 
Vergiyi toplamak kadar, harcamak da önemlidir. Harcanırken de, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi üyelerinin, özellikle komisyon üyelerinin kırmızı plakalı arabaları, köylerde, seçim mey
danlarında dolaşmaktadır. Bundan, Sayın Meclis Başkanlığı acaba hiç rahatsız olmuyor mu? 

Cumhuriyetin kurucusu, ülkenin kurtarıcısı Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 
partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanına, Meclis Başkanı henüz bir oda dahi ver
memiştir. 

Bundan rahatsız olmuyor musunuz? 
BAŞKAN — Çok uzatırsanız, diğer arkadaşlara söz süresi kalmaz, lütfen süratle sorun. 
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COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — 1991, 1992 ve 1993 yıllarında Meclise, geçici, sözleşme
li ve kadrolu olarak kaç personel alınmıştır? Sınav yapılması söz konusu mudur? 

Meclis Başkanlığının Saraylarda ve Mecliste görev yapan kaç müşaviri vardır? 
Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın İbrahim Halil Çelik, buyurun efendim. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Sayın Başkanım, delaletinizle, aşağıdaki soru
larımın Sayın Meclis Başkanı tarafından cevaplandırılmasını müsaadelerinize arz ederim. 

1980 öncesi hem Senato hem Meclis vardı ve 800 tane personel çalışıyordu. Şimdi, tek Mec
liste 3 500 personel çalışıyor. 

BAŞKAN — Soru ne, neyi soruyorsunuz? Fazla mı diyorsunuz?.. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Bu konuda bir değerlendirme yapacaklar mı 

ve 1993 yılı içerisinde kaç müstahdem alınmıştır? 
BAŞKAN — Tamam, ikinci sorunuz?.. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Meclisin günlük masrafı nedir? 
BAŞKAN — Efendim, hangi günlük masrafı? Milletvekili maaşı dahil mi? 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Sana ne?.. Sen dinle... 
BAŞKAN — Soruyu bana soruyor ve sorunun anlaşılır olması lazım. 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Sana sormuyor. 
BAŞKAN — Siz oturun yerinize!.. 
Efendim, hangi masrafı ne kadar? 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Belirtmeye çalışacağım işte. 
BAŞKAN — İşte, bütçesini görüşüyoruz. Yıllık bütçesini 365'e bölerseniz, günlük masra

fı çıkar. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) sorunun anlamını kaçırıyorsunuz... 
Buyurun. 
BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — Bırakın da sorusunu sorsun. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Bayan sekreterlere altı ayda bir 2,5 milyon lira, 

kıyafet için para veriyorsunuz... 
BAŞKAN — "Doğru mudur?" diyorsunuz herhalde. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Bunun sebebi nedir diye soruyorum. Daha var. 
Sağlık konusunda -Bayındır Tıp gibi- özel sağlık kuruluşlarında en yüksek fiyatı verenlere 

niçin veriyorsunuz? Açık eksiltmeyle, çok iyi hizmet veren gerek Ibni Sina, gerekse Hacettepe 
ve diğer hastanelerde insanlarımız tedavi olurken, milletvekillerinin özel sağlık kuruluşlarını 
birer Hilton gibi, birer otel gibi kullanmalarına göz yumulacak mıdır? 

BAŞKAN — Efendim, ben bunu soru olarak kabul etmiyorum; milletvekilinin kendisi has
taneye gidiyor, Meclis Başkanvekili ile Meclis Başkanı ile ne ilgisi var? Meclis Başkanının, mil
letvekiline, "sen özel hastaneye git, sen devlet hastanesine git" demeye hakkı yok ki. Bu, mil
letvekilinin vicdanî sorumluluğudur. 

Buyurun, diğer sorunuzu sorun. 
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İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Sen vekilsin, bir dakika, ben asile soruyorum. 
Amerikan kongresinde kaç vasıta vardır? Bilebildiğim kadarıyla 1 tane var, bizde 160 tane 

var; bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Bir başka sorum: Mecliste görev yapan polislere eskiden tazminat verilirdi, şimdi veriliyor 

mu? Verilmiyor... Meclis Başkanı bu tazminatı vermeyi düşünüyor mu? 
Bir başka sorum : Rahmetli özal'ın Meclisteki odası alınırken, şimdi değerli Başkanımız, 

sevdiğimiz Hüsamettin Çindoruk, kendi yerini Sayın Demirel'e vermiş. Bunu nasıl değerlen
diriyor? 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
Sayın Hannan özüberk, buyurun efendim. 

HANNAN ÖZÜBERK (Gaziantep) — Sayın Başkan, Halkla İlişkiler binasındaki odala
rımız çok küçük; havasız kalıyor, gelen misafirlerimize de "burası küçük, buradan çıkın" di
yemiyoruz. Yazın sıcak oluyor, ter içerisinde kalıyoruz. Ben Meclise masraf olsun demiyorum, 
daha kendime danışman bile almadım. Bu odalara klima takılmasını Meclis Başkanına söyle
miştik, "Haklısınız" demişti. 

BAŞKAN — Yerler küçük, bunları büyütmeyi düşünüyor mu?.. 
HANNAN ÖZÜBERK (Gaziantep) — Yeni seçildiğimiz zaman, milletvekillerinin değer 

ve kıymeti vardı. Şimdi, kalkan, milletvekiline vuruyor, oturan vuruyor... Buraya seçilip gelen 
milletvekilleri, keyfe, zevke gelmemiş, vatanı, milleti müdafaa etmek için gelmiştir; başka hiç
bir şeye ihtiyacımız yoktur. Meclis Başkanımızdan, milletvekillerinin şahsiyetlerini korumasını 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — "Korunmasını düşünüyor musunuz?.." diye soru sorun bari... 
Peki efendim, teşekkür ederim. 
HANNAN ÖZÜBERK (Gaziantep) — Talep ediyorum. 
BAŞKAN — Efendim, soru sormak zorundasınız, talep ayrı; o temenni... 
Sayın Mehmet Sevigen buyurun. 
MEHMET SEVİGEN (İstanbul) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Vazgeçti. 
Sayın Hasan Basri Eler, buyurun efendim. 
Lütfen sorular kısa ve mütalaasız olsun. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Soruya müdahale hakkınız yok Sayın Başkan, 

50 tane sorar!.. 
BAŞKAN — Var efendim, İçtüzüğü okursanız, var. 
HASAN BASRÎ ELER (Edirne) — Sayın Başkan, sizin daha önceki senelerde sorduğu

nuz soruları izleyerek soruyorum sorularımı, İzin verirseniz. Biz soru sormasını gayet iyi bili
yoruz. (ANAP ve CHP sıralarından alkışlar) 

Cumhuriyet Halk Partisinin kurulduğundan beri, ne bir grup odası vardır ne de Genel 
Başkanının odası vardır. KİT Komisyonu odasında toplanıyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, bu biraz önce soruldu. 
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BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — Size ne yahu! Tekrar soruyor, karışmayın; bırakın 
sorusunu sorsun. 

BAŞKAN — Herhalde Meclisi siz idare etmiyorsunuz, ben idare ediyorum. Lütfen susun. 
(Gürültüler) 

BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — Hayır, sizi burada yıllarca dinledik... 
BAHATTÎN ALAGÖZ (Gaziantep) — Sen de onun avukatı mısın? (Gürültüler) O hare

keti dışarıda yap da göreyim, köpek... 
BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — Sayın İnönü, arkadaşınızın ağzından çıkanı duyu

yor musunuz? 
BAŞKAN — Lütfen arkadaşlar, bakın, süre geçiyor. 
Buyurun. 
HASAN BASRİ ELER (Edirne) — Sayın Başkan,-bu konuyu Meclis Başkanımıza arz et

tiğimizde, bu konuda İdare Amirlerinin sorumlu olduğunu söylediler. 
TBMM İDARE AMİRİ YÜCEL SEÇKİNER (Ankara) — Odasını teslim ettik, anahtarı

nı verdik, senin haberin yok! (Gürültüler) 
BAŞKAN — Lütfen arkadaşlar... 
Lütfen efendim, cevap verirsiniz. 
HASAN BASRİ ELER (Edirne) — Hangi İdare Amiri sorumludur? Bizim Grup odasını 

ve Genel Başkan odasını hangi İdare Amiri verecektir? Onun açıklanmasında yardımınızı bek
liyoruz. 

İkinci sorum : meclisin çalışmasına çabukluk kazandırmak için, sorularımızı yazılı soru
yoruz; fakat, bunlara cevap verilmiyor; iki sene geçiyor, sözlü soruya dönüşüyor; hâlâ daha 
cevaplandırılacak sözlü sorum var; Bakan da değişmiş. Bu konuda Meclis Başkanı ne düşünüyor? 

BAŞKAN — Efendim, o, Hükümetin işi. Bunu soru olarak kabul etmiyoruz. Onu Başba
kanlık bütçesinde dile getirin. 

Başka sorunuz var mı? 
HASAN BASRİ ELER (Edirne) — 14.5.1992'de Kurumlar Vergisiyle ilgili kanun teklifi 

verdim; perşembe günü de gene bir kanun teklifi verdim; İktidarın, Meclisten geride olduğunu 
anlattım şu kürsüden. Bizim kanun tekliflerimizin, muhalefetin verdiği kanun tekliflerimizin 
zamanında incelenmesi için, Hükümetin çalışmasına katkıda bulunması için, ne gibi bir dü
zenleme yapmayı düşünüyorlar? 14.5.1992'de verdiğim Kurumlar Vergisiyle ilgili kanun tekli
fime hâlâ daha cevap verilmemiştir. Güzeldir; aşağı inmesi gerekiyor. 

BAŞKAN — Kim cevap verecek? Efendim, komisyonun gündemini komisyon başkanı ta
yin ediyor, lütfen... O da soru değil. Başka sorunuz varsa onu sorun. 

HASAN BASRİ ELER (Edirne) — Cumhurbaşkanlığı ve Meclis personeli hariç, diğer per
sonelin fazla mesailerinin düzenlenmesi adı altında; ama, esasında çalışan personelin fazla me
saisini azaltan uygulama Meclis Plan ve Bütçe Komisyonundan geçmiş midir? 

Meclisi rencide eden suçlamalar vardır. Bunların tekzip edilmemesinden üzüntü duyuyo
rum. örneğin, "milletvekilleri hastaneleri otel gibi kullanıyor..." 
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Bu konuda ben, gazetede çıkan yazıyla ilgili soru önergesi verdim. "PKK Mecliste" deni
yor. Bunlar bizi rencide ediyor, bütün milletvekillerini, iktidar ve muhalefet milletvekilleri ola
rak hepimizi rencide ediyor. Meclis Başkanlığı veya sorumluları kimse, bunları tekzip edecek? 
Niye cevap verilmiyor? 

Diğer bir sorum : Bundan sonra Meclisin çalışması için benim teklifim ve sormak istedi
ğim konu şu : Komisyonlar dahil, Meclis çalışmaları dahil, yoklamalar dahil Meclis çalışmala
rı ve Komisyon çalışmaları başladıktan sonra, bir televizyon kanalından vermeyi Sayın Meclis 
Başkanımız düşünüyorlar mı? Açıklık, şeffaflık bu mudur; buna katılıyorlar mı? 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bülent Akarcalı, buyurun. 
BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — Sayın Başkan, soru sorma hakkı, Meclisin içinde 

milletvekilinin en demokratik hakkıdır. Buna sürekli müdahalelerinizle kısıtlama getirmenizi 
şiddetle protesto ediyorum. Soru hakkı için de, gelecekte telsiz veya seyyar bir mikrofonun bu
lunması, milletvekili arkadaşları rahatlatacaktır; bu, son derece rahat bir husustur. 

Benim sorularım şunlardır : 
Değerli milletvekillerine daha iyi hizmet verilebilmesi için, personelin hizmet içi eğitimi 

konusunda ne gibi somut işlemler yapılmakta ve düşünülmektedir? 
ikincisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, dış komisyonlar için çok büyük -10 milyarı aşan-

paralar harcamaktadır. Bu komisyonlarda görev alanların yabancı dile hâkimiyetleri konusu 
gerçekten titizlikle araştırılmakta mıdır; yoksa en basit belgeyle yetinilmekte midir? 

Diğer bir sorum : -Kimi arkadaşlarım da bu endişeyi dile getirdi- Türkiye Büyük Millet 
Meclisi çok büyük masraflarla çalışmaktadır. Meclisin ısı kaybından, elektrik israfına kadar 
olan noktalarda bir tasarruf politikası var mıdır? Tasarrufa gitmek için ne yapılması düşünül
mektedir? 

Diğer bir husus : Yine kimi arkadaşlarımızca dile getirildi- Gerçekten, kimi yayın organ
larında çıkan Meclise yönelik ithamlar tamamen cevapsız kalmaktadır. Çoğu zaman eksik bil
giyle donatılmış olan bu ithamlara, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, sürekli, tutarlı ve sağlık
lı bilgi dağıtacak bir mekanizması yoktur. Hatta öyle ki, doğrudan doğruya milletvekillerini 
itham ederek gelen yazılara bile Türkiye Büyük Millet Meclisi cevap vermemekte, reaksiyon 
göstermemektedir. 

Sorum şudur : Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli milletvekillerini zan altına sokan 
bu hususlarda, haksızlıklara karşı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, bir merkez araştırma organı, 
halkla ilişkiler gibi, bir müessese kurmayı düşünmekte midir? 

En son sorum da şudur: Türkiye Büyük Millet Meclisi, dünyada, kütüphanesinde -maalesef-
sigara içilen tek meclistir. Buna son verilmesi düşünülmekte midir? Bu, yalnız insana değil, 
kitaba da hakarettir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Ural Köklü. 
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URAL KÖKLÜ (Uşak) — Sayın Başkanım, aracılığınızla, Meclis Başkanından şu soruya 
cevap getirilmesini isteyeceğim : Gerek kullandığımız milletvekili lojmanlarında, gerekse halk
la ilişkiler binasındaki odalarda bulunan koltuk ve sandalyelerle taban halılarının değiştiril
mesinde anlam veremediğim bir uygulama var. Şöyle ki; eşyaların eskimesi diye bir şey söz 
konusu olmadığı gibi, değiştirilmesini gerektiren bir durum da olmadığı halde, bir bakıyoruz, 
toptan bir değişikliğe gidiliyor. Bu durumu, Meclisimizin, lüzumsuz bir harcama olarak kay
detmesi gerekir kanısındayım. Şahsen ben bu değişiklikleri yaptırmadım. Bunun niçin yapıldı
ğını İdare Amirlerine sorduğumda, "milletvekilleri istiyor" cevabını aldım. 

BAŞKAN — Lütfen sorunuzu sorar mısınız? 
URAL KÖKLÜ (Uşak) — Soruyorum efendim. 
Milletvekillerine sorduğumda böyle bir talebin olmadığını öğrendim. Bu nedenle, Meclis 

Başkanlığından, böyle değişiklikler yapılacağı zaman hangi kıstasların kullanıldığını öğrenmek 
istiyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Cevat Ayhan, buyurun efendim. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, aşağıdaki sorularımı, Meclis Başkanlı

ğı tarafından cevaplandırılması için bilginize arz ediyorum. 
Meclis televizyonu ne zaman hizmete girecektir? 
Meclisteki müzakerelerde sık sık gündem değişikliği yapılmakta ve aynı gün yapılan gün

dem değişikliğiyle biz milletvekillerinin müzakerelere hazırlanma imkânı kalmamaktadır. Bu 
gibi gündem değişiklikleri yapılacağı zaman, hiç olmazsa bir hafta gibi bir ön süre verilmesi 
düşünülüyor mu? 

Milletvekiterinin müşavirlerinin ücret artışı ne olacaktır? 
Meclis arabaları keyfî olarak kullanılmaktadır. 1992 ara mahallî seçimlerde Ege'nin bir 

ilinin küçük bir seçim bölgesinde, kampanya sırasında, Meclis arabasının sokak aralarında fıl
dır fıldır dolaştığını gördüm; çok rastlanan bir olaydır. Bunun önlenmesi için bir yönetmelik 
veya bir tahdit getirilmiş midir veya getirilecek midir? 

BAŞKAN — Buyurun efendim, sorunuzu sorun lütfen, süreniz de geçti. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Yine, bir cenaze merasimi vesilesiyle, Meclisin önünden geçen 

kalabalık arasında Meclisi taşlayanlar olduğu ve Meclisi taşlayanlar arasında da Mecliste çalı
şan kişilerin bulunduğu emniyet birimlerince ifade edilmiştir. 

Meclis Başkanlığına bu yolda bir bilgi gelmiş midir? Kendi çalıştığı kurumu taşlayacak 
kadar tavır ortaya koyanlar hakkında herhangi bir işlem yapılmış mıdır? 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, bakın, Danışma Kurulunun aldığı ve Yüce Kurulun da onayladığı 

bir kararı okumak istiyorum : "bütçe görüşmeleri sonunda soru - cevap işlemlerinin, ilgili bütçe 
üzerindeki grup konuşma süresiyle sınırlandırılması önerilmiştir." 

Ben Meclis Başkanvekili olarak bu kararı hiçe sayamam ki... 
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Arkadaşlar, sorular için 15 dakikalık süre kabul edilmişti; fakat, bu süre 30 dakikayı bile 
aştı. Dolayısıyla, sorulara cevap verme süresi de dolmuştur. Bu nedenle, Sayın Başkanvekiline 
cevap verme olanağını tanımıyorum; Sayın milletvekillerinin sorularına yazılı cevap verilmesi
ni diliyorum. 

Teşekkür ederim. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Antidemokratik bir usul tatbik ediyorsun Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — Arkadaşlar, ben İçtüzüğü ve Genel Kurulun aldığı bir kararı uygulamak zo

rundayım. Benim görevim, evvela hukuka saygılı olmaktır. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — O karar bizi bağlamaz. 
BAŞKAN — Eğer siz bana hukuka saygılı olmamam gibi bir telkinde bulunuyorsanız, 

ben sizin telkininizi dinlemiyorum. 
SADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Bu Başkan diktatör yahu! 
BAŞKAN — O size yakışır. 
SADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Seni burada otururken de tanıyoruz, burasını da pis-

lemiştin! 
BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi 1994 yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Bölümlere geçilmesi kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

1. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1994 Malî Yılı Bütçesi 

A — CETVELİ 

Prog. 
Kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 1 045 640 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.,. Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Yasama Hizmetleri 921 783 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

112 Millî Sarayların İdare ve Korunması 370 975 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 393 739 000 000 
BAŞKAN-—Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 2 732 137 000 000 

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

Bir önerge vardır, okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
1994 malî yılı Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçe teklifinin (T) Cetvelinde ekonomik ömür

lerini doldurmuş bulunan araçları yenilemek amacıyla, hizmet önem ve önceliği de dikkate 
alınarak, ödenek artırılmadan, talep cetvelinde aşağıdaki değişikliğin yapılmasını teklif ederiz. 

Bahattin Yücel 
istanbul 

Cenap Gülpınar 
Şanlıurfa 

Mustafa Kalemli 
Kütahya 

Taşıtın cinsi Diferansiyel Eski teklif 

4 Adet 
2 Adet 
6 Adet 

Ateş Amiklioğlu 
Çorum 

Şerif Ercan 
Edirne 

Yücel Seçkiner 
Ankara 

Sıra (Yeni teklif) 
No. adet 

2 15 
10 3 
11 3 

Binek Otomobil 4x2 Hizmet Aracı 
Otobüs (En az 20 kişilik) 4x2 Servis Aracı 
Otobüs (En az 36 kişilik) 4x2 Servis Aracı 

şeklinde değişiklik yapılmasını teklif ederiz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Yeterli üye

miz olmadığı için katılamıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge ka

bul edilmiştir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 1994 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Şimdi, Türkiye Büyük Millet Meclisi 1992 Malî Yılı Kesinhesabının bölüm
lerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, daha önce Danışma Kurulunun aldığı bir karar uyarınca, bölümler 
ayrı ayrı okunmayıp, genel toplam okunacaktır. 

Genel toplamı okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Genel ödenek. Toplam İptal edilen Ertesi yıla 
toplamı harcama ödenek devreden ödenek 

TOPLAM 827 080 701 000 714 520 579 000 112 543 117 000 17 005 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 1992 Malî Yılı Kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
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Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1994 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasa
rısıyla, 1992 Malt Yılı Kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 

Memleketimize, milletimize ve Türkiye Büyük Millet Meclisine hayırlı ve uğurlu olmasını 
dilerken, bu bütçe harcamalarının çok büyük bir titizlikle yapılacağını ve önümüzdeki yıllar
da, buradaki tenkitler göz önünde tutularak, aynı tenkitlerin tekrar yapılmayacağı inancımı 
ifade etmek istiyorum. (Alkışlar) 

Efendim, daha önce aldığımız karar gereğince, saat 13.00'te çalışmalara ara verip, 14.00'te 
tekrar toplanıyorduk. İkinci bütçeye geçmek için yeterli süremiz olmadığından, saat 14.00'te 
toplanmak üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 12.50 

— 52 — 



T.B.M.M. B : 39 9 . 12 . 1993 O : 2 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Kamer Genç 

KÂTİP ÜYELER : Abbas İnccayan (Bolu), Kadir Bozkurt (Sinop) 

— e 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 39 uncu Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

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

1. — 1994 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıla
rı ile 1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Taşan
ları (1/628, 1/629; 1/584, 3/1112; 1/582, 3/1113) (S. Sayıları : 393, 392, 397, 382) (Devam) 

B) CUMHURBAŞKANLIĞI 
1. — Cumhurbaşkanlığı 1994 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Cumhurbaşkanlığı 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Programa göre, Cumhurbaşkanlığı bütçesi ve kesinhesabımn görüşmelerine 
başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Yok. Hükümetin olması lazım. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI ÎLYAS AKTAŞ (Samsun) — Sayın Başkan, 

Cumhurbaşkanlığı bütçesinde Hükümetin bulunmasına gerek yoktur. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Hükümeti bekliyoruz. Bütçeyi görüştüğümüz için İç
tüzüğü uygulamak istemiyorum. 

Hükümet hazır bulunmadığı için birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 14.05 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 14.12 

BAŞKAN : Başkanvekili Kamer Genç 

KÂTİP ÜYELER : Abbas tnecayan (Bolu), Kadir Bozkurt (Sinop) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 39 uncu Birleşiminin Üçüncü Oturumunu 
Açıyorum. 

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

/.— 1994 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıla
rı ile 1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarı
ları (1/628, 1/629; 1/584, 3/1112; 1/582, 3/1113) (S. Sayıları : 393, 392, 397, 382) (Devam) 

B) CUMHURBAŞKANLIĞI (Devam) 
l— Cumhurbaşkanlığı 1994 Malî Yılı Bütçesi 
2.— Cumhurbaşkanlığı 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Biraz önceki oturumda, Cumhurbaşkanlığı bütçesinin görüşmelerine baş
lıyorduk; ancak Hükümet temsilcisi olmadığından ara vermiştik. 

Bundan sonra, Hükümet temsilcisi olmazsa İçtüzüğü uygulayacağım. Bu kendilerine bü
yük sorun olur. Bu bakımdan, Sayın Hükümetten rica ediyorum, bütçeye gerekli değeri versin 
ve zamanında bulunsun. 

Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerinde söz alan sayın üyelerin adlarını okuyorum: Refah Partisi 
Grubu adına, Sakarya Milletvekili Sayın Cevat Ayhan; Anavatan Partisi Grubu adına, İstan
bul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı; Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, İzmir Mil
letvekili Sayın Erdal İnönü; Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Ankara Milletvekili Sayın 
Ali Dinçer; Doğru Yol Partisi Grubu adına, Ankara Milletvekili Sayın İrfan Köksalan, Şahıs
lan adına; lehte, Kayseri Milletvekili Sayın Mustafa Dağcı, İstanbul Milletvekili Sayın Feyzi 
tşbaşaran; aleyhte, Van Milletvekili Sayın Remzi Kartal. 

İlk sözü, Refah Partisi Grubu adına, Sayın Cevat Ayhan'a veriyorum. 
Buyurun Sayın Ayhan. (RP sıralarından alkışlar) 
Sayın Ayhan, süreniz 15 dakikadır. 
RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üye

ler; Cumhurbaşkanlığı bütçesi Üzerinde Refah Partisi sözcüsü olarak huzurunuza gelmiş bulu
nuyorum. 

Değerli arkadaşlar, Cumhurbaşkanı, Anayasanın 104 Üncü maddesinde tarif edildiği üze
re, devletin başıdır. Bu sıfatla, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milletinin birliğini temsil eder, 
Anayasanın uygulanmasını, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir. Anaya
sada, Cumhurbaşkanının görevleri, "yasama ile ilgili olanlar", "yürütme alanıyla ilgili olan-
lar"ve "yargı ile ilgili olanlar" olmak üzere üç bölümde tarif edilmiş bulunmaktadır. 
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Yürütme alanına ait görevleri arasında, Sayın Cumhurbaşkanının, gerekli gördüğü hal
lerde, Bakanlar Kuruluna Başkanlık etmek veya Bakanlar Kurulunu, Başkanlığı altında topla
maya çağırma yetkisi bulunmaktadır. Yine, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına da, Türk Si
lahlı Kuvvetleri'nin Başkumandanlığını temsil etme yetkisi bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, Cumhurbaşkanı, cumhurun başıdır, milletimizin başıdır. Tabiî, bu 
makamda bulunan zevatın, geçmişte ve bugün, daima, milletimizi her yönüyle temsil eden, 
her haliyle millete örnek olacak, güven verecek bir başkan olması bütün milletin dileği ve ar
zusudur. Yaşayışıyla, milletin bütün zümreleri, bölgeleri ve unsurlarıyla, onların hukukunu ko
ruması, güven verici münasebetler içinde olması, devletin birliğini, milletin gücünü temsil et
mesi ve bunları geliştirmesi bu makamdan beklenen yüce görevler arasındadır. 

Geçmişte, Cumhurbaşkanlığıyla ilgili, şimdi hatırlamak istemediğimiz birtakım tartışma
lar oldu. Allah rahmet eylesin, Sayın özal'ın Cumhurbaşkanlığı döneminde olan bu tartışma
ların son olmasını temenni ediyoruz. Zira, bu makamda bulunan zevatın, fiil ve hareketlerin
de, sözlerinde -biraz evvel arz ettiğim ölçüler içinde- güven verici ve herkesle, her zümreyle eşit 
ve dengeli münasebetler içinde olması dilenir. Yine, gerek muhalefet partilerinden, gerekse ya
yın organlarından, çeşitli kuruluşlardan bu makama müteveccih olacak davranış ve sözlerin 
de bu ölçüde içinde olması gerekir. Yani, biz, bazı makamları, zor günlerimizde milletimizi 
birleştirmek, teskin etmek, derlemek, toplamak için iyi korumaya mecburuz. 

Muhterem arkadaşlar, tabiî, Cumhurbaşkanlığı bütçesini görüşüyoruz. Bu vesileyle, Cum
hurbaşkanlığı bütçesindeki rakamlara baktım. Bu rakamlar şunlar: 1993 yılı bütçe ödeneği 66 
milyar liraymış. Buna yıl içinde 47 milyar liralık ilave ödenek alınmış ve -rakamları yuvarlak 
olarak söylüyorum- bu ödenek 113 milyar liraya yükselmiş; yani, yıl içinde yüzde 71 artış sağ
lanmış. Bunun manası şudur: 1993 yılı bütçesi yapılırken ya reel değerlerle yapılmadı, muhte
mel enflasyon, fiyat artışları dikkate alınmadı veya Cumhurbaşkanlığına yıl içinde birtakım 
ilave masraf kapıları açıldı demektir, önümüze getirilen 1994 yılı bütçesine bakıyorum; 348 
milyar liradır. Artış oranına baktım, 1993 yılı ödeneğine göre yüzde 525 bir artış söz konusu. 
1993 yılı içinde alınan tahsisatla beraber mütalaa edildiğinde ise artış yüzde 306 olmaktadır. 
Bu, çok büyük bir artış. Bu artış nedendir diye baktığımda: 224 milyar liralık büyük bir yatı
rım kalemi var. Bu yatırım kaleminin takriben 30 milyar lirası taşıt alımı için kullanılacak, 120 
milyar lirası da güvenlik önlemleri için kullanılacak; bu 120 milyar liranın da 40 milyar lirası 
güvenlik teçhizatı için, 70 milyar lirası ihata duvarı güvenlik yolu, nöbetçi kulübeleri ve loj
man inşaatı için, 10 milyar lirası da emniyet projesinin finansmanı için harcanacak. Diğer ka
lemlere baktığımızda, misafirhanelerinin tamiri için 30 milyar lira, bilgisayar alımı için 5 mil
yar lira ve 40 milyar lira da Tarabya Köşkü ve Marmaris'teki konuk evinin inşası, tamiri vesaire 
için ayrılmış. 

Muhterem arkadaşlar, tabiî, Cumhurbaşkanı, hepimizin Cumhurbaşkanıdır ve en iyi şart
larda yaşamasını arzu ederiz; ama, ben, Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu durum için söy
lüyorum; bugün bizim 1 kuruşu bile feda edecek halimiz yok. Biraz evvel Meclis bütçesi müza
kere edilirken de buradaydım ve görüşmeleri dikkatle takip ettim, biz, aynı tasarrufu ve aynı 
dikkati Meclisten başlayarak göstermeye mecburuz. Yani, bu kadar büyük artışı yadırgadığımı 
ifade edeyim. Cumhurbaşkanımız her şeye layıktır; ama, dileyelim ki, bu bütçe açıkları kapatı-
lıncaya kadar, iç ve dış borçlar belli bir dengeye, millî gelirimizin taşıyabileceği bir dengeye ge
linceye kadar herkes tasarruf etsin ve en başta da Muhterem Cumhurbaşkanımızı tasarruf için
de görelim. Bu yatırımların birçoğu bir sene, iki sene ertelense hiçbir şey olmaz. 120 milyar 
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liralık, güvenlikle ilgili teçhizatın alımını iki sene sonra da yaparsınız. Türkiye'de Cumhurbaş
kanını tehdit edecek bir zümre ve camia yoktur elhamdüliüah ve devletin güvenlik güçleri de 
Muhterem Cumhurbaşkanımızı korumaya yeterlidir. 

Muhterem arkadaşlar, "Cumhurbaşkanının, memlekette bütün zümreler için, bütün ca
mia için, bütün bölgeler için daima itidali, barışı ve hukuku koruyucu bir üslupla görev yap
ması gerekir" dedim. Şüphesiz, Sayın Cumhurbaşkanımız da o istikamette görev yapmakta
dır. Ancak, Cumhurbaşkanımızın göreviyle ilgili bazı hususlarda, bazı notları bu Yüce Mecli
sin dikkatine arz etmek ve ifade etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, "Cumhurbaşkanımız, ordunun başkumandanlığını temsil eder" de
dim, Askerî Şûraya da Başkanlık yapmaktadırlar. Bugünlerde yine birtakım subay ve astsu
bayların, muhafazakâr aile yapıları ve yaşayış tarzları itibariyle, çeşitli ithamlar altında, Yük
sek Askerî Şura tarafından görevlerine son verileceğine dair haberler almış bulunmaktayım. 
1992 yılında da bu istikamette birtakım haberler alınınca, iktidar ve muhalefetten olmak üzere 
bütün gruplara mensup değerli milletvekili arkadaşlarımız, o zaman Başbakan olan Sayın Cum
hurbaşkanımıza bu hususu arz etmişler ve kendileri de bu istikamette bir karar çıkmamasını 
temin etmişler veya Askerî Şûraya bu istikamette bir karar gerektirecek herhangi bir teklif gel
memişti. 

Muhterem arkadaşlar, bu meselenin nereden kaynaklandığını birkaç cümleyle sizlere arz 
etme ihtiyacını duydum. Bakınız, Anayasamızın 125 inci maddesinin ikinci fıkrasında, yargı 
ile ilgili bu maddede, Cumhurbaşkanının tek başına alacağı kararlarla, Yüksek Askerî Şûra 
kararlanna yargı yolunun kapalı olduğu ifade edilmektedir. Bu, Danışma Meclisi'nden çıkan 
Anayasanın 125 inci maddesinde böyle değildir. İçinizde Danışma Meclisi'nde bulunmuş de
ğerli arkadaşlarımız da var. 

ÎBRAHÎM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — O zaman Sayın Kamer Genç de vardı. Danışma 
Meclisi'nde 

CE\AT AYHAN (Devamla) — 133 üncü madde olarak Danışma Meclisinden çıkmış. ""Vargı 
yolu" maddesinin ikinci paragrafını okuyorum, tfade aynen şöyledir: "Cumhurbaşkanının Ana-
yasa'da tek başına yapacağı öngörülen işlemleri yargı denetimi dışındadır." Bilahara, mesele, 
Millî Güvenlik Konseyi Anayasa Komisyonunda müzakere edilince, bu ikinci paragrafa "Cum
hurbaşkanının tek başına yapacağı işlemler ile Yüksek Askerî Şûranın kararları yargı denetimi 
dışındadır" cümlesi ilave edilmiş. 

Bunları size, bir anlayışı ortaya koymak için arz ediyorum. Millî Güvenlik Konseyi Ana
yasa Komisyonunun, Millî Güvenlik Konseyi'ne sevk ettiği Anayasanın bu maddesinin gerek
çesini sizlere okumak istiyorum: -Bilahara maddeler kısaltılarak bu 125 inci madde haline gelmiş-
"Yüksek Askerî Şûranın, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli personelin terfi ve emeklilikleriyle 
ilgili kararlarının, özellik ve önemi dikkate alınarak, bunların idarî yargı denetimi dışında kal
ması hedef alınmıştır. "İkinci fıkraya ilave edilen kısımla ilgili olarak gerekçesi böyle diyor. 

Nitekim, Millî Güvenlik Konseyinin 18.10.1992 tarihindeki müzakere zabıtlarında, oku
yan kâtip, "125 inci maddeyi okuyorum" demiş ve madde 125 i okumuş -burada bütün metni 
okuyorum.- Başkan Kenan Evren, Millî Güvenlik Konseyi Başkanı Soruyor : 
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"BAŞKAN — İkinci Fıkrada 'Cumhurbaşkanının tek başına yapacağı işler ile Yüksek As
kerî Şûranın kararları yargı denetimi dışındadır.' deniyor. Yüksek Askerî Şûranın kararların
dan kasıt, burada nedir? ' 

HÂKÎM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞKAYNAK (Millî Güvenlik konseyi Anaya
sa Komisyonu Başkanı) — 926 sayılı Kanunun öngördüğü kararlardır efendim. 

BAŞKAN — Yani terfi kararları mı? 

HÂKÎM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞKAYNAK (Millî Güvenlik Konseyi Anaya
sa Komisyonu Başkanı) — Evet." 

Müzakere bu şekilde devam ediyor. Yani, Anayasanın 125 inci maddesinin ikinci fıkrasına 
ilave edilen, Askerî Şûra kararlarını yargı dışı bırakan bu maddenin, bu fıkranın bu cümlesinin 
gerekçesi, ordudaki tayin ve terfilerle ilgili işlemlerdir. Diğer disiplin işlemleri değildir. Ama 
maalesef, bu madde, bu şekilde Anayasaya girince, yüksek askerî yargıyla ilgili kanundaki madde 
de bu istikamette değiştiriliyor -daha evvelki anayasalarda bu yok- ve bugün, muhtelif zaman
larda muttali olduğumuz gibi, orduda görev yapan birçok subay, astsubay arkadaşımız "hanı
mının başı örtülü, annesinin başı örtülü, babası sakallıdır." diye lojman muhitinde, bazı amir
ler tarafından yakın denetime alınıyor, bunlarla ilgili siciller tutuluyor -okuduğu gazeteye kadar-
ve mesele Yüksek Askerî Şûraya götürülüp bunlar ordudan ihraç ediliyor. Ayrıca, bunlar, yargı 
yoluna da gidemiyorlar. 

tşte, bizim, Sayın Cumhurbaşkanından dileğimiz, arz etmek istediğimiz husus, kendileri 
Yüksek Askerî Şuranın da Başkanıdır, bu istikamette tekliflerin getirilmemesi veya getirilecek 
olursa da bunların geri çevrilmesi istikametinde tavır ortaya koymalarıdır. Ordu, bizim ordu
muzdur ve ordu hakkında, milletin manevî değerlerine karşı suizanna sebep olacak herhangi 
bir şayianın çıkması bizi fevkalade üzer. Ben, bunu, burada, bu vesileyle dikkatinize arz etmek 
isterim. (RP sıralarından alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, muhterem Cumhurbaşkanımız, zaman zaman efkarı umumiyede, 
milleti birtakım kamplara, birtakım çatışmalara, birtakım gerginliklere sevk edecek hususlar 
gündeme geldiği zaman, gönlüm ister ki ve şüphesiz, yapacaklarına da inanıyorum, bu istika
mette, efkârı umumiyeyi teskin edici, memlekette barışı, sükûnu ve kardeşliği muhafaza edici 
beyanlarda bulunsun. Biz bunu takdir ederiz, bekleriz ve millet de beklemektedir. Birtakım 
tahrikçilerin, memleketi karıştırmak isteyen birtakım çevrelerin, zaman zaman bu tahrikkâr 
tavırlarına karşı, Cumhurbaşkanlığı makamının, ağırbaşlı, itidalli ve itidale sevk edici, açıkla
yıcı birtakım hususları ortaya koymalarında da fayda görürüm. 

Bunu, şunun için arz ediyorum açıkça ifade edeyim: Son zamanlarda, laiklikle ilgili birta
kım tartışmalar tırmandırılmak istenmektedir. Gerek Uğur Mumcu'nun katledilmesi olayla
rıyla ilgili, gerek fevkalade elem verici ve üzücü Sivas olaylarıyla ilgili ve gerekse Terörle Müca
dele Kanunuyla ilgili olarak bu tartışmalar tırmandırılmak istenmektedir. Şunu memnuniyetle 
kaydedeyim ki: Muhterem İktidar Partilerinden SHP'nin Genel Başkanlık makamınca -
zannederim bir yetkilisi tarafından- bugünlerde, bu tartdışmanın tırmandırılmasında bir fayda 
olmadığı ifade edilmiş ve bu tartışma sükûnat noktasına avdet etmiş bulunmaktadır. 

Ben, bu vesileyle şunu arz etmek istiyorum... 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Sayın Ayhan, 2 dakika daha süre veriyorum; lütfen konuşmanızı bitirin 
efendim. 

CEVAT AYHAN (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Muhterem arkadaşlar, zaman zaman, laiklik meselesi gündeme getirilmekte ve tartışılmak
tadır. Şunu ifade edeyim: Müslümanlıkta, dinde zorlama yoktur, kimsenin dinine müdahale 
de yoktur. Bakın, Massignon ve Garddt gibi büyük müsteşrikler ve fikir adamlarının, eserle
rinde Islamı tarif ettikleri cümleyi arz ediyorum: "İslam, laik ve eşitlikçi bir teokrasidir" di
yorlar. Yani, başkalarının düşünce ve vicdan hürriyetine saygı gösteren, onlara kendi evrensel 
barışı içinde yaşama hakkı tanıyan bir nizamdır diyorlar. Bizim anlayışımız da budur. 

Sivas'ta, orada burada, insanların hukukuna, hayatına tecavüz eden birtakım hareketle
rin Müslümanlığı ilzam etmesi mümkün değil. Bunları, her yönüyle telin ederiz. Zira, her ne 
kadar, bu fiilleri işleyenlere, bunların Müslümanlık adına hareket ettiği izafe edilse, ifade edil
se dahi, gerçek Müslümanın ve gerçek Müslümanlığın bu tip hareketleri hiçbir zaman tecviz 
etmeyeceğine inanıyor ve burada ifade ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, laiklik, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında değiştirilmez bir madde 
olarak bulunmaktadır. Laiklik maddesi cumhuriyetin kuruluşundan sonraki dönemde -
cumhuriyet kurulduğu zaman, 1924 Anayasasının 2 nci maddesinde "Türkiye Cumhuriyetinin 
dini tslâmdır" diye tarif edilir- İ937'de Anayasamıza girmiştir. Tabiî, o zamanki siyasî kon
jonktür, dünya şartları, sömürgecilerin, istilacıların Ortadoğu ve dünyanın diğer bölgelerinde
ki birtakım paylaşma ve istila gayretleri karşısında, Türkiye Cumhuriyeti, kendi iç ihtiyacın
dan daha çok, dışa karşı... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Ayhan, biraz konunun dışına çıkıyorsunuz, lütfen... Konuşmanızı ta

mamlamak üzere 1 dakika daha süre veriyorum. 
CEVAT AYHAN (Devamla) — Bir dakikada bitiriyorum. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
CEVAT AYHAN (Devamla) — ... bu noktaya gelmiş bulunmaktadır. Bu noktadan rahat

sızlık duyan da yoktur. Ancak, biz, bu tartışmalarla, milletimizin birliğini ve beraberliğini ze
delersek, milleti kamplaşmaya doğru götürürsek, Allah korusun, zor günlerde toparlanmamız 
çok daha güç olur. Onun için, burada arz etmek istediğim husus, Cumhurbaşkanımızdan, dev
letin başı olarak, bu tip tartışmalarda da daima aydınlatıcı, yol gösterici ve itidal tavsiye edici 
beyanlarını beklediğimizi arz etmek istiyorum. 

Hepinize hürmetlerimi arz ederim. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Değerli milletvekilleri, görüşeceğimiz daha iki bütçe var. Rica ediyorum, arkadaşlar süre

lerine riayet etsinler. 
Anavatan Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı, buyurun efen-

dim.(ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Akarcalı, süreniz 15 dakikadır. 
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ANAP GRUBU ADINA BÜLENT AKARCALI (tstanbul) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekili arkadaşlarım; hepinize saygılar sunarım. 

Cumhurbaşkanlığımızın bütçesi talep edilen rakamdan 5.8 milyar.indirilerek 342.7 milyar 
olarak bağlanmıştır. 

Bu, Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en yüksek, israfa en açık, müsrif nitelikteki ilk Cum
hurbaşkanlığı bütçesidir. Bu bütçenin toplamı, Türkiye'deki tüm yüksek yargı organlarının büt
çesinden daha fazladır. 

Biraz önce, Refah Partisi Grubundan arkadaşım bütçenin yapısını izah etti... Şöyle diye
yim: Alınacak taşıtlar, güvenlik teçhizatı, yapılacak duvarlar, restorasyonlar vesaire olmak üzere 
225 milyar lira yalnız bunlara tahsis edilecektir. 

Bunun içinden 120 milyar liranın, güvenlik, emniyet amaçlı olduğunu görünce, siyaseten, 
ister istemez aklımıza şu sorular gelmektedir: Sayın Cumhurbaşkanı kendini bu kadar mı gü
vensizlik içinde hissetmektedir? Sayın Cumhurbaşkanı, Köşkünü, Çin Şeddini andıran duvar
la koruma altına alırken, halkından ne kadar ve nasıl uzaklaşacağının farkında değil midir? 
Sayın Cumhurbaşkanı, Köşkünün korunmasında görevli olan Muhafız Alayına hiç mi güven
memektedir? Köşkün bahçesinde o Muhafız Alayinı kuran tsmail Hakkı Tekçe Paşa'nm büstü 
en azından, kendisine gerekli güvenceyi sağlatmalıdır. Eğer duvarla çevireceklerse, önce o büs
tü oradan almaları gerekir. 

Değerli arkadaşlarım, hani, bize, "Türkiye'nin iğne başı kadar yeri dahi devletin korun
ması altında" demişlerdi; Koskoca Çankaya Köşkü değil mi?!. Türk Silahlı Kuvvetlerinin en 
seçkin er ve subaylarının korumasıyla yetinemeyecek kadar korku mu düşmüştür yüreklere? 
Bunun sebebi nedir? Bunu kabul edemeyiz değerli arkadaşlarım. Dolayısıyla, bu bütçedeki bu 
aşırı güvenlik anlayışının sadeleştirilmesi gerekir. 

Bunu hazırlayanlar bir de şunu demişler: "Uluslararası yarışmaya çıkılacak" Yani, bütün 
dünyaya "Türkiye'de Cumhurbaşkanlığının bulunduğu yer emniyet dışıdır, Ankara'nın kalbi 
güvensizlik içindedir, buraya yapacağımız eserleri lütfen gelin siz yapın, siz bunları tasarlayın" 
denilecek. 

Güvenliğini yabancı kuruluşlara emanet etmeye kalkan bir Cumhurbaşkanlığı makamı, 
acaba bundan zedelenmez mi? Onun için, sizleri bu konuda daha bir sade çalışmaya davet et
mek istiyorum. 

Bu bütçe, hazırlanış şekliyle bir ibret vesikasıdır. Daha dün söylediklerini bugün inkâr eden
lerin hazin bir öyküsünü içinde taşımaktadır. Bu bütçe, eğer bu şekilde kabul edilirse, ancak 
ve ancak, milletinden korkar hale düşmüşlerin bütçesi olabilir. Gelin bunu değiştirelim. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhurbaşkanlığı bütçelerindeki israf ve harcamalarla ilgili ola
rak, Plan ve Bütçe Komisyonunda bakınız neler denmiş: Aksaray Milletvekili Halil Demir ar
kadaşımız "... ama, maalesef, ülkemizde zarurî yatırımlar, susuz köyler beklerken, lüks taşıt
lar almak için para harcanır mı?" diyor. 

