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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak üç oturum yaptı. 

Dışişleri Bakanı Ali Bozer, Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın 8.5.1990 tarihli 110 uncu 
Birleşimde yaptığı, Türkiye'nin son günlerde dış politikasındaki değişmeler ve Amerika Birle
şik Devletleri Başkanı Bush'un, Ermeni katliamı iddiası ile ilgili sözlerine ilişkin gündem dışı 
konuşmasına cevap verdi. 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Üç Geçici Madde Eklenmesine Dair 277 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ile 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Geçici Madde Ek
lenmesine Dair 323 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılması (1/136, 
1/452) (S. Sayısı : 406), 

1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair 278 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
nin Yürürlükten Kaldırılması (1/134) (S. Sayısı : 407), 

130 tlçe Kurulması (1/550, 2/157) (S. Sayısı : 275 ve 275'e 1 inci Ek); 
Hakkında Kanun Tasarılarının, yapılan görüşmelerinden sonra kabul edildikleri ve kanun

laştıkları açıklandı. 

10 Mayıs 1990 Perşembe günü saat 15.00'ıe toplanmak üzere birleşime saat 21.53'ıe son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Yılmaz Hocaoğlu 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Balıkesir Çanakkale 

Ali Sami Akkaş Mümin Kahraman 

Kâtip Üye 
Bursa 

Mustafa Erluğrul Ünlü 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saali : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Yılmaz Hocaoğlu 

KÂTİP ÜYELER : Mümin Kahraman (Çanakkale), Mustafa Erluğrul Ünlü (Bursa) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 112 nci Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletvekillerinin, salon
da bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır görüşmelere başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

L — İzmir Alilletvekili K. Kemal Anadol'un, Izmir-Aliağa'da termik santral yapımıyla ilgili 
Bakanlar Kurulu kararına ilişkin gündem dışı konuşması ve Bayındırlık ve iskân Bakanı Cengiz Altın-
kaya'nın cevabı 

BAŞKAN — Gündem dışı söz talepleri vardır. 
Birinci sırada, Sayın Kemal Anadol, buyurun efendim. 

K. KEMAL ANADOL (izmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün, şimdiye 
kadar yaptığım pek çok sayıda gündem dışı konuşmalardan birini daha yapıyorum. Hiç yap
mamak isterdim veya Hükümete teşekkür ederek konuşmama başlamak isterdim; ama, benim 
için talihsiz, Ege halkı için, Türkiye için, insanlarımız için, doğamız, tarihimiz, turizmimiz, 
hayvancılığımız için tehlikeli boyutlara ulaşacak bir konuyu Muhterem Meclise arz etmek için 
sözlerime başlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, ANAP İktidarı, bir termik santral inşaatı için Aliağa'da serbest bölge 
ihdas etti; burayı, bir Japon şirketine yap-işlet-devret modeline göre bıraktı ve buna dair Ba
kanlar Kurulu kararının iptali için, bendeniz Danıştayda dava açtım. 

Danıştay, iki kez, yürütmeyi durdurma kararı verdi. 
Dava dilekçemin esası; İddialarım : Çevre Yasasına göre çevresel etki değerlendirme rapo

runun düzenlenmemesi, Umumî Hıfzıssıhha Kanununa uyulmaması, Sağlık Bakanlığına da-
nışılmaması vesaire... 

Danıştay ikinci kez yürütmeyi durdurma kararını verdikten sonra, davanın sonucu belli oldu. 
Sonra, 8 Mayıs 1990 tarihinde, Enerji Bakanı Fahrettin Kurt, Atatürk'ün kurduğu, devle

tin ve Hükümetin emrindeki Anadolu Ajansına bir demeç verdi : "Türkiye'nin uzun vadeli 
enerji ihtiyacını karşılamada, nükleer enerji, doğalgaz ve ithal kömüre dayalı termik santral-
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lara ihtiyaç var. Ancak, çevre kirliliğine yol açacağı gerekçesiyle, Aliağa'da kurulacak santral 
için yoğun tepki aldık. Santral için gerekli kredilerin temin edilmesine rağmen, proje, gerçek
leşme aşamasına gelemedi" dedi ve Hükümetin santral yapımından vazgeçtiğini, kararname 
ile böyle bir karar alındığını, Türkiye ve dünya kamuoyuna ilan etti. (8 tarihli gazetelerde) 

Termik santralı kuracak olan Japon heyeti, aynı gün Cumhurbaşkanı Sayın Turgut özal'a 
çıktı gazete haberlerine göre Çankaya'da göreşme yaptı; sonra, Sayın Enerji Bakanı Fahrettin 
Kurt -Egeliler ona "Uzaktan bakan Fahrettin Kurt" adını takmışlardı, ben, "çok uzaktan ba
kan bakan" diyorum- Endonezya'dan bir demeç vererek, devletin ve Hükümetin emrindeki 
Anadolu Ajansına kendi verdiği demeci kendi yalanlayarak, "termik santralın kurulacağını, 