Balıkesir Milletvekili Hüseyin Balyalı arkadaşımız "yukarıya bir sürü kimseleri tayin ede
rek buralara bir sürü ödenek vermek olur mu?" demiş ve bir de şiir yazmış: 
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"Sayın Reisicumhurumuz, 
Bütçeni görüşüyoruz değmesin nazar 
Ödenekleri vereceğiz azar azar 
Çok verirsek basın yarın sizi müsrif diye yazar." 

tzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu ise, "karşımıza bir bütçe geldi; bu bütçede yeni yeni 
vasıtalar alınıyor. Bu vasıtalar niçin alınıyor!" vesaire diyerek, çok sayıda vasıta alınmasına 
karşı çıkmış. 

Tokat Milletvekili İbrahim Kumaş: Bizde bir söz vardır, "El atına binen, köy ortasında 
iner" arkadaşlar. Bunu kimin parasıyla yaptırıyorsunuz? Dışarıdan kredi ahyorsun, borçlanı
yorsun, içeriden borçlanıyorsun, ondan sonra bunları harcıyorsun, bu olmaz arkadaşlar" di
yerek görüşünü bildiriyor. 

Tabiî, bütün bunlar, geçen yıl, 1993 bütçesi için, Sayın özal'ın bütçesi için söylenmiş. Şimdi, 
ben, aynı arkadaşların, aynı siyasî cesareti bu bütçede de göstereceklerine inanarak bu görüş
leri dile getirdim. 

Bütçedeki bu insafsız harcama kalemleri içerisinde, personel durumu da aynı anlayışla 
sürmektedir. Bunun daha ayrıntılı dile getirileceğine de inanıyorum. 

Sayın Demirel'in Cumhurbaşkanlığına seçilmesinden bu yana, yani yaklaşık yedi aydır köş
kün kadrosu 552'den 757'ye çıkmıştır. Bu rakamları Sayın Necdet Seçkinöz bizzat bildirmiştir. 
Yani, yedi ayda 205 kişi alınmıştır. Bu uygulama, bu makama yakışmamaktadır değerli arka
daşlarım. 

Ayrıca, lojman yapılması düşünülmektedir. Ankara zaten lojmanlar altında ezilen bir şe
hirdir. Kamu idaresi, yüzbinlerce lojmanın yükünü taşır ve köylüden, işçiden toplanan vergi
ler, lojman, konukevi, Uludağ'da, Marmaris'te eğitim tesisleri adı altında harcanıp çarçur edi
lirken, Cumhurbaşkanlığının hâlâ lojman yaptırmayı düşünmesi, ya da Sayın Cumhurbaşkanı 
yerine bunu düşünmek, gerçekten eskimiş bir zihniyettir, 

Aslında, gönlümüz isterdi ki, tenkitlerimiz yalnız bütçenin bu hazırlanışıyla sınırlı olabil
se; ama, böyle değil. Tabiî, siyaset olunca biraz da geçmişe bakmak gerekiyor. Bakınız neler 
denmiş: 1989 yılında Sayın Demirel'in beyanatı şöyle: "226 çoğunluğu bulur, istediğimiz kişiyi 
Çankaya'ya oturturuz demek yanlış" 1993 'te yine Sayın ÖemirePin bir başka beyanatı: "226'yı 
bulan Cumhurbaşkanı olur" 

Değerli arkadaşlarım, inanıyorum ki, Sayın Demirel, Türkiye'ye layık Cumhurbaşkanlığı 
görevini yerine getirmek için, geçmişte söylemiş olduğu kimi sözlerin artık söylenmemesi ya 
da geçmişte bile söylenmemiş olması gerektiğinin inancı içindedir. Ben, yalnız hafızaları taze
lemek için şunları sizlere okumak istiyorum: "Cumhurbaşkanlığı kimlik problemi yaşıyor", 
"özal'ı Ruslar'a verelim", "ilk neşteri özal'a vurmak lazım", "özal, Türkiye'nin önündeki 
engeldir", "Çankaya sakini boş laf ediyor", "Ar haya sahibi çeker gider", "özal gaspçı", "De
mirel, özal'a onbeş isim taktı" 

Bunlar geçmişte de yanlıştı, bugün de söylenirse yanlıştır. Bizim demek istediğimiz şudur: 
Kişiler, yalnız işlerine geldiği için ve "dün, dündür; bugün, bugündür" diyerek, politika yap
mayı bırakma durumunda olmalıdırlar. 

Değerli arkadaşlarım, öyle ki, zamanında, rahmetli özal'ın, hükümet işlerine karışmasını 
tenkit eden Sayın Demirel'in, Cumhurbaşkanı olmasının akabinde verdiği beyanatı, "icranın 
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başına geçiyorum" olmuştu ve basının da bunu "Demirci'den şok açıklama: "İcranın başına 
geçiyorum"şekIinde vermişti. Ancak, benzer bir durum Sayın Özal tarafından olduğunda, bu 
en acımasız bir şekilde tenkit ediliyordu. 

"Çankaya'da örtülü ödenek yok, özal nasıl geçinecek" diyen yaklaşım, Türkiye'nin en 
büyük bütçesini, buraya, Cumhurbaşkanlığı adına getirmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, işler yalnız bununla kalsa, yine de yeterdi diyeceğim... Dün akşam 
televizyonda dinledik, ilk Türk uydusuna imza atan kamu yöneticileri, haklarında önce ağır 
itham ve suçlamaları görmüşler, bu masum insanlar mahkemelerde sürünmüş ve ondan sonra 
kendilerine, "işte görüyorsunuz, devlet aklanmıştır" denmiştir. 

Eğer bu anlayış doğruysa, biz de, İLKSAN olayından sonra "ne olmuş yani, verdimse 
verdim" demiş olan Sayın Cumhurbaşkanının aklanabilmiş olmasını temenni ediyoruz; inşal
lah, böyle bir aklanma kendisine de nasip olur diyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, yine, zamanında, Sayın özal'ın dış politikaya karışması çok tenkit 
edilmişti. 

Bakınız, dış politikaya karışmayınca ne oluyor: ATV'de Sayın Demirel'in verdiği beyanat: 
"Azerbaycan zaten bizim değildi, bir şey kaybetmedik, ne olmuştur?", tşte "Dış politikaya 
karışmam" dediğiniz zaman, "Azerbaycan zaten bizim değildi, vermiştik, vermemiştik" gibi 
yaklaşımlara geliniyor. 

Zamanında, Talabani ve Barzani gelip, Türkiye'de görüşüldüğünde, kullanılan cümle "Cum
hurbaşkanı hıyaneti vataniye içindedir" olmuştu. Şimdi, "Bu şahısların, bu iktidar zamanın
da verilmiş pasaportları var mıdır, yok mudur?" diye buradan sormak isterim. 

Değerli arkadaşlarım, zamanı fazla uzatmak istemiyorum; daha çok husus var. Ancak, 
şöyle bir teklifi sunuyorum: Hazırlanış şekil, amaç ve anlayış tarzıyla, Cumhurbaşkanlığı ma
kamını ve bu makama olan güveni ciddî bir şekilde sarsacak olan bu bütçedeki ayıbı örtmek, 
bu bütçenin kendisini affettirmesini sağlamak elinizdedir. Bunun için sizlere iki değişiklik önergesi 
sunuyorum. Başkanlığa verdim. 

Bu iki önergeyle, bu bütçe içinde aşırı düzeydeki harcamaların, çok zor kış şartlarında 
Sırp ve Ermeni mezalimi altında ezilen, direnen Bosna-Hersek'Ii dindaşlarımızla, Azerbaycanlı 
soydaşlarımıza gönderilmesini teklif ediyoruz. Böylece, yüreklerinde iman ateşi yananlarla, be
yinlerinde millî şuur ile yaşayanların kimler olduklarını daha iyi tespit etmiş oluruz. 

Hepinize saygılar sunarım.(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akarcalı. 

SHP Grubu adına, İzmir Milletvekili Erdal tnönü konuşacaktır. 

Buyurun efendim. 

Konuşma süreniz 15 dakikadır. 

SHP GRUBU ADINA ERDAL İNÖNÜ (İzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
1994 yılı bütçe tasarısının Cumhurbaşkanlığı bölümü üzerinde, Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
Grubunun görüşlerini sunmak için huzurunuza geldim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Sayın milletvekilleri, bu bütçenin ayrıntıları üzerinde Plan Bütçe Komisyonunda geniş gö
rüşmeler yapıldı. Orada, Partimizin görüşleri, önerileri, eleştirileri açıklandı. Onun için, bu 
konuya burada değinmeyeceğim. Sadece, orada Cumhurbaşkanlığının isteği üzerine 6 milyara 
yakın bir kesinti yapılmış olduğunu hatırlatıyorum ve burada daha çok, hemen bütünüyle Cum
hurbaşkanlığı kurumunun, bu yüce kurumun toplumumuzdaki yeri, hukuk devletindeki yeri, 
bu yerin zamanında geçirdiği değişiklikler ve bugünkü beklentilerimiz konusunda düşüncele
rimizi söylemek istiyorum. 

önce şunu belirtmeme izin veriniz: Cumhurbaşkanlığı ya da daha anlamlı olması, daha 
çarpıcı olması için, kişi olarak alalım, cumhurbaşkanı, iki farklı niteliği üzerinden taşıyan in
san. Bir defa, cumhurbaşkanı, devlet başkanıdır. Anayasamız da böyle tarif ediyor, "Cumhur
başkanı, devletin başıdır" diyor. Ondan sonra, ikinci niteliği, hangi devletin cumhurbaşkanıy-
sa, o devletin anayasasında, o devletin belirtilen nitelikleri içinde, gene Anayasada belirtilen 
görevleri yapacak insan; ama, cumhurbaşkanının, devlet başkanı olması, bundan başka bir 
şey. Çünkü, devlet başkanı dediğimiz zaman, halk nazarında, kamuoyunda başka bir nitelik 
derhal ortaya çıkıyor: Devletin bir tane başı var ve herhangi bir kuruluşun başı olmak, hemen 
bir ayrıcalık getiriyor. Çocukluğumuzdan gelen bir his bu... Ailenin başı var, okulun başı var, 
bir kuruluşun -ister özel kuruluş, ister devlet kuruluşu olsun- başı var, bir kavmin başı var ve 
nihayet, bir devletin başı var. 

özellikle, geçmişte, devletin başı olarak, örneğin, ülkemizde, yüzyıllarca bir mutlakıyet 
yönetimi yaşamış bir devletin, yüzyıllarca padişahlık yönetimi yaşamış bir devletin halkının 
nazarında, devletin başının belirli bir algılanış şekli var; her şeye muktedir olan insan, devlet 
hayatında en fazla nüfuzu olan bir insan... 

Şüphesiz, zaman içinde devletin yapısı evrim geçiriyor; millet, devlete sahip çıkıyor, ege
menliğine sahip çıkıyor; dolayısıyla o devletin başının görevleri de değişiyor. Ama bu değişik
lik, kamuoyunun algılanmasına hemen geçmiyor, bir zaman gerektiriyor. Size bir örnek vere
yim: Hatırlarım, rahmetli Bayar Cumhurbaşkanı olduktan sonra, ilk gezilerinde bulunan bir 
gazeteciden duymuşytum, "Konuşan vatandaşlarımız kendisine hey 'Paşam... Paşam...' diye 
hitap ediyorlardı" demişti. Yani, halkın nazarında devletin başının ayrı bir yeri var ve bildiği 
en yüksek unvanları ona veriyor, ve öyle devam ediyor algılaması. 

Böyle olunca, tabiî, siyasetçilerimize de bu geliyor. Siyasetçiler için de, hatta siyasetçiler 
demeyeyim, toplum hayatına ilgi gösteren herkes için, devletin başı olmak, siyaset hayatının 
en büyük yeri, en yüksek ödülü. Böyle bir algılama var. Böyle bir algılama olunca, devletin 
başının, yani Cumhurbaşkanının Anayasada belirtilen nitelikleri tabiî uygulanacak; ama, on
ların uygulanmasında, işte mesele, kamuoyundaki bu imgeyle, devletin başının ayrı bir niteliği 
olması imgesiyle, anayasanın istediği nitelikleri bağdaştırmak meselesi karşımıza geliyor. 

Bu, yalnız Türkiye'ye mahsus bir şey de değil, bütün demokrasilerde var. Bu o kadar var 
ki, cumhurbaşkanının seçilmesi, ondan sonra, o ülkede -varsa eğer- başbakanla ilişkileri; yok
sa, bakanlarla ilişkileri, meclisle ilişkileri, her devlette zaman zaman sürtüşmeler meydana ge
tiren bir olay oluyor. 

Avrupa'daki en yerleşmiş demokrasilerin bazılarında cumhurbaşkanı hiç yok, kral var ve 
kralın, tabiî, sembolik bir yeri var bugün; bütün yetkiler başbakanda... Mesela ingiltere'de cum
hurbaşkanı yok ya da parlamenter sistemi uygulayan başka ülkelerde, meclisin seçtiği bir 
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cumhurbaşkanı yar, devletin birliğini temsil ediyor; ama, yönetim yetkisi yok; yönetim yetkisi 
tamamıyla başbakana bırakılmış. Başka yerlerde, Amerika Birleşik Devletlerinde olduğu gibi, 
başkanlık sistemi var ve bu defa, halkın seçtiği cumhurbaşkanında, yönetim yetkisinin çoğu 
var. O yetkiyi kontrol etmek için de, Meclise birtakım yetkiler verilmiş. Gayet karışık bir den
geleme sistemi içinde, cumhurbaşkanı, halkın algıladığı devlet başkanlığı niteliğiyle, anayasa
nın getirdiği niteliği bağdaştırıyor. Fransa'da yarıbaşkanhk sistemi var; orada hem cumhurbaş
kanı var hem başbakan var ve aralarındaki ilişkilerde zaman zaman zor dönemler yaşanıyor. 

Demek istiyorum ki, her ülkede böyle bir sorun var. îşte bu sorun, cumhurbaşkanının iki 
niteliği birleştirmesinden kaynaklanıyor. Devlet başkanı olmak ayrı bir şey. Onun, kamuoyun
da algılanması ayrı bir hava veriyor; bir de anayasanın getirdiği nitelikler var, onları yürütecek 
insan cumhurbaşkanı. 

Şimdi bizde durum nedir? Bizim Anayasamız, daha doğrusu anayasalarımız -çünkü, cum
huriyetin başından beri bu durum var- Cumhurbaşkanımızı, parlamenter sistem cumhurbaş
kanı olarak tarif etmiştir. Yani, Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanını seçiyor, görevleri ana
yasada belirleniyor. Çok partili rejime geçtikten ve onun sancılarını bir ölçüde geçirdikten sonra 
kabul ettiğimiz 1961 ve 1982 Anayasası, her ikisi de Cumhurbaşkanının görevlerini sayıyorlar. 
özellikle, tarafsızlığı üzerinde duruyorlar; partiyle ilişkisi varsa, istifa etmesi gerekiyor; yemi
ninde tarafsız olarak görev yapacağını açıkça söylüyor, daha sonra birtakım görevleri sayılıyor. 

O sayılan görevlere baktığımızda; gerçi, bir sorumluluğu olmadığı, bakanlarla beraber, 
başbakanla beraber imzaladığı her kararın sorumluluğunun onlara ait olduğu söylenmekle be
raber şimdiki Anayasamız, Cumhurbaşkanına birçok yetkiler veriyor; yasama için veriyor, yü
rütme için veriyor, yargı alanında veriyor... 

Böyle olunca, parlamenter sistem olmakla beraber, Cumhurbaşkanına, normal parlamenter 
sistemlerde -örneğin Almanya'daki sistemde- görülmeyen birtakım yetkiler verilmiş durumda 
ve bu durum, Cumhurbaşkanı olan saygın kişi, eğer isterse, "ben tarafsız olmasam ne olur; 
tarafsız davranmayacağını" havasına girerse, bizim sistemimizde de bu, iki başlılık doğurabi
lecek bir yetki kullanmaya götürebiliyor. Çünkü, Anayasamızda tarafsız olması isteniyor; ama, 
tarafsızlık davranışı göstermezse, bir müeyyidesi yok, ne yapılacağı söylenmiyor. O zaman -
bunu, rahmetli özal'ın döneminde gördük yazık ki- ülkemizde iki başlı bir yönetim ortaya çı
kıyor ve bu, devlet hayatında büyük bir kargaşa doğuruyor. 

Sayın milletvekilleri, böyle bir durum olmaması için, biz parti olarak, daha muhalefet gün
lerimizde, anayasa hazırlıkları yaparken, anayasa taslağımızda, Cumhurbaşkanının yetkileri
ni, normal parlamenter sistem cumhurbaşkanlığı çerçevesine indirecek değişiklikler önermiş
tik; ayrıca, seçimini de, tarafsızlığını büyük ölçüde güvence altına alacak şekilde bir sistem 
önermiştik. Bunlar, tabiî öneri olarak hâlâ duruyor; ama, anayasa değişiklikleri bu kadar ge
niş ölçüde henüz ele alınamadı. Onun için, şimdilik bunların yürürlüğü söz konusu değil ve 
elimizdeki Anayasayla iş yapıyoruz. 

Elimizdeki anayasayla iş yaparken, dediğim gibi, geçen dönemde huzursuzluk getiren bir 
dönem yaşadık. Bu defa, seçim yapılırken, Parlamentomuz büyük bir olgunluk gösterdi ve Sa
yın demirel'in seçimi, Parlamentodaki üyelerin hemen hepsinin katılmasıyla, yanılmıyorsam 
244 oyla, üçüncü turda gerçekleşti. Ayrıca şunu da söyleyeyim ki, 1961'den sonraki cumhur
başkanı seçimlerine bakarsanız, bunların hiçbirinde görülmemiş bir rahatlılıkla bu seçim ger
çekleşti. Ne seçimden evvel, ne seçimden sonra herhangi bir bunalım yaşanmadı; uzun süren 
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pazarlıklar yapılmadı, seçimden sonra hiçbir itiraz olmadı; mevcut Anayasamızın da, böyle 
bir olgunlukla işletilmesiyle, seçimin tatmin edici bir şekilde yapılacağı görüldü. 

Burada önemli etken, 20 Ekim seçimleri sonucunda kurulmuş olan koalisyonun varlığı 
idi. Bu koalisyon, başka örneklerinde de gördüğümüz gibi, demokratik hayatın ülkemizde yer
leşmesinde, gelişmesinde, temel kurumların işletilmesinde büyük bir görev yapmıştır. Aynı gö
revi Cumhurbaşkanının seçiminde de yaptı ve ben inanıyorum ki, o sayede, Cumhurbaşkanı 
seçimi, hiçbir bunalıma yol açmadan gerçekleşti. Bugün, şükranla ifade etmek isterim ki, Sa
yın Demirel, tarafsızlığa itina eden bir Cumhurbaşkanı olarak, Anayasa içindeki görevlerini 
dikkatle yürütmektedir. O bakımdan, bugün, Anayasanın getirdiği ve yanlış kullanmaya açık 
bu duruma rağmen, Cumhurbaşkanlığı kurumu, saygın ve tarafsız konumunu muhafaza et
mektedir. Bu sonuç dolayısıyla memnunluğumu ifade etmek isterim. 

Cumhurbaşkanlığının, kurum olarak, Anayasa görevlerini yapması elbet söz konusu, bunlar 
yapılıyor. Anayasa görevleri içinde, Anayasanın gözetilmesi görevi var. Anayasanın gözetilme
si için de, Anayasanın temel niteliklerinin, örneğin, laik devlet niteliğinin korunmasına dikkat 
etmek görevi var; bu da yapılıyor. 

Bir başka noktaya değinmek istiyorum: Anayasada yazılı olmayan, devlet başkanı olmak
tan gelen görevleri de var Cumhurbaşkanının, bunlar da yapılıyor, örneğin, devlet kuruluşla
rının ya da özel kuruluşların yeni eserler yapmaları, barajların, yolların, okulların temellerinin 
atılmasında veya bitirildiği zaman açılışlarında Cumhurbaşkanının bulunması, kamuoyumu
zun beklediği ve beğendiği bir olay. Çünkü, devlet başkanının, devletin bütün atılımlarında 
öncülük etmesi, yol göstermesi, gene kamuoyunda istenen ve aranan bir olay. Devlet başkanı 
öncülük etmeli. Tabiî, hükümetin görevlerine müdahale ederek değil, iki başlılık yaparak de
ğil; ama, devletin birliğinin simgesi olarak ve devletin, özellikle uzun vadeli hedeflerine doğru 
ilerlediğini belirten bir yol gösterici olarak böyle olaylarda bulunması doğru bir hareket, bek
lenen bir harekettir. 

Ben burada şunu da eklemek istiyorum: Geleneksel olarak, devlet başkanlarının, devletin 
daha uzun vadeli çalışmalarına da bir şekilde yardımcı olması, onları özendirmesi beklenir... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Efendim, konuşmanızı bitirmek için 2 dakika daha süre veriyorum; lütfen 

sürenize riayet edin. 
ERDAL ÎNÖNÜ (Devamla) — Bitirmek üzereyim Sayın Başkan. 
... Bunlar özellikle bilim ve sanat hayatında kendini gösterir. Geleneksel olarak, önemli 

devletlerin başkanları, her zaman, o devletin bilim ve sanat hayatında çalışanlara, onları özen
direcek birtakım destekler verirler. Tabiî, Sayın Cumhurbaşkanı bunu da yapıyor. Sanat top
lantılarına gitmesi, bu yolda önemli katkılar sağlıyor. Bilimde de aynı şeyi yapmasını buradan 
söylemek istiyorum. Bilim kuruluşlarımızın da güzel çalışmalarının halka duyurulmasında, araş
tırma kuruluşlarımızın özendirilmesinde, devletin başının, zaman zaman onların yanında ol
ması büyük önem taşır. ' 

Bu temennilerimi de ifade ettikten sonra, 342 milyara indirilmiş olan bütçenin, ülkemize, 
Cumhurbaşkanlığına, milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum, hepinize saygılar sunu
yorum. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın inönü. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Ankara Milletvekili Sayın Ali Dinçer, buyurun efen
dim. (CHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Dinçer, konuşma süreniz 15 dakikadır. 

CHP GRUBU ADINA ALİ DİNÇER (Ankara) — Sayın Başkan, Sayın Divan, değerli 
milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Genel Kurula ve ulusumuza saygılar su
nuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhurbaşkanlığı, devlet hiyerarşisinden en yüksek makam oldu
ğu halde, onun bütçesinin tartışılması, genellikle, böyle, heyecansız bir ortamda oluyor; ama 
ben Cumhuriyet Halk Partiliyim, çağdaş Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu olan bir partide 
yetiştim ve benim partimin ilk iki genel başkanı, cumhuriyetimizin de ilk iki Cumhurbaşkanı 
oldular. O nedenle, bu konuyu önemle ele almak gerektiği düşüncesindeyim. 

Aslında, geçen yıl, Cumhurbaşkanlığı bütçesinin tartışılması oldukça hareketli oldu. Bu
nun nedeni, biraz da, Rahmetli özal'ın kişiliğine dayanıyordu. Rahmetli, Anayasanın ve reji
min ilkelerinin dışına çıkmayı sık sık alışkanlık haline getirmiş bir devlet adamıydı. O nedenle 
de, doğal olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi, refleksle, Cumhurbaşkanlığı bütçesinin görü
şülmesinde, bütçeye karşı çıktı; hatta bütçenin kabul edilmemesiyle ilgili ciddî tartışmalar oldu. 

Bugün sevinerek görüyoruz ki, Cumhurbaşkanlığı, öyle, fazla tartışılır bir makam değil. 
Bu, aslında, Cumhurbaşkanlarının eleştir ilmemesi, uygulamalarının tartışılamaması anlamı
na gelmez. Demokratik rejimde her kurum, her kuruluş ve herkes eleştirilebilir, tartışılabilir. 

Bilindiği gibi, klasik parlamenter rejimlerde, cumhurbaşkanı sorumsuzdur. Biz de, Kıta 
Avrupa'sında gelişen parlamenter rejimi Türkiye'de yaşatmaya çalışıyoruz. Biz de öyle olmak 
durumunda. Parlamenter rejimi en iyi değerlendiren ünlü bilim adamlarından Mouris Duver-
ger, cumhurbaşkanlığı ya da devlet başkanlığı için, "bugünkü modern rejimler içinde tarihsel 
bir kalıntıdır" der. Ne var ki, şu veya bu nedenle bu makama da gerek vardır ve bu makamın 
da kendine göre ağırlığı vardır, önemi vardır. 

Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, devletin A'dan Z'ye yeniden yapılanması gereğini 
her fırsatta tekrarlıyoruz/Bu çerçevede, Türkiye, özgürlükçü ve demokratik bir anayasayı, de
mokratik yöntemlerle yapmak durumundadır. Böyle bir anayasa yapımı sırasında, Cumhur
başkanlığının yeri de yeniden tanımlanmak durumundadır. 12 Eylül'den bu yana onüç yıl geç
ti; hâlâ biz, totaliter anlayışla hazırlanmış olan bir Anayasanın önsözünü, dibacesini dahi de
ğiştirmedik. Bu, aslında bizim için ciddî bir ayıp. 

Anayasa değişikliği çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığıyla ilgili düzenlemelerin bir an evvel 
yapılması gerekiyor. 

öncelikle, Cumhurbaşkanı, devletin başı sıfatıyla, onun tarafsız statüsüyle uyuşacak, sem
bolik, temsili ve kriz çözücü nitelikteki yetkilerin dışında başka yetkilere sahip olmamak duru
mundadır. Güçlü yetkilerle donatılmış bir Cumhurbaşkanı, yürütmeyi, yönetimi güçlendirmez; 
tersine, zorlaştırır, tek adam yönetimini zorlar; yönetimde kişilik bozukluğuna neden olur. Türk
iye yakın geçmişte bunun acılarını çekti. 
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Cumhurbaşkanı, Anayasa koruyucusu unvanına da sahip olmamalıdır. Anayasa, değişti-
rilse de şu andaki halde de olsa, milletin sahip çıkması gereken bir kurumdur, bir belgedir. 
Kimse Anayasaya kefil olamaz, sadece millet kefil olmak durumundadır ve Anayasayla ilgili 
kararlan da, milletin temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi almak durumundadır. 

Cumhurbaşkanları, bu konumlarına dayanarak görev alanları dışına çıkmış; siyasî ve hu
kukî konularda, maalesef, tarafsız olmaları gerekirken, taraf olma durumlarıyla karşılaşmışlardır. 

Anayasanın, temsili rejim ilkesi ve bağdaşmayan, Anayasa değişiklikleri konusunda hal
koyuna başvurma yetkisi de, Cumhurbaşkanının elinde olmamalıdır. Bu, son derece geniş, güçlü 
bir yetkidir; sembolik, temsilî cumhurbaşkanlığı anlayışına sığmamaktadır. 

Cumhurbaşkanının yetkileri, bakanlar kurulu ilişkileri bakımından tekrar gözden geçiril
mek durumundadır. Parlamenter sistemlerde Bakanlar Kurulunun özerkliği temel olmalıdır. 
Yürütme kuvvetini kullanan organın hükümet olduğu, Anayasada açıkça vurgulanmalıdır. So
rumsuz olan cumhurbaşkanının, yürütmeyi, güçlü bir şekilde, ortak olarak etkilemesi, kabul 
edilmemelidir. 

Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan bakanlar kurulu kararı ile sıkıyönetim ve ola
ğanüstü hal ilan edilmesi ve kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi kaldırılmalıdır. Bu 
da, iktidarın, hükümetin yetkisini daraltan bir maddedir. 

Üniversite özerkliği ve yargı bağımsızlığı konularının hassaslığı dolayısıyla, cumhurbaş
kanının bu alanlara ilişkin yetkileri de sınırlandırılmalıdır. Bu müesseseler, özerk, güvenilir mü
esseseler haline getirilmelidir. 

Cumhurbaşkanı, gerekirse, Anayasayı ihlalden de sorumlu tutulabilmelidir. Siyasetçilerin 
-Cumhurbaşkanı dahil- dokunulmazlıkları; ancak ve ancak siyasetle ilgili konulara inhisar et
melidir; onun dışında, başta cumhurbaşkanı olmak üzere, bütün siyasîler, yargı önünde, yasa
lar önünde, diğer vatandaşlar gibi, gerektiğinde kovuşturulabilmelidir. Ahlâklı siyaset, dürüst 
kamu yönetimi, ancak bu şekilde sağlanabilir. 

Biz, milletvekilliği dokunulmazlığıyla ilgili verdiğimiz önergede, bunu amaçlıyoruz. Bu 
amacın içinde cumhurbaşkanının sorumlulukları da yer almak durumundadır; onun da, ge
rektiği zaman yargı önüne çıkabilmesi, yapılacak değişikliklerle, sağlanabilmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhurbaşkanlığı bütçesiyle ilgili bazı konulara dikkatinizi çek
mek istiyorum. 

önceki yıla oranla yüzde 200 artmış olan bir Cumhurbaşkanlığı bütçesiyle karşı karşıyayız. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (istanbul) — Yüzde 400... 
ALİ DİNÇER (Devamla) — Bu artış, bina onarımları ve güvenlik nedeniyle yapılacak 

olan harcamalarla çok yüksek rakamlara çıkıyor. 
Kabataslak, personel giderleri 66 milyar, diğer carî giderler 52 milyar, yatırımlar 224 mil

yar. Sanki, Cumhurbaşkanlığı müessesesi yeni bir yatırım gibi. Yeni yatırımlar, zaman içinde 
hızla tevsi edilmek durumundadır; teknolojik gelişmeleri karşılayabilmek için, kapasite artırı
mını gerçekleştirebilmek için; ama, Türkiye Cumhuriyeti yetmiş yıllık bir müessese. Dolayısıy
la, Cumhurbaşkanlığı için gerekli altyapı, önemli ölçüde olmuştur. Bu kadar büyük yatırım 
ihtiyacı duymak gereksizdir; hele hele, tasarruf edilmesi gereken bir dönemde, bu kadar büyük 
bütçe açığının olduğu bir dönemde, faiz giderlerini dahi karşılamakta zorluk çektiğimiz bir 
dönemde... 

— 66 — 



T.B.M.M. B :39 9 .12 .1993 0 : 3 

Aslında, Cumhurbaşkanlığı için yapılması gereken harcamalar, bu tür altyapı yatırımla
rından çok, "think tank" tipi beyin takımlarına, danışmanlara yapılmalıdır; çünkü, cumhur
başkanı da insandır, o da hata yapabilir. O, Cumhurbaşkanlığı bütçesiyle, Türkiye'nin en iyi 
beyinlerini profesyonelce kullanabilme imkânlarına sahip olmalıdır ve kullanmalıdır; danış
man olarak, "think tank" olarak, beyin takımı olarak. Hatalardan ancak bu şekilde, bir ölçü
de uzak durmaları mümkündür. , 

Geçmişte, bu anlayıştan uzak bir yapı nedeniyle çok sıkıntılı anlar yaşadık, örneğin, rah
metli Özal, "bir koyacağız üç alacağız" gibi, sokak edebiyatına benzer, "bul karoyu al parayı" 
gibi cümleleri sarf edebildi. Bu, ciddî devlet anlayışına sığmıyordu. 

Tren yoluyla karayolu karıştırıldı. 
Ulaşım sisteminde ikisinin de ayrı ayrı yeri vardır, başka ulaşım sistemleriyle birlikte dü

şünülmek durumundadır. O, "tren yolu, komünist rejimlerin, diktatoryal rejimlerin ulaşım sis
temidir. Çünkü, insanlar istediği yerde inemez, istediği yerde binemez, İnsanları kontrol ama
cıyla trenyolu yapılır. O yüzden, tren yolu yapılmamalıdır" diyecek kadar mantık dışı davra-
nabildi. Bu anlayış ve bu davranışlarıyla da, Japonya gibi, Fransa gibi pek çok demokratik 
ülkeyi, bir kalemde komünist ülkeler safına attı! 

Cumhurbaşkanı, ulusun tümünü temsil etmek durumundadır; ama, nitelikli danışman kad
rolarından, beyin takımlarından yararlanmadığı için, ağzına geldiği gibi konuşma alışkanlığı 
olduğu için, Sayın özal, ulusal bütünlüğü bozan, çağdışı sözler de söyleyebıldi. Biz, cumhur
başkanlarını bu tür davranışlardan alıkoymak için, onları donatmak durumundayız. Azerî kar
deşlerimiz için ne dedi?.. "Onlar Şia, biz Sunnîyiz, onlar bizden çok İran'a yakındırlar" dedi. 

HÜSEYİN AKSOY (Eskişehir) — Özal'ın bütçesi bitti Sayın Dinçer!.. 
MELİKE TUGAY HAŞEFE (İstanbul) — Bütçeyle ne alâkası var?!. 
ALİ DİNÇER (Devamla) — Bütün bu yanlışları tekrar tekrar söylemek gerekiyor ki, ders 

alalım, bir daha kimse tekrar etmesin. 
SALİH ERGÜN (İstanbul) — Onun bütçesini mi konuşuyoruz?!. 
ALİ DİNÇER (Devamla) — "70 milyon olunca biz gösteririz onlara" dedi, 1989'da Bul

garistan'daki olaylar üzerine, mahalle kabadayısı, kof kabadayı havalarında... Buna benzer yan
lışları yapmamak gerekiyor. 

Bütün bunlarla birlikte, rahmetle andığımız Sayın özal'la ilgili bir başka olay var: Biz, 
Islâmiyetin özünde de olmayan, türbe yaratma kapısını da maalesef açtık. 

HÜSEYİN AKSOY (Eskişehir) — Millet yapıyor onu... 
ALİ DİNÇER (Devamla) — Şimdi de, bu türbelerin bakımsızlığıyla ilgili haberlerle meş

gul oluyoruz. 
Ne türbe ne de türbedâr yaratmak, dinimizde de olmamak durumundadır, çağdaş bir devlet 

anlayışında da zaten yoktur, olmamalıdır; bundan sonra da dikkat edelim. Devletin mezarlığı 
var, o mezarlıkta devlete hizmet etmiş olanlara yer var, orayla ilgili hakkı olanlar oraya defne
dilir, hepimiz de ona saygı duyarız. Ülke savunmasıyla görevlendirme durumunda olduğumuz 
ordumuzun değerli birliklerini de, türbedâr olarak, boşu boşuna görevlendirme durumunda 
olmalıyız. 
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: Değerli arkadaşlarım, harcama.kalemleri içinde çok büyük bir kalem, koruma duvarı için 
gözüküyor; çevre duvarı yapılıyor, emniyet duvarı yapılıyor, devriye yolu yapılıyor, birçok işler 
yapılıyor ve 120 milyar civarında para ayrılıyor bu işe. 

Geçmişte, insanların, o günkü teknolojik verilere göre şato yapması, kale yapması doğal
dı; ama, bu, yüzlerce yıl önceydi!.. Ankara Kalesinin dışında başka bir kale yapılması düşü
nüldü mü, Kurtuluş Savaşı sırasında?.. Hayır. Neden?.. Çünkü, onun dönemi geçmişti. En son, 
İkinci Dünya Harbinde görüldü; Fransızlar, dünyanın parasını harcadılar, Majino hattını yap
tılar, bir duvar gerdiler; ama, bir gün içinde Alman orduları o duvarı aştı. 

Duvarlarla koruma sağlamak, bugün için düşünülecek bir olay değildir; ama, biz burada, 
Cumhurbaşkanlığı bütçesinde, sırf bu iş için 120 milyar lira para ayırıyoruz. 

Artık bu işler, havadan kontrolle, elektronik sistemlerle yapılıyor, profesyonelce yapılıyor, 
teknolojinin en son olanakları kullanılarak yapılıyor. Harcayacaksak, buraya harcayalım parayı. 
'•• Koruma işi, de profesyonelce eğitimle öğrenilen bir iş. Muhafız alayıyla, Cumhurbaşkan
lığı sarayının (!) korunması da, artık, pek uygun değil. Nasıl teröre karşı, üç dört aylık eğitim 
görmüş askerlerimizle karanlıkta dövüşüyorsak, burada da durum aynı. Muhafız Alayında as
kerliğini yapan, boyu poşu yerinde, kısa süre içinde eğitim görmüş askerler. O, onların işi de
ğil. Askerin/ordunun işi, sınırları korumak, gerektiği zaman cephe savaşı yapıp, ülkeyi kolla
mak ve korumak. 

Cumhurbaşkanlığının korunmasıyla ilgili insan kadroları da, profesyonel, bu işi bilen ele
manlardan oluşturulmalıdır; nasıl ki, teröre karşı mücadele, askerî birliklerle yapılmak duru-
mundaysa. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Dinçer, sözünüzü bitirmek için size 2 dakika daha veriyorum; lütfen 

süreye riayet edim 
Buyurun. 
ALÎ DÎNÇER (Devamla) — Organizasyon şemasında; Elektronik Bilgi İşlem Başkanlığı 

var, altında yazılım müdürlükleri var, donanım müdürlükleri var. 
Tasarruf, önce Cumhurbaşkanlığında olmalı; yanlış harcamaları önce Cumhurbaşkanlı

ğında "dur" denilebilmeli. Çünkü, herkes oraya bakıyor ve devlet yönetiminde, halkımız, is
rafa, lükse tepki duyuyor. 

Bugünkü teknolojide yazılım işi profesyonel bir iştir ve yazılımla ilgili firmalar tarafından 
yapılır. Bu kurumun veya kuruluşun yazılımla ilgili kadro oluşturması israftır, öyle, iyi yazılım 
uzmanlarını da o kadrolarda istihdam edemezsiniz; çünkü, onlar, bütün dünyaya hizmet veren 
yazılım şirketlerinde çalışırlar, onların ücretini, emeğini ancak o şirketler ödeyebilirler. 

Her yerde bol bol kadro yaratıyoruz... Sözde devleti küçülteceğiz, sözde tasarruf edece
ğiz, sözde serbest piyasa ekonomisine göre davranacağız. 

Bu tasarruf işlerine pek aklımız ermediği için, bol keseden harcamalar yapıyoruz; açık 
ortaya çıkınca da, "vur abalıya" halkın sırtına vergi getiriyoruz, "vergi reformu" adı altında. 

Değerli arkadaşlarım, Köşkün bugünkü politikasında yapılan en büyük değişiklik, karşı
lamayla ilgili protokol değişikliği. Gelen misafirlerin, devlet başkanlarının havaalanından alınıp 
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Köşke helikopterle getirilmesi, alınan en uygun kararlardan birisi, Hiç olmazsa, bundan son
ra, benim Ankaralı hemşerilerim, sık sık gelen misafirler nedeniyle trafik darboğazında sıkış
mayacaklar. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Dinçer, 1 dakika daha süre veriyorum; lütfen konuşmanızı tamamlayın. 
ALİ DİNÇER (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Son derece önemli gördüğümüz Cumhurbaşkanlığı makamının -özellikle sembolik önemi 

nedeniyle- mümkün olduğu kadar, her türlü tartışmadan uzak kalması gerekir. Sayın Cum
hurbaşkanımız, bugün, yasalar çerçevesi içinde Cumhurbaşkanlığı yapma durumunda. Onun, 
bu şekilde cumhurbaşkanlığını sürdürebilmesi için, hepimiz yardımcı olmalıyız, onu tarafsız 
konumunun dışına çıkarmamalıyız, onu partilerin iç işlerine karışır hale getirmemeliyiz, onu 
yakınlarıyla birlikte günlük tartışmaların ve çekişmelerin içine çekmemeliyiz. O, uzlaştırıcı, 
bağdaştırıcı, milletin tümünü temsil edebilecek bir mevkide kalabilmeli. O da ancak, onun, 
rejimimizin ilkelerine uygun davranmasıyla mümkündür, parlamenter rejime uygun davran
masıyla mümkündür. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Lütfen son cümlenizi söyleyin ve inin, ek süre vermiyorum; kusura bakmayın. 
ALİ DİNÇER (Devamla) — İnşallah, bundan sonra, parlamenter demokratik rejime uy

gun davranan cumhurbaşkanlarıyla Türkiye'nin siyasî yaşamı devam eder bunu, ümit ediyo
rum ve bu ümitle de hepinize saygılarımı sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dinçer. 
Sayın milletvekilleri, Sayın özal, rahmetli olmuştur, bu dünyadan gitmiştir. Burada, Cum

hurbaşkanlığı bütçesi vesilesiyle, devamlı, kendisinin ve işlemlerinin tenkit edilmesini ben ye
rinde görmüyorum. Ancak, birtakım olayları düşünürken, kendi hareketlerimizi de iyice yar
gılamamız lazım. Biz, geçmişte, rahmetli ÖzaFın bütçesi üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonun
da konuşurken, bütçeyi bir kuruş artırmamak ve hatta kesmek için her türlü gayret içindeyken; 
bu bütçede yüzde 400 artış sağlamak suretiyle, Plan ve Bütçe Komisyonunun bu kadar müsa
mahalı bir davranış içine girmesini de, tasvip etmediğimi belirtmek isterim. (ANAP sıraların
dan alkışlar, DYP sıralarından gürültüler) Memleketin yüksek tepelerinde oturan insanların, 
böyle, yüksek refah içinde oturmamaları gerekir; evvela, memlekette mevcut olan genel duru
ma ayak uydurmaları gerekir. 

Ben, Plan ve Bütçe Komisyonuna karşı bu duygularımı belirtmek istedim. (ANAP sırala
rından "Bravo" sesleri, alkışlar; DYP sıralarından gürültüler) 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Bravo Sayın Başkan (DYP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Efendim, lütfen... Rica ederim... Tabiî, geçmişte yaptıklarımızı bugün inkâr 
etmeyelim. Bu memlekette... (DYP sıralarından gürültüler) 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın Başkan, şahanesiniz; bravo! 
İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Kimin adına konuşuyorsun Kamer? 
BAŞKAN — Efendim, burada konuşan arkadaşın düşüncesine cevap yermek istiyorum. 
Arkadaşlar, şu tutanakları bir okuyalım; geçmişte neler söylendi!.. 
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SAİT KEMAL MİMAROĞLU (Ankara) — Siz konuşamazsınız! 
BAŞKAN — Efendim, gruplar adına son konuşma, DYP grubu adına Sayın İrfan KÖksa-

Ian'a aittir. 
Buyurun. Sayın Köksalan, konuşma süreniz 15 dakikadır. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) —Zülfü yâre dokundu değil mi!.. Sayın Başkan 

haklı. 
DYP GRUBU ADINA İRFAN KÖKSALAN (Ankara) — Sayın Başkan, muhterem mil

letvekilleri; Doğru Yol Partisi'nin, 1994 yılı Cumhurbaşkanlığı bütçesi hakkındaki görüşlerini 
sunmak üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Bu vesileyle, hepinize sevgi ve saygılarımı 
sunarım. 

Konuşmama başlamadan evvel, sevgili dostum Kamer Genc'in biraz evvelki davranışını 
ve tutumunu, fevkalâde abesle iştigal bulduğumu burada belirtmek isterim; çünkü, kendisi şu 
anda, tarafsız olması icap eden bir koltukta oturmaktadır, ama taraf olmuştur. Daha evvel bu 
nevî beyanları milletvekili sıralarından yapardı; ama, şimdi bulunduğu koltuk, böyle beyanlar
da bulunmaya manidir.-Zannediyorum ve temenni ediyorum, bundan sonra o koltukta oturur
ken, böyle, taraf olacak beyanlarda bulunmaz; ama, bir acemiliktir, henüz yenidir; biz, engin 
hoşgörümüzle bunu da hoşgörüyoruz. 

HASAN BASRt ELER (Edirne) — En tecrübeli milletvekilimiz... 
İRFAN KÖKSALAN (Devamla) — Teşekkür ediyorum Orhan Bey. İnşallah, ömrümüz 

olur da, biz de sizin gibi, uzun süre burada milletvekilliği yaparız. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Amin, beyefendi. 
İRFAN KÖKSALAN (Devamla) — Aslında, Kamer Genç geçen sene böyle bir beyanda 

bulunsaydı, en büyük reaksiyon da sizden gelirdi... 
Değerli arkadaşlarım, Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Cumhuriyetinin en yüce, en kutsal gö

revidir. Yetmiş yıl evvel, cumhuriyetimizin kuruluşuyla ilk Cumhurbaşkanı olan Büyük Ata
türk ile bu görev kutsallaşmış ve yüceleşmiştir. O günden bugüne 8 Cumhurbaşkanı gelmiştir 
ve şu anda da 9 uncu Cumhurbaşkanımız görevini ifa etmektedir. Bugüne kadar bu görevi ya
pan bütün cumhurbaşkanlarımızı minnetle, şükranla, rahmetle anıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 17 Nisan günü ebediyete intikal eden Sayın Turgut özal'dan sonra, 
bu Yüce Meclis, 16 Mayıs günü, 9 uncu Cumhurbaşkanını, çok büyük bir demokrasi görüntü
süyle seçmiştir. O güne kadar olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, zaman zaman birtakım sı
kıntılar olmuş, 16 Mayıs 1993 günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimiyle, demokrasimiz, ger
çekten rüştünü ispat ettiğini bir kere daha göstermiştir. Bu, bu Yüce Meclisin iftihar kaynağı
dır ve öyle olacaktır. 

9 uncu Cumhurbaşkanımızı, hepiniz, kırk yıllık devlet tecrübesiyle tanıyorsunuz. Bu kırk 
yılın otuz yılını da, siyaset hayatına ve Türkiye Cumhuriyetinin siyasî tarihine damgasını vu
ran bir kişiliğin sahibidir. Kafa yapısıyla, ruh yapısıyla, aklıyla, izanıyla, idrakiyle hepimizin 
iftihar kaynağı olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhurbaşkanlığı ve tarafsızlık mevkiidir. Bu tarafsızlık konusu, 
zaman zaman tartışılır hale gelmiştir ve getirilmiştir; ama, 9 uncu Cumhurbaşkanımız, bu kür
süden, Cumhurbaşkanlığı andını içtiği andan itibaren ve daha sonra bu kürsüden yaptığı o 
enfes konuşmasıyla tarafsızlığın en güzel örneklerini vermiştir ve tarafsızlığı bugüne kadar da 
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aynen devam etmiştir, bundan sonra da edeceğine olan inancımız ve güvenimiz tamdır. Hatta, 
o kadar ileri gidilmektedir ki, zaman zaman, tarafsızlığını bozması için, taraf olması için; ta
rafsızlığı dahi, yadırganır, laf edilir hale gelmiştir, tarafsızlığına dahi dil uzatılır hale gelmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, 1982 Anayasası, gerçekten, Cumhurbaşkanını, eski anayasalara göre 
çok daha fazla görev ve yetkilerle donatmıştır. 

Hepinizin bildiği şeyler; ama, bir kere daha hatıralarınızı tazelemek için, bu önemli gö
revlerin birkaç maddesini burada okumak istiyorum. 

Anayasanın 8 inci maddesi, ''Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Ku
rulu tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir" demektedir. 

Gene, 104 üncü maddesi, "Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuri
yetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının 
düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir" demekte, sırasıyla, yasama, yürütme ve yargıya ait yet
kilerini sıralamaktadır. 

Ayrıca, 1982 Anayasasında, Cumhurbaşkanlığına mahsus bir Devlet Denetleme Kurulu 
kurulmuş ve bu Devlet Denetleme Kuruluyla, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının Cumhur
başkanı tarafından denetlenebileceği ve bu yönde araştırmalar yapılabileceği yolundaki yetki
lere yer verilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, cumhuriyetimizin kurulduğu 1923 yılında, Türkiye Cumhuriyeti
nin nüfusu 12-13 milyondu. Aradan geçen yetmiş yıl zarfında, nüfusumuz bugün, 70 milyona 
yakın bir düzeye ulaşmıştır. 

Bu zaman zarfında, dünyadaki ve ülkemizdeki sosyal dengeler değişmiştir. Hele, son on 
yıl zarfında, Kafkaslar'daki, Ortadoğu'daki ve Balkanlar'daki siyasal gelişmelerden tabiî ki 
ülkemiz de nasibini almış olup, o nedenle de, devletin başı olan Cumhurbaşkanına daha çok 
görev düşmüş bulunmaktadır. 

Bütün bu gelişmeleri, devletin başı olarak takip etmek mecburiyetinde olan Cumhurbaş
kanının, gerek ulusal ve gerekse uluslararası meselelerin siyasî boyutu nedeniyle, hem siyasî 
olmaması ve hem de tarafsız olması mecburiyeti vardır. Bu şartlar içerisinde olan 9 uncu Cum
hurbaşkanımız, ince zekâsı, idraki ve izanıyla bu dengeyi kurabilmiştir ve bu ülkenin, her za
man iftihar edeceği bir kişilikğin sahibidir. 

Değerli arkadaşlarım, benden evvel konuşan konuşmacılar, biraz sonra sizlere arz edece
ğim teferruatı -umarım- bilmedikleri için, harcamaları çok bulmuşlardır. Mesela, emniyet ku
şağıyla ilgili olarak, hapishane duvarı gibi büyük duvarlardan bahsetmişlerdir. Halbuki, şu an
daki duvarların hepsi kaldırılmak istenmektedir. 

Beyaz Saraydan bahsettiğiniz zaman, orada tabiî ki duvar görmüyorsunuz; ama, Beyaz 
Sarayın hudutları içerisine girdiğiniz zaman, birkaç adım atın, uygulanan teknolojinin en üs
tün örnekleri nedeniyle, oraların emniyet altına alındığını göreceksiniz. 

Bugün, Cumhurbaşkanlığı Köşküne dışarıdan baktığınız zaman, bir askerî kulübe ve ora
da, koruma maksadıyla bulundurulan -bağışlayın- köpekleri görmektesiniz. Yani, bu görüntü, 
Türkiye Cumhuriyetinin ve Türk Devletinin şanına yakışıyor mu?!. 

Orada, teknolojinin gereği bir emniyet kuşağı kurulacaktır ve bugün bunun malî portresi 
300 milyar civarındadır; ama bu, 300 milyara yapılmayıp, bu bütçede olduğu gibi, 120 milyar 
lirayla netice alınmaya gidilecektir. Şu andaki duvarlar bile yok edilecek, huduttan itibaren 
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1 100 dönümü bulan bir arazi yeşil bir kuşakla çevrilecek, araziye sanatsal bir görüntü verile
cek ve teknolojinin en son değişiklikleriyle Cumhurbaşkanlığı Köşkü emniyet altına alınacak
tır. öyle zannediyorum ki, bu görüntüyü, bu Yüce Parlamentonun üyeleri de arzu ederler ve 
tercih ederler. 

Taşıt araçları konusundaki tenkitlere gelince: Bakın, Cumhurbaşkanına mahsus şu anda 
mevcut 22 adet taşıt var. Bunun 8 adedi, Sayın Turgut özal'ın ailesine tahsis edilmiş; kalmış, 
14 tane taşıt. Bu 14 taşıttan 8'i 4 ila 37 yaş arasında. Herhalde, 1994 yılına gireceğimiz şu gün
lerde, Cumhurbaşkanlığının 4 ila 37 yaş arasındaki taşıtları kullanmasına, hiçbir parlamente
rin ve hiçbir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının gönlü razı olmayacaktır. 

HÜSEYİN AKSOY (Eskişehir) — Geçen seneki bütçede niye kestiniz o zaman?.. 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim. 
İRFAN KÖKSALAN (Devamla) — Efendim, geçmişi kaşıyarak bir yere varmak mümkün 

değil. Eğer burada geçmişten söz edecek olursak, ben de çok söz söylerim; ama, bunu arzu 
etmiyorum. 

Bakın, konuşmamın başında da, "bugüne kadar görev yapan bütün cumhurbaşkanlan-
mızı minnetle, şükranla ve rahmetle anıyorum" dedim. 

HÜSEYİN AKSOY (Eskişehir) — Çifte standart uygulanmayın. 
İRFAN KÖKSALAN (Devamla) — Onun için, geçmişi kaşıyarak bir yere varamazsınız. 
Cumhurbaşkanlığının dışında, Başyaverlik ve misafir hizmetlerinde kullanılan araçlara bak

tığımız zaman, 13 araçtan 2'si 1 yaşında, 11 araç 3 ila 18 yaş arasında. Bununla, Başyaverlik 
ve misafir hizmetlerinde netice almak mümkün değil. 

Yine, Koruma Müdürlüğü emrinde 20 adet araç var ve bunların 18 tanesinin 9 ila 16 yaş 
arasında olduğu da, önümdeki bilgilerden size hemen iletivereceğim rakamlar. 

Değerli arkadaşlarım, personel konusuna gelince: Bakın, 17 Mayıs 1993 günü Cumhur
başkanlığında 552 kişi çalışıyor. Bunun 354 tanesi Cumhurbaşkanlığı kadrosunda, geri kalan 
ise, diğer bakanlıklardan süreli olarak alınan personel. 

17 Kasım 1993 tarihinde ise Cumhurbaşkanlığının 757 personeli bulunmakta. 17 Mayıs'-
taki 354'e mukabil, şu anda Cumhurbaşkanlığı kadrosunda 382 kişi bulunmakta; yani 28 kişi 
artmış. Ortaya çıkan 205 kişilik artışın 108'i koruma personeli, yani Koruma Müdürlüğünün 
İçişleri.Bakanlığından aldığı polis memurları. 205*ten 108'i çıkardığınız zaman geriye kalan 
97 personelden sadece 28'i, ilave olarak, bugün, kadrolara alınmıştır; gerisi ise, diğer bakan
lıklardan süreli olarak Cumhurbaşkanlığına gelmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhurbaşkanının, çalışmalarını yapması için Sayın özal zama
nında yapılmış yeni bir binası vardır. Bu binanın bakımı, idamesi ve kullanılır hale gelebilmesi 
için personele ihtiyaç olduğu, halde, burada, izahtan verestedir. O nedenle, yeni bir kadro, yeni 
bir personel alımı kesinlikle bahis konusu değildir. 

"Duvarlar örülerek Cumhurbaşkanlığı halktan mı koparılıyor?.." gibi bir tenkit geldi. 
9 uncu Cumhurbaşkanımızın, halkın içinde olmaktan her zaman mutluluk duyduğunu, 

buradaki bütün parlamenter arkadaşlarım, en az benim kadar bilen insanlardır. 
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9 uncu Cumhurbaşkanı, hayatının her döneminde, bulunduğu her görevin hakkını ver
miştir; koltuğundan güç almamış, aksine, koltuğuna güç vermiş bir kişiliğin sahibidir. Bugün 
de inanıyorum ve güveniyorum ki, Cumhurbaşkanı olarak örnek bir cumhurbaşkanlığı yapa
cak ve Türkiye Cumhuriyetinin bundan sonraki cumhurbaşkanlarına önder olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, 1994 yılı Cumhurbaşkanlığı bütçesinin ülkemize, milletimize, ha
yırlı ve uğurlu olmasını diliyor bu vesileyle hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. (DYP ve 
SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köksalan. 
Sayın Köksalan, beni acemilik ve tarafsızlığını yitirmekle itham etti. 
Aslında, benim demek istediğim şuydu: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin temelinde hu

kuk ve adalet ilkesi vardır. Bu hukuk ve adalet ilkesinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin her 
düzenlemesinde hâkim olması lâzım. Benim belirtmek istediğim buydu. Yani, belirli kişiler ol
duğu zaman her şeyi kısacaksınız, belirli kişiler olduğu zaman da her şeyi sonuna kadar vere
ceksiniz; bunda adalet duygusu yoktur; bunu belirttim. Bunun taraf tutmayla bir ilgisi yoktur. 

Gruplar adına konuşmalar bitmiştir. 
Şimdi şahıslar adına; lehinde, Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı?.. Yok. 
istanbul Milletvekili Feyzi İşbaran... 
Buyurun Sayın tşbaşaran, konuşma süreniz 10 dakikadır. 
FEYZİ tŞBAŞARAN (İstanbul) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1994 malî yılı Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerinde 

şahsım adına söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi en derin saygılarımla selamlıyorum. 
Değerli milletvekilleri, 1983 yılında kurduğu Anavatan Partisi ile Türk siyasî hayatına dam

gasını vuran, kardeşlik ve sevgi üzerine bina ettiği çağdaş ve ilerici fikirleri ile Türkiye'nin çeh
resini değiştiren, 70 yıllık Cumhuriyetin en büyük ekonomik reformunu yapan, büyük devlet 
adamı, 8 inci Cumhurbaşkanımız Turgut özal'ı, bir kez daha, huzurlarınızda, rahmetle, min
netle anıyorum. 

Onun fikirlerini anlayamayan, onun başlattığı değişime ayak uyduramayan fanatik siyasî 
kadrolar ve kişiler, onun şahsını ve ailesini hedef aldılar; bu Yüce Meclisin çatısı altında ifade 
etmekten utandığım küfür ve hakaretlerle o büyük şahsiyete saldırdılar. Bu Mecliste tutulan 
zabıtlarda, bu küfür ve hakaretlerin binlercesini bulmak mümkün. Ö Zatı Muhterem, bütün 
bunları Yüce Allah'a havale etti. Kimi sağlığında, kimi öbür dünyada bunun hesabını elbette 
verecektir. Ruhu şâd olsun. Bu Yüce Millet, ona haksız yere saldıran dinozorlar gibi düşünme
diğini, cenazesinin arkasında milyonlarca insanımızın yürümesi ve ağlamasıyla ortaya koydu... 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Sayın Başkan, "danozor" kim acaba?! 
FEYZt İŞBAŞARAN (Devamla) — Değerli milletvekilleri, şimdi halk, onun gibi bir cum

hurbaşkanı arıyor. Acaba şimdiki Sayın Cumhurbaşkanı, onun gibi bir cumhurbaşkanı mıdır? 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Sayın Başkan, "dinozor" kim?! 
FEYZt tŞBAŞARAN (Devamla) — Türkiye'nin içteki ve dıştaki meselelerine hâkim bir 

Cumhurbaşkanı mıdır? Üzülerek ifade edeyim ki, böyle bir Cumhurbaşkanımız yok. Kendini 
Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne hapis etmiş, konuşmaktan korkan, sindirilmiş, Polonya'nın dı
şında kimsenin muhatap almadığı bir konumdadır... 
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İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Sayın Başkan, "dinozor" kim, onu açıklasın! Böyle 
konuşamaz! hakaret ediyor efendim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, burada konuşan milletvekillerine müdahale etmiyoruz. 
FEVZt ÎŞBAŞARAN (Devamla) — Ben şahsen üzülüyorum. Bu kadar bilgi, birikim ve 

de tecrübe ile, büyük bir Cumhurbaşkanı, ülkesine çok şey verebilir, bu ürkekliği üstünden ata
bilir, bunca ağır sorunlarla karşı karşıya kalan Türkiye'nin içteki ve dıştaki sorunlarına el ata
bilir, Anayasamızın Cumhurbaşkanına verdiği yetkilerde buna müsaittir. Kanaatimce, Sayın 
Cumhurbaşkanı yetkilerini kullanmaktan korkmaktadır... 

ÎHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Dinozor kim?! Hâlâ konuşuyor!.. 
BAŞKAN — Ne diyeyim efendim? 
Sayın tşbaşaran, bir dakika efendim... Bir dakika efendim... 
FEYZİ ÎŞBAŞARAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, rahmetli özal, Cumhurbaşka

nı seçilmekle yeni bir çığır açtı... 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Nasıl böyle konuşabiliyor? Nasıl böyle konuşmasına 

müsaade ediyorsunuz efendim? 
BAŞKAN — Efendim, kürsüye çıkan hatibin sözünü nasıl keseyim? Siz de çıkar cevap 

verirsiniz. 
FEYZİ ÎŞBAŞARAN (Devamla) —. Bundan böyle, cumhurbaşkanları siyasî partilerden 

gelecektir; ister bu Yüce Meclis seçsin, ister halk seçsin; netice itibariyle siyasî partilerden gele
cektir. Artık hiç kimse bu Meclisin... 

BAŞKAN — Sayın tşbaşaran, siz bu bütçenin lehinde söz istediniz lütfen, mevcut bütçe
nin lehinde konuşunuz. 

FEYZİ ÎŞBAŞARAN (Devamla) — Evet efendim, lehinde konuşuyorum. 
İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Nasıl lehinde bu? 
FEYZİ ÎŞBAŞARAN (Devamla) — Artık, hiç kimse, bu Meclisin localarında oturup, et

rafını tanklarla sarıp, bu Yüce Meclise cumhurbaşkanı seçtiremeyecektir. Bunun acısını şimdi
ki Cumhurbaşkanımız çok yaşadı; çünkü, Cumhurbaşkanlığını rahmetli özaPa borçludur. Bu
gün, Cumhurbaşkanlığının balkonuna çıkıp, özal'a dua etmelidir... 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — "Özal'a borçlu" ne demek? Böyle konuşmaya utanmı
yor musun!? 

FEYZİ İŞBAŞARAN (Devamla) — Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman DemirePin kırk yıl
lık arkadaşı rahmetli Turgut özal'ın mezarı sahipsiz ve bakımsız bir durumdadır. Anavatan 
Partisi olarak, konuyla ilgili bir kanun teklifini Yüce Meclise sunduk; ama, maalesef, bu tekli
fin Genel Kurula getirilmesi mümkün olmadı. 

Konu, her günü şov yapmakla geçen Sayın Başbakanın istirmarına bırakılmamalı. Sayın 
DemirePe yakışan ve devlete yakışan, bütün hayatını devletine ve milletine adamış rahmetli 
Turgut özal'ın kabrine sahip çıkmaktır. Türkiye'yi ziyaret eden bütün yabancı devlet adamla
rının, ziyaret ettiği bu büyük devlet adamının türbesi, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve o 
büyük zatın anısına uygun bir şekilde yapılmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanı da bunun takipçisi 
olmalıdır; bunu kendisinden bekliyoruz. 
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Değerli arkadaşlarım, sözlerimin başında da belirttiğim gibi, Türkiye, içte ve dışta büyük 
meselelerle karşı karşıyadır. Rahmetli Turgut özal'ın bölgede sözü dinlenen "Güçlü Türkiye" 
ideali, maalesef, yerini, içine kapanan, yalnız bir Türkiye'ye bırakmıştır. 

Türkiye, Türk cumhuriyetleri üzerindeki inisiyatifini, Bosna-Hersek üzerindeki inisiyati
fini ve Kıbrıs üzerindeki inisiyatifini maalesef kaybetmiştir... Türkiye'nin bu büyük davalarını 
uluslararası platformda savunacak bir Cumhurbaşkanı, maalesef yok... 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Sayın Başkan, bunların cumhurbaşkanlığı bütçesiyle 
ne alakası var! 

BAŞKAN — Ben, kürsüde konuşan her milletvekilinin, her cümlesine müdahale edemem 
ki Sayın Saraçlar... 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — İstediğiniz zaman müdahale ediyorsunuz! Bu lehinde 
bir konuşma mı?.. 

BAŞKAN — Efendim, tamam da, siz, her şeye tepki gösteriyorsunuz. Bırakın da millet
vekili konuşsun. Hatalı konuşuyorsa, eğer bir sataşma varsa, söz veririm ben size. Yoksa, bu
nun dışında... 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Bu, lehinde bir konuşma mı?! 
FEYZİ İŞBAŞARAN (Devamla) — Ne diyelim, "çok yaşa padişahım" mı diyelim yani?.. 
BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim. 
Sayın milletvekilleri, zaman zaman, burada, Cumhurbaşkanlığı bütçesi müzakere edilir

ken, karşı partideki kişiler, çıkıp da Cumhurbaşkanıyla ilgili birtakım laflar söylüyorlar... 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — "Dinozor" demiyorlar!.. 
BAŞKAN — Yani, şimdi bunlar söylendi diye, ben milletvekilinin sözünü mü keseyim?!. 
Buyurun efendim. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Sayın Başkan, "dinozor" ne demek, açıklasınlar; kimdir 

dinozor?! 
FEYZİ İŞBAŞARAN (Devamla) — Sayın Turgut Özal'ın başlattığı Karadeniz Ekonomik 

İşbirliği Projesi, unutulmaya terk edildi. Sayın Süleyman Demirel, Başbakanlığı döneminde 
hararetle sahip çıkmaya çalıştığı bu projenin adını dahi anmamaktadır. 

Değerli milletvekilleri, bizim, Sayın Cumhurbaşkanının niçin ve nasıl seçildiğine bir itira
zımız yok. Bu Yüce Meclisin, hür iradesiyle seçtiği her Cumhurbaşkanı meşrudur. Rahmetli 
Turgut özal'ı da bu Meclis seçmişti. Onun seçilişini protesto edenler, "ANAP'ın oyu ile seçildi" 
diyenler, Sayın demirel'i nasıl seçtiler? Bu Koalisyonun oyuyla seçtiler. Şimdi, bu Cumhurbaş
kanına, "Koalisyonun Cumhurbaşkanı" demek doğru olur mu?.. 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Koalisyonun oyuyla değil, Meclisin oyuyla seçildi. 
FEYZİ İŞBAŞARAN (Devamla) Geçmişte yaptığınız yanlıştı. Biz aynı yanlışı yapmaya

cağız. Bu Yüce Meclisin, hür iradesiyle seçtiği Cumhurbaşkanı meşrudur, saygı duyarız; ama, 
müsaade ederseniz, politikasını eleştireceğiz. 

Değerli arkadaşlarım... 
BAŞKAN — Yalnız,-lehinde söz aldınız Sayın İşbaşaran... 
FEYZİ İŞBAŞARAN (Devamla) — Efendim, lehinde konuşuyorum. 
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BAŞKAN — Yani, arkadaşlar çok tepki gösteriyorlar... 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Merak ediyoruz, bu nasıl lehinde konuşma?! 
FEYZİ tŞBAŞARAN (Devamla) — Efendim, kötü bir şey söylemedik burada. 
BAŞKAN — Lütfen... Ben takdirini yapıyorum; bırakın arkadaşımız konuşsun. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Ne yapıyorsun Başkan?! Vazife öyle yapılmaz! 
BAŞKAN — Vazifeyi sizden öğrenmiyorum. 
FEYZİ İŞBAŞARAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Türkiye, üç temel hürriyetin 

tam yerleşmediği bir ülkedir. Yani, din ve vicdan hürriyeti, düşünce ve düşündüğünü ifade ede
bilme hürriyeti, teşebbüs hürriyeti gibi. 

Bu üç önemli hürriyet, kanaatimce, Türkiye'deki bu siyasal ve sosyal bunalımın temelinde 
bulunan önemli sebeplerdir. Bir asra yakındır, bu millet, dini ve tarihiyle barışık olamamıştır. 
Bugün bile, belli çevrelerce bilinçli olarak yaratılan bir laiklik ve antilaiklik kavgasıyla, bir asırlık 
din ve devlet kavgası ateşi yakılmak istenmektedir. Böyle bir ortamda, devletin ve milletin bü
tünlüğünü temsil eden, bu tür önemli konularda millete önderlik etmesi beklenen ve değerleri
ne sahip çıkması arzu edilen Sayın Cumhurbaşkanının, "ben tarafsızım, Köşkün bekçisiyim" 
gibi sözlerle sorumluluktan kaçmasını uygun bulmuyorum. 

Sayın Cumhurbaşkanı, bu üç önemli hürriyeti savunmakta öncülük yapmalıdır. Türkiye'
nin, Cumhurbaşkanı seviyesinde bir fikrî öncülüğe ihtiyacı vardır. Çünkü, önümüzde yıkılma
sı gereken çok tabu var. Anayasamız ve kanunlarımız tam bir kargaşa içindedir. Sayın Cum
hurbaşkanı, bir adlî reforma öncülük yapmalıdır. Bu yasakçı ve tabularla dolu Anayasa bir 
an önce değişmeli, 20-25 maddeden ibaret, hak ve özgürlükleri koruyan, halkın anlayacağı, 
"bu benim anayasamdır" diyeceği bir anayasa bir an önce yapılmalıdır. Kanunlar da bu çerçe
vede yeniden düzenlenmelidir. Sayın Cumhurbaşkanının bekçilik yapması yetmez, bu konular
da öncülük yapmasını arzu ediyoruz. 

ADİL AYDIN (Antalya) — Terbiyesizlik yapma! / • 
FEYZİ İŞBAŞARAN (Devamla) — Sayın Cumhurbaşkanından çok şey beklemek hakkı

mızdır; çünkü, Cumhurbaşkanımız emekli bir asker değil, zorla veya tesadüfen seçilmedi; dev
letin birçok kademelerinden geçmiş, bir demokrasi mücadelesi vermiş, uzun süre devleti idare 
etmiş bir şahsiyettir. Bunca bilgi ve birikimini bugün ortaya koyamayacaksa, ne zaman koya
caktır? 1991 Seçimlerinde meydanlarda halka vaat ettiklerine sahip çıkmaya davet ediyorum. 
Kongrelerde ve birtakım çıkar çevrelerinin desteği ve gayretiyle ortaya çıkan bu acemi Hükü
mete bu işleri bırakmamalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhurbaşkanlığı bütçesini 67 milyardan 343 milyara çıkarmakla 
yeni bir rekor kırılmıştır. Bir taraftan, Sayın Başbakan, milletin zeytininden, ekmeğinden, pey
nirinden vergi yoluyla para alırken, dar gelirli vatandaştan fedakârlık beklerken, diğer taraf
tan bu israfı gerçekten anlamak mümkün değil. 

Cumhurbaşkanlığı gibi bir makam, tüm kuruluşlara örnek olmalıdır. Bu paralar nereye 
gidiyor?.. Bu paraların büyük bir kısmı, lüks harcamalara ve personel giderlerine gitmektedir. 

Sayın Cumhurbaşkanımız, rahmetli Özal'ın kullandığı, Marmaris'teki yazlığı beğenme
mekte, küçük bulmaktadır. Bu paranın 40 milyarını, bu yazlığı ve Huber Köşkünü büyütmek 
ve lüks hale getirmek için kullanacaktır; diğer önemli bir kısmı da, yüksek ücretli danışman 
ordusuna ve 348 kişiden 757 kişiye çıkardıkları personele ücret olarak ödeyeceklerdir. 
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Evet, değerli arkadaşlarım, yanlış duymadınız... Rahmetli Turgut özal'ın vefatında, köşkte 
348 kişi mevcuttu, bugün 757 kişi bulunuyor; yani yüzde 100'ün üzerinde bir artış var. Kimdir 
bunlar, nereden geldiler, niçin alındılar, ne iş yaparlar, bilen yok. Samimî söylüyorum, Cum-
hurbaşkanlığmdaki arkadaşlar da bilmiyorlar!.. 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Senden önceki anlattı; ama sen dinlememişsin onu! 
FEYZİ İŞBAŞARAN (Devamla) — Eski siyasî dostlarının çocukları, yeğenleri, akrabala

rı... Aldıkları bu personelin listesini burada açıklarlarsa memnun oluruz. Bu personelin bazı
larının Kösten maaş alıp birtakım partilerde görev yaptıkları iddia ediliyor. Bunlar gerçekten 
doğruysa, bu millete yazıktır, günahtır. 

Değerli milletvekilleri, gerçekten, 757 kişi Cumhurbaşkanlığı için fazla bir personel sayı
sıdır. Cumhurbaşkanlığı 150-200 kişinin rahatlıkla hizmet verilebileceği bir makamdır. Orayı 
bir istihdam kapısı gibi düşünmek yanlıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın KİT'lerden kalma bir 
alışkanlığı olsa gerek. Merak ettim, araştırdım... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın tşbaşaran, konuşmanızı bitirmeniz için size 1 dakika daha müddet ve

riyorum; buyurun. 
FEYZİ tŞBAŞARAN (Devamla) — Size birkaç örnek vermek istiyorum: Bir defa, Avru

pa'da buna örnek bir ülke yok. Almanya'da Cumhurbaşkanlığı makamında 150 kişi çalışıyor. 
Fransa Cumhurbaşkanlığı makamında -orası yarı başkanlık sistemiyle idare edilmektedir- 220 
kişi çalışıyor. Başkanlık sistemiyle idare edilen Amerika Birleşik Devletleri'nde, koskoca Beyaz 
Sarayda 479 kişi çalışıyor; bizde ise 757 kişi!.. 

Bu yanlış politikadan bir an önce dönülmesini, Sayın Cumhurbaşkanından bekliyoruz. 
Hep, "devleti küçülteceğiz" diye uğraşırken Sayın Cumhurbaşkanlığının kötü örnek olmama
sı gerekir. 

Değerli milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı makamı her devirde tartışma konusu olmuştur. 
Bu, Sayın Cumhurbaşkanının şahsından çok, Anayasa ve sistemden kaynaklanmaktadır. Bu 
ve bundan önceki Anayasalarımız, ihtilalle gelen cumhurbaşkanlarına göre hazırlanmıştır. Cum
hurbaşkanı Anayasadaki yetkilerini tam olarak kullanmaya başlarsa, icra ile, yargı ile gelişi
yor; bu yetkilerini kullanmazsa görevini yapmamış oluyor,.. Önün için, Türkiye'de gücün kim
de olduğunu... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın tşbaşaran, daha iki tane bütçe görüşülecek, size 1 dakika daha süre 

veriyorum; lütfen son cümlenizi söyleyin! 
FEYZİ İŞBAŞARAN (Devamla) — Türkiye'de, Parlamento, Hükümet, yargı, Cumhur

başkanlığının gücü ve yetkileri, hep birbirine karışmıştır. Bu ülke, yetmiş yıldır bu işin içinden 
çıkamamıştır. Öyle anlaşılıyor ki, Türkiye'de bir sistem karmaşası ve çürüme söz konusudur. 
Bu sistem tartışılmalı ve en iyisi ortaya konulmalıdır. 

Cumhurbaşkanlığı bütçesinin, Cumhurbaşkanlığı makamına ve çalışanlarına hayırlı, uğurlu 
olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İşbaşaran. 
Hükümet adına cevap vermek üzere, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Refaiddin Şahin. 
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Buyurun efendim. 
TARIM VE KÖYİŞLERÎ BAKANI REFAİDDlN ŞAHİN (Ordu) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerindeki konuşmalara cevap vermek üzere, 
Hükümet adına huzurlarınızda bulunmaktayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Cumhurbaşkanlığı konusunda, arkadaşlarımızın sözlerini, eleştirilerini ve fikirlerini din
ledik; ama, maalesef, Anavatan Partisi sözcüsünün üzerinde olmayan görüş ve düşünceleriyle 
ve pek de hoş olmayan ifadeleriyle Cumhurbaşkanlığı bütçesinin birbirine uymadığını belirt
mek istiyorum. 

Evvela şunu ifade etmek lâzım gelir ki, arkadaşlarımızın bilgileri olmadığı için, bu bütçe 
artışındaki husus burada yanlış değerlendirilmiştir. 

Daha evvel, Cumhurbaşkanlığının bütçesinde yer almayıp Bayındırlık ve tskân Bakanlığı 
bütçesinde yer alan ödenekler, 1994 yılında Cumhurbaşkanlığı bütçesine nakledildiği için, bi
rinci ve önemli artış sebebi odur. 

İkincisi de, Muhafız Alayının giderleri daha evvel Millî Savunma Bakanlığı bütçesinde yer 
aldığı ve daha sonra o da Reisicumhurluk bütçesine aktarıldığı için, bir artış sebebi de budur. 

Asıl gerçek reel artış ise, yüzde 39,26'dır. Lütfen, bunu sözcüler incelesinler, değerlendir
sinler, matematiksel olarak bunun doğruluğunu tespit etsinler ve öyle konuşsunlar. Buraya ge
lip de, sadece, zahiren ve biraz da seçmene selam verir şekildeki ifadelerle bu Meclisin saygınlı
ğına ve Reisicumhurluk makamına gölge düşürmeye çalışmasınlar. (DYP ve SHP sıralarından 
alkışlar) 

Değerli arkadaşlar, Reisicumhurumuz Sayın Süleyman Demirel, 1980 ihtilali yapılıp Türk
iye'de demokrasi rafa kaldırıldığında, milletin iradesiyle kurulmuş meşru partiler kapatıldığın
da, kurulmuş olan Danışma Meclisinde Sayın Divan Başkanımız yer aldığında, Sayın Demirel 
çile doldurmakta ve bu memleketin demokrasi mücadelesini yapmaktaydı. Başkana evvela bu
nu hatırlatırım. 

İkinci önemli nokta şudur: Sayın özal rahmetli olmuştur, Allah'ın rahmetine kavuşmuş
tur; onu, burada ancak saygıyla anarız; yalnız, Sayın özal'ın önünde eğilenler, onun hatırası
na sadık kalmamışlardır. Onun mezarının haraplığını benim Başbakanım görmüş, Ankara'
dan menekşeler götürerek oraya dikmiştir. (DYP sıralarından alkışlar) Onu da kendilerine ha
tırlatırım. Koca Anavatan Partisi, burada, kendi Reisicumhurunun mezarının haraplığından 
bahsederek dert yanıyor ki, o, onların ayıbıdır. 

Bir diğer hususu da sizlere arz etmek isterim: Sayın Reisicumhurun Hanımefendileri de, 
çocukları da sağdır. Dün Hanımefendinin önünde reverans yapıp eğilenler, ondan milletvekil
liği ve bakanlık dilenenler, bugün nerededir? Acaba hiç ziyaret etmişler midir Hanımefendiyi?.. 

Saygıyla arz ederim. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Benim Danışma Meclisi üyeliğimi herkes biliyor; ben bunu inkâr etmiyorum; yalnız, Da

nışma Meclisi üyeliği yaptığım zaman benim yaptığım mücadeleyi de herkes biliyor. O zaman 
beni Danışma Meclisine seçenler, 1983'te de veto ettiler. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Sana bir şey yok, sana bir şey yok. 
BAŞKAN —Peki. 
Efendim, bütçenin aleyhinde, Van Milletvekili Sayın Renizi Kartal. 
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Sayın Kartal, söz süreniz 10 dakikadır; süreye riayet ederseniz memnun olurum. 
Buyurun. 
REMZİ KARTAL (Van) — Teşekkürler Sayın Başkanım. 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerindeki dü

şüncelerimi sunmak üzere huzurlarınızdayım. Bu vesileyle, Yüce Meclisi saygılarımla selam
lıyorum. 

Türkiye'nin, gerçekten çok zor koşullar içerisinde yaşadığı, hepimizin malumudur. Bu çer
çevede, var olan bütün kurumların, bu arada Cumhurbaşkanlığı makamının da bütçesi görü
şülürken, görev ve sorumluluklarının, bu ağır koşullar çerçevesinde ele alınmasında fayda vardır. 

Cumhurbaşkanının, ülkede her kesimi temsili söz konusudur. Gerek siyasal açıdan gerek
se diğer bütün ölçüler ele alındığında, Cumhurbaşkanının, bütün ülkeyi, Türkiye toplumunu 
kucaklaması gerekir ve bu çerçevede de tarafsızlığı zorunludur. Cumhurbaşkanını Türkiye top
lumunun değişim, yenilenme ve demokratikleşmeyle ilgili talepleri konusunda da tarafsız ol
ması zorunluluğu vardır; inancımız budur. Şöyle ki; Bu talepleri engelleyen bir konumda ol
mamalıdır. Bu anlamda, Sayın Cumhurbaşkanının tarafsız olduğunu söylemek mümkün değildir. 

Devletin anayasal, yasal, idarî ve siyasî yapısının, Türkiye gerçeklerine uygun olacak şe
kilde yeniden yapılanması ve böylece, devlet ile toplumun yabancılaşmasının ortadan kaldırıl
ması konusunda, Cumhurbaşkanına tarihî görevler düşmektedir. 

Cumhurbaşkanı, aynı zamanda Millî Güvenlik Kurulunun Başkanıdır. Millî Güvenlik Ku
rulu, 12 Eylül rejiminin getirdiği ve önemli yetkileriyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üstü
ne yerleştirdiği, çoğunluğu asker olan bir kurumdur. 12 Eylül rejimi, böylece, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi'ni vesayet altına almıştır ve bugün, devlet sistemi, Anayasa ve yasal sistem, de
mokrasinin vazgeçilmez kurumlan olan siyasî partiler, bu vesayetin altındadır. 

Cumhurbaşkanlığı, sosyal, siyasal, ekonomik ve güvenlikle ilgili her konuda Hükümete 
öneride bulunan Millî Güvenlik Kurulu Başkanı olarak, bu sıfatıyla, siyasal sorumluluğu da 
olan bir makamdır. 

Devleti demokratikleştirmeyi, şeffaflaştırmayı ve sivil toplumu hedeflediğini söyleyerek 
toplumun desteğini alan 49 uncu Cumhuriyet Hükümetinin Başbakanlığına, daha sonra da 
Cumhurbaşkanlığına seçilen Sayın Cumhurbaşkanı Demirel, demokratik devlet ve sivil top
lum için, gerçekten, kayda değer hiçbir şey yapmamıştır. 

Daha önce kaldırmayı vaat ettikleri militarist 12 Eylül yasalarına sığınarak, düşüncenin 
suç sayıldığı, demokratikleşmenin rafa kaldırıldığı bir düzeni, hukuk devleti yerine, 12 Eylü
lün yasal devletini devam ettirmekte kararlı oldukları görülmektedir. Yalnız, bu son iki yıl için
de, 12 Eylül yasalarına sığınıp dört partinin kapatılmasına seyirci kalarak, demokrasiyi nasıl 
anladıklarını da açıkça göstermişlerdir. Sosyalist Parti, Halkın Emek Partisi, Türkiye Sosyalist 
Parti ve ÖZDEP, 12 Eylül yasalarıyla kapatılmış ve partimiz olan Demokrasi Partisinin kapa
tılması istemiyle de dava açılmıştır. 

Antiterör Yasasındaki değişiklik önerilerine bakıldığında, 12 Eylül yasalarının değiştiril
mesi yerine, bu hükümlerin daha da ağırlaştırılarak devam ettirileceği anlaşılmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şunu ifade etmek zorundayım: Türkiye, bugün, De
mirel demokrasisini yaşıyor. Nedir bu demokrasi?.. Kendilerine yasak varken demokrasi yok
tur; bugün sahnede kendileri var, o halde demokrasi vardir; ancak, dünkü ve bugünkü 
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yasaları, Anayasayı, rejimi incelediğimizde, kendilerine yasaklı olan dönemle bugünkü arasın
daki tek fark, Sayın DemirePin, yasaklı dönemde olmaması, bugün olmasıdır. Bunun dışında, 
Türkiye toplumu için değişen hiçbir şey yoktur, 

MEHMET CEBİ (Samsun) — Bir de senin orada milletvekili olarak konuşman!.. 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim. 
REMZİ KARTAL (Devamla) — Ancak, bugün, konuşmayan partiler var... Kendileri ko

nuşuyorlar; ama, bugün, konuşamayan partiler var... Bunu, demokrasi anlayışlarına sığdıra-
biliyorlar... Demokrasinin varlığını, kendilerinin siyasî varlığıyla özdeşleştiriyorlar. Bu çifte stan
dart demokrasi anlayışını, Sayın Demirel'in demokrasi anlayışı olarak ifade ediyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhurbaşkanlığı makamının sahne olduğu, şahit 
olduğu bir olayı da, Türkiye açısından çok büyük bir talihsizlik olarak görüyorum ve huzuru
nuzda bunu ifade etme zorunluluğunu hissediyorum. 

Bölgede korucubaşı olarak bilinen, birçok mahkemelerde kendileriyle ilgili hükümler olan, 
adam öldürmekten, uyuşturucu kaçakçılığından, silah kaçakçılığından, birçok suçtan yargı
lanmış ve aleyhlerinde hüküm bulunan bazı aşiret reislerinin, bölge halkının temsilcileri ola
rak Sayın Cumhurbaşkanının makamında kabul edilmeleri, herşeyden önce, bölgede yaşayan 
Kürt halkını çok incitmiş, çok yaralamış ve bu, hukuk devleti olma mücadelesi veren Türkiye 
Cumhuriyeti açısından da büyük bir talihsizlik olmuştur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 12 Eylül rejiminin Anayasal, yasal, idarî ve siyasî ku
rumlarından kurtularak yaşadığımız sorunları aşmayı hedeflerken; tam aksine, bu sistemi da
ha da ağırlaştırarak sürdüren bugünkü anlayışın sorumlularının, tarih önünde, Türkiye halkı
na hesap vermede gerçekten güçlük çekeceklerine inanıyorum. 

Bu inançla, Cumhurbaşkanlığı bütçesinin hayırlı olmasını diler, Yüce Kurula saygılarımı 
sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kartal. 
Sayın milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerindeki müzakereler bitmiştir. 
Soru sormak isteyen arkadaşlarımı tespit etmek istiyorum. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Sayın Başkan, 

şahsıma ithamda bulunuldu, nefsi müdafaa durumundayım; Komisyon Başkanı olarak çok kısa 
bir söz istiyorum. 

BAŞKAN — Söz istemediniz; artık "bitmiştir" dedim Sayın Başkan. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Söz istedim 

efendim. 
BAŞKAN — "Bitti" dedim Sayın Başkan; kusura bakmayın. 
Sayın milletvekilleri, Sayın Hüseyin Aksoy, Sayın Hasan Basri Eler, Sayın Haşefe Hanı

mefendi soru sormak istemektedirler. 
Soru soracakları tespit işlemi bitmiştir. 
Buyurun Sayın Hüseyin Âksoy. 
HÜSEYİN AKSOY (Eskişehir) — Sayın Başkan, delaletinizle sorum şu: Sayın Demirel, 

Başbakanlığı döneminde hazırladığı by-pas yasasının geri çekilmesinde, Cumhurbaşkanı ola
rak, Hükümete bir telkinde bulunmuş mudur? ö 
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BAŞKAN — Bu sorunun Cumhurbaşkanıyla ilgisi yok; çünkü, Mecliste bekleyen bir ka
nundur. Bunu soru kabul etmiyoruz. 

Buyurun. 
HÜSEYİN AKSOY (Eskişehir) — Devam ediyorum: Sayın Demirel'in Cumhurbaşkanı 

olarak Köşke çıkışından itibaren ne kadar ek ödenek alınmıştır; 1993 bütçesinin yüzde kaçıdır 
ve nerelerde harcanmıştır? 

Köşk içinde görev yapan memurların lojmanlarının dubleks hale getirilmesinin gerekçesi 
nedir, bunlar için ne kadar harcama yapılmıştır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Hasan Basri Eler, buyurun. 
HASAN BASRt ELER (Edirne) — Sayın Başkan, aracılığınızla bazı sorularım olacak. 
Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal ve arkadaşı merhum tsmet İnönü'nün koltu

ğunda oturan Sayın Cumhurbaşkanı, devletin işlevi arasına giren terör olgusuna çözüm getir
mek için, çağdışı bir kurumun temsilcilerini, yani aşiret reislerini niçin bu yüce makama kabul 
etmiştir? Bununla ne amaçlanmıştır? 

Bunun ötesinde, bu kabulde olsun, diğer görüşmelerde olsun -bu aşiret reisleri en çok Ola
ğanüstü Hal Bölgesinde oturmalarına rağmen- yalnız emniyete mensup sorumluların bulun
ması, askerlerden hiç kimsenin bulunmaması, yoksa askerlerin bu görüşmeyi tasvip etmediği 
anlamına mı geliyor? 

BAŞKAN —O soruyu kime soruyorsunuz? 
HASAN BASRt ELER (Edirne) Cumhurbaşkanına. 
BAŞKAN — Cumhurbaşkanı ne bilsin askerlerin tasvip edip etmediğini?.. Bunu soru ka

bul etmiyorum. 
Buyurun. 
HASAN BASRt ELER (Edirne) — O kadar açık ki Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun, sorunuza devam edin. 
HASAN BASRt ELER (Edirne) — Yoksa, protokolde mi yeri yoktu? Yani, Cumhurbaş

kanının protokolünde, askerlerin ve güvenlik kuvvetlerinin, jandarmanın yeri mi yoktu? 
BAŞKAN — Tamam, sorunuzu sordunuz; peki... 
HASAN BASRt ELER (Edirne) — Diğer bir konu: Basından devamlı olarak takip ediyo

ruz: merhum İnci Babaya anıtmezar yapılması konusunda Cumhurbaşkanımızla ilgili olarak 
basında açıklanan iddialar doğru mudur? Bununla ilgili olarak bir tekzip düşünülüyor mu? 

Soru üç: Merhum cumhurbaşkanları hakkında ayrıca kanun teklifi verilerek, onlar için 
anıtmezar yapılması ve bunların korunması ve bakımı görevinin Millî Savunma Bakanhğı'na 
verilmesi öngörülüyor. Millî Savunma Bakanlığının böyle bir ödeneği yok iken, Millî Savunma 
Bakanlığı, Anıtlar Yüksek Kurulu gibi mi, yoksa park ve bahçeler müdürlüğü gibi mi değer
lendiriliyor!.. Bu anıtmezarlar yurtdışından gelen devlet büyükleri tarafından ziyaret edilece
ğine göre, birgün Bursa'ya, birgün İstanbul'a yarın öbür gün -Allah geçinden versin- Marma
ris'e devamlı olarak devlet büyükleri böyle gezerse, o zaman bu ziyaretler için zaman yetmeye
cektir. Merhum Cumhurbaşkanlarının devlet mezarlığına gömülmesinin usul edilmesi düşü
nülüyor mu? 
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BAŞKAN — Kimin hakkında soruyorsunuz? 
HASAN BASRİ ELER (Edirne) — Merhum Olacak Cumhurbaşkanlarına Ayrı Anıtme

zar Yapılması Hakkında Kanun Teklifi... 
BAŞKAN — O kanun teklifiyle ilgili olarak orada müzakeresi yapılır. Tamam bitti, değil 

mi efendim? 
HASAN BASRt ELER (Edirne) — Bitti Sayın Başkan. 
Sayın Haşefe, buyurun efendim. 
MELİKE TUGAY HAŞEFE (İstanbul) -— Sayın Başkan, sorumun cevaplandırılmasını talep 

ediyorum. 
Sayın Cumhurbaşkanı, Marmaris Okluk Koyunda bulunan Cumhurbaşkanlığı yazlık ko

nutunu yeniden imar ve ihya ettirerek burada ikameti düşünüyorlar mı, yoksa misafirhane olarak 
mı kullanacaklar? (DYP sıralarından "soruyu duymadık" sesleri) 

BAŞKAN — "Sayın Cumhurbaşkanı, Okluk Koyunda Sayın özal'ın yaptırdığı Cumhur
başkanlığı köşkünün onarılmasını istiyor mu, yoksa misafirhane olarak mı kullanmak istiyor" 
diye soruyorlar. 

MELİKE TUGAY HAŞEFE (İstanbul) — Kendisi ikamet edecekler mi? 
BAŞKAN — "İkamet etmek istiyorlar mı?" diye soruyorsunuz, peki. 
Soru sorma işlemi bitmiştir. 
Hükümet yazılı olarak da cevap verebilir. 
TARIM VE KÖYtŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) — Yazılı cevap verece

ğim efendim. 
BAŞKAN — Yazılı cevap Vereceksiniz. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Bütçenin bölümlerine geçilmesi kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum: 
1.— Cumhurbaşkanlığı 1994 Malî Yılı Bütçesi 

Prog. 
Kodu Açıklama 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 

BAŞKAN - 3 tane önerge vardır, okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1994 Mali Yılı Cumhurbaşkanlığı bütçesinin 101-02-2-002-700 harcı
rah kaleminde yer alan 70 milyar ödenek ile, 101-02-2-001-600 harcama kaleminde yer alan öde
nekten 40 milyar, 101-02-003-700 harcama kaleminden 70 milyar liralık ödeneğin düşürülmesi
ni arz ve teklif ederiz. 

Gerekçe : Düşürülen bu ödeneklerin Bosna-Hersek'teki dindaşlarımız ile Azerbaycan'da
ki soydaşlarımıza tahsisiyle ilgili verilmiş olan iki değişik önergesine destek vermek. 
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Bülent Akarcalı Ülkü Güney Hüsamettin Örüç 
İstanbul Bayburt Bursa 

Halil Orhan Ergüder Melike Tugay Haşefe İbrahim özsoy 
İstanbul İstanbul Afyon 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1994 Mali Yılı Cumhurbaşkanlığı bütçesinin 101-02-003.-700 harcama 
kaleminde yer alan 70 milyar liralık ödeneğin düşürülerek, "Azerbaycan'a yapılacak yardım" 
adıyla yeniden açılacak 900-04-03-425-900 harcama kalemine ödenek olarak tahsisini arz ederiz. 

Bülent Akarcalı Bahattin Yücel Mehmet Seven 
İstanbul İstanbul Bilecik 

Mustafa Kılıçaslan Feyzi İşbaşaran Mustafa Balcılar 
Sakarya İstanbul Eskişehir 

Gerekçe : Cumhurbaşkanının Azerbaycan'a yapacağı ziyarete eli boş gitmemesi ve orada 
yaşayan soydaşlarımızın bu kış şartlarında yaşadıkları zor koşulların hafifletilmesinde bir nebze 
olsun katkıda bulunması amaçlanmıştır. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1994 Malî Yılı Cumhurbaşkanlığı bütçesinin 101-02-2-002-700 harca
ma kaleminde yer alan 70 milyar liralık ödenek ile 101-02-2-001-600 harcama kaleminde yer 
alan ödenekten 40 milyar liranın düşülerek, "Bosna-Hersek'e Yardım" adıyla açılacak 
900-04-03-424-900 Harcama Kalemine toplam 110 milyar liralık ödenek olarak tahsisini arz 
ederiz. 

Bülent Akarcalı Mehmet Seven Bahattin Yücel 
İstanbul Bilecik İstanbul 

Mustafa Kılıçaslan Feyzi İşbaşaran Mustafa Balcılar 
Sakarya İstanbul Eskişehir 

Gerekçe : Cumhurbaşkanlığının Bosna-Hersek'te yaşayan dindaşlarımızın bu kış şartla
rında yaşadıkları zor koşulların hafifletilmesinde bir nebze olsun katkıda bulunulması amaç
lanmıştır. 

BAŞKAN — önergeleri aykırılık sırasına göre işleme koyacağım. 
Sayın Ülkü Güney ve arkadaşlarıyla Sayın Bülent Akarcalı ve arkadaşlarının verdikleri 

önergeler aynı mahiyette olduğu için, ikisini birlikte işleme koyuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1994 malî yılı Cumhurbaşkanlığı bütçesinin 101-02-2-002-700 harca
ma kaleminde yer alan 70 milyar liralık ödenek ile 101-02-2-001-600 harcama kaleminde yer 
alan ödenekten 40 milyar liranın düşülerek "Bosna-Hersek'e Yardım" adıyla açılacak 
900-04-03-424-900 harcama kalemine toplam 110 milyar liranın ödenek olarak tahsisini arz ederiz. 
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Bülent Akarcalı (İstanbul) ve arkadaşları. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Hükümet?.. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyor. 
Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler..'. Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1994 malî yılı Cumhurbaşkanlığı bütçesinin 101-02-003-700 harcama 

kaleminde yer alan 70 milyar liralık ödeneğin düşülerek Azerbaycan'a yapılacak yardım adıyla 
yeniden açılacak 900-04-03-425-900 harcama kalemine ödenek olarak tahsisini arz ederiz. 

Bülent Akarcalı (İstanbul) ve arkadaşları 
BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyor. 
Hükümet?.. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Program 101°i okunan şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Program 101 kabul edilmiştir. 
Program 900'ü okutuyorum : 

Prog. 
Kodu Açıklama Lfr^ 
900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 4 475 000 000 

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

TOPLAM 342 705 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Cumhurbaşkanlığı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2.— Cumhurbaşkanlığı 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı 1992 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oy

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

A — CETVELİ 
Genel ödenek Toplamı Toplam Harcama tptal Edilen ödenek 

TOPLAM 49 452 220 000 46 907 773 000 2 544 447 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Cumhurbaşkanlığı 1992 malî yılı kesinhesabıhın bölümleri kabul edilmiştir. 
Ülkemize, halkımıza, Cumhurbaşkanlığı mensuplarına hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. 

(Alkışlar) 
Ç) SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 
l— Sayıştay Başkanlığı 1994 Malî Yılı Bütçesi 
2.— Sayıştay Başkanlığı 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, programa, göre Sayıştay Başkanlığı bütçesinin görüş

melerine başlıyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Sayıştay Başkanlığı bütçesi üzerinde söz alan Sayın üyelerin adlarını okuyorum : 
Gruplar adına : ANAP Grubu adına Rize Milletvekili Sayın Mustafa Parlak, SHP Grubu 

adına Tunceli Milletvekili Sayın Sinan Yerlikaya, CHP Grubu adına Amasya Milletvekili Sayın 
Haydar Oymak, DYP Grubu adına Kırklareli Milletvekili Sayın Cemal Özbilen, Refah Partisi 
Grubu adına Van Milletvekili Sayın Fethullah Erbaş. 

Şahısları adına : Lehinde söz alan sayın üye yok. Aleyhinde, Amasya Milletvekili Sayın 
Haydar Oymak. 

Şimdi sırasıyla söz veriyorum. 
ANAP Grubu adına, Rize Milletvekili Sayın Mustafa Parlak 
Sayın Parlak, konuşma süreniz 15 dakika. 
Buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA MUSTAFA PARLAK (Rize) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 

değerli üyeleri; Sayıştay Başkanlığının 1994 malî yılı bütçesi üzerinde Anavatan Partisi Grubu 
adına görüşlerimi sunmak üzere huzurunuzdayım. Hepinizi, Grubum ve şahsım adına saygıy
la selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, 1982 Anayasası, genel ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir ve gi
derleriyle mallarını, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetleyen Sayıştayı, "Yargı" başlığı 
altındaki bölümde ve 160 inci maddede düzenlemiş bulunmaktadır. Anayasa koyucunun Sa-
yıştaya verdiği yer açısından, onu, yargı işlevi içinde düşündüğüne kuşku bulunmamaktadır. 
Sayıştay Yasasının 14 üncü maddesi, "daireler birer hesap mahkemesidir" demektedir. Bu hükme 
göre de, yasa koyucunun iradesi, Sayıştayın yargı kuruluşu olduğunu perçinlemektedir. 

Sayıştayın, sorumluların hesap ve işlemlerini yargılayarak kesin hükme bağlama yolunda
ki yargılama işlevi yanında, ayrıca inceleme ve denetleme görevi vardır. Bu nedenle Sayıştay, 
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hem bir hesap mahkemesi hem de bir anayasal denetleme ve inceleme kuruluşudur. Sayıştay, 
yargı işlevi bakımından bağımsızdır. Buna karşılık, denetleme ve inceleme görevini, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi adına yerine getirmektedir. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Bakanlar kurulunu ve bakanları 
denetleme hakkı vardır. Parlamento, bu denetim hakkının bir bölümünü, Sayıştay aracılığıyla 
yapmaktadır. Bu itibarla Sayıştay, Parlamentonun gözü ve kulağı durumundadır. Milletin hakkını 
adımıza korumaya çalışan en önemli kurumdur. 

• Sayıştayın Anayasa ve 832 sayılı Yasayla kendisine verilen görevleri yerine getirip getirme
diği konusu üzerinde durmak istiyorum. 

Sayıştayın görevlerini belirleyen amlan yasanın 28 inci madde hükmünün tetkikinden an
laşılacağı gibi, Sayıştay, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına kamu gelirlerini, giderlerini, mal
larını, devlet borçlarını denetleme hakkına sahiptir. Ayrıca, gerektiğinde malî hesap usulleriy
le gelir tahakkuk sistemlerine, denetime tabi kuruluşlarin hesap işlerinin incelenmesine ve so
nucundan gerekli gördüğü hususlara dair Türkiye Büyük Millet Meclisine rapor vermek sure
tiyle bilgilendirmek gibi önemli görevler verilmiştir. Ancak, uygulamada kendini frenlemiş, de
netçi yetersizliğini gerekçe göstererek veya "gelirleri zaten Maliye Bakanlığı denetliyor" diye
rek, gelir ve malları kontrolden uzaklaşmıştır. Kendisini, gider denetimi üzerinde yoğunlaştır
mıştır. 

Devlet borçlarının denetimi üzerine almış olmasına rağmen, bugün devletin aldığı dış borç
ların amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığı konusunda bir bilgiye sahip değildir. 

Sayıştayın denetlediği kurumlarda her şeyin doğru, düzgün olduğu söylenemez. Hal böy
le olmasına rağmen, durumu tespit edip, Parlamentoyu bilgilendirmesi gerekirken, bu konuda 
fazla duyarlı olmadığı görülmektedir. Ancak bir iki konuda Sayıştay raporları Parlamentoya 
intikal etmiş; fakat, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde, Genel Kurulumuzda görüşül
mesine dair hüküm bulunmadığından ele alınamamıştır. İçtüzüğümüzün, Sayıştay raporları
nın Parlamentoda görüşülmesine imkân verecek şekilde düzenlenmesi gerektiğine inanıyorum. 

Giderlerin denetlenmesi konusuna gelince: Denetim elemanlarının, mesai saatlerini de zor
layarak, gerek merkezde gerek hesap yerlerinde yaptıkları incelemelerde, çoğu ses getirici ko
nulara temas ederek etkin çalışmalar yaptıkları bir gerçektir. Ama, denetim ve yargı faaliyetle
rinin özü durumundaki ilamın, ortalama kesinleşme süresi yedi yıldın Bu, şu demektir: Devlet 
kasasından usulsüz harcanan bir paranın, aynı kasaya yedi yıl sonra geri dönmesidir. Enflas-
yonist bir ekonomide bugün yapılan bir harcamanın, yedi yıl sonunda tahsil edilse dahi, devle
tin yedi yıllık kümülatif enflasyon oranı kadar zararı olacağı açıktır. Denetimi ne kadar etkin 
yaparsanız yapınız, eğer, kesinleşmiş ilamı yedi yıl sonra gönderiyorsanız, etkin olmanız müm
kün değildir. Bu durum, denetimin caydırıcılık etkisini de ortadan kaldırır. 

Sayıştayın, bu görünümüyle, fonksiyonlarını tam olarak yerine getirmediği anlaşılmakta
dır. Hesap denetlendikten en geç bir yıl içinde kesin ilamın sorumlulara gönderilmesi ve aynı 
zamanda infazın süratlendirilmesi konusunda gerekli tedbirler alınmalıdır. 

' . - . • . - • ' ı 

Sayın milletvekilleri, eğer, irade şeffaflık ve temiz toplum istiyorsak, bütün kamu harca
malarının Sayıştayca denetlenmesine imkân sağlanmalıdır. Denetim, temiz toplum yaratma
nın teminatıdır. Koalisyon Hükümetinin 1992 Hükümet Programında, "çeşitli kuruluşların 832 
sayılı Sayıştay Kanunu ile 1050 sayılı Muhasebe Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa 
tabi olmadıklarını gösteren hükümlerin kaldırılarak, adı geçen kanunlara tabi olmaları 
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yolunda çalışmalar yapılacaktır" denilmektedir. Uygulamada ise tam tersi yapılmaktadır. Ni
tekim, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen Türk Telekomünikasyon Şirketi Kurulması 
Hakkında 509 sayılı Kanun hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinde, "Şirket, Genel Mu
hasebe Kanunu ve Devlet İhale Kanunu hükümleriyle Sayıştay denetimine tabi değildir" şek
linde bir hüküm, bu görüşümüzü doğrulamaktadır. 

Ayrıca, 25 Kasım 1991 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okunan Hükümet Progra
mının bir bölümünde, "Enflasyonla mücadelenin önemli bir parçası, kamu kesiminin yeniden 
yapılandırılması ve kamu ekonomisinde şeffaflığın sağlanması olmaktadır. Bu amaçla, ilke ola
rak, bütçe dışı fonlar, bütçe içine alınarak malî disiplin içine sokulacaktır. Yürürlükte kalan 
fonlar da Sayıştay denetimine tabi tutulacaktır" denilmesine rağmen, bugüne kadar bu yönde 
hiçbir işlem yapılmamıştır. Yürürlükteki fonların Sayıştay denetimine tabi tutulması şöyle dursun, 
3796 sayılı İstanbul Kentinde Yapılacak Olimpiyat Oyunları Kanunu ile kurulan fonun Sayış
tay denetimine tabi olmayacağı hükmü getirilmek suretiyle, fon hesabı Sayıştay denetiminden 
kaçırılmıştır. Hükümet, her konuda olduğu gibi, bu konuda da verdiği sözü tutmamıştır. He
sap vermeden harcama yapmak, koalisyon Hükümetine tatlı gelmiştir. Ama, her tatlı harca
manın acı sonuçları olacağı ihtimali göz ardı edilmemelidir. 

Ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Cindoruk, Sayıştayın 130 uncu Ku
ruluş Yıldönümünde yaptıkları konuşmada, Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
ve Sayıştay harcamalarının da, Anayasada belirtilen bütünlük içinde Sayıştayın denetimine ta
bi olması gerektiğini ifade etmişlerdir. Acaba bu görüşlerini muhafaza ediyorlar mı; yoksa, 
icra konumuna geldikten sonra vaz mı geçmişlerdir? 

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
bağlanması konusunda Meclis Başkanlığının bazı çalışmalar yaptırdığı, bu konuda kanun tas
lağı hazırlattığı bilinmektedir. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına bağlanması yerine, bağımsız, mensupları teminatlı, yerleşmiş gelenekleri 
ve bilgi birikimi olan Sayıştay bünyesine alınmasının, hem işin icabına hem uluslararası Yük
sek Denetim Kurumları Teşkilatının tasfiyelerine hem de uluslararası ilke ve uygulamalara çok 
daha uygun olacağını düşünmekteyiz. 

Bilindiği üzere, 832 sayılı Sayıştay Yasasının 3677 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesinin 
tamamıyla 6 ncı maddesinin de üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları, Anayasa Mahkemesinin 
23.5.1992 tarihli kararıyla iptal edilmiştir. Ortaya çıkan hukukî boşluğun bugüne kadar bulun-
durulmamasını, eksiklik olarak görmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, kurumları yücelten, mensuplarıdır, özellikle, denetim elemanları işe 
alınırken özel dikkat gösterilmelidir. Denetçi yardımcısı giriş sınavlarının, denetçilik mesleğin
den gelen meslek mensupları tarafından yapılmış olması, en doğru olanıdır. Sınav komisyonu 
üyelerinin bir kısmının bu niteliklere sahip olmayan kişilerden oluşması, sınavlara gölge dü
şürmüş ve Sayıştayın manevî şahsiyetini zedelemiştir. Ayrıca, Sayıştayın eğitim kapasitesinin 
üzerinde denetçi alınması da ayrı bir talihsizliktir. 

Etkin denetim, şüphesiz ki, yetişmiş kadrolarla yapılır. Bu nedenle, Sayıştay Başkanlığı, 
üyelerinin bilgi ve görgülerini artırma amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde kurs ve semi
ner düzenlemiştir. Bu amaçla yapılan mukavele ve masraflar konusunda, Meclis Hesaplarını 
İnceleme Komisyonu tarafından birtakım mesnetsiz engeller çıkartılarak, yurt dışı görevlendi
rilmeleri engellenmiştir. İktidarın Sayıştaya yaptığı bu anlamsız baskının doğru olmadığını dü
şünüyoruz. 
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Sayıştayda, ANAP döneminde, yapılan iş ve hizmetin önemine göre bir ücret dengesi sağ
lanmıştı. Bu iktidar döneminde bu dengenin bozulduğunu görmekteyiz. Şöyle ki; bir üyenin 
ek göstergesiyle, üye adayı olabilme hakkına sahip uzman denetçinin ek göstergesi eşitlenmiş
tir. Halbuki, bu iki grup meslek mensubunun yaptıkları işin mahiyeti farklıdır. Bu nedenle, 
eşit olmayanların eşitlenmesi adaletsizliktir. Bu itibarla, ek göstergelerde daire başkanlarıyla 
üyeler arasında yaratılan farkın, üyelerle, üye aday adayı olabilecek uzman denetçiler arasında 
sağlanması gerektiğine inanıyoruz. 

Batılı demokratik üye Sayıştayları, hukukîlik denetimi yanında, verimlilik denetimi de yap
maktadırlar. Sayıştayımız da, çağdaş denetim metodu olarak kabul edilen performans deneti
mine süratle geçmelidir. Denetimine tabi kurumlarda bu metotla denetimine süratle geçme
den, kendi durumunu gözden geçirmeli, herkese örnek olabilecek bir konuma gelmelidir. Bu 
yapılırsa, etkileri, adı geçen kurumlara ve topluma, dalga dalga yansıyacaktır. 

Öte yandan, Dünya Sayıştaylar Birliği (INTOSAI) ve Avrupa Sayıştaylar Birliği (ERO-
SAI)'nın, üyeleri için önerdikleri: 

"1 . Denetimin etkinliğini artıracak ve netice alınmasını sağlayacak hukukî yapının ve 
mekanizmaların kurulması, 

2. Sayıştaym Parlamentoya yönelik çalışmalarına, bağımsızlığına halel gelmemek kay
dıyla, yoğunluk ve etkinlik kazandırılması, 

3. Kamu hizmetlerine tahsis edilen kaynakların verimli, etkin ve tutumlu kullanılmasını 
ve bu hizmetlerin kalitesinin en yüksek seviyeye gelmesini sağlayacak denetim sağlanması. 

4. Bilinç düzeyi artan halkın seçmen olarak karar vermesini kolaylaştırmak için bilgilen
dirilmesinde denetimin araç olarak kullanılması, 

5. İdarenin iç kontrol mekanizmasının sağlıklı olarak kurulması ve işletilmesi, 
6. Denetimin tarafsız ve güçlü olması, ' 
7. Denetimin sıhhatli olması, 
8. Denetim ve raporlama standartlarının tespit edilmesi, uygulanması ve korunması, 
9. .Bütün kamu faaliyetlerinin Sayıştay denetimine tabi tutulması, 
10. Şirketleşme ve özelleştirme denetimlerinin Sayıştaylar tarafından yapılması, 
11. Kamu borçlarının Sayıştayın denetiminde olması, 
12. Harcamalarda çevrenin korunması düşüncesinin ön planda tutulması, 
13. Bilgisayar destekli denetim yapılması, denetim tekniklerinin geliştirilmesi. 
14. Personel politikalarının denetim araçlarına uygun olarak geliştirilmesi. 
15. Denetim rehberlerinin hazırlanması" şeklinde oluşturulan tavsiye niteliğindeki bu fi

kirlere, icranın engellenmemesi ve geciktirilmemesi kaydıyla, iştirak ettiğimizi ve bu yönte ya
pılacak çalışmalara destek verebileceğimizi ifade etmek istiyorum. 

Bu duygu ve düşüncelerle, 1994 malî yılı bütçesinin ülkemize ve Sayıştay mensuplarına 
hayırlı olmasını diliyor, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Parlak. 
Söz sırası, SHP Grubu adına, Tunceli Milletvekili Sayın Sinan Yerlikaya'da. 
Buyurun Sayın Yerlikaya. 
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Konuşma süreniz İS dakikadır. 

SHP GRUBU ADINA VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Tunceli) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; kamu gelirlerinin, yasaların öngördüğü biçimde toplanamadığı, giderleri 
konusunda sık sık savurganlıktan söz edildiği, trilyonlarla tanımlanabilecek kamu mallarının 
niceliğiyle niteliğinin tam olarak bilinmediği ülkemizde, bu konularda işlev sahibi Sayıştayın 
1994 yılı bütçesi üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunun görüşlerini ifade ederken, 
şahsım ve Grubum adına Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum, 

Sayın milletvekilleri, tarihi seyir içinde sayıştayların doğuşuna değinmek istiyorum. Ayrı
ca, sayıştayların, artık evrensel bir boyut kazanmış ortak özelliklerini sıralayıp, Sayıştaylarımı-
zın ne ölçüde bu özellikleri taşıdığı ve bu konuda alınması gerekli önemler üzerinde durmak 
istiyorum. 

Demokratik devlet düzeninin güçlenmesi ve halk temsilcilerinin, gelirlerin saptanmasında 
ve giderlerin yapılmasında söz sahibi olabilmeleri için hükümdarlara karşı yaptıkları mücade
lenin bir ürünüdür sayıştaylar. tik defa İngiltere'de, 1215 yılında Magna Carta ile, vergiler ko
nusunda krala karşı söz sahibi olup, bu durumu, 1689 yılında Haklar Yasasıyla pekiştiren halk, 
zaman içinde sürdürülen mücadele sonucu, toplanan vergilerin nerelerde, ne miktar ve ne şe
kilde harcanağı konusunda söz sahibi olmuş; böylelikle, bütçe hakkı hükümdarlardan, halkın 
temsilcilerinden oluşan parlamentolara geçmiştir. İşte, nelerin hangi ölçülerde yapılabileceği 
ve bunlar için toplumun nasıl bir özveriye katlanabileceği hususunda halk temsilcilerinin malî 
konularda söz sahibi olmak istemesi sonucu, kontrol ve denetleme ihtiyacının ifadesi olarak 
ilk bütçeler ortaya çıkmıştır. 

Çok kısa olarak özetlediğim bu gelişme, tarihte yüzyıllar almış, bu uğurda çeşitli ayaklan
malar olmuş ve krallar idam edilmiştir. İşte, sayıştaylar, böylesine uzun, kanlı ve acılı bir mü
cadele sonucu kazanılan bütçe hakkının yasama organı tarafından etkili bir şekilde kullanıl
masını sağlayan müesseselerdir. Bu itibarla, sayıştaylar, parlamenter demokrasinin vazgeçil
mez unsurlarıdır. 

Liberal geleneğin, bir yandan devlet harcamalarının yararına duyduğu kuşku, bir yandan 
kamu görevlilerinin kararlarındaki isabete beslediği güvensizlik, bütçenin çok sıkı bir deneti
me tabi tutulması sonucunu doğurmuştur. Her ülke, geleneklerine, kamu kesiminin gereksi
nimlerine uygun olarak az çok değişik kimlik taşıyan, bazısı yargı yetkisiyle donatılmış yüksek 
denetim kurumunu, yani sayıştayım kurmuştur. Ne kadar değişik kimlik taşırsa taşısın, yargı 
yetkisiyle donatılmış olsun veya olmasın, bugün dünyadaki sayıştaylar, bazı ortak özelliklere 
sahiptir. Bunlar da: Sayıştayların ortak özelliklerinden biri, bağımsız olmalarıdır. Sayıştay meslek 
mensuplarının, Anayasayla ya da yasayla düzenlenen güvenceleri bulunmaktadır. Kamu fonu
nun kullanıldığı hemen her anda Sayıştay denetimi mevcuttur. Belirtilmesi gereken bir başka 
ortak özellik de, bugün sayıştayların, hukuka uygunluk denetimi yanı sira, harcamaların ve-
rimliğini ve yerindeliğini de araştırmaya yönelmeleridir. Denetim bulgularını, adına görev yap
tıkları parlamentolara raporlar halinde sunmaları da diğer bir özelliğidir. 

Osmanlı'nın Batılılaşma hareketlerinden olan ve 1962 yılında kurulmuş bulunan sayışta-
yımızda, bu ortak özelliklerin oluşturduğu çağdaş çizgiyi, ne yazık ki henüz yakalayabilmiş 
değiliz. 

Bugün sayıştayımızın denetimi, belgeler Üzerinde ve malî işlemlerin yasalara uygun olup 
olmadıkları saptamaya yönelik biçimsel niteliktedir. Bu gereklidir, ancak yeterli olduğu 
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söylenemez. Kamu harcamalarının ekonomik etki ve katkıları, malî işlemlerin ekonomik ve 
sosyal gereklere uygunluğu, hizmetin en düşük maliyetle nasıl yapılabileceği araştırılmalı, kaynak-
hizmet-amaç ilişkisi gözetilmeli; kısaca, verimlilik ve etkinlik denetimine geçilmelidir. 

Gerek 832 sayılı Sayıştay Kanununda gerekse 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunun
da bu tür denetime olanak veren hükümler bulunmaktadır. Tez elden bunlara işlerlik kazandı
rılmalıdır. Bu konuda darboğazlar varsa, gerekli yasal düzenlemeler yapılmalı, bunlar aşılmalıdır. 

Sayıştayın iç yönetimine, örgüt yapısına çekidüzen verilmelidir. Denetçi seçimine özen gös
terilmelidir. Meslek içinde uzmanlaşmaya gidilmeli; Sayıştay Başkan ve üyelerinin seçiminde, 
sadakat yerine, liyakat ön plana getirilmelidir. En önemlisi de, iktidar partisini etkin kılan se
çim sisteminden vazgeçilmelidir. 

Anayasamızın 160 ncı maddesine göre, Sayıştayımtzın denetim alanı, ilke olarak, genel 
ve katma bütçeli dairelerdir. Yukarıda açıkladığımız üzere, dünya ölçeğinde kamu fonu kulla
nan her alanın Sayıştaylarca denetleniyor olması karşısında, Türk Sayıştayının denetimi alanı
nın hayli dar olduğu gerçeği de ortaya çıkmaktadır. Buna, 1980'Ierden sonra fon uygulanması
nın giderek büyük boyutlara ulaşmış olması ve kamu iktisadî teşebbüsleri için ayrı bir denetim 
mekanizmasının varlığı da eklenince, Sayıştaya çizilen denetim alanı iyice daralmıştır. Kamu 
fonu kullanan tüm alanların sayıştayca denetlenmesine olanak verecek önlemler alınması uy
gun olacaktır; bir zarurettir, buna derhal geçilmelidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; üzerinde durulması gereken bir başka nokta da, Türk
iye Büyük Millet Meclisi adına görev yapan Sayıştayın, Türkiye Büyük Millet Meclisi,ile olan 
iletişim noksanlığıdır. Gerek Anayasanın genel uygunluk bildirimlerine ilişkin 16 ncı maddesi 
gerekse 832 sayılı Sayıştay Kanunumuzun bazı hususların Parlamentoya arzını öngören mad
deleri karşısında, Sayıştay ile Türkiye Büyük Millet Meclisi arasında bilgi akımında bir sorun 
olmaması gerekirken; uygulamada, bilgi akışının arzulanan düzeyde olmadığı da görülmektedir.. 

Çalışmalarım sırasında Sayıştay yetkilileri ile yaptığım görüşmelerde, iletişim kopukluğu
nun, "832 sayılı Kanunda, Sayıştay raporlarının Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde 
belirtilen usul ve esaslar dairesinde genel görüşme konusu yapılacağına dair hüküm bulundu
ğu halde, mevcut İçtüzükte yeterli hükmün olmamasından kaynaklandığı" ifade edilmiştir ki, 
bu konuda yaptığım araştırmada, bunun doğru olduğu sonucu bulunmuştur. 

Bu nedenle, hazırlanmakta olan Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde, çok önemli 
gördüğüm bu konuya gerekli hassasiyet gösterilerek, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Sayıştay 
arasındaki bilgi akımının sağlanması zoruretiyle bu uygulamaya geçilmelidir. Böylelikle, yüz 
yılı aşkın bir süredir geleneksel hukukîlik denetimi yapması ve örgüt yapısının yargı işlevi üze
rine bina edilmiş olması sonucu tahakkuk memuru ve sayman üzerinde odaklasan Sayıştay 
denetimi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak raporlarla makro düzeye çıkarılmış ola
caktır. 

832 sayılı Sayıştay Kanununun 5 inci maddesi ve 6 ncı maddesinin de üç, dört ve beşinci 
fıkralarının, yeni başkan ve üyelerinin seçimine ilişkin bu maddelerin, Anayastı Mahkemesince 
iptal edilmiş olması nedeniyle yeni bir yasal düzenleme yapılması söz konusudur. Ancak, bu 
yasal düzenleme bugüne kadar yapılmamıştır. Bu yasal düzenleme yapılırken, Sayıştayımızı çağ
daş çizgiye ulaştıracak önlemler alınmalı; en önemlisi de, Sayıştayın bağımsızlığı, mensupları
nın güvenceleri de pekiştirilmelidir. 

Açık, üretken, canlı, yol gösterici bir Sayıştay yapısına kavuşmamız arzu ve inancıyla, 
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1994 Sayıştay bütçemizin ülkemize, halkımıza ve Sayıştaya hayırlar ve uğurlar getirmesini dili
yor, saygılarımı sunuyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yerlikaya. 
Söz sırası; Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Adına, Amasya Milletvekili Sayın Haydar Oy-

mak'ın. 
Buyurun. 
Sayın Oymak, konuşma süreniz 15 dakika. 
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 söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, denetim görevinin gereği gibi yapılabilmesi için, bazı temel ilkeler, 
uyulması gereken kurallar, özenle gözetilmesi gereken davranış kalıpları vardır. Gerçekten de, 
bu denetimin gereği gibi yapılabilmesi için, özellikle yönetime ve harcamaya dönük kuralların 
sınırlarının iyi belirlenmesi ve yazılı hale getirilmiş olması gerekir. Bundan, bazılarının düşün
düğü gibi, yöneticinin elinin kolunun bağlanması, hareket edemez, inisiyatif kullanamaz hale 
getirilmesi anlamı çıkarılmamalıdır. Tam tersine, demokratik hukuk devleti ve şeffaf yönetim 
anlayışının doğal gereği olarak kabul edilmeli ve yöneticilerin, idare hukukunda "takdir yetkisi" 
diye bilinen serbestî alanının sınırları da açık ve net bir şekilde belirlenmelidir. 

Denetim, herkese eşit mesafede tarafsız, âdil ve dürüst bir yaklaşımla yapılmalıdır. Hatta, 
bu davranışlar, bu yaklaşım biçimleri, sadece denetimin yapıldığı zamanlarda değil, tersine, 
bütün zamanlarda gösterilmelidir. Denetimi yapacak kişi ve kuruluşun, ne zaman ve hangi or
tamda olursa olsun, kendisine verilen görevleri, hiçbir etki altında kalmadan, âdil ve dürüstçe, 
bütün yönleriyle ve zamanında denetleyeceğine ve sonuca bağlayacağına, kamuoyu inanmalı 
ve güvenmelidir. Eğer, bu inanç ve güveni veremezseniz, o anda yapmakta olduğunuz bir ince
lemeyi ne kadar tarafsız, âdil ve dürüstçe yaparsanız yapın, kamuoyu buna inanmayacak, do
layısıyla sonuçları istenen etkiyi yapmayacak, konu tartışılır halde kalmaya devam edecektir. 
Bu önemli, hassas ve özenle yapılması gereken görev, ancak iyi yetişmiş, görevin gereğini ve 
sorumluluğunu iyi bilen elemanlarca yerine getirilecektir. 

Değerli milletvekilleri, bugün Türkiye'de resmî konumda denetim ve teftiş görevi yapan 
çok sayıda teftiş ve denetim birimleri vardır. Cumhurbaşkanına bağlı olanından tutun, Başba
kanlığa bağlı olanlara ve en küçük genel müdürlüklere, belediyelere varıncaya kadar her biri
min, her kuruluşun teftiş ve denetim birimleri, kurulları vardır. Bu birimlerin, bu kurulların 
gerçek anlamda, bu tarafsız, âdil, dürüst, etkin ve verimli çalıştığını söylemek, hele hele ka
muoyunda böyle bir imaj ve isim bıraktığını söylemek olanaksızdır. Kamuoyumuz, maalesef 
bu kuruluşların büyük çoğunluğunu, yöneticilerin, birim amirlerinin yaptığı yolsuzluklara, key
filiklere, kılıf yaratan birer birim olarak görmektedir. Kamuoyunda güvenilir nitelikte bulunan 
ve bu durumunu, erozyonlara, siyasal baskılara, siyasal müdahalelere rağmen sürdürmeye ça
lışan, sayıları az da olsa, teftiş ve denetim birimleri vardır. Bunlardan bir tanesi de yüzotuzbir 
yıllık geçmişi olan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim yapan Sayıştaydın Daha 
doğrusu, son yıllarda yapılan siyasî müdahalelere, bilinçli yozlaştırmalara rağmen, bu konu
munu, bu olumlu görüntüsünü sürdürme yönünde, bugünkü yönetime de rağmen, Sayıştay 
çalışanları, kuruma tasallutun doruk noktasına çıktığı 1985'li yıllardan beri, saygıyla, övgüyle 
anılacak bir çaba, bir direnç göstermektedir. 
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Değerli milletvekilleri, ANAP döneminde başlayan, bugün de devam eden Sayıştayı par
tizanlığa bulaştırma yönündeki uygulamaların ayrıntısını ve kamuoyundaki yansımalarını, o 
günkü muhalefet, bugünkü iktidar partilerinin, yani Doğru Yol Partisinin ve SHP'nin yakla
şım ve düşüncelerini, geçen yılki bütçe görüşmelerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına 
yaptığım konuşmamda Yüce Meclisin bilgisine sunmuştum. O nedenle bu konulara tekrar gir
meyeceğim. Ancak, o gün bazı taleplerimiz de olmuştu. O taleplerle ilgili olarak ne işlem ya
pıldığı konusunda bize bugüne kadar bir bilgi gelmedi. Bu talepleri çok kısa bir şekilde hatır
latmak ihtiyacı duymaktayım. Bugünkü İktidarın, o günkü sözlerine sahip çıkmalarını, işin 
gereğini yapmalarını beklediğimizi tekrar hatırlatmak istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, bildiğiniz gibi, Sayıştay, 1987 Martında denetçi yardımcılığına gi
riş sınavı açmış ve bu olayda bir skandal yaşanmıştır. Sorular yandaşlara daha önce dağıtıla
rak, sınavlarda avantaj sağlanmak istenmiştir. Bu durum noter kanalıyla saptanmış ve duru
mun basınımızda yer alması üzerine, sınav iptal edilmek zorunda kalınmıştır. O gün, bu konu
da soruşturma yapılmamasını kınamış ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığını, konu üze
rinde hassasiyet göstermeye davet etmiştik. Şimdi yine soruyoruz: O günden bugüne bir yıl 
geçmiştir. Bu skandal sınav konusunda soruşturma açılmış mıdır? Sayın Meclis Başkanlığı, 
gerekli titizliği göstermiş midir? 

Bir başka olay da şu idi: Emekli Sayıştay denetçisi iken, bilinen operasyonlarla, Sayıştay 
üyeliğine seçilen bir kişinin, yasalara aykırı olarak, hem Sayıştay üyeliği aylığını aldığı hem 
de emekli aylığını basında haber konusu oluncaya kadar almaya devam ettiğini ve bu olay kar
şısında Sayıştay Başkanlığının soruşturma açmadığını belirtmiştik. Sayıştay Başkanlığı, bu ko
nuda soruşturma başlatmış mıdır? Eğer başlatmamışsa, bu durumu nasıl açıklamaktadır? Meclis 
Başkanlığının da bu konuya duyarlılık göstermesi gerekmektedir, özür dileyerek, Meclis Baş
kanlığına bu görevi hatırlatmak durumundayım. 

832 sayılı Sayıştay Kanununun 1.11.1990 tarih ve 3677 sayılı Kanunla değiştirilen 5 inci 
maddenin tamamıyla, 6 ncı maddesinin de üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları, açılan dava 
üzerine, Anayasa Mahkemesince, 25.5.1992 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten sonra, 
Sayıştay Başkan ve üyelerinin görevlerine devam etmelerine, herhangi bir tasarrufta bulunma
larına hukuken imkân olmadığı düşünülmektedir. Bu iptal kararıyla doğan boşluğun bir an 
önce doldurulması/Türkiye Büyük Millet Meclisinin ertelenemez, savsaklanamaz bir görevi
dir. Şimdi aradan bir yıl geçmiş olmasına rağmen görüyoruz ki, Sayıştayın Başkan ve üyeleri 
görevlerini sürdürmekte ve her türlü tasarrufta da bulunmaktadırlar. İptal kararıyla doğan boşluk 
da halen devam etmektedir. Bu halin bir süre daha devam etmesi durumunda, Sayıştaya Baş
kan ve üye seçememe gibi olumsuz bir durumla karşılaşılacak; bu da, kurumu, görev yapamaz 
hale getirecektir. 

Halen Sayıştayda çok sayıda üyelik boştur. Bu boş üyelikler için geçen yıl korsan bir se
çim yapılmak istenmiş; ancak, Cumhuriyet Halk Partisinin ısrarlı ve kararlı tutumu sayesinde 
bu önlenebilmiştir. Konuya Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının hassasiyetle eğilmesi
ni bekliyor ve bu konuda herhangi bir savsaklamaya kesinlikle meydan verilmemesini diliyoruz. 

Değerli milletvekilleri, Sayıştay, Anayasanın 160 inci maddesinde kendisine verilen görev
leri, bugün, saymanlık hesaplarının denetlenerek karara bağlanması gibi, klasik bir denetim 
yöntemiyle yerine getirmeye çalışmaktadır. Oysa, çağdaş Sayıştaylar örneğinde olduğu gibi, 
malî mevzuatın uygulanmasında, Hükümete ve Parlamentoya yardımcı olmak amacıyla, 
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denetim sonuçlarım içeren yıllık genel bir rapor verebilmelidir. Bunun için de çağdaş denetim 
yöntem ve tekniklerini kullanması gerekir. Bu konuda gerekli yasal düzenlemelere gidilmelidir 
-yani, performans denetimi- ve VET diye isimlendirilen, verimlilik, etkinlik ve tutumluluk de
netimine Sayıştay bir an önce geçmelidir. 

Değerli milletvekilleri, Dünya Bankasının, "Türkiye Cumhuriyeti Muhasebe, Finansal Ra
porlama ve Denetim Hizmetlerinin Gelişimi" konulu, Ocak 1993 tarihli raporundaki şu ifade
ler dikkat çekicidir: 

Raporda "Sayıştay Başkanı, önceleri, Mahkeme Kurulundan Meclisçe 4 seneliğine seçil
mekteydi. Ancak, yeni yapılan bir değişiklikle, Anayasa Mahkemesi tarafından bu süre yaşam 
boyu olarak belirlenmiştir" ifadesi yer almıştır. 

Buradaki ifade bozukluğuna, yanlışlığına değinecek değilim; ancak, şunu belirtmek isti
yorum: Anayasa Mahkemesi, Sayıştay Başkanının seçimini ve süresini düzenleyen 832 sayılı 
Kanunun 5 inci maddesini süre açısından iptal etmemiştir, seçimi yapan organın yetkisi açısın
dan iptal etmiştir. Başkanlık için öngörülen 4 yıllık görev süresi, iptal kapsamına, teknik zo
runluluklar nedeniyle dahil edilmiştir. O gün Sayıştay Kanununa konulan bu 4 yıllık süre, Da
nıştay ve Yargıtay başkanlarının görev sürelerini uyumlu hale getirmek amacıyla konulmuştur. 
Bu raporda yer alan bilgilere göre, bu hükmün iptali, birilerinin iştahını kabartmışa benziyor! 
Hükümetin bu konuya da dikkatini çekmek istiyorum. 

Yine aynı raporun "Hedefler" bölümünde şu ifadelere yer verilmiştir:''Sayıştay Başkan
lığı çalışanlarını, diğer ülkelerdeki benzeri kuruluşlarla aynı düzeye getirmek için Kurumun 
yapısında ve faaliyetlerinde köklü değişiklikler yapmak istemekte ve bu amaçla Meclise aşağı
daki değişiklik önerilerini içeren bir mektup (denetçilerin gerçekleştirdiği ihtisas denetimlerini 
içeren son üç raporu kapsayan) göndermiş bulunmaktadır. 

Hükümet varlıkları ve mülkünün fiziksel denetimi, program değerlendirmeleri, iç kontro
lün etkinliği, devlet teşebbüslerinin gelişmesi, özelleştirme, ulusal denetim standartlarının ge
liştirilmesi ve bilgisayar destekli denetim. 

Bu değişiklikler, kuruluşlarının verimlilik ve etkinliğini belirlemek amacıyla yapılan de
netimlerin gelişimini destekleyecektir." 

Yukarıda değindiğimiz üzere, raporda yer alan bu hedeflere ulaşmayı gerçekleştirecek çağdaş 
bir denetim ve buna uygun bir yapılanmadan yanayız, onu sonuna kadar destekliyoruz; an
cak, bunun için örgüt yapısında ve belki de Anayasada bazı değişiklikler yapmak gereği vardır. 
Oysa, Sayıştayın bu konuda hiçbir bilimsel ve teknik çalışma yapmadığını da biliyoruz. Sadece 
Meclisimize gönderildiği söylenen 3 adet denetçi raporu, sanki, raporda sayılan hedeflere yö
neltildiğine örnek gibi gösterilmeye çalışılmaktadır. Oysa, bu raporların, bizim yukarıda be
lirttiğimiz denetim sonuçlarını içeren yıllık genel raporla hiçbir ilgisi yoktur. Sözü edilen ra
porlar, denetçiler tarafından yapılan saymanlık düzeyindeki denetim sonuçlarını içeren ve yar
gılanmak üzere Sayıştay dairelerine verilen mutad, alışılmış raporlardır; kesinlikle bir tasarıya 
esas teşkil edecek nitelikte değildir. 

Dünya Bankası Raporunda sözü edilen hedeflere ulaşmak amacıyla Sayıştay bünyesinde 
başlatılan ve kısa bir süre önce gerçekleştirilen yeniden yapılanma konusuna gelince; Sayın Baş
kan da çok iyi bileceklerdir ki, hiçbir bilimsel esasa dayanmayan söz konusu bu yeniden yapı
lanma, Sayıştayı, klasik denetimini bile yapamayacak düzeye indirgemiştir. Bu hususun, mes
lek mensupları arasında da büyük tepkiye yol açtığı bilinmektedir. 1992 yılı saymanlık 
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hesaplarını bile denetime veremeyen Sayıştayın, Kurumu daha da geri düzeye indirgeyen bu 
yeniden yapılanmayla, denetim faaliyetlerini hiç yürütemeyecek duruma gelmesinden endişe 
ediyorum. 

Yukarıda da belirttiğim gibi, Hükümet ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Sa-
yıştayı çağdaş denetim tekniklerine kavuşturmayı sağlayacak yasal düzenlemeleri gerçekleştir
me konusunda, aradan geçen bir yılı aşkın bir süredir, bir kayıtsızlık içinde görülüyor. Hükü
metten, bu kayıtsızlıktan vazgeçmesini ve bunu sağlayacak yasal teklifi getirmesini bekliyoruz... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Oymak, Grup adına konuşma süreniz bitti; ama, kişisel söz hakkınız 

da var, isterseniz size 5 dakika daha süre vereyim, kişisel konuşma hakkınızı da kullanmış olun. 
HAYDAR OYMAK (Devamla) — Peki, Sayın Başkan. 
Bu yapılmazsa, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim getirdiğimiz yasa teklifini destekle

melerini, ona güç vermelerini bekliyoruz. 
Değerli milletvekilleri, seçim dönemlerinde, seçim yasaklarının başladığı zamanlarda bi

le, çeşitli bakanlık ve kamu kuruluşlarının, sanki siyasî partilerin seçim bildirgesi gibi broşür
ler, kitaplar, dergiler bastırdığı, seminerler, paneller düzenlediği görülmektedir. Büyük bir ih
timalle, bu etkinliklerin parası, bu kuruluşların ya doğrudan bütçelerinden ya da fonlardan 
karşılanmaktadır. 1994 Martında yapılacak yerel seçimler öncesinde, bu konuya dikkatinizi çek
mek istiyorum. Bugüne kadar Sayıştayın yaptığı denetimlerde, 1991 genel seçimlerinde ve da
ha önce yapılan yerel seçimler de böyle bir harcamanın yapıldığı yolunda herhangi bir olaya 
rastlanmamıştır. Bildiğimiz kadarıyla, böyle bir olay da, Meclis Başkanlığına veya savcılıklara 
hiç intikal etmemiştir. Bu tür bir harcama yoksa, biz bundan memnunluk ve mutluluk duya
rız; ancak, bu konuda ciddî kuşkularımız var. Bakanların Yüce divanda yargılandığı, İLKSAN, 
tSKt, ASKİ olaylarının, hayalî ihracat, usulsüz teşvik ve kredilerin alabildiğine yaygınlaştığı 
bir ortamda, bu tür harcamaların olmaması olası gözükmemektedir. 

Ülkemizde, en üst düzeyde sürdürülen temiz toplum arayışlarının olduğu bir dönemde, 
bu tür olayların varlığı halinde, olayın görmezlikten gelinmesini anlamak mümkün olmadığı 
gibi, bu Sayıştayın ve sonunun gelmesi demektir. Ayrıca, bugün yürürlükte olan kanunlar da 
hiçe sayılıyor, hatta resmen çiğneniyor demektir; çünkü, Sayıştay Kanununun 48 ve 65 inci mad
deleri, Türk Ceza Kanununun 235 inci maddesi, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 
13 ve 22 nci maddeleri, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 
Kanunun 62, 63 ve 64 üncü maddeleri birlikte değerlendirildiğinde, böyle bir harcamayı yapan 
kamu görevlileri hakkında, Sayıştayca çıkarılacak tazmin dışında, cezaî kovuşturma yapmak 
üzere savcılıklara suç duyurusunda bulunmaları, bakanlar hakkında da durumu meclise inti
kal ettirmeleri yasal bir zorunluluktur. Bugüne kadar, böyle bir suç duyurusu yapıldığına tanık 
olmadık; varsa, lütfen Yüce Meclis bilgilendirilsin ve gereği yapılsın; yoksa, gene Yüce Meclis 
bilgilendirilsin. Bundan memnunluk duyacağımızı az önce de ifade etmiştim. 

Değerli milletvekilleri, Sayıştayın faaliyet raporundan ve Dünya Bankasının yukarıda sö
zünü ettiğimiz raporundan, Sayıştayın, diğer ülkelerin benzer kuruluşlarıyla ilişki içinde oldu
ğunu, yetiştirilmek amacıyla da yurt dışına uzmanlar gönderildiğini öğrenmiş bulunuyoruz. 
Bu faaliyetlerden memnunluk duyduğumuzu ve bu tür ilişkilerin geliştirilmesinden yana oldu
ğumuzu ayrıca belirtmek istiyorum. 
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Sözlerimi bitirirken, yukarıda belirttiğim eksiklikler, aksaklıklar nedeniyle, Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubu olarak, bütçeye olumsuz oy vereceğimizi belirterek, 1994 malî yılı bütçesi
nin, çağdaş, tarafsız, etkin ve verimli çalışma yapacak bir Sayıştayın oluşmasına katkıda bulu
nacağını umuyor, ülkemize ve Sayıştaya hayırlı olması dileğiyle, şahsım ve Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubu adına hepinize tekrar içten saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oymak. 
DYP Grubu adına, Kırklareli Milletvekili Sayın Cemal özbilen, buyurun efendim. (DYP 

sıralarından alkışlar) 
Konuşma süreniz 15 dakika, buyurun. 
DYP GRUBU ADINA CEMAL ÖZBÎLEN (Kırklareli) — Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; 1994 Sayıştay Bütçesi üzerinde Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek 
üzere huzurlarınızdayım. Bu vesileyle, Grubum ve şahsım adına Yüce Meclise saygılar su
nuyorum. 

Tarihe bakıldığında, parlamentoların, halkın kamu maliyesini kontrol etme ihtiyacı sonu
cu doğduğu ve ilk yetkilerini malî alanda kazandıkları görülmektedir, önce, vergiler konusun
da söz sahibi olan halk, bilahara, kamu harcamaları konusunda da söz sahibi olarak harcama
ları, halk temsilcilerinin oluşturduğu parlamentoların onayına bağlamıştır. 

Devletin, kamu maliyesiyle ilgili yetkileri, ulusal egemenliğin malî yönüne ilişkin bulun
maktadır. Kamu harcamalarının yapılabilmesi bu harcamalar için gerekli gelirlerin toplanabil
mesi, normal gelirlerin harcamaları karşılayamaması halinde, borçlanma yoluna gidilmesi ve 
tüm faaliyetlerin "bütçe" adı verilen bir yıllık belgede gösterilmesi, hep, malî egemenliğin kul
lanılması sonucu gerçekleşmektedir. 

Kamu maliyesinin parlamenter kontrolünün sınırları ve ölçüsü, ülkelerin anayasal düzen
lerine göre değişiklik göstermekle beraber, demokratik ülkelerin anayasalarında genel olarak 
bütçeye ve vergilere ilişkin hükümler yer almaktadır. Bu durum, kamu maliyesinin parlamen
ter kontrolüne verilen önemin kesin bir kanıtıdır. Bu tespitler, Türk anayasal düzeni için de 
aynen geçerlidir. 

Gerçekten, ilk anayasamız olan 1876 tarihli Kanunî Esasiden 1982 Anayasasına kadar, tüm 
anayasalarımızda bütçeye, vergilere ve bu arada Sayıştaya ilişkin hükümler bulunmaktadır ki, 
bu, anayasalarımızın kamu maliyesine verdikleri önemi göstermektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bütçe, bizatihi bir denetim aracıdır; ancak, parla
mento, bütçe gelirlerinin toplanmasına ve giderlerin yapılmasına izin vermektedir; ama, malî 
olay bununla bitmemekte, bir anlamda yeni başlamaktadır. Gerçekten, bütçe uygulanmasıyla, 
yasamanın yürütmeye verdiği iznin, amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığının, bütçe . 
rakamlarında sapma olup olmadığının, yürütmenin, bütçeyle devraldığı yetkinin yerli yerinde 
ve mevzuata uygun kullanılıp kullanılmadığının parlamentoca izlenmesi, bilinmesi gerekmek
tedir. îşte bu noktada, denetim sorunlarıyla karşılaşıyoruz. Hiç kuşkusuz, siyasal içerikli de
netim, Parlamento tarafından yapılacaktır; ancak, çok çeşitli bütçe işlemlerinin yasallıklarını 
saptanması ve bunlardan anlamlı sonuçlar çıkarılması, başlıbaşına bir uzmanlık gerektirmek
te olup, parlamentoların yapısal özellikleri, bu tür teknik bir denetime elverişli olmadığından, 
bu denetim işinin, parlamentolar adına görevli kurumlarca yapılması zarureti sonucu sayıştay-
lar kurulmuştur. 
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Başlangıçta, klasik bütçeyi denetleyerek sonuçlarını parlamentolarına bildiren sayıştayla-
rın görev alanı, devletin ekonomik ve sosyal hayata daha çok müdahale etme durumunda kal
ması sonucu giderek artmış, sayıştay denetimi; bütçe çemberinin dışına çıkarak, kamu fonu 
kullanılan tüm alanlara yayılmıştır. 

Denetim alanının genişletilmesine paralel olarak, denetimin muhtevası da değişmiş, bida
yette maddî ve hukukî doğruluğun kontrolü ile yetinilirken, zamanla, özellikle İkinci Dünya 
Savaşından sonra sayıştayla, malî işlemlerin iktisadiliğini ve verimliliğini araştırmaya da yö
nelmişlerdir. "Performans denetimi" olarak da adlandırılan bu eğilim, Yüksek Denetim Or
ganları Uluslararası Teşkilatının (INTOSAI) ısrarlı tavsiye kararlarının da etkisiyle, büyük bir 
yaygınlık kazanmıştır. . 

Hukuk devletinin vazgeçilmez unsurlarından biri olan Türk Sayıştayı, Osmanlı İmpara
torluğunun 1800'Ierdeki yenileşme hareketleri sonucu, 1862 yılında kurulmuş; fakat, buna rağ
men, çağdaş çizgiye ulaşabilmiş değildir. 

Verimlilik ve etkinlik denetimi ya da performans denetimi olarak adlandırılan çağdaş de
netim, hedef tayini ve planlaması yapılan, tamamen teknik ve objektif olmasına azamî özen 
gösterilen, siyasî kararların eleştiri konusu yapılmadığı; ancak, verimliliğin, tutumluluğun ya 
da etkinliğin araştırıldığı bir çalışma biçimidir. 

Bu çalışma yürütülürken, idare tarafından gerçekleştirilmek istenen bu faaliyetin ya da 
projenin, amacına ulaşıp ulaşamadığı; amaca ulaşıldığı ise, en az kaynak harcanarak mı ulaşıl
dığı, amaca ulaşmanın önünde idarî, bürokratik ya da malî engellerin olup olmadığı araştırılır 
ve çözüm yolları konusunda da öneriler geliştirilir. Sonuçta bütün bu çalışmalar, raporlar ha
linde Parlamentoya sunulur. 

Sayıştayın bu tür denetiminden en çok yararlanan, sanılanın aksine, siyasî iktidarlardır. 
\abancı ülke sayıştaylarının yayınladığı raporlar incelendiğinde, idareye önerilen konuların çok 
büyük bir bölümü yetkili makamlarca kabul edilip, düzeltme çabalarına girişildiği görülmektedir; 

Bu tür denetim çalışmaları, denetim bulgularının parlamentoya sunulmasını gerektirmek
tedir. Esasen, parlamento adına denetim yapmak, parlamentoya rapor sunulmasını zorunlu 
kılmaktadır. Kesin hesap kanunlarına ilişkin genel uygunluk birimlerini bir kenara bırakırsak, 
Sayıştayımızın raporlarında faaliyetlerinin çok sınırlı olduğu görülmektedir. 

Kamu harcamalarının, önceden belirlenen hedefler doğrultusunda yapılıp yapılmadığının 
anlaşılabilmesi, Yasama Organı tarafından kontrol edilebilmesi için, Sayıştay ile Türkiye Bü
yük Millet Meclisi arasındaki bilgi akışının çok iyi olması gerekmektedir. Geçmişte, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde hüküm bulunmaması nedeniyle, bunun tam bir darboğaz 
oluşturduğunu bilmekteyiz. Bu engelin aşılabilmesi için, 3162 sayılı Kanunla, Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunulan Sayıştay raporlarının genel görüşme konusu olacağı öngörülmüşse 
de, meselenin tam olarak halli için, halen gündemde olan Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtü
züğünde gerekli düzenlemeler yapılarak, Sayıştay raporlarının görüşle usulü belirlenmelidir. 

Kabul ve itiraf etmeliyiz ki, performans denetimi, yapılması kolay bir iş değildir. Klasik 
denetim için maliye, muhasebe ve hukuk bilgisi yeterli olduğu halde, performans denetimi başka 
uzmanlıkları, sistem, maliyet, fayda analizi gibi tekniklerin bilinmesini gerektirmektedir. An
cak, memnuniyetle ifade edeyim ki, güç ve titizlik isteyen bir denetim için Sayıştayımızda eği
tim çalışmalarının başladığını müşahede etmekteyiz. Bu meyanda, yoğun bir yabancı dil öğ
renme programı başlatılmış olup, son derece başarılı sonuçlar alınmaktadır. 
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Performans denetimine geçilmesi, klasik maddî ve hukukî doğruluk denetiminden vazge
çilmesi anlamına gelmemektedir. Kuşkusuz, bu denetim sürdürülecektir. Hatta bunun için, bil
gisayar teknolojisi de dahil olmak üzere, Sayıştayımizın tüm ihtiyaçları karşılanmalıdır. Bu me-
yanda, bildiğimiz kadarıyla, geçmiş yıllarda yapıldığı halde ara verilen dış temsilciliklerimizin 
denetlenmelerine de yeniden başlanılmasının yararlı olacağı kanaatindeyiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugüne kadar görevini ciddiyetle ve titizlikle yürüte-
gelmiş olan Sayıştayımizın, çok yakın bir gelecekte daha etkin denetim yapacağı inancıyla, 1994 
bütçesinin kendilerine ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor, en derin saygılarımı sunu
yorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özbilen. 
Grupları adına son konuşmayı yapmak üzere, Refah Partisi Grubu adına Van Milletvekili 

Sayın Fethullah Erbaş; buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 
Sayın Erbaş, konuşma süreniz 15 dakikadır efendim. 
RP GRUBU ADINA FETHULLAH ERBAŞ (Van) — Sayın Başkan, sayın milletvekille

ri; Sayıştay Başkanlığının 1994 malî yılı bütçesi üzerinde Refah Partisinin görüşlerini belirt
mek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Grubum ve şahsım adına hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. 

Konuşmamı 7 ana başlık altında sunmaya çalışacağım. 
Birincisi, Sayıştayın tarihî gelişimi. 
Yavuz Sultan Selim zamanında çıkarılmış olan bir fermanla, devletin harcamalarının de

netlenmesini ve kontrolünü sağlamak üzere, o günkü şartlarda bir teşkilat kurulmuştur; ancak 
Batı hukuk sistemine uygun olarak, Sayıştayımizın ilk esasları, "Hazine Meclisi Âlisi" namıy-
Ia, Mehmet Rüştü Paşa'nın Başkanlığında çalışmaya başlamıştır. 29 Mayıs 1862'de Padişaha 
arz edilmiş, Padişah ikinci Abdülhamit'in bir fermanıyla da kurulmuştur; başına da Evkaf 
Nazırı Ahmet Vefik Paşa getirilmiştir. 

ilk ismi "Büyük Mahkeme", "Divanı Âli Muhasebe" olan Sayıştayımız, 1876 Kanunu 
Esasisinde yerini alarak, anayasal bir kuruluş olmuştur. 1878'de de, Padişahın yayınladığı bir 
fermanla, Sayıştay üyeleri, Padişah iradesiyle, yaşadıkları sürece görevde kalmak üzere seçile
cekleri, kendileri istemedikçe arzolunmayacakları hüküm altına alınmak suretiyle, bugünkü 
anlamda, belki de daha ileri daha yüksek yargı teminatına kavuşturulmuşlardır. 

Sayıştay cumhuriyet döneminde, 1921 Anayasasında yer almamış; ancak 1924 Teşkilatı Esa
siye Kanununda tekrar yerini almıştır. Keza, 1960 ve 1982 Anayasalarında da Sayıştay, anaya
sal bir kuruluş olarak yerini almış ve 1982 Anayasasının 160 inci maddesinde görev ve yetkileri 
belirlenmiştir. Yine, çalışma esaslarının da yasayla düzenleneceği belirtilmiş, 832 sayılı Sayış
tay Kanunuyla da Sayıştayın kuruluşu, işleyişi, denetim usulleri, mensuplannın nitelikleri, başkan 
ve üyelerinin teminatı düzenlenmiş; ayrıca, Anayasanın 148 inci maddesinde de, başkan ve üye
lerinin işledikleri suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde yargılanabile
cekleri ve 65 yaşını doldurmadıkça emekliye sevk edilemeyecekleri gibi hususlar da, yüksek 
yargı teminatına kavuşmuştur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayıştay'ın tarihî süreç içerisindeki gelişmesini kısa
ca gördükten sonra, şimdi, Sayıştay'ın Anayasa ve 832 sayılı Yasadaki görevlerini ve işlevini 
görelim. 
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Anayasa sayesinde Sayıştayın görevlerini şöyle sıralayabiliriz: Genel ve katma bütçeli dai

relerin bütün gelir gider ve mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve so
rumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak; yasalarla verilen inceleme, denetleme 
ve hükme bağlama işlerini yapmak; kesinhesap kanun tasarıları hakkında genel uygunluk bil
dirimi düzenlemek suretiyle, bütçenin son denetimini yapacak olan yasama organına yardımcı 
olmak. 

Anayasada, Sayıştaya başkaca görevlerin verilmesi imkânı açık tutulduğundan, 832 sayılı 
Sayıştay Kanunuyla, yukarıda sayılanlara başka görevler eklenmiştir. Bunlar şöyle özetlenebi
lir: Sayıştay denetimine tabi kurumlarca harcamaya ilişkin olarak yapılan sözleşme ve bağıtları 
tescil etmek; genel ve katma bütçeli dairelerin kadro ve ödenek dağıtım işlemlerine önceden 
vize vermek; Hazineyi zarara uğratıcı nitelikte görülen kanun, tüzük ve yönetmelikleri Yasama 
Organına duyurmak; ikraz, istikraz, kredi ve avansları denetlemek; bakanlıkların ve Sayışta
yın denetimine giren öteki kurumlarca malî konularda düzenlenen yönetmelikler hakkında is-
tişafî görüş bildirmek; denetim sonucunda, gerekli görülen hususları Yasama Organına duyur
mak; gerektiğinde malî işlere ve hesap usulleriyle, gelir tahakkuk sistemlerine dair, Yasama Or
ganına rapor vermek; il özel idareleri ve belediye hesaplarını denetlemek. 

Sayın milletvekilleri, hulasa etmeye çalıştığım bunca görevi bihakkın ifa etmek, hiç de ko
lay bir iş değildir. Sayıştay yetkililerinden aldığım bilgilere nazaran, içinde bulunduğumuz ta
rih itibariyle Sayıştay denetimi kapsamında 12 267 saymanlık bulunmaktadır. Evet, yanlış an
lamadığınız, tam 12 267 saymanlık!.. Bu rakam, trilyonlarca gelir ve gider demektir, tonlarca 
evrak demektir. Bu devasa iş yükü, 154'ü henüz yardımcı olmak üzere, toplam 560 meslek gru
bu tarafından sırtlanmıştır. Bu dar kadroya yeterli fizikî İmkânların sağlandığı da söylenemez. 
Halen kullanılan binalar son derece yetersiz ve elverişsizdir. 

Hizmetiçi eğitimin son derece önem taşıdığı bu kurumumuzun bir konferans salonu dahi 
yoktur. Keza, bilgisayar ihtiyacı da bulunmaktadır. Belki de, gerekli zemin ve imkânları sağ
lanmamış olması nedeniyle, denetim görevinin lâyıkı veçhile yapıldığını söylemek zordur. 

Bugün, belgeler üzerinde işlemlerin mevzuata uygun ve maddî yönden hatasız olup olma
dığının araştırılmasına ağırlık veren Sayıştay denetimi, malî işlemlerin biçimsel yönüyle sınırlı 
kalmıştır. Oysa, günümüz şartlarında daha müessir bir denetime ihtiyaç olduğu aşikârdır. 

Sayıştay, maddî ve hukukî doğruluk denetimiyle iktifa edemez. Aksi takdirde, çağın geri
sinde kalmış olur. Maddî ve hukuksal doğruluğu da içeren; ancak, belgelerin gerisinde muhte
vayı kavrayabilen iş ve hizmetlerin yerindeliğini ve amaca uygunluğunu, harcamaların ekono
mikliğini irdeleyebilen; pek çok ülkede yapıldığı gibi, sonuçları raporlarla yasama organına 
ve hatta kamuoyuna sunan yapıcı bir denetime geçmelidir. 

Son yıllarda yaşadığımız olaylar, bu tür müessir bir denetimin ne kadar önemli olduğunu 
gözler önüne sermiştir. Yolsuzluk ve usulsüzlükler Yüce Milletimizi çok rahatsız etmektedir. 
Denebilir ki, bu tür olaylar eskiden de vardı. Bu, doğru olabilir; ancak son yıllarda bu işler 
çok yaygınlaşmış, bireysel olmaktan çıkarak, âdeta kurumsallaşmıştır. Bunun sonucu olarak, 
toplum tam bir güven bunalımı yaşamaktadır. Bu bunalımı aşabilmek için, çok iyi işleyen bir 
denetim düzenine ihtiyaç vardır. Yapılanlar, yapanın yanına kâr kalmamalı, yanlış hesap Bağ
dat'tan dönebilmelidir. Bunun için, Meclis olarak denetim organlarına yapılacak katkıdan ka
çınmamalıyız. 
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Bir nebze de mahallî idarelerin denetimi üzerinde durmak istiyorum. Yukarıdaki il Özel 
idareleri ve belediye hesaplarının da Sayıştaya mevdu görevler meyaninda olduğunu arz etmiş
tim. Ancak, personel ve kadro imkânsızlıkları nedeniyle, mahallî idarelerin denetimi ikinci plan
dayken, son yıllarda fonksiyonlarındaki değişikliğe paralel olarak, bu idarelerin denetimlerine 
ağırlık verildiğini memnuniyetle müşahede etmiş bulunuyoruz. 

Mahallî idareler üzerindeki Sayıştay denetimi, bu idarelerin yöneticilerince de çok olumlu 
karşılanmakta, kendileri için büyük bir destek olmaktadır. 

Gerçekten de, belediyelerin Sayıştayca denetlenmesinde birçok fayda bulunmaktadır. Her -
şeyden önce, Sayıştayın bir yargı organı olması itibariyle; tarafsız, bağımsız bir müessese olup, 
belediyelerin böylesi bir organca denetlenmesi, sorumluluk taşıyan memurlar açısından bir te
minat olduğu kadar, malî işlerin selameti bakımından da son derece faydalıdır. 

Sayıştay, bu bağlamda, geleneksel denetim yöntemiyle çalışmakta, yukarıda saydığım ku
rumların ve icranın işlemlerini doğruluk ve hukuka uygunluk denetimini yapmaktadır. Ağır
lıklı ölçüde Türkiye Büyük Millet Meclisinin düzenlediğir raporlarla bilgilendirmek, bu suret
le parlamentonun idare ve yürütme üzerindeki malî denetim fonksiyonlarını gereği gibi icra 
etmelerine yardımcı olma esasına dayalı VED denetimine veya performans denetimine geçme
si gereği inancındayız. Sayıştayımıza bu açıdan bakacak olursak, bu konularda yeni yeni yurt 
dışı seyahatlerle, başka ülkelerdeki uygulamalır inceledikleri ve buralardaki denetim esaslarını 
Türkçeye tercüme ettirip, bilgi ve tecrübe kazanma çabasına girdiklerini memnuniyetle müşa
hede etmekteyiz. Ancak, yine de, bilgi ve deney birikiminden yoksun olduğu görülmektedir. 

Bugünkü idarelerde yolsuzluklar had safhaya çıkmış, "temiz toplum" mefhumu insanla
rın gündemine girmiştir. Partiler bile, temiz toplum meydana getirme hususunda programları
na maddeler koymakta bu konuda sivil kuruluşlar, paneller tertiplemektedirler. Son zamanlar
daki rüşvet ve yolsuzluklar, artık televizyonlarda skeç, gazetelerde mizah konusu olmuş, toplu
mun gündemini aylarca işgal etmiştir. Hayalî ihracattan tutun, göçmen konutlarına, deprem 
konutlarına, otoyol ihalelerine teşvik uygulamalarına, ÎLKSAN'a, lSKÎ'ye, Hazine arazileri
nin talanına varıncaya kadar, telsiz ihalelerinden "özelleştirme" namı altında dağıtılan fabri
kalara varıncaya kadar saymakla bitmeyecek olan yolsuzluk dosyaları, her gün yenileri eklene
rek, hızla büyümektedir. Bu dosyalara Türkiye Büyük Millet Meclisindeki Yolsuzlukları İnce
leme Komisyonu da yetişememektedir. ANAP ile DYP ve SHP'nin Meclis kürsüsünde birbir
lerini suçlayan ve âdeta her konuşmanın konusunu oluşturan Meclis araştırmaları, gensorular, 
Yüce Divana şevkler, hep bu gündemdedir, tşte, bunların ortaya çıkmasının sebeplerinden bi
risi de, Sayıştayımızın, çağın gerisinde kalması, geleneksel denetim yöntemiyle işlerine devam 
etmesidir. Halbuki, performans denetimine geçecek olursa, bu yolsuzlukların çoğu, daha te
şebbüs halindeyken durdurulabileceği gibi, gerekli önlemleri de alabilir. 

Burada bir nebze olsun değinmeden geçemeyeceğim bir başka konu daha vardır ki, bu 
da, yukarıdaki yolsuzlukların önlenmesinde ve Meclise etkinlik kazandırılmasında önemli fay
dalarının olacağını düşündüğüm Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruludur. Bu kurul, Baş
bakanın elinde, onun istek ve direktifleri doğrultusunda görev ve denetleme yapmaktadır. İc
ranın ve siyasî iktidarın başı olan Başbakan, siyasî mülahazalarla denetimler yaptırabilmekte, 
yapılması gereken birçok denetimleri de, keyfi olarak yaptırmamaktadır. Bu durumun devam 
etmesi, böyle güzide elemanları bünyesinde toplamış bir kurulun, siyasî iktidarın oyuncağı ha
line gelmesi kabul edilemez. Batıdaki benzerlerine nazaran, Başbakanlık Yüksek Denetleme 
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Kurulunun, kurumsal ve kişisel bağımsızlıktan yoksun olduğu ortadadır. Bu kurulun, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlanması ve 832 sayılı Sayıştay Kanununun ve Anayasa
nın ilgili maddelerinde değişildik yapılarak, Sayıştaya bağlı bir kuruluş haline getirilmesiyle, 
Sayıştaydan beklediğimiz VED denetiminin sağlanmasında tecrübeli, bilgili elemanlarıyla yar
dımcı olacağı kanaatindeyiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; son zamanlarda siyasî parti hesaplarında yasalara 
uygun olmayan bazı durumların ortaya çıkışı, şimdiye kadar siyasî partilerin malî yönden de
netimini sağlayan Anayasa Mahkemesinin bu husustaki yetersizliğini ortaya koymuştur. Ana-
yasa'nın 69 uncu maddesinin değiştirilmesiyle, siyasî parti hesaplarının Sayıştay denetimine 
açılma imkânı da sağlanabilir. Bu da en azından, siyasî partileri zan altında kalmaktan kurta
racak en önemli olgudur. Bu konuda tüm siyasî partileri, Anayasanın 69 uncu maddesini de
ğiştirme hususunda göreve çağırıyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayıştay Başkanlığınca hazırlanan ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan Sayıştay raporlarının, 832 sayılı Sayıştay Kanununda 
genel görüşme konusu olacağı yazılı olduğu halde, Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünde 
bu konuda herhangi bir hükme rastlamak mümkün değildir. Bu durum da, Sayıştaym Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin denetim görevine yeterince yardımcı olamaması sonucunu doğurmak
tadır. Bu hususun düzeltilmesi için, içtüzük değişikliği sırasında, bu konuda İçtüzüğe bir mad
de konulmasının dikkate alınmasını da teklif ediyoruz. 

Keza, tüm. kamu kurum ve kuruluşları fon ve hesaplarına ilişkin, bilhassa özelleştirme 
uygulamalarına ilişkin olarak Türkiye Büyük Millet Meclisince talep edilen araştırma ve ince
lemelerin Sayıştay Başkanlığınca yapılması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını da teklif 
ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, bugün bütçe gelirlerinin büyük bir bölümü faiz ve dış borç geri öde
melerine gitmektedir. Bu Hükümet ve bundan Önceki hükümetler... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Erbaş iki dakika daha veriyorum; konuşmanızı lütfen süresinde biti

rin efendim. 
FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) —- Türkiye'yi borç ye faiz batağına saptamışlardır. Alınan 

bu borçların nerelerde kullanıldığı da parlamentomuzun meçhulüdür. Kamu borçlarının etkin 
bir biçimde denetlenmesi gerektiği inancındayız. Bu hususta Sayıştaya görevler verilmesinin 
uygun olacağı görüşündeyiz. 

Sonuç olarak şunu arz ediyorum: Demokratik devlet sistemlerinde, halk iradesinin temsil 
edildiği parlamentoların, kamu kaynaklarının hükümetlerce toplanması ve kullanılmasının, ba
ğımsız, tarafsız ve uzman kuruluşlar eliyle denetlenmesi zarureti, Sayıştaym var oluş sebebidir. 

Yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda yapılacak düzenlemeler, ülkemizde demokra
sinin tüm kurum ve kurallarıyla işler hale getirilmesinde, kendi alanında önemli bir adım ola
caktır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 1994 malî yılı için Sayıştayımızın bütçe teklifi 567 
milyar 324 milyon Türk Lirasıdır; bu meblağın, 370 milyar 624 milyon lirası cari harcama öde
neklerine, 167 milyar 850 milyon Türk Lirası yatırım ödeneklerine, 28 milyar 850 milyon Türk 
Lirası da transfer ödeneklerine ayrılmış olup, bu mütevazı bütçeyle Sayıştayımız, hizmet bina
sına, konferans salonlarına ve bilgisayar ağına sahip olacaktır. 
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Tasarruf ilkelerine azami derecede riayet edilerek hazırlandığı görülen Sayıştay bütçemi
zin, memleketimize ve Sayıştayımıza hayırlı olması dileğiyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
(RP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erbaş. 
Hükümet adına Devlet Bakanı Sayın Ali Şevki Erek, buyurum efendim. 
Sayın Bakan, Süreniz 15 dakikadır. 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) — Sayın Başkanım, değerli milletvekili 

arkadaşlarım; 1862 yılında kurulan, bugün Anayasamızın 160 inci maddesinde kaynağını bu
lan, eski ismiyle Divanı Muhasebat, yeni ismiyle Sayıştayımızın bütçesini beraberce görüşüyoruz. 

Çok değerli parti sözcülerinin eleştirileri doğrultusunda, gerçekten, çok büyük bir görevi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi adına ifa eden ve tarihî misyonunu şerefle, liyakatle ve bir büyük 
sorumlulukla yerine getiren Sayıştayımızın, şüphesiz, çağın gereklerine dayanarak, görevini daha 
üstün bir performans içinde ifa edebilmesi için, her türlü fizikî, ve fiilî desteğe ihtiyacı olduğu
nu sözlerimin başında ifade etmek isterim. Nitekim, biraz sonra, zamanım müsaade ettiği nis
pette vereceğim kısa izahattan da anlaşılacağı üzere, bütçemizin mevcut imkânları ölçüsünde, 
değerli Sayıştayımıza plasman bakımından bir kısım imkânlar tanınmıştır. Şüphesiz ki, Sayış
tay bunların daha da fazlasına lâyıktır. 

Burada, ben, arkadaşlarımın yaptıkları eleştirilerde herhangi bir yanlış anlamaya meydan 
vermemek için ve özellikle gözden kaçan noktalar konusunda bir kısım açıklamalarda bulun
mayı faydalı mülahaza ediyorum. 

Arkadaşlarımız, Hükümet Programında, fonların bütçeye dahil edilmesine mütedair söz 
verildiği, denetime tabi kılınacağına dair taahhütte bulunulduğu halde, bu fonların bütçeye 
dahil edilmediği yolunda bir eleştiriyi serdettiler. Bunda, tahmin ediyorum bir yanlışlık var. 
Bütçe kanun tasarımız tetkik edildiğinde görülmektedir ki, bütçemize tam 59 fon dahil edil
miş; dolayısıyla, bu fon 59 fon Sayıştayın denetimine müstehak kılınmıştır. Bu, Hükümet Prog
ramında ve iki partinin yaptığı Protokolde taahhüt edilen bir sözün, bugüne kadar yerine geti
rilemeyen bir sözün, bu Hükümet tarafından yerine getirildiğinin açık bir kanıtı olarak ifade 
edilmek gerekir. Dolayısıyla, bu konudaki eleştirilerin de düzeltilmesinde fayda vardır. 

Bir değerli arkadaşımız, özellikle denetçi alımı imtihanları konusunda nazarı dikkatimizi 
çektiler. 

Müsterih olsunlar, bugüne kadar ve özellikle son yapılan denetçi imtihanı, ÖSYM'nin ku
rallarına göre, adaletli ve tarafsız bir biçimde yapılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, bugünkü genel bütçede 567 milyar 324 milyon lira olarak tahsis edilen 
Sayıştayımızın bütçesi, geçen seneki miktara göre yüzde 63 nispetinde artırılmıştır. Yine, çok 
değerli arkadaşlarımızın haklı olarak vurguladıkları, Sayıştaya lâyık bir mahalde görev ifası 
ve Sayıştayın görevlerinin Iâyıkı biçimde ifa edilebilmesi, için, özellikle bilgisayar vesair araç 
ve gereç bakımından takviyesi yönündeki eleştirilerin haklılığına işaret ettikten sonra, bunla
rın bir an evvel bitirilmesi yolunda, 1994 bütçesine, Sayıştayımızın yeni bütçesi için 150 milyar 
lira tahsisat konulduğunu, araç, gereç ve özellikle bilgisayar bakımından da 1994 bütçesinde 
7 milyar lira tahsis edildiğini değerli arkadaşlarımıza bilgi olarak sunmak istiyorum. 

Şu anda 58 hâkim üye kadrosu bulunan Sayıştayımızda 50 üye kadrosu doludur, 8 üye 
kadrosu boştur. 559 denetçinin de 284 tanesi boş kadro olarak beklemektedir. 
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Değerli arkadaşlarım, Sayıştay Kanununun, Anayasa Mahkememiz tarafından iptal edi
len 5 inci ve 6 ncı maddelerinin meydana getirdiği boşluk, en kısa sürede giderilmek üzere ça
lışmalar devam etmektedir. Hazırlanan tasarı üzerindeki çalışmaların sonuçlanmasından son
ra, Sayıştay Kanununun bu Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen maddelerine müdeda-
ir değişiklik tasarısı Hükümetimize verilecek ve oradan da şüphesiz, Türkiye Büyük Millet Mec
lisine, mümkün olan en kısa zamanda intikal ettirilecektir. Bu hususu daha, arkadaşlarımızın 
yönelttikleri eleştirilere cevap olarak belirtmek isterim. 

Dünya bankasının, mutat usullerle, dünyadaki bu tip Sayıştay ve ona mümasil kuruluşlar 
hakkında verdiği raporlar konusundaki en son teşhisi, Sayıştayımızın, üstün ve liyakatli bir 
performansa sahip olduğu yolundadır. Diğer bir ifadeyle; Dünya Bankasının, Türkiye Cumhu
riyeti Sayıştayı konusundaki raporu, mutlak anlamda müspettir. Bu bakımdan da, bu sonucu 
elde eden değerli üyelerini ve denetçilerini ve Sayıştaya emek veren değerli çalışanlarını, naçi
zane, huzurlarınızda kutlamak isterim. 

Arkadaşlarımızın, Sayıştayımızın daha çağdaşlaşması yolundaki eleştirilerini, mutlaka, Hü
kümet olarak değerlendireceğiz, özellikle, bu bütçeyle getirilen bir yeniliğe -tabirimi mazur 
görün- devrim niteliğindeki bir yeniliğe işaret etmeden geçemeyeceğim, özellikle mahallî ida
relerin, belediyelerin ve özel idarelerin -kanundaki tabiriyle söylüyorum- sözleşmelerinin ve ba
ğıtlarının Sayıştay denetimine ve tesciline tabi olması, ilk defa, 1994 bütçesiyle garanti altına 
alınmıştır. Diğer bir ifadeyle, burada bir değerli parti sözcümüzün, "belediyelerin yaptığı söz
leşmeler ve bağıtlar layüsel bir biçimde, bir kısım suiistimallere sahne oluyor" yolundaki eleş
tirisi, 1994 bütçesinde (i) cetvelinde açıkça ve kesin bir hükme bağlanmış bulunmaktadır. İlk 
defa yapılan ve gerçekten bir büyük aşamayı sergileyen, bir devrim niteliğinde olan 1994 bütçe
sinin (i) cetvelinin ilgili (b) maddesini, sırf zabıtlara geçsin diye okumakta fayda mülahaza 
ediyorum: 

"İl özel idareleri ve belediyelerin harcamaya ilişkin olarak yapacakları sözleşmelerle, her 
türlü bağıtlar, Sayıştay tesciline tabidir. Bu sözleşme ve bağıtlardan hangilerinin tescilden istis
na edileceği, bunların niteliği, konusu ve tutarı dikkate alınarak, Sayıştay Genel Kurulunca 
tespit edilir" denilmektedir. 

İlk defa getirilen bu hükümle de, yerel yönetimlerimiz, Sayıştay'ın açık ve kesin denetimi
ne tabi olmaktadır. Böylece, arkadaşlarımın değerli eleştirilerinin önemlilerine burada cevap 
vermek ve hassasiyeti gidermek fırsatını buldum. 

Sayıştay bütçemizin Türkiye Cumhuriyetine, Sayıştay'ın değerli mensuplarına hayırlı, uğurlu 
olması dileğiyle, Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Bu (i) cetveli genel bütçe içindeki (i) cetveli midir? 
DEVLET BAICANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat)— Burada efendim. 
BAŞKAN — Hayır, bize verdiğiniz şunda yok (i) cetveli, o bakımdan soruyorum? 
DEVLET BAKANI ALÎ ŞEVKÎ EREK (Tokat) — îşte burada efendim. 
BAŞKAN — Peki Sayın Bakan. 
Başka söz isteyen olmadığına göre, Sayıştay bütçesi üzerindeki müzakereler sona ermiştir. 
Bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 

— 102 — 



T.B.M.M. B:39 9 .12 .1993 0 : 3 

Bölümleri okutuyorum; 

/. —. Sayıştay Başkanlığı 1994 Malî Yılı Bütçesi 

A — CETVELİ 

Prog. 
Kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 295 222 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 İnceleme, Yargı ve Karar Hizmetleri 263 252 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 8 850 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 567 324 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sayıştay Başkanlığı 1994 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
2. — Sayıştay Başkanlığı 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Sayıştay Başkanlığı 1992 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oy

larınıza sunuyorum: Kabul edenlen... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Genel ödenek Toplam tptal Edilen ödenek Dışı 
Toplamı Harcama ödenek Harcama 

TOPLAM 167 673 090 000 153 767 589 000 33 525 929 000 19 620 428 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Böylece, Sayıştay Başkanlığının 1994 Mali Yılı Bütçe Kanun Tasarısı ile 1992 Kesinhesap 

Kanun Tasarısı kabul edilmiştir. Ülkemize, halkımıza ve Sayıştay mensuplarına hayırlı, uğurlu 
olmasını diliyorum. 
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D) ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI 
1. — Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 1994 Malî Yılı Bütçesi 
2.—Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, programımıza devam ediyoruz. 
Programımıza göre bugün görüşülmesi gereken Anayasa Mahkemesi Başkanlığının büt

çesine geçiyoruz. 
Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. , 
Bu bütçe üzerinde söz alan sayın üyeleri okuyorum : SHP Grubu adına Adıyaman Millet

vekili Celal Kürkoglu, CHP Grubu adına Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar, DYP Grubu 
adına Kars Milletvekili Sabri Güner, RP Grubu adına Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi, ANAP 
Grubu adına İstanbul Milletvekili İmren Aykut; aleyhinde Ağrı Milletvekili Hasan Fecri Alpaslan. 

İlk söz, SHP Grubu adına Adıyaman Milletvekili Sayın Celal Kürkoğlu'nun; buyurun Sa
yın Kürkoglu. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Kürkoglu, konuşma süreniz 15 dakikadır. 
SHP GRUBU ADINA CELAL KÜRKOGLU (Adıyaman) — Sayın Başkan, sayın millet

vekilleri; görüşmekte olduğumuz Anayasa Mahkemesi bütçesi üzerinde Grubumun görüşlerini 
belirtmek üzere huzurlarınızdayım; önce, hepinizi saygılarımla selamlıyorum; 

Sayın milletvekilleri, yürürlükteki Anayasamız, 12 Eylül hukukunun anayasasıdır, 12 Ey-
lüPün ürünü bir anayasadır. Bu nedenle, önce 12 Eylül'ün bir bilançosunu, toplumumuza yaptığı 
tahribatları, birkaç cümleyle özetlemek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, 12 Eylül 1980 askerî müdahalesinden sonra, Türkiye'de onbinlerce 
insan işinden atıldı. 12 Eylül askerî müdahalesinden sonra binlerce gencimiz işkencelerle cari 
verdi. 12 Eylül'den sonra, Türkiye'de 400 bin insana pasaport verilmedi. Türkiye'de 5 milyon 
insan fişlendi: sakıncalı gözüyle bakıldı. 12 Eylül'den sonra kurulan sorgu evlerinde insanları
mız, işkencelerde can verdi, gençlerimiz işkencelerde aklını oy .-sattı, sakat kaldı. 

12 Eylül 1980'den sonra, 12 Eylül döneminde deliren insanlarımızın sayısı arttı; köşebaş-
larında dilenen insanlarımızın sayısı arttı; çocuklarına ilaç alamadığı için böbreklerini satma
ya başlayan babaların sayısı arttı, bu ülkeye 20-30 yılını vermiş olan işçi ve memur emeklileri
miz, kışı odunsuz, paltosuz geçiren emeklilerimiz, ellerinde sefertaslarıyla Kızılay aş ocakla
rından yemek almaya başladı. 

12 Eylül'ün yarattığı tahribat sonucunda, büyük şehirlerin ara sokaklarında ve E-5 Kara
yolunda TIR şoförlerine satılan kızlarımızın sayısı arttı. 

12 Eylül döneminde yargısız infazlar yapıldı, faili meçhul cinayetler işlendi. 
Devlet, 12 Eylül döneminde, teröre terörle karşılık verdi; devlet terörü, Türkiye Cumhuri

yeti tarihinde, en ağır, en e.kin en acımasız bir şekilde resmî görevliler tarafından yapıldı. 
Bugün Türkiye, Birleşnuş Milletlerin insan hakları Üstesinde 66 ncı sırayı işgal etmektedir. 
Bu tablo, utanç verici bir tablodur. Demekratikleşme konusunda uluslararası sözleşmele

re imza atacaksın, ondan sonra, o sözleşmelerin gereğini yerine getirmeyeceksin!.. 
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Bunu kabul etmek, bunu, özlediğimiz demokrat bir Türkiye'ye yakıştırabilmek, içimize 
sindirebilmek, asla ve asla mümkün değildir. 

Yine, 12 Eylülden sonra, 12 Eylül döneminin ürünü olan partilerin işbaşında olduğu dö
nemlerde, iç borçlarımız katlanarak arttı; dış borçlarımız 60 milyar dolara ulaştı. 

12 Eylül 1980 askerî müdahalesinden sonra, Türkiye'de sendikalar kapatıldı, dernekler ka
patıldı, kooperatifler kapatıldı. Sendikalara, derneklere, gençlere siyaset yasaklandı; dernekle
re uygulanan siyaset yasağı da, bir çifte standart uygulaması örneği olarak, bazı derneklere 
uygulanırken, bazı derneklere uygulanmadı. Türk Tabipler Birliği, mesleğiyle ilgili bir görüş 
açıkladığı için, meslekî sorunlarıyla ilgili bir toplantı yaptığı için, Türk Tabipler Birliğinin yö
neticileri, mahkemelerde, "politika yaptın" diye yargılanırken, Türkiye Sanayici ve İşadamları 
Derneği, kısa adı TÜSÎAD ve MÜSÎAD, o dönemin iktidarlarında hükümetle elele, kolkola, 
siyasetin zirvesinde bu memleketi yönettiler. 

12 Eylül 1980'den sonra, Türkiye'de faaliyet gösteren bütün partiler kapatıldı. 12 Eylül 
1980'den sonra yetmiş yıllık Cumhuriyet tarihimizde şu anda içinde bulunduğumuz Parlamen
to feshedildi; siyaset yasaklandı: atama yoluyla yapay meclisler kuruldu. Kurulan uydurma bir 
meclise, kurulan Danışma Meclisine, şu anda yürürlükte olan Anayasa yaptırıldı; hazırlanan 
bu Anayasa, dayatmayla, baskıyla, silahların gölgesinde insanlarımıza zorla kabul ettirildi. 

ETEM KELEKÇt (Afyon) — Bu anlattıkların hangi memlekette? Konuyu istismar etmeyin. 
CELAL KÜRKOĞLU (Devamla) — 12 Eylül 1980'den sonra, bu Parlamentonun oluşma

sında, bu Parlamentoya gelecek insanlar, beş generalin onayından, geçerek, beş tane generalin 
süzgecinden geçerek bu Parlamentoya geldiler. 

Bu anlamda, 12 Eylül hukukunun yaptığı bu tahribat, 12 Eylülün, demokratikleşme ko
nusunda yaptığı bu tahribat, sonucunda hazırlanmış 12 Eylül Anayasasını, demokrasiyle bağ
daştırmak, demokratik bulmak, inancımıza göre, asla ve asla mümkün değildir. Bu Anayasa
nın, başından sonuna bütün maddelerinin değiştirilmesi gerekir. Bu Anayasanın, bütün mad
delerini burada tartışarak, antidemokratik olduğunu söylemek için zaman çok dar; ancak, iz
ninizle, sadece üç maddesi üzerinde durmak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, bu Anayasa yürürlükte iken, 24 üncü maddesiyle, bu Meclisin Baş-
kanvekilliğini yapan bir arkadaşımızın üyeliği düştü. 

Bu Anayasa yürürlükte iken, Türkiye'de, Türkiye Sosyalist tşçi Partisi, Türkiye Birleşik 
Komünist Partisi, Sosyalist Parti ve Halkın Emek Partisi kapatıldı. Sosyalist Parti yerine kuru
lan Türkiye İşçi Partisi Halkın Emek Partisi yerine kurulan Demokrasi Partisi ise, kapatılmak 
istenmektedir; bugün yarın kapatılmak üzeredir. 

Bugün, Anayasa Mahkemesi Sayın Başkanının da ifade ettiği gibi, bütün bu kararların 
sebebi, bu Anayasanın 84 üncü maddesidir. 

Düşünün, halkoyuyla insanlar bu Parlamentoya gelecek; ama, Parlamentonun kararı ol
madan, dışarıdaki bir kurumun kararıyla, bir mahkeme kararıyla, atanmış insanların meyda
na getirdiği bir kurulla, bir oluşumla, bu Parlamentodaki insanların üyeliği düşecek!.. 

Bu, mazereti ne olursa olsun, haklı gösterilecek, demokratik gösterilecek bir tutum değil
dir. Bu anlamda, Anayasanın 84 üncü maddesine dayanılarak yapılan işlemlerin, bu Parlamento 
çatısı altında yer alan bütün milletvekillerine karşı yapılmış bir haksızlık olduğunu düşün
mekteyim. 
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Sayın millevtekilleri, değerli arkadaşlarım; bu Anayasanın yine çok tehlikeli olan, çok sa
kıncalı bulduğum bir maddesine izninizle değinmek istiyorum; Geçici 15 inci Maddeyi izniniz
le aynen okumak istiyorum : "Millî Güvenlik Konseyinin, bu Konseyin yönetimi döneminde 
kurulmuş hükümetlerin 2485 sayılı Kurucu Meclis Hakkında Kanunla görev ifa eden Danışma 
Meclisinin her türlü karar ve tasarruflarından dolayı, haklarında cezaî, malî veya hukukî so
rumluluk 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 milletvekilleri, düşününüz; beş kişilik bir askerî yönetim gelmiş, bu Parlamentonun 
kapısına kilit vurmuş, bu Parlamentoyu feshetmiş, partileri feshetmiş, 12 Eylül 1980'den 1983 
Kasımına kadar bu ülkede kanunlar yapmış, görev yapmış, uygulamalarda bulunmuş... Bütün 
bu insanların, Kasım 1983 tarihine kadar yapmış olduğu bütün uygulamalara idarî açıdan, malî 
açıdan ve cezaî açıdan yargı yoluna, davranışlarından ötürü kimse gidemiyor!.. 

Bu ülkede Başbakanlık yapmış insanlar yargılanmıştır; bu ülkede bu Parlamentoda görev 
alan bütün insanlar, görev süreleri dolduktan sonra yargılanmışlardır; ama, Türkiye'de Parla
mentoyu fesheden, bir dikta rejimi yaratan ve bu 12 Eylül belasına bu memleketi getiren insan
lar, onların atadığı yöneticiler, onların atağını hükümetler ve onların bürokratları için yargı 
yoluna gidilemiyor! 

O dönemde üç yıl içinde yapılanları, hiçbir hukuk anlayışıyla, hiçbir mantık anlayışıyla 
bağdaştırmak mümkün değildir. Üç yıl içerisinde bir ülkede yöneticiler her şeyi yapacaklar; 
ama bunlara yargı yolu kapalı olacak!.. 

Bunu demokratça bulmak, demokrasiyle bağdaştırmak, bunu demokrat bir Türkiye özle
yen Türkiye insanına yakıştırabilmek, asla ve asla mümkün değildir diye düşünüyorum. 

Bizler bu Parlamentonun üyeleri olarak, demokrasiyi Türkiye'de bütün kesimlere yaymak, 
Türkiye'de kalıcı, sürekli bir demokrasiyi yerleştirmek, Türkiye'de on yılda bir kesilen demok
rasiyi, kesilmeden sürekli bir hale getirebilmek için elimizdeki imkânları, yasama hakkını kul
lanarak, gerekli yasal düzenlemeleri yapmak zorundayız. 

Türkiye'de on yılda bir, askerlerin, canı istediğinde düdük çalarak, siyasete, "dur" dedi
ği, seçimle işbaşına gelmiş sivil yöneticileri, sivil siyasîleri, zorla, silahla işbaşından uzaklaştır
maları ve ondan sonra da yaptığı bütün uygulamalar için kendilerine yargı yolunu kapalı tut
malarını, demokrasiyle bağdaştırmak, demokrasiyle en küçük bir ilişkisinin olduğunu düşü
nebilmek mümkün değildir. 

Bizler, bu anlamda, kendimiz için demokrasiyi ne kadar istiyorsak, tüm halkımız için de 
o kadar istemek zorundayız. İzninizle küçük bir örnek vermek istiyorum : Sayın Demirel 20 
Ekim 1991 seçimlerinden önce seçim meydanlarında aynen şu cümleyi kullanıyordu : "Ken
dim için bir şey istiyorsam namerdim.' 

Kendisi için bir şey istemeyen Sayın Demirel, daha sonra, demokratikleşme yolunda adımlar 
atılmaya başlayınca, yasakla; kalktı, yasaklıktan kurtuldu, bu Parlamentoya geldi, Başbakan 
oldu, Cumhurbaşkanı oldu... Bu, sevindirici bir gelişmedir; ama, bu sevindirici gelişme, bu 
demokratik imkânları, Türkiye sınırları içerisinde yaşayan bütün insanlar için; Türkiye 
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, sınırları içinde yaşayan bütün işçiler, memurlar, sendikalar ve demokratik kitle kuruluşları için; 
Türkiye'de kurulmuş bütün partiler için bu demokratikleşme ortamını sağlamak, demokrasi 
yolunda mücadele veren insanların, yüreklerinde demokrasi sevincini duyan insanların, en başta 
gelen görevi olmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, yine bu Anayasanın 125 inci maddesi, "Yüksek Askerî Şûranın ka
rarlan yargı denetimi dışındadır" diyor. 

Demokratik bir ülkede, bütün idarî kurumların, bütün idarî kuruluşların bütün eylemleri 
ve kararları, yargı denetimi içinde olmalıdır. Bu anlamda... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Kürkoğlu, konuşmanızı bitirmek üzere 2 dakika daha veriyorum; lüt

fen süreye riayet edin. 
CELAL KÜRKOĞLU (Devamla) — Sayın milletvekilleri, son olarak 118 inci maddeye . 

değinmek istiyorum. 118 inci maddeyle oluşturulan Millî Güvenlik Kurulu, bugün Parlamen
tonun üzerindedir. Demokratik hiçbir ülkede, parlamentonun ve seçimle gelmiş hükümetin üze
rinde hiçbir güç ve hiçbir irade olamaz. Türkiye Cumhuriyeti, eğer demokrat bir ülkeyse, Türkiye 
Cumhuriyeti demokratik olmak istiyorsa, Türkiye'nin en güçlü kuruluşu, en üst kuruluşu, bu 
Parlamentodur; bu Parlamentonun üzerinde bir kurulu kabul etmek mümkün değildir; ama 
uygulamada, bu Anayasanın 118 inci maddesine göre oluşturulmuş. Millî Güvenlik Kurulu -
ki, o Millî Güvenlik Kurulunun 5 üyesi askerdir, 5 üyesi seçilmiştir; S üyesi seçilmiş, Cumhur
başkanı, Başbakan, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı ve Millî Savunma Bakanı; 5 üyesi ise Ge
nelkurmay Başkanı ye kuvvet komutanlarından oluşmaktadır ve o kuvvet komutanlarının her 
birinin bu ülkenin Cumhurubaşkanı kadar eşit oy hakkına sahip olduğu bir kurul- kuruldu
ğundan bu yana, her ay olağan toplantılarını yaparak, bu Meclise ve hükümetlere tavsiye ka
rarlan göndermektedir. 

Ben, Millî Güvenlik Kurulunun bütün tavsiye kararlarını aldım. Millî Güvenlik Kurulu
nun bütün tavsiye kararları, noktasına, virgülüne dokunulmadan bu Parlamento tarafından 
tasdik edilmiştir. 

Bu Parlamento, kendi üstünde bir kurum kabul edemez; bu Parlamento noter değildir; 
bu Parlamentonun üstünde militarist bir güç bulunamaz. Bu anlamda, bu Parlamentonun no
ter durumundan kurtarılması gerekir. Bu Parlamantonun, üzerinde bir gücün olmadığını ka
nıtlaması gerekir. Bunun için Millî Güvenlik Kurulunun lağvedilmesi gerekir ve Anayasanın 
118 inci maddesinin değiştirilmesi gerekir. Bunun için, başından sonuna kadar militarist rejim 
kokan, başından sonuna kadar askerî müdahalenin kokusunu taşıyan bu Anayasanın... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Lütfen son cümlenizi söyleyiniz Sayın Kürkoğlu. 
CELAL KÜRKOĞLU (Devamla) — ... değiştirilmesi gerektiğine inanıyorum. 
Bu duygu ve düşüncelerle, Anayasa Mahkemesi bütçesinin halkımıza ve ulusumuza hayır

lı olmasını diliyorum, teşekkür ediyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kürkoğlu. 
Sayın Kürkoğlu konuşmasında Millî Güvenlik Kurulunun Parlamentonun üzerinde oldu

ğunu söyledi. Parlamentonun üzerinde hiçbir merci yok.., (SHP sıralarından "bravo" sesleri, 
alkışlar) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi her kurulun ve kuruluşun başında bir kuruldur ve bizler 
de bu Türkiye Büyük Millet Meclisinin üyeleriyiz. Evvela, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
yetkisini, gücünü, bizim kabul etmemiz lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi, istediği zaman 
Anayasayı tümüyle kaldırır, oradaki bütün kurul ve kuralları yeniden düzenler. Böyle bir yet
kiye sahip olan bir Parlamentoyu, Millî Güvenlik Kurulunun emrinde veya altında kabul et
mek, bence hukuk mantığına ters düşer. 

Sayın parlamenterlerin, Türkiye Büyük Millet Meclisinin itibarını sarsacak konuşmalar
dan kaçınmalarım diliyorum. 

Teşekkür ederim. 
Grupları adına ikinci söz hakkı, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Kırkaleli Milletve

kili Sayın irfan Gürpınar'a aittir. 
Buyurun Sayın Gürpınar (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; Meclisin görüşüne sunulan Anayasa Mahkemesi Başkanlığının bütçesiyle ilgili, Cum
huriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi, değerli milletvekille
rini saygıyla selamlıyorum. 

Konuştuğumuz bütçe, devletin hukuka saygınlığının simgesi, hukuk devleti fikrinin en önem
li göstergesi yüce mahkememizin bütçesi. Güzel bir tesadüf, bir sene önce de bu bütçeyle ilgili 
konuşmuştum. Diğer konuşmacılarla birlikte bir sene önce yine Anayasa Mahkemesinin so
runlarıyla ilgili birtakım görüşler ileri sürmüştüm, dertlerini dile getirmiştim. Bu sene de, yine 
Anayasa Mahkemesi bütçesiyle ilgili olarak yaptığım çalışmalarda gördüm ki, geçen sene ileri 
sürdüğümüz dertler, sorunlar yine aynı şekilde duruyor ve üzüntüyle belirtmek gerekirse, bu 
sorunların hiçbirine Hükümetçe çare aranmamış; tam tersine, Hükümet, Anayasa Mahkeme
siyle olan ilişkilerim, onun birtakım ödeneklerini kesmek, ona ödenek vermemek suretiyle bir 
tepki olarak tavır içine girmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bu konuda örnek vermek gerekirse : Anayasa Mahkemesinde mev
cut 28 aracın akaryakıt ve yağ değişimi giderleri için 1993 yılında verilen 600 milyon Türk Lira
sı ödenek, aradaki enflasyon ve zamlar dikkate alınarak, en az 1 milyar liraya çıkarılması gere
kirken, bu sene Hükümet teklifi olarak 313 milyon Türk Lirası olarak konulmuştur. 

Yine hizmet binası ve eğitim tesisleri için -tüketilen elektrik ve su giderleri nedeniyle 850 
milyon liralık ödenek talebine karşılık, 350 milyon liralık ödenek tahsis edilmiştir. 

Plan ve Bütçe Komisyonunda bu konular dile getirildikten sonra, öğreniyoruz ki, Plan 
ve Bütçe Komisyonunun gayretiyle, Maliye Bakanlığı bütçesi görüşülürken, havuzda toplanan 
paradan 2 milyar lira Anayasa Mahkememizin bu ihtiyaçları için tahsis edilmiş olup, önümüz
deki dönemde en azından bu konularda rahat çalışması sağlanmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, geçen bütçe konuşmamda da belirttiğim gibi, yine şu anda devam 
eden birtakım tedbirlerin, Yüce Mahkememizin daha iyi çalışabilmesi, etkin çalışabilmesi için 
önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Alınması gereken tedbirler şunlardır : 

Kuruluşta asıl ve yedek üye ayırımı kaldırılmalıdır. Cumhurbaşkant 3 üyeyi seçmeli, diğer 
organlar kendi seçimlerini doğrudan yapabilmelidirler. En az 3 üye ise, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tarafından seçilmelidir. 
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Anayasa Mahkememizin tüm özlük hakları, hiçbir kuruluşa bağlı olmaksızın kendi yasa
larıyla düzenlenmelidir. Anayasa Mahkemesine başvuracak makamlar ve kurumların sayısı ar
tırılmalıdır. örnek vermek gerekirse, Türkiye Barolar Birliği başta olmak üzere, kamu kurulu
şu niteliğindeki meslek odaları, önceki Anayasada olduğu gibi, Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulu, özerk olması şartıyla, üneversiteler, kendi alanlarındaki düzenlemeler için, Anayasa 
Mahkemesine başvurabilmelidirler. 

Anayasaya aykırılığın diğer mahkemelerde ileriye sürülebilmesi için, açık bir menfaat ze
delenmesi söz konusu olmalıdır. Diğer mahkemelerin, Anayasaya aykırılık iddiaları, başta, davacı 
menfaatıyla illiyet rabıtası açısından ciddî şekilde incelenmelidir. 

Anayasa Mahkemesine, yürütmenin durdurulması yetkisi verilmelidir. Böylece, birçok çe
lişki ve sakınca önlenmiş, kararların etkinliği artırılmış olur. 

Değerli milletvekilleri, Anayasa Mahkemesi kararlarının, verildiği anda yürürlüğe girmesi 
sağlanmalıdır. Yeni düzenleme gerektiren hallerde, verilecek sürelerde, Anayasaya aykırılık tes
pit edilen hususlara ve uygulamalara devam edilmemeli, yeni düzenleme bir an önce yapılmalıdır. 

Bazı kararların, yalnızca davacı taraflar arasında bağlayıcı olabileceğine de, Anayasa Mah
kemesi karar verebilmelidir. Böylece, kazanılmış hak kavramı korunmuş olur. 

Anayasa Mahkemesinin bütçesi, Sayıştay bütçesinde olduğu gibi, doğrudan Genel Kurula 
gelmelidir. Anayasanın güçler ayrılığı prensibi bunu gerektirir. Bütçesini kendi kullanabilmeli, 
ödeneği serbest bırakma gibi, oyalayıcı, kısıntı gibi engelleyici işlemlerden kurtulunmalıdır. 

Üyelere yardımcılar verilmelidir. Üyelerin çalışma koşulları düzeltilmeli, son zamanlarda 
çeşitli çevrelerin saldırı hedefi haline gelen başkan ve üyelerinin güvenlikleri sağlanmalıdır. Başkan 
ve üyelerinin lojman ihtiyacı giderilmelidir. Mahkeme Başkanına üç ay önce lojman tahsis edil
miştir. Güvenlik açısından sakıncalar teşkil eden bu lojmanın güvenliği sağlanmalıdır. 

Siyasî partilerin malî denetimi için mahkemeye destek verilmeli, bu yoldaki denetimin et
kin olabilmesinin tedbiri alınmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, Anayasa Mahkemesi, Anayasaya uygunluk denetimi yapar. Bu de
netimi sırasında en önemli dayanağı, yürürlükteki Anayasa ve onun yazılı kurallarıdır. Anaya
sa Mahkememizin, bu Anayasa kurallarına uygun verdiği kararlar, demokrasi anlayışımıza uy
gun olmayabilir, bu kararları içimize sindiremeyebiliriz; ama, o takdirde yapılması gereken, Ana
yasa Mahkemesinin kararlannı tenkit etmek, ona saldırmak, o kararları uygulamada savsak-
layıcı tavırlar içine girmek değil, Anayasanın o maddelerinde çağdaş ve demokratik hukuk an
layışına uygun düzenleme yapmaktır, özellikle, Anayasa Mahkememizin, son zamanlarda ver
diği, bir siyasî partinin kapatılması ye o siyasî partinin, dava tarihinde milletvekili olan parti 
başkanının milletvekilliğinin düşmesiyle ilgili kararı, Anayasanın, otomatikman işlemesi gere
ken bir uygulamasının günahının, bu konuda, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, üzerine düşen 
görevi yapmadan, Anayasa Mahkemesinin kararını suçlayıcı tavırlar içine girilmesindeki yan
lışlığı burada vurgulamak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, gerçekten de, bir milletvekilinin, bir mahkeme kararıyla milletve
killiğini kaybetmesi sakıncalıdır, tasvip edilemez; ama, Anayasadaki açık hüküm karşısında, 
Anayasa Mahkemesinin de bu kararı vermesinden başka yapacağı pek fazla bir şey yoktu. Bu 
konuda, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak üzerimize düşen görevi yapmalı, Anayasanın bu 
sakıncalı hükmünü değiştirmeliydik. Maalesef, konu birtakım spekülasyonlara sebep olmuş, 
lüzumsuz tartışmaları getirmiş; ama, o arkadaşımız, milletvekilliğini de kaybetmiştir. 
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Bu arada, hükümetin icraatlarını Meclis denetiminden kaçırmak, ülke yönetiminde Tür
kiye Büyük Millet Meclisini devre dışı bırakmak, ülkeyi keyfî ve sivil dikta özlemleriyle yönet
me arzusu sonucu çıkarılan yetki kanununun, Anayasa Mahkemesince iptalinden sonra, Baş
bakanca ve Hükümet çevrelerince Anayasa Mahkemesine karşı takınılan tavrı, yadırgadığımızı 
belirtmek isterim. 

Yine, Başbakan Sayın Tansu, ÇillerMn, on gün önce yapılan TÜSİAD toplantısında yaptı
ğı konuşmada, "Muhalefet, Hükümetinin çıkardığı kanun hükmündeki kararnamelerin iptali 
için Anayasa Mahkemesine başvuruyor; bizim elimizi kolumuzu bağlıyor Onları size şikâyet 
ediyorum" şeklindeki konuşmasını yadırgadığımızı da belirtmek isterim. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Başbakana şunu hatırlatmak isterim : Ülkeyi yönetmeye ta
lip olanlar, ülkeyi, Anayasa ve yasalara uygun yöneteceklerdir. Bunu içlerine sindirmeleri gere
kir. Muhalefetin de görevi, Anayasaya aykırı davranışları engellemek ve iktidarların, Anayasa
ya aykırı birtakım tasarrufları varsa, bunları Anayasa Mahkemesinin denetimine tabi tutmak
tır. Bundan dolayı bir siyasî partiyi birilerine şikâyet etmek, Anayasaya inanmamakla eşdeğer 
anlam taşır. 

Yetki Yasası ve PTT'nin özelleştirilmesiyle ilgili verilen Anayasa Mahkemesi kararlan, bizce, 
alkışlanacak kararlardır. (CHP sıralarından alkışlar) bu konuyu Anayasa mahkemesi günde
mine getiren değerli parlamenter arkadaşlarımı burada kutlamak istiyorum. 

Ülkeyi kanun hükmünde kararnamelerle yönetme isteği, zaman zaman birtakım kişilere, 
yetkililere güzel gelebilir; ama, o zaman Anayasa dışı davranışlar içine girmek de, o iktidarın 
kaçınılmaz sonu olur. 

Başbakanın, Anayasa Mahkemesi kararlarını içine sindirmesi gerekir. Başbakanın, ülke 
yönetimini, İstanbul Bankası yönetimiyle karıştırmamasını dilerim. (CHP sıralarından alkışlar) 

Anayasa Mahkemesi bütçesinin, Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşme tutanaklarını 
incelediğimizde, geçen sene olduğu gibi, bu sene de birtakım arkadaşlarımızın, Anayasa Mah
kemesi Başkanına saldırdığını onunla ilgili gerçekdışı sözler sarf ettiğini ve birtakım konuşma
lar yapıldığını tespit ettim. 

Bunu yadırgadığımızı belirtmek isterim. 
Anayasa Mahkemesi Başkanıyla ilgili bu saldırılara, son zamanlarda birtakım basın or

ganları da iştirak etmişlerdir. 
Anayasa Mahkememizin Başkanıniri son günlerdeki konuşmaları, bazı çevreleri rahatsız 

ettiği için, Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör özden, birtakım eleştirilere hedef ol
maya başlamıştır. 

Değerli milletvekilleri, Cumhurbaşkanı, nasıl, devletin başkanıysa, Anayasa Mahkeme
mizin Başkanı, da Anayasamızın koruyucusudur. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — ikisi de eleştirilir, demokraside ikisini de eleş
tiririz. 

İRFAN GÜRPINAR (Devamla) —Gayet tabiî eleştirilir. Eleştiriyorsunuz diye değil, sal
dırıyorsunuz diye yadırganıyor. (CHP sıralarından alkışlar) 

İBRAHİM HALlL ÇELİK (Şanlıurfa) — Aynı metotla; kendisi hak ediyorsa, aynı şekil
de yapılır. 
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İRFAN GÜRPINAR (Devamla) — Sayın Çelik, sizin söylediğiniz, demokrasiye ters bir 
ilkedir; saldırı başka, eleştiri başka... 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Sandıktan kim çıkarsa, mecburdur ona uymaya. 
BAŞKAN — Sayın Çelik lütfen müdahale etmeyelim. 
İRFAN GÜRPINAR (Devamla) — Türkiye'nin en büyük mahkemesinin başkanının uy

gun platformlarda, Anayasanın ve hukukun üstünlüğü demokrasi, insan hak ve özgürlükleri, 
yargı bağımsızlığı, yargıç güvencesi, laiklik ve adalet konusunda; devletin tekliği, ülkenin tüm-
Iüğü, ulusun birliği konusunda görüşlerini söylemesini yadırgamak doğru değildir. 

Değerli arkadaşlarım, bu ülkede TÜSİAD Başkanı konuşuyor, MUSİAD Başkanı konu
şuyor, İTO Başkanı konuşuyor, ahmet konuşuyor, mehmet konuşuyor, birtakım odalar hükü
met kuruyor, hükümet dağıtıyor, hükümetin kuruluşuyla ilgili fetvalar veriyor; ama, Anayasa 
Mahkemesi Başkanının, Anayasanın üstünlüğüyle ilgili konuşmaları yadırganıyor! 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ALİ OĞUZ (istanbul) — Hâkim kürsüden konuşur, aşağıdan konuşmaz. 
BAŞKAN — Sayın Gürpınar, iki dakika daha süre veriyorum. Lütfen süreye riayet ederek 

konuşmanızı bitirin. 
İRFAN GÜRPINAR (Devamla) — Sayın Başkan, birkaç şey söyleyecektim; ama, olmadı. 
Değerli arkadaşlarım, 49 ve 50 nci, Doğru Yol Partisi ve SHP Hükümetlerinin, Koalisyon 

Protokolünde, birtakım Anayasa değişiklikleri taahhütleri vardı; bugüne kadar bunların hiçbi
risinin gündeme getirilmediği ve bu konularla ilgili, Anayasa değişikliğinin çıkarılması yönün
de hiçbir girişimde bulunulmadığı açıktır. Özellikle, seçme ve seçilme yaşının indirilmesi, siya
sî partilerin kadın ve gençlik kollarını kurmaları, üniversite öğretim görevlilerinin siyasî parti
lerin merkez organlarında görev alması ile milletvekili dokunulmazlığının yeniden tanzimi yö
nündeki Anayasa değişikliklerinin gündeme getirilmemesini burada yadırgadığımı belirtmek 
isterim, özellikle, "demokratikleşme vaadi, adı altında büyük iddialarla işe başlayan Hükü
metin ve onun değerli ortağı Sosyaldemokrat Halkçı Partililerin bu konudaki duyarlılıklarını 
devam ettirmelerini, gündeme getirmelerini diliyorum. 

Geleneğinde, bu mahkemenin kararlarına uymayı bir görev kabul eden, hatta bu mahke
menin kurulması fikrinde katkısı olan bir siyasî partinin sözcüsü olarak, Anayasa Mahkeme
mizin kuruluşundan bu yana, Anayasa ve hukukun üstünlüğü ve gerçek demokrasinin yerleş
mesi, laikliğin korunması açısından verdiği isabetli kararlarla, demokrasimizin yerleşip kök
leşmesinde önemli rol oynadığını kabul ediyorum. Bu mahkememizin varlığı, laik cumhuriye
tin ve demokrasimizin güvencesidir. 

Bu duygularla, Yüce Mahkememizin 1994 bütçesinin, mensuplarına ve ülkemize hayırlı 
olmasını diliyor, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürpınar. 
DYP Grubu adına Kars Milletvekili Sayın Sabri Güner, buyurun efendim. 
Sayın Güner, konuşma süreniz 15 dakika efendim. 
DYP GRUBU ADINA M. SABRİ GÜNER (Kars) — Sayın Başkan, sayın millevtekilleri; 

demokrasinin uygulanabilmesini sağlamak için konulmuş prensipleri koruyan, hukukun üstün
lüğünü sağlayan Anayasa Mahkemesi Başkanlığının 1994 yılı bütçesi hakkında Doğru Yol Parti
si Grubunun görüşlerini sunmak üzere huzurunuzdayım. Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Gerçekten, kanunun, kendisinden daha üstün bir hukuk normuna aykırı olduğu gerekçe
siyle iptal edilebilmesi ve geçersiz sayılabilmesi, demokrasinin teminatıdır. Her ne kadar de
mokrasi, milletin, devletin makamına oturabilmesi anlamında bir kavram ise de, bütün demok
rasilerde, saygı gösterilmesi gereken önceden konulmuş kurallar vardır. Bu kurallar anayasa
larla, kısa ama öz olarak belirlenmiştir. Ne var ki, büyük çgunluğuyla demokratik değerleri 
benimsemiş, insan haklarına saygı, hukuka bağlılık, laik ve sosyal devlet gibi kavramları özüm
semiş bir toplum için hazırlanan Anayasa, eğer bu ilke ve değerlere yeterince yer vermemişse 
er veya geç o toplum tarafından reddedilmeye mahkûmdur. 

1982 Anayasası, sözünü ettiğim ilkeleri, baştaki "Genel Esaslar, bölümünde devletin te
mel nitelikleri olarak kabul etmekle beraber daha sonraki bölümlerinde, onlarla çelişen ve bağ
daşmayan birtakım kısıtlamalar ve yasaklamalar getirdiği içindir ki, daha mürekkebi kuruma
dan tartışılmaya başlanmıştır. 

Gene aynı nedenle, bu kısıtlama ve yasakların bir kısmı pratikte işlemez hale gelmiştir. 
işte bundan dolayıdır ki, birçok sorun gereksiz yere rejim sorunu haline gelmekte ve Anayasa 
Mahkemesi kararları tartışılır olmaktadır. Gerçi İkinci Dünya Savaşından sonra Avrupa ülke
lerinin hemen hepsinde anayasa mahkemeleri kurulmuştur ve anayasa mahkemelerinin vermiş 
olduğu kararların tartışılması da yeni bir olay değildir. 

Anayasa Mahkemesinin Türk siyasal yaşamındaki özel durumu ve siyasal partilerle yıllar
dır süregelen sürtüşmelerin güncelliğini koruduğu bilinmektedir; ancak, bu Yüksek Mahke
meye yapılan eleştirilerin siyasal tartışmalara özgü polemik havasından arındırılmaları gerekir. 
Bu konuda Anayasa Mahkemesi sayın üyelerinin de çok dikkatli davranması gerekir. 

Hemen herkesin malumu olan çok bariz bir örnek vermek istiyorum. 1982 Anayasası, hem 
denetim alanı hem dava açacak kişi ve kuruluşlar ve hem de dava süresi açısından sınırlamalar 
getirmiştir; ancak, iptal davasının özelliklerinde önemli bir değişiklik yoktur. Ancak, Anayasa 
Mahkemesi, son yıllarda verdiği kararlarda, "Anayasa Mahkemesinin iptal kararları gerekçesi 
yazılmadan açıklanamaz" şeklinde bir emre uymaktadır. Özellikle kamuoyunda yankılara se
bep olacak türden kararlarda bu yola gidilmektedir. Gerekçeli karar, aylar sonra yayımlanmak
tadır. Oysa, Anayasa hükmü, "gerekçesi yazılmadan yayımlanamaz" şeklinde değil, "gerekçe
si yazılmadan açıklanamaz" şeklindedir. Bu durum, kamuoyunda dedikodulara neden olmak
ta ve vatandaşlar, "Anayasa Mahkemesi kararını verdi, şimdi onun kılıfını hazırlıyor" demek
tedirler. 

Biraz sonra bahsedeceğim olumsuz yönlerine rağmen, mevcut Anayasamız değişinceye kadar 
ona uymak zorunluğunu da, hukukun üstünlüğü gereği olarak belirtmek isterim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; anayasalar, bilindiği üzere, toplumların temel hak ve 
hürriyetleriyle siyasî, sosyal ve ekonomik yönden çağa uygun şekilde gelişmelerini sağlayacak, 
kısa, ama öz hukukî normlar bütünlüğüdür ve bir konsensüsün ürünüdürler. Bu konsensüs, 
toplumun siyasal sistemi üzerinde anlaşmayı ifade eder. Konsensüsün varlığından söz edebil
mek için, toplum üyelerinin önemli bir kesimi, belki en azından yüzde 75'i arasında fikir birli
ğinin bulunması gerekir. Bu oran, meşruluğun göstergesidir. Meşruluk ibresinde, anlaşma ib
resi yüzde 50 çizgisine doğru düştüğü zaman, konsensüs ortadan kalkar. Bu durumda pozitif 
normların toplumsal dayanakları ve etkinlikleri zayıflamış olur. Bu da bir meşruluk krizine 
yol açar. Üzülerek ifade ediyorum ki, yenisini tanzim edinceye kadar uymakla yükümlü oldu
ğumuz mevcut Anayasamız için anlaşma ibresi yüzde 50 çizgisine doğru düşmüştür. Gün geç
tikçe, konsensüsün yerine disensüs telaffuz edilmektedir. 
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Bir toplumda bireyler kitlesi, konulmuş ana kurallara çeşitli nedenlerle itaat edebilirler. 
İtaatin motifi, gelenek ve görenek, alışkanlık, kişisel çıkar, ceza korkusu veya çaresizlik duy
gusu olabilir; bazen bunların bir karışımı da söz konusudur: ancak, asıl olan, hiç şüphe yok 
ki, toplum üyelerince benimsenmiş olan meşruluk inancıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; anayasalar, elbette bir toplumun sorunlarını bir anda 
çözecek sihirli araçlar değildir; ancak, demokrasinin kökleşmesi için gerekli diğer faktörlerin 
sağlıklı bir biçimde uygulanabilirliğini sağlayan hukukî normları ifade ederler. O halde, ana
yasalar hazırlanırken nasıl bir siyasî düzenin oluşması istendiği esas alınrnalıdır. Oysa, ülke
mizde, bu durum tersine işlemiştir. 1924, 1961 ve 1982 anayasalarımız hazırlanırken, nasıl bir 
siyasî düzenin oluşmasının istenmediği esas alınmıştır ve de özellikle 1961 Anayasasıyla 1982 
Anayasası bir önceki döneme tepki olarak kaleme alınmıştır; yani, bir nevi tepki anayasaları
dır ve her iki anayasa da, askerî müdahalelerden sonra yapılan anayasalardır. 

Bu yönleriyle de askerî yönetimden çıkışın koşulu niteliğini taşımaktadırlar. 
Sayın milletvekilleri, Anayasa Mahkemesi kararlarının tartışılır olması, önemli bir zafi

yettir ve bu Anayasa değişmedikçe, Anayasa Mahkemesi, tartışılır kararlar verecektir. Türkiye, 
bu zafiyeti, onurlu bir biçimde gidermelidir. Bu görev de, Parlamentonundur. O halde, yeni 
bir mutabakata varmak zamanı gelmiştir. 

Geliniz, sivil toplum kuruluşlarına büyük bir güvensizlikle yaklaşan, demokrat olmayan, 
katılımcı ve çoğulcu niteliklerden yoksun bu Anayasayı yeniden düzenleyelim; geliniz, toplu
mumuzun ölçülerine uymayan, bu bir çeşit konfeksiyon Anayasayı, yeni bir ölçü alarak hazır
layıp, toplumumuza gururla sunalım; geliniz, neredeyse hükümet programları kadar, yönet
melikler kadar uzun ve detaylı olan bu Anayasayı, pehlivan tefrikası niteliğinden uzaklaştıra-
Iım; geliniz, rejimin sahibi ve kimliğini net olarak belirlemek için, Paprlamentonun egemenli
ğini kanıtlayabilmesini sağlamak için, ilk defa sivil bir Anayasayı hazırlama ve uygulama onu
runu birlikte yaşayalım, birlikte paylaşalım; geliniz, bu Anayasanın sivil toplum anayasalarına 
uymayan başlangıç bölümünü hemen değiştirelim; geliniz, bu Anayasanın, hukuk devleti kav
ramıyla çelişen, geçici 15 inci maddesiyle, 148 inci maddesinin birinci fıkrasını hemen değişti
relim; geliniz, bu Anayasanın, insanlığın onuru ve erdemi olan temel haklar ve özgürlüklerle 
ilgili bölümünü, gelişen dünye ile bütünleşebilmek için yeniden düzenleyelim; geliniz, Yasama 
Organının yaptığı yasaların hangisinin, ne zaman Anayasa Mahkemesi tarafından bozulacağı 
meçhulünü aşmak için, bu Anayasayı, yeniden düzenleyelim; geliniz, partilerimizi ve oradaki 
görevlerimizi bir kenara bırakarak, bu konuda el ele verelim, ülkemize çağdaş ve tam demok
ratik; ama, her şeyden önce, çok partili demokrasi hayatımızda ilk defa sivil bir Anayasayı 
hazırlama ve uygulama onurunu birlikte yaşayalım, birlikte paylaşalım; geliniz, gelişen dünya 
ile bütünleşebilmek ve insan hak ve hürriyetleriyle ilgili olarak, evrensel değerlere kavuşabil
mek için, siyaseti, siyasî partiler ile Yüce Meclisimizin dışına çıkararak, diğer demokratik ku
rumların ve toplumun katılımını sağlayarak, yeni bir anayasa hazırlayalım. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Anayasa Mahkemesi Başkanlığının, 1994 yılı bütçesi hayırlı ol
sun diyor, saygılar sunuyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güner. 
Söz sırası, Refah Partisi Grubu adına Bayburt Milletvekili Sayın Bahattin Elçi'nin; buyu

run Sayın elçi. (RP sıralarından alkışlar) 
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Sayın Elçi, konuşma süreniz 15 dakika efendim. 
RP GRUBU ADINA BAHATTİN ELÇİ (Bayburt) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı bütçesi üzerinde Refah Partisi Grubunun görüşlerini sunmak 
üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Bu vesileyle, Grubum ve şahsım adına hepinizi say
gıyla selamlıyorum. 

Bilindiği gibi, Anayasalar, devleti kuran, temel, genel ve bağlayıcı hukuk hükümleridir: 
bir bakıma da, siyasal iktidarla, insan hak ve özgürlüklerinin bir sözleşmesi mahiyetindedir. 
O halde, bu tanım çerçevesinde söylenmesi gereken söz şudur ; Anayasalar, toplumda konsen
süsü sağlamak durumunda olmalıdırlar. 

Anayasalar tarihine baktığımız zaman, özellikle 622 tarihinde, Hazreti Peygamber ile Me
dine'de Hıristiyanlar, Yahudiler ve müşrikler arasında 53 maddelik bir anlaşma yapıldığını gö
rüyoruz. Tarihte ilk anayasa metni budur. Ondan sonra, özellikle 1215 yılında îngildere'de Magna 
Carta ve bizim tarihimiz açısından da 1808 yılında Senedi İttifak, 1839 Tanzimat Fermanı, 1876 
Kanunî Esasisi, 1921, 1924, 1961 ve 1982 Anayasaları olmak üzere, bugüne kadar gelinmiştir. 

Bizdeki gelişme sürecine baktığımız zaman şunu görüyoruz : Anayasalar, daha çok, da
yatma, darbeci ve tepki anayasaları mahiyetinde olagelmiştir. Bunu, toplumun hemen her ke
simi açık bir şekilde kabullenmektedir. 

Ülkemizde, maalesef, anayasa, demokrasi, laiklik ve insan hakları konusunda tartışmalar 
alabildiğine sürmekte ve ülkenin gündeminden çıkmamaktadır; ama biz, sorunlarımızın çok 
kısa bir zamanda çözümü için, bu tartışmalara son vermek, bunları gündemden çıkarmak zo
rundayız. 

Yeri gelmişken şunu ifade etmem gerekiyor : Birtakım arkadaşlarımın sandığı gibi, "Ana
yasa Mahkemesi olmadan demokrasi olmaz" anlayışına katılmak mümkün değildir. (RP sıra
larından alkışlar) Anayasa Mahkemesi olmadan da demokrasi olur. Hatta laiklik de, demok
rasinin, olmazsa olmaz şartı değildir. 

TtMURÇÎN SAVAŞ (Adana) — Cumhuriyetin şartı, devletin temel şartı. 
BAHADDÎN ELÇİ (Devamla) — Siyaset bilimcileri, demokrasinin, olmazsa olmaz şart

larını belirlemişlerdir: bunları kısaca özetlemek istiyorum : Çoğunluğun yönetimi, halkın ege
menliği, kuvvetler ayrılığı, siyasî partiler, düzenli, dürüst ve adil seçimler, parlamentonun üs
tünlüğü, hukukun üstünlüğü, insan hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması, vergi ve 
oyların seçmenler tarafından denetlenmesi, özgürlük, eşitlik, çok seslilik, müsamaha, alterna
tif bilgilenme ve alternatif haber kaynaklarından yararlanma. 

Bütün bunlar, son devrin siyaset bilimcileri tarafından demokrasinin unsurları olarak sa
yılmıştır ve bunların arasında laiklik de yoktur. 

Bunu, şunun için söylüyorum : Ülkemizde laiklik tartışmaları sürüp gitmektedir. Bu, gi
derek artan gerileme çok tehlikeli boyutlar kazandırmaktadır. Bizim, çatışmaya değil, barış
maya ihtiyacımız vardır. Bağnaz laiklik anlayışı, ülkemizde, maalesef, bu saplantı, ayrılıkçılığı 
giderek körüklemektedir. Bunun farkına varmamız gerekir. Bunun için kavramların manasın
da mutabakat gerekiyor. 

"Laiklik dinsizlik değil.." Nedir öyleyse? Bunun tanımını yapmaya ihtiyaç vardır. Anaya
saya ya da yasalara laikliğin tanımını koymadan, bu tartışmaların son bulması mümkün değildir. 
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Laikliğin Batıda üç unsuru vardır : Kilise ve devlet ayrılığı, inanç özgürlüğü ve kimsenin 
kimseye baskı yapmaması. 

Bu böyle olmasına rağmen, ülkemizde laiklik, bir din düşmanlığı şeklinde algılamakta ve 
inanan insanlar üzerinde baskı unsuru olarak yürütülmek istenmektedir. Bu açıdan, yeri gel
mişken, insan haklarından ne anlıyoruz, kısaca onu da anlatmamız geekiyor. 

Bilindiği gibi, devletin görevlerinden birisi de, temel insan hak ve özgürlüklerini sağlamak 
ve güvence altına almaktadır. Temel hak ve özgürlükler, inanç ve fikir, yaşama, aklın korun
ması, neslin, iffetin korunması ve mülkiyet haklarından oluşur. Bir insan hakkının var olabil
mesi için, birçok unsur birlikte gerekir. Bu unsurlardan bir tanesi olmazsa, insan hakları eksik 
demektir. Bu unsurlar özet olarak şunlandır : -

Herkes inanç ve düşüncesini serbestçe anlatabilmelidir. Anlatım hak ve özgürlüğünün sağ
lanması gerekiyor. Herkesin kendi inanç ve fikrine göre öğrenim yapabilmesi ve eğitim yapa
bilmesi gerekiyor. Bîr başka unsur da, bütün inanç ve fikirlerin serbestçe örgütlenebilmesi gerekir. 

Bütün bu unsurlar bir arada olmadıkça, kâmil manada temel hak ve özgürlüklerden bah
setmek mümkün değildir. Bu açıdan baktığımız zaman, toplumumuzda manzaramızın pek de 
iç açıcı olmadığını söylemek ve görmek mümkündür. 

Değerli arkadaşlarım, yeri gelmişken bir hususu da arz etmek isterim : Demokrasi ile bir
çok şey barışmaz; demokrasi ile resmî ideoloji de barışmaz. (RP sıralarından alkışlar) 1982 
Anayasasına baktığımız zaman, A'dan Z*ye kadar değiştirilmesi gereken hükümlerle dolu ol
duğunu görüyoruz. Halkın iradesine dayanmayan, darbeci bir ürün olduğu noktasında ittifak 
var. Biraz önce arkadaşlarımın bir kısmanın da ifade ettiği gibi, Konsey üyelerinin tasarrufla
rının yargı denetiminin dışında bırakılması, usulüne göre yapılmış uluslararası anlaşmaların 
yargı denetiminin dışında bırakılması, birtakım değiştirilemeyen ve değiştirilmesinin bile teklif 
edilemeyeceği hükümlerin bulunması ve temel hak ve özgürlüklerin önündeki antidemokratik 
sınırların bulunması sayılabilir. 

Nasıl bir anayasa?., özet olarak; anayasa, tam demokratik, çoğulcu, sivil ve katılımcı ol
malı; Anayasa, temel hak ve özgürlükleri yetirince güvence altına almalı; Genelkurmay Baş
kanlığı Millî Savunma Bakanlığına bağlanmalı; hukukun üstünlüğü sağlanmalı; idarede, ye
rinden yönetime ağırlık verilmeli ve güçlendirilmeli; devlet, halkıyla barışmalı; Parlamento
nun üstünlüğü sağlanmalı, etkinliği artırılmalıdır; Anayasa Mahkemesine başvuru hakkı ge
nişletilmelidir; laiklik, Anayasadan çıkarılmalı ya da laikliğin tanımı yapılmalıdır. Dünyada 
Anayasasında laikliğin yazılı olduğu iki ülke vardır; birisi Türkiye, öteki de Fransa'dır. 

Anayasa Mahkemesi müessesesi bilindiği gibi 1961 Anayasasıyla Türk hukuk sistemine 
girmiş ve 1982 Anayasasıyla da varlığını sürdürmüştür. Anayasa Mahkemesi, Anayasaca belir
tilen birçok görevlerle görevlendirilmiştir; bunlardan bir tanesi -bilindiği gibi- Yüce Divan sı
fatıyla, Cumhurbaşkanı, bakanlar kurulu üyeleri, yüksek yargı organlarının başkan ve üyeleri
ni, görevleriyle ilgili suçlarından dolayı yargılamak. 

Bir başka görevi, yasaların, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi içtüzüğünün Anayasaya uygunluğunu denetlemek ve nihayet, partiler için kapatma karan 
vermek. 

Anayasa Mahkemesi üyelerinin, Cumhurbaşkanlığının inisiyatifinden çıkarılması, en azın
dan bu inisiyatifin daraltılması daha doğru olur görüşündeyiz. 
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Anayasa Mahkemesini konuşurken, Anayasa Mahkemesi Başkanının, gündemden düşme
mek için, polemik zemini hazırlamaktaki ısrarlı tutumunu da yermemek ve hatırlamamak müm
kün değildir. (RP sıralarından alkışlar) 

Siyaset, belirli çerçevede, herkese serbesttir. Siyaset adamı vardır, tabiî olarak siyaset ada
mı görüntüsü vardır. Hukuk adamı vardır, onun tabiî olarak bir görüntüsü vardır; ağır, vakur, 
tarafsız, adil ve objektif... Hele hele, Anayasa Mahkemesi Başkanı gibi, çok saygın konumda 
ve olması gereken en üst noktada bulunan bir zatın, Anayasa Mahkemesinin saygınlığına, ağır
başlılığına gölge düşürecek hareketlerden, beyanlardan kaçınmaya özen göstermesi gerekir. Ma
alesef, bunu kaçıncı kez küsrülerden söylüyoruz; sanıyorum, bu gidişle de dilimizden düşme
yeceğe benziyor. Gündemden düşmek, düşmemekten daha önemlidir Türkiye için; bunun an
laşılması lazım. 

Demokrasi, Atatürkçülük ve laiklik adına sömürü yapılıyor, suiistimal yapılıyor; halkın 
yüzde 99'unun inancına hakaret ediliyor. Bu hakkı kim kime vermiştir? Buna hakkımız yok
tur efendiler. 

Biz, Türk halkını temsil ediyoruz. Anayasa Mahkemesi, mahkemeler, Türk halkı adına 
egemenlik hakkını kullanıyorlar. Biz de Türk halkı adına yasama ve denetim görevimizi yapı
yoruz; onun verdiği harçlıkla cebimizde para var ve elimizde yetki, var; onun verdiği yetkileri 
kötüye kullanma hakkını hiç kimse bize vermemiştir. O halde, kendisinden yetki aldığımız top
lumun inançlanna saygı göstermek mecburiyetimiz vardır; onun haklarını korumak, kollamak 
mecburiyetimiz vardır. Onun için, özellikle Sayın Başkanın, bu konuda lütfen kendisi... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sözünüzü bitirmeniz için, iki dakika daha süre veriyorum. 
Buyurun. 
BAHATTÎN ELÇt (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Evet, polemik konusu olmasın, tartışılmasın istiyoruz. Siyaset adamı gibi tavır almasın, 

beyanda bulunmasın istiyoruz. Hukuk adamlığının ağırlığını, vakannı taşısın diyoruz, başka 
bir şey demiyoruz. Bunu istemek, halk adına, bizim hakkımız değil midir? Bu bir sataşma ya 
da saldırma değildir; bu bir savunmadır; halkın inançlarına birisi saldırırsa, bu hak değildir; 
tam tersine, halkın milletvekilinin, halkın inançlarına saldırıda bulunana karşı koyması göre
vidir diye düşünüyoruz. 

Evet, ümit ve temenni ediyorum ki, sandıktan çıkan iradeye saygı gösterme demokratik 
olgunluğuna kavuşulsun. (RP sıralarından "bravo" sesleri, alkışlar) Ümit ve temenni ediyo
rum ki, çocuklarımızın inançlarına el uzatılmasın, başörtülerine el uzatılmasın. Ümit ve te
menni ediyorum ki, Türkiye'nin gündeminden Sayın Başkan düşsün. 

1994 yılı Anayasa Mahkemesi Başkanlığı bütçesinin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını 
diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Elçi. 
Sayın Elçi, bu Mecliste göreve ilk başladığımız zaman, demokratik ve laik cumhuriyete 

bağlı kalacağımıza dair burada hepimiz namusumuz ve şerefimiz üzerine yemin ettik. Şimdi, 
namusumuz ve şerefimiz üzerine yemin ettiğimiz bu laiklik ilkesini, bugün "Anayasadan çıka
ralım, demokrasinin şartı dtğil" demek, bence, o yemine ihanet demektir. Yani, ya o yeminini
ze sahip çıkacaksınız ya da bu konuşmalarınıza sahip çıkacaksınız. 
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ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) — Bu tekliftir, teklif... 
BAHADDÎN ELÇİ (Bayburt) — Eleştiri yok mu? 
BAŞKAN — Söz sırası, ANAP Grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın İmren Aykut'un; 

buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) — Sayın Başkan, hakkınız yok böyle bir şeye. 
BAŞKAN — Efendim, ben, cumhuriyeti koruyacağıma yemin etmişim. Türkiye Büyük 

Millet Meclisi, cumhuriyetin bekçisidir; laiklik de, Türkiye Cumhuriyeti devletinin temel taşıdır. 
ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) — Biz cumhuriyetçiyiz, laikçi değiliz. 
BAHADDİN ELÇİ (Bayburt) — Eleştirilere saygı göstermek zorundasınız, demokrasinin 

gereği budur. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa ) — Onlar demokratikleşemediler daha!.. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Aykut. 
ANAP GRUBU ADINA İMREN AYKUT (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın millevtekil-

leri; bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetinin uluslararası ilişkilerini de gözeterek reji
min bekçisi saydığım Anayasa Mahkemesinin 1994 bütçesi hakkında görüşlerimizi sunmaya 
çalışacağım. Bu vesileyle hepinize saygılar sunuyorum. 

Zaman zaman, kimi kararlarını beğenmeyerek eleştirdiğimiz bu Yüksek Mahkemenin varlığı 
hepimiz için bir güvencedir. Giderek, çağdaş hukuk devletinin tüm niteliklerine kavuşmaya ça
lışırken, bu alanda gerçekçi atılımların Anayasa Mahkemesi tarafından yerine getirildiğini de, 
mutlulukla tespit ediyoruz. 

30 uncu kuruluş yıldönümünü geçen yıl kutlayan Anayasa Mahkemesi, Avrupa Anayasa 
Mahkemeleri Konferansının üyesi olarak bu oluşumda etkin çalışmalarla yer almakta, toplan
tılara ev sahipliği yaparak ya da çağrılara katılarak ülkemiz ile Avrupa'nın hukuksal ilişkile
rinde köprü görevini yerine getirmektedir. 

Anayasayı yorumlamaya yetkili tek organ olarak çeşitli güçlüklere karşın üzerine düşen 
görevleri başarıyla yapmaktadır. 

Mahkeme Başkanının 1992 ve 1993 kuruluş yıldönümü törenlerinde yaptığı konuşmalar
da değindiği ilkeler, korumaya çalıştığı ulusal varlıklar ve değerler ile karşı çıktığı tutarsızlık
lar, aykırılıklar, çelişkiler ile özellikle terör konusundaki uyarıları dost ve komşu ülkelerle iliş
kilerimizde de etkili olmuştur. 

Devletin tekliği, ülkenin bütünlüğü, milletin birliği konusunda önemle tekrarlanıp vurgu
lanan kararlar, hepinizi rahat ettiren bilimsel ağırlıklı, gerçekçi ve yapıcı sonuçlardır. 

Atatürk milliyetçiliğinin, başta din ve vicdan özgürlüğü olmak üzere tüm hak ve özgür
lüklerin güvenceye alınması, ulusal birliğin kaynağı olan laikliğin savunulması, anayasal ilke
lerin benimsenmesi, ulusal bilincin oluşması yönünde büyük değer taşımaktadır. Türk huku
kunun gelişmesi, Anayasa atınındaki ilerlemelerden geçer. 

Hukuk devletinin simgesi durumunda bulunan Anayasa Mahkemesinin işlevleri Anayasa 
yargısının konusudur. 

Çağımız, artık anayasal demokrasi çağıdır. Anayasa yargısının yorumlayıp uyulması zo
runlu sonucu göstermesi, Anayasanın yeniden yapılması ve yaşama geçirilmesi anlamındadır. 
Böylesine önemli görev ve yetkisi bulunan mahkemenin kararlarına karşı tavır almanın hiçbir 
anlamı ve yararı yoktur. 
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Yıl içinde, Sayın Meclis Başkanımızın, Anayasanın 84 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının 
açıklığına karşın, konuyu Anayasa Komisyoynyuna getirerek hukuka aykırı bir sürece sokması 
uygun görülecek bir tasarruf olarak hatırlanamaz. 

Anayasa Komisyonumuzun yerinde bir kararla yansıttığı görüş, hukuka saygının açıklan
ması olmuştur. Hükümetin kanun hükmünde kararnamelerle, özellikle yetki yasasının iptali 
karşısında Anayasa Mahkemesine karşı takındığı tavrı da anlamakta güçlük çekiyoruz. 

Bu Yüksek Mehkeme, kuruluşundan bu yana verdiği kararlarla Türk hukukuna değerli 
katkılarda bulunmuş, Atatürk ilkelerinin ve demokratik kuralların yerleşmesi yolunda çok önemli 
bir rol oynamıştır. ' 

Bu kadar önemli bir kuruluş, önemine paralel imkânlara ve çalışma şartlarına acaba sa
hip midir? Ne yazık ki, şu ayrılan ödeneklere baktığımızda cevabımız çok olumsuz olacaktır. 
Yüksek Mehkame, her şeyden önce, çok eksik bir kadroyla işleri yürütmeye çılaşmaktadır. Di
ğer taraftan, makine, teçhizat, taşıt, bakım ve onarım için 3,3 milyar ödenek ihtiyacına karşın 
660 milyon lira ödenek verilmiştir. Böylece, Yüksek Mahkemenin bilgisayar donanımının arı
zası vukuunda onarılabilmesi bile olanaksız hale getirilmiştir. 

Çok ibret verici bir diğer husus da şudur : Zaten yetersiz sayıda araca sahip bulunan Yük
sek Mahkemenin bu araçları için gerekli olan akaryakıt masrafı için geçen yıl verilen 600 mil
yon lira ödenek, 1994 yılı için, hızla artan fiyatlar göz önüne alınarak en az 1 -1,5 milyar liraya 
çıkarılması gerekirken, 1993 yılı ödeneğinin de yarısına indirilmiş ve 313 milyon lira olarak ka
bul edilmiştir. Elektrik, su giderleri ise 850 milyon lira gerektirirken, hiçbir artış yapılmayarak 
geçen yılkı seviyede tutulmuştur. 

Siz elektriğe, suya her ay zam yapacaksınız; ama, Yüksek Mahkemenin bu konudaki gi
derlerini sabit tutacaksınız. Bunun manası nedir? Bunun manası, bu Yüce Mahkemeyi ceza
landırmak, baskı yapmak ve gözdağı vermektir. Bu husus, bu Hükümetin hukuka, yargıya, 
hukukun üstünlüğü ilkesine, hak ve adalet kavramlarına, yargının bağımsızlığı ilkesine nasıl 
baktığının çok açık bir ifadesidir. 

Cumhuriyet tarihinin hiçbir döneminde yargı, bugün olduğu kadar siyasî iktidarın baskı
sı altında kalmamıştır; yargı bağımsızlığı, bugünkü kadar hiçbir zaman ihlal edilmemiştir, ge
çenlerde bir köşe yazarı bu durumu çok güzel ifade etmiştir. Köşe yazarımız, "kanunlar tama
men tatile çıktı" diyor. Hangi dönemde yargı hakkında böyle değerlendirmeler yapıldı? însan 
haklarından en çok söz eden, yargı bağımsızlığını en çok istiyor görünen, hukuk devleti ve 
hukukun üstünlüğünü hiç ağzından düşürmeyen SHP'Ii Adalet Bakanlığı dönemi, tarihe, ka
nunların tatile çıktığı dönem olarak geçecektir. 

Anayasa Mahkemesine istedikleri istikamette kararlar çıkartamayınca, ödeneklerini kese
rek Yüce Mahkemeyi yılın ortasında elektiriği, suyu kesilmiş, saygıdeğer hâkimlerini de beledi
ye otobüsleriyle gider gelir hale getirerek istisgar etme yolunu seçmişlerdir. 

Bizim, savcı ve hâkimlerimize güvenimiz tamdır; ama, sizin baskınıza dayanamayanlar 
da olabilir. Rüşvet ve irtikâp suçu işleyen bazı kimseleri dahi savcı ve hâkimlere aldatabilirsi
niz; ama, toplum vicdanında onları aklatamazsınız; vicdanlarda bizzat siz, kendiniz mahkûm 
olursunuz. 
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Adalet Bakanlığı, savcı ve hâkimlere direkt veya endirekt yollardan baskı ve telkinlerde 
bulunmaktan vazgeçmelidir. Kamuoyunda bu konuda, maalesef, ciddî kaygılar vardır ve bu 
yolda kanaatler oluşmaktadır. 

Anayasa Mahkemesini yüksek yargı organları arasında eri küçük bütçeli hale getirmek, 
en zorunlu harcama ödeneklerini bile büyük ölçüde indirmek çok, ama çok düşündürücüdür. 
Biliyoruz ki, Yüksek Mahkemenin Başkanı, güvenlik yönünden, fevkalade sakıncalı bir yerde 
oturtulmaktadır. Biraz önce bir arkadaşım da bu konuya değindi. Bu hal, koruma önlemleri 
geniş de olsa, sakıncalıdır. Hiçbir savunma ve bahane böyle bir uygulamayı haklı çıkaramaz. 
Kimi yerlere yapılan bağışlar,' kimi bütçelere yapılan eklemeler gözetilirse, Hükümetin sakın
calı bir tutum içinde olduğu anlaşılacaktır. 

Anayasa değişikliğinin gündemde olduğunu hatırlayarak, Anayasa Mahkemesinin daha 
verimli çalışması için bazı hususlara da değinmek istiyorum. 

Mahkemenin kuruluşu yeniden gözden geçirilmeli, Meclisimiz de oraya üye seçebilmelidir. 
Cumhurbaşkanının tüm üyeleri seçmesi yöntemine son verilmelidir. Bu bağımsız ve yan

sız kuruluşun saygınlığı, üye seçen yüksek mahkemelerin bu seçimi doğrudan yapmalarıyla daha 
da artacaktır. 

Yetki yasalarıyla kanun hükmünde kararnameleri iptal ederek yasama organına saygısını 
vurgulayan bu mahkemenin, ilgili kararlarında açıkladığı bu görüş, yürütmeyi durdurma ka
rarıyla doğrulanmıştır. İçtihat yoluyla getirilen bu uygulama, Anayasa yargısına güç katan bir 
yöntem olmuştur. Anayasadaki sınırlayıcı ve kısıtlayıcı kurallar yeniden düzenlenmeli, esasa 
girilerek reddedilen itiraz davalarına ilişkin on yıllık yasaklayıcı süre, konusu tekrar, bir daha 
değerlendirilmelidir. 

Siyasî partilerin malî denetim yükünün ağırlığı gözetilerek, bu konudaki yasal düzenleme 
yenilenmelidir. Malî denetim yapılmalı, ön işlemler başka kuruluş ya da kurularla yapıldıktan 
sonra, yaptırım belirleme için, Anayasa Mahkemesine gelinmelidir. Partileri uyaran, kapatma 
davasına bakan bu mahkemenin malî denetimde son sözü söylemesi doğrudur. Karma yapısıy
la anayasal kavramları tartışarak Yüce Divan görevi yapması da bu bakımdan uygundur. Bak
tığı suçlar ise, hiç basit değil, çok önemlidir. Sayıştay, Meclisimiz adına denetim yapan bir or
gan olduğundan, Meclisi oluşturan parti gruplarının gelirlerinin kaynağının denetlenmesi doğru 
olmayabilir; ayrıca, bu denetim, yargı kararı da sayılmayacağından, sonuç doyurucu karşılan
mayabilir. Ayrıntılardan uzak kalınarak, serbest oluşum ve özgür çalışma düzeni gözetilerek, 
partiler, yapıcı biçimde denetlenmeli, yıl içinde ayyuka çıkan tSKt ve İLKSAN skandalları gibi 
durumlarla demokrasimiz yara almamalıdır. Sorun ve konu yargıya sunulunca, hepimizin bil
diği gibi, siyasal ve toplumsal tansiyon inmektedir. 

Anayasa Mahkemesi üyeliği çekici duruma getirilmeli, üyelerin kamu olanaklarından ya
rarlanmaları da sağlanmalıdır. Anayasa Mahkemesi kararlarının açıklanması, ret ve iptal du
rumlarına bağlanmamalı, Mahkemenin sonuç bildirmesine gerek bırakmayacak çağdaş bir uy
gulama getirilmelidir. Karışıklıkları önlemek için uygulandığını öğrendiğimiz sonuç bildirme, 
hukuksallık için yararlıdır; ancak, yasama Organı ve Hükümet, süre verilen durumlarda, di
renme ve savsaklama niteliğinde davranışlardan kaçınmalı, Hükümet, PTT'nin T'sinde oldu
ğu gibi "Mutlaka gerçekleştireceğim, kimse engelleyemez." gibi kabadayılık sözleri yerine, "Biz 
Anayasaya uygun biçime getirip, yeniden Meclisin takdirine sunacağız." demeliydi; biz, bunu 
beklemiştik. 

— 119 — 



T.B.M.M. B : 39 9 . 12 . 1993 O : 3 

Anayasal demokratik düzende, mahkeme kararlarını tanımamak, onlara karşı çıkmak, kı
nanacak tutumlardır. Bu Mahkemenin değerini bilelim, yapıcı eleştirilerle yardımcı olalım. Ana
yasa Mahkemesi, Meclisimizin tamamlayıcısı gibidir. İptal kararlarıyla, sakıncalı uygulama
lardan alıkoyduğu, ret kararlarıyla ise, tereddütten kurtardığı bir gerçektir. Her iki durumda 
da yasama organının, dolayısıyla siyasî iktidarın meşruiyetinin bir mihengidir. 

Bu düşüncelerle, sözlerime son verirken, çok yetersiz de olsa, bütçenin hayırlı olmasını 
diliyor, bu vesileyle tekrar hepinize saygılar sunuyoyrum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aykut. 
Hükümet adına Devlet Bakanı Sayın Ali Şevki Erek, buyurun efendim. 
Sayın Bakan, süreniz 15 dakikadır. 
DEVLET BAKANI ALÎ ŞEVKÎ EREK (Tokat) — Sayın Başkan, değerli milletvekili ar

kadaşlarım; Anayasa Mahkemesi bütçesi üzerinde, partilerimizin değerli sözcülerinin görüşle
rine, Hükümetimiz adına bir kısım cevapları vermek üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Yüce 
Meclisi saygılarımla selamlarım. 

Her şeyden evvel bir hususu tespit etmekte fayda yar : Şüphesiz ki, değerli parti temsilcisi, 
sözcüsü arkadaşlarımız, Anayasa Mahkemesi bütçesinin görüşüldüğü bir ortamda, "anayasa" 
kelimesinin ifade ettiği anlamlı, her yönüyle didik didik edecek ye bu konuda -evveli ve ahiri-
her türlü eleştiriyi yapacaklardır. Bunu çok tabiî karşılıyorum; bunu, hürriyetlerin bir gereği, 
bu hür kürsünün bir gereği olarak düşünüyorum. Ancak, şu eklentiyi de yapmaya mecburuz : 
Şu anda bizim tabi bulunduğumuz kuralların temeli, Anayasada yatmaktadır. Bu Anayasayı 
değiştirmediğimiz müddetçe, değiştiremediğimiz müddetçe, üzerinde ittifak halinde karar kıl
dığımız hususlara dokunamadığımız müddetçe, aramızda ihtilaf bulunan hususları ihtilafsız 
bir hale getiremediğimiz müddetçe, -hülasayı kelam- bu Anayasa yürürlükte kaldığı müddetçe, 
bu Anayasanın sıfırından tamamına kadar olan bütün hükümlerine uymak, bizim için, bir millî ı 
görevdir, bir hukuk anlayışının gereğidir. 

Gayet tabiî, bu ilkeyi böylece tespit edersek, Anayasanın uygulanmasıyla görevli kıldığı
mız bir mahkemenin verdiği kararları, yine Anayasa hükümleri dahilinde, her ne kadar sonra
dan eleştiriye tabi tutsak bile, Anayasa Mahkemesinin önüne konulan, "buna tabiyiz" denilen 
anayasal kuralları uygulamakla mükellef olduğunu, anayasal kuralların dışına çıkılmasını o 
makamdan beklememek gerektiğini de açıkça, ifade etmek istiyorum. 

Bu hususları böylece tespit ettikten sonra, siyasî partilerimiz kendi görüşlerini fevkalade 
üstün ve ayrıntılı bir biçimde bu kürsüde dile getirdiklerine göre, bizim, şu veya bu şekilde, 
doğru -yanlış, haklı- haksız ayırımına bu konumda gitmemizi de zait addettiğimi belirtmek 
isterim. 

Değerli arkadaşlarım, bir kısım hususları bu kürsüden düzeltmekte -keza Hükümet sözcü
sü olarak- fayda mülahaza ediyorum. Bunların başında, Anayasamızın temel direği olan Yüce 
Parlamento herhangi bir kurum ve kuruluşun emrinde değildir, dolayısıyla, Millî Güvenlik Ku
rulunun da emrinde değildir. Her şeyden evvel, bu Müessesenin itibarını, saygınlığını ve üstünlü
ğünü, Türkiye Cumhuriyetini idarede tüm güç ve kuvvetlerin; demokratik güç ve kuvvetlerin, . 
beşerî güç ve kuvvetlerin ka, nağı olduğunu bu Parlamentonun üyelerinin teslim etmesi lazım; 
kendi saygınlığımızı herkestta önce bizim korumamız lazım. Bu bakımdari, yapılan eleştirileri, 
herhangi bir polemiğe meydan vermemesi bakımından, bunu zabıtlara intikal ettirmekte fayda 
görürüm. 
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Değerli arkadaşlarım, 1993 bütçesinde 20 milyar 515 milyon lira tutarında olan Anayasa 
Mahkemesi bütçesi, 33 milyar 417 milyon liraya çıkmakla aşağı yukarı yüzde 67 nispetinde bir 
fazlalıkla Yüce Meclisin huzuruna getirilmiş bulunmaktadır. 

Şunu da kesinlikle belirtmek gerekir ki, başta Anayasa Mahkememiz olmak üzere, bağım
sız tüm yargı kuruluşlarının işleyebilmesi için gerekli fizikî her türlü araç ve gereci, onların 
layılcı veçhile çalışabilmeleri için her türlü gerekli maddî ve manevî ortamı ve güvenliği hazır 
etmekte, şüphesiz ki, Cumhuriyet Hükümeti görevlidir. Katiyen, bundan da bigüman, eksiklik 
yapmama kararındadır. Nitekim, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda 
bütçemizin bağlanmasından evvel, en son, maddeler cümlesinden olmak üzere, Anayasa Mah
kememizin acil ihtiyaçlarını giderme sadedinde, Maliye Bakanlığının yedek bütçesinden 2 mil
yar lira bir tahsisat Anayasa Mahkemesine ayrılmış bulunmaktadır. Kaldı ki, arkadaşlarımdan 
öğrendiğime göre biraz sonra, kendi bünyesi içindeki aktarmayla da, yine lüzumlu giderleri 
karşılamak üzere 3 milyarlık bir eklenti Yüce Meclisin takdirine sunulacaktır ki, 2 milyarlık 
normal cari giderlere yapılan bir eklenti, tahmin ediyoruz ihtiyaçların büyük bir kısmını karşı
layacaktır. Bütün bunlara rağmen, eksik kaldığı takdirde, yine Maliye Bakanlığının imkânları 
dahilinde ve gerektiğinde bir kanun teklifiyle, şüphesiz ki, bir anayasal kuruluş olan ve her 
türlü ihtiyacının giderilmesinin gerektiğine müştereken inandığımız Anayasa Mahkemesinin ih
tiyaçları, yılı içindeki yapılacak tasarruflarla giderilecektir. Bu konuda kimsenin şüphesinin 
olmaması gerekir. 

Değerli arkadaşlarım, değerli muhalefet sözcüsü arkadaşlarımın bir kısım eleştirilerine, 
daha doğrusu yanlış değerlendirmelerine cevap vermek ihtiyacını duyuyorum. Yanlış değerlen
dirme şu : Bilindiği üzere, özelleştirme konusunda çıkan bir kısım kararlar Anayasa Mahke
mesince iptal edildi. Burada Sayın Başbakanımızın, zaman zaman da bizlerin söylediği sözler 
ve eleştiriler Anayasa Mahkemesine yönelik değildir. Buna, benim anladığım kadarıyla, siyasî 
literatürde, bir obstüksiyonun eleştirisi denir. Burada temelde yatan serzeniş, temelde yatan 
eleştiri şudur : "Değerli arkadaşlarım, siz bu özelleştirmenin vakti zamanından beri bayrak
tarlığım yaptığınız halde, özelleştirmenin, Türkiye'nin hayatî konularının başında geldiğini id
dia ettiğiniz üzere, bu kadar tehalükle, bu kadar iştiyakla, bu kadar candan bu kararnamelerin 
iptalinde aktif rol oynamanızı, ileri sürdüğünüz ilkelerle bağdaşık görmediğimizi; bu engelle
menin, bu obstrüksiyonun, sizin bugüne kadar takındığınız tavırla uyuşmadığını söylemek is
tiyoruz." Bu, siyasî hayatın en basit, basit olduğu kadar da fevkalade olgun bir eleştirisidir. 

Başbakanımızın ve zaman zaman da bizim yaptığımız, değerli muhalefete mensup arka
daşlarımıza yönelttiğimiz bu eleştiriyi Anayasa Mahkemesine yapılmış bir eleştiri gibi göster
meye fazla bir mesag olmadığı kanaatini taşıyorum. 

Anayasa Mahkememizin bütçesinin, devletimize, milletimize çalışanlarına, Anayasa Mah
kemesinin değerli hâkimlerine, üyelerine, devlet ve millet lehinde hayırlı kararlara vesile olması 
dileğiyle yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Bütçenin aleyhinde, Sayın Hasan Fecri Alpaslan?.. Yok. 
Sayın Ali Oğuz, buyurun efendim. 
Sayın Oğuz, lehte mi, aleyhte mi konuşacaksınız? 
ALt OĞUZ (istanbul) — Aleyhinde, Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Peki. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Lehte olur mu Sayın Başkan! 
BAŞKAN — Belli olmaz. 
ALt OĞUZ (İstanbul) — Lehte de olur efendim, neden olmasın? 
BAŞKAN — Konuşma süreniz 10 dakikadır; buyurun. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; Anayasa Mahkemesi bütçesi üzerinde müzakerede 

bulunuyoruz; grupları adına konuşan arkadaşlarımızı ilgiyle dinledik; bendeniz de huzurunu
za, şahsım adına görüşlerimi arz etmek üzere çıkmış bulunuyorum. Bu vesileyle Sayın Başkanı 
ve Yüce Parlamentonun bütün üyelerini, değerli arkadaşlarımı saygıyla selamlıyorum efendim. 

Değerli arkadaşlarım, bir Âli Mahkemenin bütçesi üzerinde tenkit ve temenniler izhar edi
lirken, tabiî ki belli ölçüler içerisinde kalmak zarureti vardır. Onun mehabetine, bir yüksek 
mahkemenin değerine ve onun değerinin korunmasına ne kadar gayret etsek yeridir. O sebep
le, burada serd edilen bütün fikirlerin yapıcı ve her zaman faydalı olacak ölçüler içerisinde 
olması gerekir ve öyle de olmuştur. O sebeple, Sayın Başkanımın, arkadaşımızın konuşmasını, 
yukarıdan tenkit mahiyetindeki çıkışlarını tasvip etmediğimizi ve yadırgadığımızı peşinen ifa
de etmek isterim. 

Niye dokunuldu bu sözlere?.. Gerek vardı da onun için. Ben Yüksek Heyetinize şunu arz 
etmek istiyorum : Memleketimizde âli mahkemeler var; Yargıtay var, bir Danıştayımız var, bir 
Sayıştayımız var, Askerî Yargıtay var, Askerî İdare Mahkemesi var; onların da başkan ve üyele
ri var, onların bütçeleri de buraya gelecek, onlar üzerinde de konuşacağız... Belki arkadaşları
mızın çoğu, o saygın başkanlar ve üyeler hakkında bir kelime dahi etmeyeceklerdir; ama gelin 
görün ki, bir Başkanımız var ki, sınıf arkadaşım olmasına rağmen, hakkında bir şeyler söyle
mek ihtiyacını duyuyorum. 

1 

Geçen gün, hastane -rahatsızdı- kendisini ziyaret ettim, muayene olmak üzere gelmiş, geç
miş olsun dedim; oturduk dertleştik, kırk yıllık arkadaşım; Ama, çıkışlarını ve hareketlerini 
tasvip etmemek de bizim görevimizdir, buradan da, nezaket ölçüleri içerisinde bunları dile ge
tirmek de, yine bizim vazifemiz cümlesindendir. O bakımdan, söylemeden geçmek mümkün 
değil. 

Bunların aldıkları önemli hayatî kararlar var; bunlar üzerinde, buraya gelip de o başkan
lar hakkında bir şey söylemiyoruz. Ama, değerli arkadaşım öyle sözler ediyor ki, bunları gaze
telerin baş sayfalarında okuyoruz ve görüyoruz ki, bu Başkanımız, karar vermekten çok, bir 
yüksek mahkemenin başkanına yakışır şekilde kararlarıyla övülmekten, takdir edilmekten ve 
söz edilmekten çok, bir politik hava içerisinde görüşler serd ediyor ki, bunu da yadırgamak 
mümkün değil. 

Bazı önemli kadın toplantılarına ve çeşitli toplantılara katılıyor ve bu toplantılara çok en
teresan şeyler söylüyor. Kendisini nezaketle ikaz ettim, "bak kardeşim, mahkeme kadıya mülk 
değil, bunları ileri geri söylemek de çok kolay; ama yarın öyle bir duruma gelirsin ki -biz öy
le başkanlar gördük- selam verecek insanları bulmakta güçlük çekersin. Bunları yapmamak 
lazım dedim. 

Halbuki, ben öyle düşünüyorum ki, bir âli mahkemenin başkanlığına gelmek büyük bir 
talih, büyük bir fırsattır; orada o mehabete uygun, o mahkemenin kararlarının saygınlığını 
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muhafaza ederek, o kararlarından dolayı övülmek fevkalade güzel bir şey; o kararlan verip, 
o kararlan takdir eden hukuk mehafilinde takdir toplamak bir başarıdır. 

Ben hâkimleri kürsülerden konuşan insanlar olarak görüyor ve takdir ediyorum; ama yere 
inip de politika yapan hâkimleri ise tenkit etmek, herkesin görevi olmak lazım gelir. (RP sıra
larından alkışlar) Çünkü, hâkime, kürsüden konuşmak yakışır. Yoksa, toplantılara gidip de 
burada politik sözler etmek, bence ona yakışmıyor. Bunu kendisine nezaketle ifade ettim, bu
rada da sayın arkadaşımı nezaketle yâd ediyorum. Bu kabil politik yatırımlarını yarın, emekli 
olduktan sonra yapsın, politik arenada, politik bazda ve vasatta, gelsin fikirlerini söylesin, tenkit 
görsün ve rahatlıkla münakaşa konusu edilsin. Bu tavrından dolayı, bu yanlışlıktan dolayı, 
arkadaşımızın kürsüde konuşmasını yadırgadığımızı ve ilmî olacak içtihatları ve isabetli karar
ları izhar ederek, herkesin takdirlerini toplamasında isabet olduğunu da ifade ediyorum. 

Aziz arkadaşlarım, Anayasa Mahkemesinin ve Anayasanın bir tabu olduğunu kabul et
mek mümkün değil; bunu kimse söyleyemez. Demokratik bir ülkede -ki, bu demokratik ülke, 
zamanında komünist ülkelerin demokrasisine hiç benzemeyen, fikirleri hür, vicdanı hür, sözle
ri hür ve her türlü hürriyete kapısı açık olan bir ülkede- şunu tartışırsınız, bunu tartışamazsınız 
demek, o ülkede fikir hürriyetine ipotek koymaktır ve baskı yapmaktır. 

Şunu takdir ederim : Gel, her türlü fikri burada söyle; ama nezaket ölçüsü içerisinde söy
le... Yoksa, bizim burada incitecek bir tavır, bir davranış içerisinde olmamız mümkün değil, 
zaten hiçbir arkadaşımızın aklına gelmez; ama, demokrasiyi de, gerektiği zaman laik düzeni 
veya tatbikatını da burada tenkit ederiz. 

Evet, hepimiz burada laik düzen üzerine, onu muhafaza etmek üzerine yemin ettik; ama, 
bu Meclis, laik düzenin her türlü münakaşasını da yerine göre yapmalı, gereken değişikliğin 
de yapılması hususunda serbest bırakılmalı. Yoksa, bu maddeyi teklif edersin, edemezsin, şu
nu değiştirirsin, bunu değiştiremezsin şeklindeki hükümler demokrasinin evrenine yakışmaz; 
onun önceliğine, onun mehabetine, onun değerine gölge düşürülmüş olur. öyle bir sistem ge
tirmiş olursunuz ki, sizin anladığınız manada bir demokrasinin burada konuşulması mümkün 
olur; ama onun dışında hiç kimseye söz söyletmezseniz; onun adı demokrasi olmaz. 

"Niye dünyanın başka ülkelerinde yok da, sadece Fransa'da ve Türkiye'de laik bir düze
nin mevcudiyeti Anayasada yer almıştır?" diye sorarsak, biz deriz ki, "evet, benimsenmiş al
mıştır; ama yeri geldiği zaman bunun münakaşası da yapılır, bunun ilmî tartışması da yapılır 
ve neticede de, ilgili her mercide, Özellikle ilmî mehafilde bunun değeri üzerinde her türlü söz 
söylenebilir. 

Ben, bu duygular içerisinde size görüşlerimi arz etmek üzere huzurunuza geldim. 
Anayasa Mahkemesi bütçesinin, Anayasa Mahkemesinin hâkimlerine ve mensuplarına ve 

özellikle memleketimize hayırlı olmasını diliyor ve bu münasebetle Yüce Heyetinizi saygıyla 
selamlıyorum efendim. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
Başka söz isteyen? Sayın Şemsek, benden söz istemediniz. 
MUHARREM ŞEMSEK (Çorum) — Sayın Başkan, mümkünse şimdi istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, lehte konuşmak isteyen yoktu, aleyhinde Sayın Oğuz konuştular; 

ama, üzerinde size söz verelim; yalnız önceden söz isteyin de biz de ona göre hareket edelim. 
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Buyurun efendim. 
Sayın Şemsek, süreniz 10 dakika efendim. 
MUHARREM ŞEMSEK (Çorum) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin de

ğerli üyeleri; görüşülmekte olan Anayasa Mahkemesi bütçemizle ilgili kısa bir iki maruzatımı 
arz etmek üzere huzurunuzdayım, hepinize saygılar, sunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, Anayasa Mahkemesi, geçmişte, özellikle 12 Eylül öncesinde çok tar
tışma konusu yapılmış olan mahkemelerimizden birisidir, ki, şimdi hatırlıyorum, özellikle 1974 
yılında vermiş olduğu bir kararla, kamuoyunda "komünistlerin affı" diye yorumlanan ve fev-
kalade ciddî tartışmalara sebep olan, kamuoyunda, vermiş olduğu kararla dikkatleri çekmiş 
olan bir mahkememiz olarak huzura gelmişti. Daha sonraki dönemlerde de, bu şekilde kamu
oyunda tartışmalara sebep olan kararları olmuştur; ancak, sevinçle müşahede ediyor, görüyo
ruz ki, özellikle birkaç yıl önceden bu yana, Yüksek Mahkeme, kamu vicdanını tatmin edecek 
ve memleketimizin de içinde bulunduğu meselelerde, gerçekten bir anayasal organ olarak yap
ması lazım geleni yaptığını ortaya koyacak kararlar çıkarmaktadır. Mesela, bunlardan birisi, 
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün hiçbir surette tar
tışma konusu olmayacağım, mahkeme kararı haline getirerek -ki, yine Anayasanın vazgeçil
mez olarak tarif ettiği siyasî partilerimizden birisiyle ilgili olarak vermiş olduğu kararla- orta
ya koymuştur. Hepinizin hatırlayacağı ve bileceği üzere, Mahkeme bir siyasî partimizin, yap
mış olduğu faaliyetlerden dolayı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez 
bütünlüğüne karşı istikamette faaliyet gösterdiğini tespit etmiş ve Türkiye Cumhuriyeti Devle
tinin Ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olduğunu, mahkeme kararları haline getirerek, 
bunun aleyhinde faaliyet göstermesinden dolayı bir siyasi partiyi kapatmaktan da çekinmeye
cek cesaretle ve yerinde ve isabetli bir kararla meseleyi ortaya koymuştur. Bu ve bunun gibi, 
memleketimizin toplum hayatımızda zaman zaman sert tartışmalara sebep olan konularda Yük
sek Mahkemenin ülke menfaatlarını, millet menfaatlarını, devlet varlığını dikkate alan bu tür 
icraatlarının artmasını, ben, samimî olarak temenni ediyor ve diliyorum. 

Tabiî bu arada, yine bugün Anayasa Mahkememizin, gerçekten bu konuda Türkiye Cum
huriyetinin bekçiliğini yapan müesseselerimizden biri olduğu, olması lazım geldiği, özellikle, 
memleketimizin bölücülük ve terör konusundaki sıkıntısına da çare olacak karar, icraat ve dü
şüncelerini de beklediğimizi ifade etmek istiyorum. 

Son zamanlarda memleketimizde artık Türkiye'nin bölünürlüğünün tartışılabileceği dü
şüncelerinin ortaya çıktığı dönemde, Anayasa Mahkememizin, Anayasayı koruyacak olan mü
esseselerden biri olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisimizle beraber, anayasal bir kurum ola
rak, kendisini Türkiye Büyük Millet Meclisiyle, âdeta, yarışır bir noktadaymış gibi de göster
meden, Yüce Meclisin kararlarına da saygılı, Yüce Meclise de saygılı tutum ve davranış içinde 
hareket ederek, bu hassasiyetini yürütmesini temenni ediyor ve Yüce Heyetinize saygılar su
nuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şemsek. \ 
Sayın milletvekilleri, Anayasa Mahkemesinin 1994 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı üze

rindeki müzakereler bitmiştir. 
Bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler. Kabul etmeyenler... Bö

lümlere geçilmesi kabul edilmiştir. 
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Bölümleri okutuyorum : 

/. — Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 1994 Malî Yılı Bütçesi 

A — CETVELİ 
Program 
Kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 19 007 000 000 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Cetvelde gösterilen değişikliğin aşağıdaki gerekçeyle kabulünü arz ve teklif ederiz. 

Akın Gönen Ercan Karakaş İhsan Saraçlar 
Manisa İstanbul Samsun 

Vefa Tanır İrfan Gürpınar 
Konya Kırklareli 

Gerekçe : Anayasa Mahkemesi Başkanlığı bütçesinde 111-01-2-002-600 tertibi açılarak 
. "600-Makine Teçhizat ve taşıt Alımları" harcama kalemine, Anayasa Mahkemesi Binasında 

yeni alınması ve tesisi zorunlu olan asansör için yukarıdaki aktarmanın yapılmasına ihtiyaç 
duyulmuştur. 

Program 101, alt program 02, ödenek türü 1, faaliyet proje 001, harcama kalemi 100, dü
şülmesi önerileri miktar 3 milyar Türk Lirası. , 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Prensip ola

rak katılıyoruz; ancak, yeterli çoğunluğumuz olmadığından, usulen katılamıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon aslında katılmak istiyor; ama, çoğunluğu yok, onun için katılmıyor. 
Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

miştir. 
Program kodu 101'i yapılan değişiklikle tekrar okutup oylarınıza sunacağım. 

Program 
Kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 16 007 000 000 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 İnceleme ve Yargı Hizmetleri 14 060 000 000 

BAŞKAN — önerge vardır, okutuyorum : 
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Eklenen : 
Alt ödenek Faaliyet Harcama Önerilen 

Program Program Türü Proje Kalemi Miktarı 

111 01 2 002 600 3 000 000 000 
BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Prensip ola

rak katılıyoruz, ancak deminki gerekçeye göre katılamıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ALÎ ŞEVKİ EREK (Tokat) — Deminki önergenin devamıdır, katı

lıyoruz. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öner

ge kabul edilmiştir. 
Program lll ' i eklenen rakamla birlikte tekrar okutuyoryum. 
Prog. Kodu Açıklama Lira 

111 İnceleme ve Yargı Hizmetleri 17 060 000 000 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 . Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Taransferler 350 000 000 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 33 417 000 000 
BAŞKAN — Toplamı oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Anayasa Mahkemesinin 1994 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul 

edilmiştir. 
2. —Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Anayasa Mahkemesi Başkanlığının 1992 malî yılı kesinhesabının bölümleri

ne geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Daha önce alınan karar gereğince genel toplamı okutuyorum : 

A — CETVELİ 
Genel ödenek Toplam İptal Edilen ödenek Dışı Ertesi yıla dev-

Toplam Harcama ödenek Harcama rolunan ödenek 

TOPLAM 17 415 100 000 16 347 955 000 1485 878 000 442 133 000 23 400 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 1992 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Böylece, Anayasa Mahkememizin 1994 malî yılı bütçesiyle, 1992 malî yılı kesinhesabı ka

bul edilerek yasalaşmıştır. Ülkemize, milletimize, Anayasa Mahkemesi camiamıza hayırlı ve uğur
lu olmasını diliyorum. 

Değerli milletvekilleri, bugünkü program tamamlanmıştır. Programda yer alan kuruluş
ların bütçe ve kesinhesaplarını görüşmek için, 10 Aralık 1993 Cuma günü saat 10.00'da top
lanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.27 

' -. o — — • • ; — 
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V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
I. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un Eskişehir-Porsuk Çayında kirlenmeye kar

şı alınması gereken tedbirlere ilişkin Başbakandan sorusu ve Çevre Bakanı Rıza Akçalı 'nın ya
zılı cevabı (7/2364) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırıl

ması hususunda gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Hüseyin Aksoy 
Eskişehir 

Soru : 1. Kütahya İlindeki Azot, Kumaş, Şeker Fabrikaları ile Kütahya Belediyesinin atık 
sulan zaman zaman arıtma tesislerini devre dışı bırakarak doğrudan Eskişehir İlimizin, kul
lanma suyunu temin ettiği Porsuk Çayına verilmektedir. 

Suların biyolojik ve kimyasal kirlenmesi neticesinde Eskişehir ve Porsuk Çayı güzergâhın-
daki vatandaşların sağlığını da tehdit etmektedir. 

Dünyada ve Türkiyemizde çevre sağlığının önem kazandığı günümüzde yukarıda sözko-
nusu edilen kuruluşlarca ne gibi tedbirler alınmış ve alınacaktır? 

T. C. 
Çevre Bakanlığı 

Çevre Kirliliğini önleme ve Kontrol 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.19.0.ÇKÖ.0.06.00.00/2706-8521 8.12.1993 
Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : a) Eskişehir Milletvekili Sayın Hüseyin Aksoy'un Porsuk Çayı Kirliliği ve alınan 

tedbirlerle ilgili Başbakanımız Sayın Tansu Çiller'e yönelttiği yazılı soru önergesi. 
b) Başkanlığınızca Başbakanlığa gönderilen 16.11.1993 gün ve A.01.0.GNS. 

0.10.00.02-7/2364-6441/28335 sayılı yazınız. 
c) Başbakanlığın 22.11.1993 gün ve B.02.0.KKG/106-4325/6283 sayılı yazısı'. 
Eskişehir Milletvekili Sayın Hüseyin Aksoy'un, Kütahya ilindeki bazı tesisler ile Kütahya 

Belediyesi kanalizasyon tesisleri arıtma sistemlerinin zaman zaman devre dışı bırakılması so
nucu Porsuk Çayında meydana gelen kirlenmenin önlenmesi için alınan ve alınacak tedbirler 
hakkında Sayın Başbakanımıza yönelttiği ilgi (a) yazılı soru önergesi, ilgi (b) yazınızla Başba
kanlığa gönderilmiştir. 

Başbakanlıktan alınan ilgi (c) yazıda Sayın Başbakanımızın bu önergeye kendileri adına 
tarafımdan cevap verilmesini tensip ettikleri bildirilmektedir. 

Eskişehir ili içme ve kullanma suyu kaynağı olan Porsuk Çayı, başta Kütahya İli şehir ka
nalizasyon atıkları ve Kütahya Azot Sanayi Fabrikaları atıkları olmak üzere yörede faaliyet gös
teren çeşitli tesislerin atık sularının arıtılmadan deşarjı nedeniyle uzun yıllardır kirlilik baskını 
altında kalmıştır. 
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Porsuk Çayındaki kirliliğin önlenmesi için son yıllarda bir dizi çalışmalar başlatılmış, uzun 
ve kısa vadeli tedbirler alınarak uygulamaya konulmuştur. Yapılan ve devam eden çalışmalar 
aşağıda belirtilmiştir; 

1. Kütahya Belediyesi Şehir Kanalizasyonu ve Pissu Arıtma Tesisi : 
Porsuk Çayı'na kirlilik veren en önemli kaynaklardan birisi Kütahya şehir kanalizasyon 

atıklarıdır. Kütahya Belediyesi Şehir Kanalizasyon ve Pissu Arıtma Tesisleri tiler Bankasınca 
tamamlanarak 1992 yılı Haziran ayında geçici kabulü yapılmıştır. Geçen süre içinde, gerek ba
kanlığımız elemanlarınca yerinde yapılan denetimler gerekse basm-yayın organlarınca yer alan 
haberler ve tarafımıza iletilen şikâyetlerde arıtma tesislerinin zaman zaman çalıştırılmadığı ve
ya düşük kapasite ile çalıştırıldığı tespit edilmiştir. Buna gerekçe olarak, arıtma tesisleri işlet
me maliyetlerinin yüksek olduğu ve belediye imkânlarının yetersiz olduğu gösterilmiştir. 

Yurdumuzda maddî imkânların yetersizliği nedeniyle belediyelerimizin çevre hizmetlerine 
fazla kaynak ayıramadıkları bilinen bir gerçektir. Bu gerçekten hareketle 2464 sayılı Belediye 
Gelirleri Kanunu 44 üncü maddesine getirilen Ek : 12 nci fıkra ile Belediyelere katı atıklar dı
şında atıksular içinde çevre temizlik vergisi tahsilatı imkânı verilmiştir. Ayrıca Hükümetimizce 
Yerel Yönetimlere çevre hizmetlerinde daha fazla imkân ve sorumluluk getirecek reform niteli
ğindeki çalışmalar sürdürülmektedir. 

Kütahya Belediyesi arıtma tesislerinin tam kapasite ile sürekli çalıştırılmasının sağlanması 
amacıyla Bakanlığınızca bugüne kadar çeşitli girişimlerde bulunulmuştur. En son olarak 15 
Kasım 1993 gün ve 7872 sayılı yazımızla Kütahya Belediyesi, Kütahya Valiliği ve İçişleri Bakan
lığı bu yönde uyarılmıştır. 

2. Kütahya Gübre Sanayii A.Ş. Fabrikaları 
Gübre fabrikaları atık sularının arıtılmadan Porsuk Çayılna deşarjı önemli miktarda kir

liliğe neden olmaktadır. Fabrikalar eski teknoloji ile kurulduğundan (1950 ve 1960 yıllarında) 
arıtma tesisleri bulunmamakta ve fazla miktarda atıksu deşarj etmektedir. 

Kısa vadeli çözüm olarak Bakanlığımız önerisiyle Azot Fabrikaları Amonyum Sülfat ve 
II. Gaz Amonyak üniteleri .kapatılmış ve böylelikle Porsuk Çayı'na deşarj edilen atıksu mikta
rı önemli ölçüde azıltılmıştır. Uzun vadede ise ilgili Genel Müdürlük ile Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığından arıtma tesislerinin kuruluş çalışmalarının başlatılması istenmiştir. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınan 2 Kasım 1993 tarihli cevabi yazıda TÜGSAŞ Ge
nel Müdürlüğünce arıtma tesisleri kurulması ile ilgili yapılan etüt çalışmaları sonucunda; 

Tesislerin rehabilitasyonu ile birlikte arıtım sisteminin kurulması için toplam 59-62,5 mil
yon dolar tutarında yatırıma ihtiyaç olduğu ve yapılan değerlendirmeye göre tesislerin mevcut 
haliyle 3-5 yıl daha üretime devam edebileceği bu süre sonunda üretimin tamamen duracağı, 
söz konusu ünitelerin yeniden kurulması için ise 53-60 milyon dolar civarında yatırıma ihtiyaç 
olduğunun tespit edildiği, bu nedenle iki fabrikanın arıtma tesislerine eşdeğer miktardaki bir 
yatırımla modern teknolojiye sahip çevreyi kirletmeyen yeni iki fabrikanın kurulmasının daha 
uygun görüldüğü belirtilerek, konunun 1994 yılı Revize Yatırım Programına alınması için çaba 
gösterildiği bildirilmektidir. 

Gelişmeler Bakanlığımızca sürekli takip edilmektedir. 
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3. Kütahya Şeker Fabrikası 
Bakanlığım elemanlarınca yerinde yapılan denetimlerde, Şeker Fabrikası atıksu arıtma te

sislerinin mevcut olduğu ancak özellikle kampanya dönemlerinde bu tesislerin yetersiz kaldığı 
tespit edilmiştir. 

Fabrika yetkililerinden arıtma sistemlerinin yeterli hale getirilmesi yanında, atıksuların geri 
kazanılarak tekrar kullanılmasına imkân verecek çalışmaların başlatılması istenmiştir. Ayrıca 
Kütahya Valiliğine fabrika arıtma tesislerinin sürekli denetlenmesi için talimat verilmiştir. 

Bakanlığımız, Porsuk Çayındaki kirliliğin önlenmesi amacıyla yukarı da belirtilen çalış
malara ek olarak konuya havza boyutunda çözüm getirecek bilimsel çalışmaları da başlatmış
tır. Bakanlığım 1993 Yatırım Programında yer alan "Nehir Yönetimi modeli oluşturma etüdü 
projesi" İstanbul Teknik Üniversitesi ile işbirliği yapılarak sürdürülmektedir. Projede pilot bölge 
olarak porsuk çayı seçilmiştir. Proje sonuçlandığında, proje verilerinin tatbikata geçirilmesi 
için gerekenler yapılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Rıza Akçalı 

Çevre Bakanı 

2. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, taş ocaklarının çevreye verdiği zararlara 
ilişkin sorusu ve Çevre Bakanı Rıza Akçalı *nm yazılı cevabı (7/3146) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Çevre Bakanı Sayın Rıza akçalı tarafından yazılı olarak cevaplan

dırılması için gerekli işlemlerin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 
Mehmet Sevigen 

tstanbul 

Bilindiği gibi taşocakları Osmanlı döneminde çıkarılmış olan "Taşocakları Nizamname
si "ne göre işletilmekte, çıkarılan yasa ile bunların düzenlenmesi ve gelirlerinin toplanması ti 
özel idarelerine bırakılmıştır. Kanuni düzenleme eksikliğinin ötesinde, ocaklar giderek yerle
şim birimleri içinde kaldıkları için başlıbaşına sorun olmuşlardır. Ocakların yerleşim birimleri 
içinde olması insan sağlığı, çevre ve kent yaşamı bakımından tehlike oluşturmaktadır. 

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Gaziosmanpaşa ilçesi sınırları içindeki Cebeci semtinde 
bulunan bir taşocağı m n işletilmesindeki dikkatsizlik ve denetimsizlik sonucu bir çocuk yaşa
mını yitirmiştir. İlkokul alanına çok yakın bulunan bu ocak, çocukların ve çevre halkının ha
yatını tehlikeye sokmakta, yapılan harf iyat sonucunda 500 metre uçurum yerleşim alanının or
ta yerinde durmaktadır. Ocaktan çıkarılan taşların yıkanması sonucu zararlı atıklar, içme ve 
kullanma suyu elde edilen Alibeyköy barajını kirletmektedir. 

Ayrıca ocaklann işletilmesi sonucu ortaya çıkan zararlı maddeler, yakında bulunan or
manlık alanı da tahrip etmektedir. 

Gerek insan yaşamının tehlikeye atan gerekse çevreye, doğal bitki örtüsüne önemli zarar
lar veren bu ocakların kapatılması için girişimde bulundunuz mu? Bulunmadımzsa böyle bir 
mücadeleyi ne zaman başlatacak siniz? Çevre Kanununun size verdiği yetkileri kullanarak, çev
renin tahrip edilmesinin önüne geçmeyi düşünüyor musunuz? 
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T. C. . • ' • 
Çevre Bakanlığı 

Çevre Kirliliğini önleme ve Kontrol 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.190.ÇKÖ.007.0001/2705-8513 8.12.1993 
Konu : Gaziosmanpaşa-Cebeci semtindeki taşocaklarının çevreye verdiği zararların ön

lenmesi Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Daire Başkanlığının 

17 Kasım 1993 tarih ve A.Ol.O.GNS.Ö.10.00.02-7/3146-7334/29663 sayılı yazısı. 
tlgi yazınızda, İstanbul ili Gaziosmanpaşa ilçesi sınırları içinde Cebeci semtindeki taşo

caklarının çevreye verdiği zararların önlenmesi için Bakanlığımızın şimdiye kadar almış oldu
ğu tedbirler hakkında bilgi talep edilerek çevre kirliliğini önlemek için mücadelenin ne zaman 
başlatılacağı sorulmaktadır. 

Bakanlığımız, 28 Haziran 1993 tarih ve B.190.ÇKG.011.0002-109-4128 sayılı yazısı ile, Ga
ziosmanpaşa Cebeci semtinde bulunan taşocakları ve diğer tesislerin çevreye verdiği zararların 
önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması hususunu İstanbul Valiliği'ne bildirilmiştir. 

Sözkonusu yazımıza istinaden İstanbul İl Çevre Müdürlüğü elemanlarınca 19.9.1993 ile 
22.9.1993 tarihleri arasında Cebeci semtinde 19 (Ondokuz) adet taşocağı, 1 (Bir) adet kireç 
ocağı, 3 (Üç) adet Asfalt Plent Şantiyesi ile 15 (Onbeş) adet hayvan besi mandırası ve civarın
daki ikâmetgâhlardan çevreye verilen atıklar 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna istinaden 
çıkarılan yönetmelikler çerçevesinde denetlenmiştir. Denetleme sonucunda taşocaklarının bir 
kısmının Maden Kanununa göre, diğerlerinin ise İl özel İdaresinden alınan ruhsatlara göre 
işletme faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, emisyon izinlerini ve su kirliliğini 
önleyici tedbirlerin alınması için ilgili işletmelere 1 (Bir) aylık süre tanınmıştır. 

Bir aylık süre sonunda taşocaklarında yapılan ikinci denetimde, ince agrega (mıcır) yıka
ması yapan konkasör işletmelerinden çıkan atık suyu dinlendirmek ve çökeltmek amacıyla se
dimantasyon havuzlarının kademeli olarak işletmeye açıldığı görülmüştür. Sedimantasyon ha
vuzlarında dinlendirilen atık su içindeki askıda katı madde çökeltilmekte ve bu havuzların en 
son kademesinde çıkan su yıkama ve diğer işletme amaçları için tekrar kullanılmaktadır. Sedi
mantasyon havuzlarından taşan suyun ise ocağın tabanında tutulduğu tespit edilmiştir. İşlet
melerde, yıkamada kullanılan suyun sedimantasyon havuzlarında dinlendirileceği ve havuzlar
dan taşan suyun hiçbir zaman Cebeci Deresine verilmeyeceği hususunda taahhütname alın
mıştır. Ayrıca yıkama yapmayan konkasör işletmelerinde yıkama yapmayacaklarına, şayet yı
kama yapmaları durumunda ise atık sularını Cebeci Deresine vermeyeceklerine dair taahhüt
name alınmıştır. Yukarıda anılan işletmelerin taahhütlerini yerine getirip getirmediklerini te
spit etmek amacıyla İl Çevre Müdürlüğümüz elemanlarınca periyodik denetimler sürecektir. 

Taşocaklarından taş çıkarılması, kırılması ve yığma malzemesinin depolanması sırasında 
Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinde verilen hava kalitesi emisyon 
sınır değerlerinin sağlanması gerekmektedir. Birinci denetimde, bazı İşletmelerde toz emisyon
larını azaltıcı tedbirlerin eksik olduğu saptanmıştır. İkinci denetimde ise, bu işletmelerin pri-
mer ve sekonder kırıcılarının kırma odalarında (Crushing Chamber) yağmurlama amacıyla 
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fıskiyelerin çalışır duruma getirildiği tespit edilmiştir. Bu çevçevede kırıcılardan kaynaklanan 
toz emisyonlarının kontrol altına alınması kısmen sağlanmıştır. 

Taşocaklarının tamamında patlayıcı maddenin depodan alınıp, patlatma yapılıncaya ka
dar olan sürede ikaz edici sirenlerin çalışır durumda olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, birinci 
denetimden sonra patlayıcı madde alma ve kullanma ruhsatları iptal edilmiş olan taşocağı iş
letmelerinin faaliyette bulunmamaları nedeniyle ikinci denetimleri yapılamamıştır. 

Cebeci Deresini kirleten İstanbul Büyek Şehir Belediyesine ait Habibler Asfalt Plenti iş
letmesi hakkında yapılan uyarıya rağmen, faaliyetini sürdürmesi nedeniyle Çevre Kanununa 
göre önce para cezası, daha sonra ise faaliyetten men edilmesi için ilgililere bildirim yapılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Rıza Akçalı 
Çevre Bakanı 

3. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven 'in, Bilecik Köy Hizmetleri Müdürlüğü geçici işçi
lerinin başka kuruluşlarda çalıştırıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakam Abdülbaki 
Ataç'm yazılı cevabı (7/3176) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa Çiloğlu tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Bilecik ilinde Köy Hizmetleri ti Müdürlüğüne geçici işçi olarak alınan elemanlar neden 
başka kurum ve kuruluşlarda çalıştırılmaktadır? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : B.02.0.012/444-009 8.12.1993 

Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 19.11.1993 gün ve 3176-7415/29987 sayılı yazınız. 

Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in Bilecik Köy Hizmetleri ÎI Müdürlüğü geçici 
işçilerinin başka kuruluşlarda çalıştırılmasına dair soru önergesi Bakanlığım Köy Hizmetleri 
Genel Müdürlüğünce incelenmiştir. 

Sosyal Sigortalar Kurumu Bilecik Sigorta Müdürlüğünün 15.9.1993 gün ve 20965 sayılı 
yazısı ile personel sıkıntısı hat safhada olduğu belirtilerek, Sigortalıların şikayet ve sızlanmala
rını hafifletebilmek için Köy Hizmetleri Bilecik îl Müdürlüğü emrinde çalışan 5 (Beş) persone
lin Sigorta Müdürlüğünde görevlendirilmesi Valilikten istenilmiş olup, Bilecik Valiliğinin 
15.9.1993 tarihli Olur'u ile görevlendirilmeleri uygın görüldüğünden 15 gün süre ile 5 (Beş) per
sonelimiz SSK Bilecik Müdürlüğünde görevlendirilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Abdülbaki Ataç 
Devlet Bakanı 

— 131 — 



T.B.M.M. B:39 9 .12 .1993 0 : 3 

4.— Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Osmaeli-Selimiye Köyü merasının kum 
ocağı yapıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı 
(7/3180) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa Çiloğlu tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını arz ederim. 

. Mehmet Seven 
Bilecik 

Bilecik ili Osmaneli ilçesi Selimiye köyü hudutlarında bulunan köy merasının bir firmaya c kum ocağı olarak verilmesi bu bölgenin yok olmasına sebebiyet vermekte ve köy halkını aşırı 
derecede rahatsız etmektedir. Köy halkının defalarca Vali bey'e başvurularına rağmen hiç bir 
sonuç alınamamıştır. 

Acaba Vali bey köy halkının yanındamı, yoksa kum ocağı işletmesinin yanında mıdır? 

T.C. . 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : B.02.0012/441-009 8.12.1993 
Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 19.11.1993 gün ve 3180-7419/29991 sayılı yazınız. 
Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in Bilecik-Osmaneli-Selimiye Köyü Merasının kum 

ocağı yapıldığı iddialarına dair soru önergesi Bakanlığım Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğün
ce incelenmiştir. 

1. Sözü edilen mera Selimiye Köyü pafta 10, parsel 1882 Kavakdere mevkiinde olup ta
mamı 142 200 m* dir. 

2. 1 856 m1 alana köy tüzel kişiliğinin müracaatı üzerine 14.11.1989 tarihinde S yıllığına 
kum ocağı olarak, ti özel İdaresince ruhsat verilmiş ve bu ruhsat 5.4.1993 tarihinde yenilenmiştir. 

3. 1 856 m"nin dışında kalan kısım ise, köy muhtarlığının 8.4.1992 tarih ve 1992/4 sayılı 
kararı ile Fevzi Eski, Mehmet Aydoğan ve Hüseyin özer isimli şahıslara kum ocağı olarak ki
ralanmış olup, halen mezkûr şahıslarca kum ocağı olarak işletilmektedir. 

4. Bu mera ile ilgili olarak köy halkının kuruluşumuza herhangi bir müracaatlarının ol
madığı ve sözü edilen meranın adı geçen şahıslara kiraya verilmesine dair herhangi bir talebin
de olmadığı tespit edilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Abdülbaki Ataç 
Devlet Bakanı 

5. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Adana-Saimbeyli-Himmetli Kö
yünün köprü ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/3186) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda sunulan sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
laletlerinizi arz ederim. 

Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 

Adana ili Saimbeyli ilçesi Himmetli köyünün 150 hanesine ulaşımı sağlayacak Göksu ır
mağı üzerine bir köprü yapılmamakta ve her seçim öncesi oy pazarlığı yapılmaktadır. 

Soru : 1946'dan bu yana daima iyinetle oy veren bu köyhalkı ne zaman köprüye kavuşacak? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : B.02.0.012/446-009 8.12.1993 

Konu : Soru Önergesi 

,;. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 19.11.1993 gün ve 3186-7428/30001 sayılı yazınız. 

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ahmet Dökülmez'in Adana-Saimbeyli-Himmetli Kö
yünün köprü ihtiyaana dair Soru önergesi Bakanlığım Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 
incelenmiştir. 

Söz konusu köyden geçen Göksu ırmağı üzerinde 1 adet betonarme 1 adet yaya geçişini 
sağlayan asma köprü ve Himmetli Köyü Değirmenciuşağı grup yolu üzerinde de 2 adet beto
narme köprü bulunmaktadır. 

1993 yılı etüd proje programmında yeralan talep edilen köprü ise iki mahalle arasındaki 
geçişi sağlamak için olup, mahallenin çok sarp ve dağınık olması nedeniyle yaya köprüsüne 
dönüştürülmüştür. Ayrıca şu anda yaya geçişini sağlayan bir asma köprü mevcuttur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Abdülbaki Ataç 
Devlet Bakanı 

6. —Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, güreş sporunda uygulanan karakucak projesine 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Şükrü Erdem'in yazılı cevabı (7/3210) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Şükrü Erdem tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını saygılarımla arz ederim. 

27.10.1993 

Zeki Ünal 
Karaman 

1988'de uygulanmaya başlanan "Karakucak Projesi" güreşimizin kaynağını teşkil eden 
karakucak güreşçilerini minder güreşine kazandırmak ve güreşimizin alt yapısını oluşturmak 
amacıyla uygulanmaya başlanmıştı. Bu amaca yönelik halen dokuz Güreş Eğitim Merkezi ve 
dört Güreş Okulu faaliyet göstermektedir. 1993 Hâziran'ında güreş eğitim merkezlerine öğrenci 
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alımı durdurulmuştur. Sistemsizlik ve disiplinsizlik yüzünden beslenme kampı ve modern bir 
hapishane haline gelen güreş eğitim merkezleri hiçbir fonksiyon icra etmemekte ve buralarda 
gayri ahlaki fiiller gittikçe artmaktadır. 

Sorularım şunlardır : 
1. Bu proje kapsamındaki güreş eğitim merkezlerine ve güreş okullarına toplam ne ka

dar harcama yapılmıştır? 
2. Buradan mezun olanlar nerelerde istihdam edilmektedir? istihdam edilmeyenlerin is

tihdamı için ne gibi projeleriniz mevcuttur? 
3. Karakucak projesinin kuruluş amacına ulaşması ve bu güreş okullarının, güreş eğitim 

merkezlerinin ıslah edilmesi için neler yapmayı tasarlıyorsunuz? 

T,C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : B.02.0.015.0.00.00.00-08/02234 9.12.1993 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 19.11.1993 tarih ve A.0İ.0.GNS.0.10.00.02-71/3210 7482/30174 sayılı yazınız. 
ilgide kayıtlı yazınız ile Bakanlığıma intikal eden Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın yazılı 

soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 
Gereğini arz ederim. 

Şükrü Erdem 
Devlet Bakanı 

Soru : Karakucak Projesi kapsamındaki Güreş Eğitim Merkezlerine ve Güreş Okullarına 
toplam ne kadar harcama yapılmıştır? 

Gevap : Halen 13 ilimizde Sporcu Eğitim Merkezi bulunmakta olup, bu merkezler şunlar
dır : 

Ağrı (Atletizm Eğitim Merkezi) 
Amasya (Güreş Eğitim Merkezi) 
Afyon (Güreş Eğitim Merkezi) 
Çorum (Güreş Eğitim Merkezi) 
Denizli (Güreş Eğitim Merkezi) 
Çankırı (Güreş-Atletizm Sporcu Eğitim Merkezi) 
Konya (Güreş-Cimnastik Sporcu Eğitim Merkezi) 
Bolu (Güreş-Cimnastik Sporcu Eğitim Merkezi) 
Tokat (Güreş Eğitim Merkezi) 
Sivas ^ (Pamukpınar Güreş Eğitim Merkezi) 
Kahramanmaraş (Güreş Eğitim Merkezi 
Yozgat (Güreş Eğitim Merkezi 
Edirne (Cimnastik Eğitim Merkezi) 
Görüleceği üzere Güreş Eğitim Merkezi 11 ilde mevcuttur. 
Ata Sporumuz Güreşin layık olduğu düzeye çıkarılması ve ülkemizin uluslararası güreş 

müsabakalarında eski başarılarının tekrar sağlanabilmesi amacıyla hazırlanan ve 1988 yılında 
uygulamaya konulan Karakucak Projesi her yıl aralıksız olarak uygulanmaktadır. 
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1993 yılı uygulaması 76 il düzeyinde gerçekleştirilmiş olup, 1-30 1993 tarihlerinde ilkokul 
mezunu 1980-81-82 doğumlular arasında il ve ilçe seçme müsabakaları yapılmıştır. 

tilerinde birinci olanlar 12-13 Haziran 1993 tarihlerinde 6 grup merkezinde (Kütahya, De
nizli, Çankırı, Tokat, Malatya ve Erzurum) müsabakalar yapılmış ilk 3 dereceye giren öğrenci
ler 18-28 Ağustos 1993 tarihlerinde Yozgat'da Güreş Federasyonunun Eğitim ve Teknik Kurulu 
tarafından performans, yetenek, metrik, kronometrik testlerden geçirilerek başarılı olan 52 öğ
renci değişik Güreş Eğitim Merkezlerinde yerleştirilmiştir. 

Halen bu merkezlerde 740 civarında orta dereceli okullarda okuyan öğrenci sporcu bu
lunmaktadır. 

Bu öğrenciler normal liselerde okumakta, iaşe ve ibateleri teşkilatımız tarafından karşı
lanmaktadır. Sportif çalışmalarını merkezlere ait tesislerde antrenörler nezaretinde sürdür
mektedir. 

"Bu merkezlerin harcamaları ilgili ti Müdürlükleri bütçelerinden yapılmakta olup, 13 eği
tim merkezinin harcamaları için 1993 yılı bütçesi tolam 5 milyar liradır. 

Bu harcamalara tesislerin inşası, bakım ve onarımı dahil değildir. Sadece iaşe, kılık, kıya
fet ve eğitim, öğretim masrafları yer almaktadır. 

1994 yılı için Merkezlere 12 Milyar liralık bir ödenek tahsisi sağlanmıştır. 
Ayrıca, ti Başkanlıklarının bütçelerinden gereken ilaveler sağlanmaktadır. 
Netice itibariyle ti Başkanlıklarından verilen bilgiler değerlendirilerek toplam harcama 2 

milyara yaklaşmıştır. 
Ayrıca, soru önergesinde ifade edilen biçimde gayri ahlaki bir durum Bakanlığımca istih

bar olunmamuştır. 

Soju : Güreş Eğitim Merkezleri ve Güreş Okullarından mezun olanlar nerelerde istihdam 
edilmektedir? İstihdam edilmeyenlerin istihdamı için ne gibi projeleriniz mevcuttur? 

Cevap : Sporcu Eğitim Merkezlerinde öğrenci sprocu olarak bulunan çocuk ve gençlerin 
okullarından mezun olduktan sonra istihdamları teşkilatımızın yükümlülüğü ve taahhüdü al
tında bulunmamaktadır. 

Başarılı güreşçiler kulüplere kanalize edilmekte, liseyi bitirenler de üniversite sınavların
daki aldıkları puanlara göre kendileri eğitimleri ile ilgili kararı vermektedir. 

Teşkilat olarak Sporcu Eğitim Merkezlerinin kurulmasında yetenekli çocuk ve gençleri bulup 
Türk sporuna kazandırmak, amaçlanmıştır. 

Soru : Karakucak Projesinin kuruluş amacına ulaşması ve bu Güreş Okullarının, Güreş 
Eğitim Merkezlerinin ıslah edilmesi için neler yapmayı tasarlıyorsunuz? 

Cevap : Karakucak Projesi Güreş Federasyonu Başkanlığının bir projesidir. Ancak, spor
cu öğrencilerin merkezlere alınmasında en yetenekli olanının seçilmesi için yeni sınav sistemi 
geliştirilmiştir. 

önce öğrenciler genel sağlık kontrolü, spora olan genel yeteneğini ölçen testlerden geçiril
mekte daha sonra spor dalına ait testler sonucu en iyi puan değerleri elde eden öğrenci sporcu
lar merkezlere kabul edilmektedir. 
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Merkezler teşkilatımızca sürekli denetlenmekte, başarısız, disiplin hükmüne uymayan öğ
rencilerin Merkez Disiplin Kurulu'nun teklifi Genel Müdürlük onayı ile Merkezle ilişikleri ke
silmektedir. 

Sporcu Eğitim Merkezlerinin çalışma esas ve usullerini düzenleyen Yönetmelik hazırlan
mış olup, Genel Müdürlük Merkez Danışma Kurulundan çıkmıştır. Sayıştay ve Maliye'nin gö
rüşlerine sunulmuştur. En kısa zamanda Resmî Gazete'de yayımlanacaktır. 

Genel Müdürlük bünyesinde eğitim ve öğretimi de kapsayan "Güreş Okulu" adı altında 
okul mevcut değildir. 

7. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'w, Hacca gidenlerden alman konut fonuna iliş
kin sorusu ve Maliye Bakam İsmet Attila'nın yazılı cevabı (7/3211) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın sayın Maliye Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
talep etmekteyim. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Şaban Bayrak 

Kayseri 

Bilindiği gibi; 
Yurt dışına çeşitli spor müsabakalarını izlemeye giden vatandaşlarımızdan 100 Dolarlık 

Konut Fonu alınmazken, dinî ibadetleri için Hac'ca giden Müslüman hacılardan 100 Dolarlık 
Konut Fonu alınmaktadır. 

1. 1991-1992 ve 1993 yıllarında Hac'ca giden Müslümanlardan ne kadar Konut Fonu alınmış 
ve bu yolla bütçeye ne kadar gelir sağlanmıştır? 

2. İşletme Vergisine tabiî olan esnaflardan Hac'ca gidip gelenlerden Bakanlığınızca "Bu 
parayı nereden aldın" soruları neticesinde, ceza veya ilave vergi olarak para alınmaktadır. Bu 
yolla kimlerden (Adı soyadı belirtilerek) ne kadar para alınmıştır? 

3. Bu uygulamanın başladığı tarihten günümüze kadar bütçeye ne kadar ek gelir sağlan
mıştır? 

T , C . 
Maliye Bakanlığı 

Gelirler Genel Müdürlüğü 9.12.1993 
Sayı : B.07.0.GEL.0.23/2301-63-77706 ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Kanunlar Kararlar Müdürlüğü'nün 19.11.1993 

gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3211-7483/301175 sayılı yazısı. 
Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmak üzere, Kayseri Milletvekili Sayın Şaban Bayrak 

tarafından sorulan ilgi yazıda belirtilen sorulara ilişkin cevaplarımız aşağıda sunulmuştur. 
Bilindiği üzere, hac'ca bir kez gidilmesi esas olup, ilk kez hac seyahatine gidenlerden ko

nut fonu alınmamaktadır. 

— 136 -



T.B.M.M. . B : 39 9 . 12 . 1993 0 : 3 

Konut fonu ile ilgili tahsilatta, kişinin hangi amaçla yurtdışına gittiği belirtilmediğinden 
2 nci veya daha fazla kez hac amacıyla yurtdışına gidenlerin ödedikleri konut fonu tutarının 
saptanması mümkün bulunmamaktadır. 

öte yandan, 1.1.1983 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, 2772 sayılı Kanunun 15 
inci maddesi ile 1993 sayılı gelir Vergisi Kanununa "Hayat Standardı Esası" başlığı altında 
mükerrer 116 ncı madde eklenmiştir. 3689 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile de 1.1.1990-21.12.1999 
tarihleri arasında uygulanacak hayat standardı esası bakımından ise anılan Kanuna geçici 35 
inci madde getirilmiştir. 

Buna göre, işletme veya bilanço esasında defter tutan tacir ile serbest meslek kazancı def
teri tutan serbest meslek erbabı, gerçek usulde vergilendirilmekte olup, belirtilen kimselerin 
beyanlarının oto kont rol yoluyla değerlendirilmesi gereken hususlardan birisi de "Hayat Stan
dardı Esası" olmaktadır. Belirtilen kimseler, işaret edilen hüküm gereğince, ilgili yıllar itiba
riyle, ortaya konulan temel ve (varsa) ilave göstergelerin toplamından az olmamak üzere, gelir 
vergisi tarhiyatına muhatap olmaktadırlar. 

tlave göstergelirin 6 ncı sırasına göre; turistik amaçlı yurtdışı seyahatlerde, seyahate katı
lan mükellefin kendisi, eşi, çocukları ve bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilerden her birisi
nin her seyahati için ilave gösterge tutarı kadar meblağı vergi tarhına esas olan vergi matrahına 
dahil edilir. Söz konusu ilave göstergeler, halen; birinci derecede öncelikli illerde 8 600 000 lira, 
ikinci derecede öncelikli illerde 10 400 000 lira ve bunların dışında kalan illerde ise 17 300 000 
lira olarak uygulanmaktadır. 

Hac'ca gidişlerin, ilave gösterge uygulamasından istisna veya muaf tutulacağına dair bir 
hüküm mevcut değildir. Sözü edilen hüküm karşısında, işaret edilen kişilere ilave gösterge uy
gulaması yapılmaması, yürütmelerdeki eşitlik ve adelet prensibini zedeleyecek mahiyette olacaktır. 

Belirtilen manada uygulamaya muhatap olanlar ile bunlardan tahsil edilen gelir vergisini 
gösterir bilgiler bulunmamaktadır. Bu gibi kimselerin söz konusu vergileri, gerçek usulde ver
gilendirilen ticaret ve serbest meslek erbabına ait genel gelir vergisi tahakkuk ve tahsilatı içinde 
bulunmaktadır. 

Bilgilerini arz ederim. r) 

tsmet Attila 
Maliye Bakanı 

8. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş'a bağlı bazı yerle
şim birimlerindeki din görevlisi açığı ve cami inşaatlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ab-
dülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/3214) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 

ederim. 
Hasan Dikici 

Kahramanmaraş 

— 1991-1992-1993 senelerinde açılan sınavları kazanıp, görev yerleri belli olupta göreve baş
lamayan personelin adları ile görev yerleri nerelerdir? Görevlerine hangi tarihte başlayacaklardır? 
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— Kahramanmaraş-EIbistan-Izgm beldesi Kur'an Kursu öğreticisi hangi tarihte göreve baş
layacaktır? 

— Kahramanmaraş-Afşin-Küçüktatlar Köyü Cami inşaatı için taleb edilen yardım hangi 
tarihte yapılacaktır? 

— Afşin, Andırın, Ekinözü, Elbistan, Göksün, Nurhak İlçe Merkezleri ile Köylerindeki 
tmgm Hatip, Müezzin, Kur'an öğreticisi, Müftülük personeli açığı kaç tanedir? 

— Kahramanmaraş-Afşih-Alimpınar cami yardımı için müracaat yapıldığı halde bugüne 
kadar yardım yapılmamıştır. Yardım hangi tarihte yapılacaktır? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı . 

Sayı : B.02.0012/445-009 8.12.1993 
Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 19.11.1993 gün ve 3214-7497-302233 sayılı yazınız. 
Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Hasan Dikici'nin Kahramanmaraş-Afşin-Alimpınar ve 

Küçüktatlar Köylerine Cami yardımı yapılmasına dair soru önergesi Bakanlığım Köy Hizmet
leri Genel Müdürlüğünce incelenmiştir. 

Söz konusu köylerin cami yardımları sosyal altyapı tesisleri için Bütçe ile verilen imkanlar 
dahilinde 1994 yılı yatırım programında değerlendirilmek üzere not alınmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Abdülbaki Ataç 
Devlet Bakanı 

9. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin Kahramanmaraş'a bağlı bazı yeyrle-
şim birimlerinin içme suyu sorunlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın ya
zılı cevabı (7/3224) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 

ederim. 
Hasan Dikici 

Kahramanmaraş 

— Kahramanmaraş-Andırın-Yeniköy içme suyuna hangi tarihte kavuşacaktır? 
— Kahramanmaraş-Andırın-Arıklar Köyündeki içme suyu ihtiyacı ne zaman karşılana

caktır? 
— Kahramanmaraş-Andırın-Hacıveliuşağı içme suyu şebekesi tamamlandığı zaman Baş-

doğan ve Sarıbıyıklı obaları ile Yeşilova, Kesim ve Karamanlı Mahallelerinin içme suyu proble
mi çözülecektir. Sözkonusu içme suyu şebekesi hangi tarihte tamamlanacaktır? 

— Kahramanmaraş-Andırın-Alameşe Köyünün içme suyu hangi tarihte halledilecektir? 
— Kahramanmaraş-Andırın-Büveme (Cambaz) Obasında içme suyu ihtiyacı büyük bir prob

lemdir. Sözkonusu köyümüzün su ihtiyacı ne zaman karşılanacaktır? 
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— Kahramanmaraş-Andırın-Efirağızlı Köyü Karaveliler Obası içme suyu ölçümleri yapıl
dı. îçme suyu şebeke çalışmalarına ne zaman başlanacaktır? • 

— Kahramanmaraş-Andırın-Alınoluk Köyü içme suyu inşaatı devam etmektedir. Hangi 
tarihte bitirilecektir? 

— Kahramanmaraş-Andırm-Kargaçayırı içme suyu problemi ne zaman çözülecektir? 
— Kahramanmaraş-Andırın-Sisne Köyünün içinden geçen dere yağışların bol olduğu ta

rihlerde büyük zarara sebep olmaktadır. Derenin ıslahı ile Sözkonusu köye yeterli içme suyu
nun verilmesi hangi tarihte mümkün olacaktır? 

. — Kahramanmaraş-Andırın-Akifiye içme suyu şebekesi çok eski olduğundan su kaçakla
rına sebep olmaktadır, tçme suyu şebekesinin yenilenmesi 1994 yılı içerisinde mümkün olacak 
mıdır? 

— Kahramanmaraş-Andırın-Cambaz Köyü Kızıloluk obası içme suyu deposu ve şebekesi 
ne zaman tamamlanacaktır? 

— Kahramanmaraş-Andırın-Yeşiltepe içme suyu ölçümleri yapılmıştır. Yeşiltepe Köyü iç
me suyuna hangi tarihte kavuşacaktır? 

— Kahramanmaraş-Afşin-Kuşkayası Köyü içme suyu şebekesi tamamlandığı halde köye 
su verilemiyor. Eksikliklerin tamamlanarak köye içme suyu verilmesi hangi tarihte gerçekleşe
cektir? 

— Kahramanmaraş-Afşin-Bakraç Beldesi sulama kanal inşaatına hangi tarihte başlana
caktır? 

— Kahramanmaraş-Afşin-Dağlıca Beldesi Kayabaşı Mahallesinin sulama suyu hangi ta
rihte bitirilecektir? . ' • - . . 

— Kahramanmaraş-Afşin-Hüyüklü Köyü îçme Suyu ölçümleri yapıldı. Köyün içme suyu 
inşaatı 1994 yılı içinde bitirilecek midir? 

• T. C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : B.02.0.012/442-009 8.12.1993 
Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 19.11.1993 gün ve 3224-7507/30243 sayılı yazınız. 
Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Hasan Dikici'nin Kahramanmaraş'a bağlı yerleşim bi

rimlerinin içmesuyu ve sulama suyu ihtiyaçlarına dair soru önergesi Bakanlığım Köy Hizmet
leri Genel Müdürlüğünce incelenmiştir. 

1. Kahramanmaraş-Andınn-Yeniköyün çeşmeli sistem içmesuyu mevcuttur. Tesisin şebe
keye çevrilmesi talep edilmektedir. Bütçe imkanlarına göre yapım programlarında değerlendi
rilecektir. 

2. Kahramanmaraş-Andırın-Arıklı Köyü 1994 yılı program tekliflerinde yer almaktadır. 
Bütçe imkanlarına göre yapım programlarında değerlendirilecektir. 

3. Kahramanmaraş-Andırın-Hacıveliuşağı grup içmesuyu tesisi 1993 yılı yapım progra
mında yer almakta olup, Merkez, Karataşlık ve Çakırcı mahalleleri içmesuyuna kavuşturul
muştur. Bütçe imkanlarına göre grubun diğer ünitelerininde 1994 yılında içmesuyu ihtiyacının 
karşılanmasına çalışılacaktır. 
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4. Kahramanmarâş-Andırın-Alameşe Köyü 1994 yılı program tekliflerinde yer almakta
dır. Bütçe imkanlarına göre yapım programlarında değerlendirilecektir. 

5. Kahramanmaraş-Andırın-Büveme obasına 1987 yılma Rifatiye grup içmesuyu tesisin
den içmesuyu verilmiştir., Ancak, grupta yer alan diğer 8 ünitenin tesise müdahale etmeleri son 
ünite olan Büveme'ye suyun gelmesini engellemektedir. 1994 yılı ikmal-onarım program teklif
lerinde yer alan ünite Bütçe imkanlarına göre değerlendirilecektir. 

,6. Kahramanmaraş-Andırın-Efirağzı Köyü Karaveliler obası Efirağzı grubu olarak 1993 
yılı yapım programında yer almakta olup, Bütçe imkanlarına göre 1994 yılında tamamlanma
sına çalışılacaktır. 

7. Kahramanmaraş-Andırın-Alınoluk Köyü 1993 yılı yapım programında olup, inşaatı 
tamamlanmış olup, yıl sonuna kadar hizmete açılacaktır. 

8. Kahramanmaraş-Andırın-Kargaçayırı Köyüne 1970 yılında yapılan çeşmeli sistem iç
mesuyu tesisine 1977 yılında ilaveler yapılarak genişletilmiştir. 

1994 yılı ikmal ve onarım programına teklif edilen ünite bütçe imkanlarına göre değerlen
dirilecektir. 

9. Kahramanmaraş-Andırın-Sisni Köyünün çeşmeli sistem içmesuyu mevcuttur. Depo ve 
şebeke yapılması talebi bütçe imkanlarına göre programda değerlendirilecektir. 

10. Kahramanmaraş-Andırın-Akifiye Köyüne şebekeli sistem içmesuyu tesisi yapılmıştır. 
Tesiste zaman zaman meydana gelen arızalara müdahale edilerek onarılmaktadır. 

11. Kahramanmaraş-Andırın-Cambaz Köyü kızıloluk obasi 1993 yılı programında 1994 
yılında tamamlanacak şekilde yer almaktadır. 

12. Kahramanmaraş-Andırın-Yeşiltepe Köyüne 1974 yılında yapılan çeşmeli sistem içme
suyu tesisine 1990 yılında memba ilavesi yapılarak onarılmıştır. Depo ve şebeke talebi bütçe 
imkanlarına göre değerlendirilecektir. 

13. Kahramanmaraş-Andırın-Kuşkayası Köyüne yapılan içmesuyu tesisi 1991 yılında ta
mamlanarak hizmete açılmıştır. Ancak, köylü içmesuyu temin edilen kuyuyu taşla doldurdu
ğundan tesisten istifade edememekte yeni bir sondaj kuyusu açılması gerekmektedir. Ünite 1994 
yılı sondaj programında değerlendirilecektir. 

14. Kahramanmaraş-Afşin-Hüyüklü Köyüne 1977 yılında çeşmeli sistemle getirilen içme
suyu ihtiyacı karşılamamaktadır. Ünite bütçe imkanlarına göre yapım programlarında değer
lendirilecektir. 

15. Kahramanmaraş-Afşin-Bakraç Köyüne ait 33 Ha. Tarım arazisine Mağra ve Büğlek 
su kaynaklarından sulama suyu temin etmek amacıyla gerekli etüdler planlama kademesinde 
yapılmış olup, halen projesi mahallinde hazırlanmaktadır. 1994 yılı bütçesine bu maksatla ödenek 
verildiği takdirde konu yatırım programına alınacaktır. 

Harman Çayından terfi ile sulama suyu temin edilmesi ile ilgili etüdler ise D.S.t. Genel 
Müdürlüğünün su alınmasına müsaade etmemesi sebebiyle durdurulmuş bulunmaktadır. 

16. Kahramanmaraş-Afşin-Dağlıca Köyü'ne ait 32 Ha. tarım arazisine sulama suyu te
min etmek amacı ile 184 043 353-TL. keşif bedeli sulama projesi 1991-1992 yıllarında uygulan
mıştır. 
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Bu proje kapsamında bir bent ile 5026 metre uzunluğunda sulama kanalı yapılmıştır. Ha
len projenin 375 metre uzunluğundaki sulama kanalı eksik olup, projesinin hazırlanması ve 
gerekli ödeneğin tefrik edilmesi halinde konu 1994 yılı yatırım programmına alınacaktır. 

17. Kahramanmaraş-Andırın-Sisme Köyünden geçen Köysulu deresinin ıslahı konusu D.S.Î. 
Genel Müdürlüğünce etüd edilmiş ve projesi hazırlanmış bulunmaktadır. 

Söz konusu kuruluş yetkililerince yapılan görüşme sonucu ödenek temin edildiği takdirde 
konunun 1994 yılı yatırım programına alınacağı öğrenilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Abdülbaki Ataç 
Devlet Bakam 

10. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Osmaneli-Boyunkaya Köyünün içme 
suyu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/3244) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa Çiloğlu tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasını arz ederim. ' 
Mehmet Seven 

Bilecik 

Bilecik ili Osmaneli ilçesi Boyunkaya Köyü yurdumuzun batısında, doğu misali geri kal
mış olan bir Örnektir. GünümUzde evlerinde bir su şebekesi bile bulunmayan köyümüze yeni 
bütçe döneminde nasıl bir katkınız olacaktır. 

Proje çalışmalarıda bitmiş olan içme suyu şebekesini ne zaman hayata geçirmeyi düşünü
yorsunuz? 

T C . 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : B.02.00.16/443-009 8.12.1993 
Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 19.11.1993 gün ve 3244-7547/30346 sayılı yazınız. ( 

Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in Bilecik-Osmaneli-Boyunkaya Köyünün içme-
suyu ihtiyacına dair soru önergesi Bakanlığım Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce incelenmiştir. 

Bilecik-Osmaneli-Boyunkaya Köyünün çeşmeli sistemle içmesuyu mevcuttur. Çeşmeli sis
tem içmesuyu tesisine kaynak teşkil eden membadaki suyun debisi, şebekeli sisteme yetmemektedir. 

Boyunkaya Köyünün içmesuyu tesisini şebekeli sisteme çevirmek ve komşu köy olan Hi
sarcık Merkez Mahallesine de içmesuyu temin etmek amacıyla iki köy arasında 1989 yılında 
açılan sondajdan 10 lt/sn su elde edilmiş ve proje çalışmalarına başlanmıştır. 

Ancak, Boyunkaya Köyü, açılan sondajdan Hisarcık Köyüne içmesuyu vermeyeceklerini 
beyan ederek ihtilaf çıkardıklarından proje çalışmaları tamamlanamamıştır. 

Boyunkaya ve Hisarcık Köylerine içmesuyu temini için en uygun ve ekonomik çözüm, açı
lan sondaj kuyusuna göre düzenlenecek projenin uygulamaya konulması olduğundan Boyun
kaya Köyünün ihtilafı kaldırması gerekmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Abdülbaki Ataç 

. • • • - ' • ' . Devlet Bakanı 

— • — < g j ^ - — : — ' 
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BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
'.. 2". 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
x 1. — 1994 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu rapopru (1/628) 

(S. Sayısı : 393) (Dağıtma tarihi : 6.12.1993) 
x 2. — 1992 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uy

gunluk Bildiriminin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi 1992 Malî Yılı Kesinhe
sap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/584, 3/1112) (S. Sayısı: 397) (Da
ğıtma tarihi : 6.12.1993) 

x 3. — Katma Bütçeli İdareler 1994 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (1/629) (S. Sayısı : 392) (Dağıtma tarihi : 6.12.1993) 

x 4. — 1992 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bil
diriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1992 Malî Yılı Katma Bütçeli 
İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/582, 3/1113) (S. 
Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 6.12.1993) 

3 " ' • • " • 

SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

' • • ' . . 5 ' 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONYLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 


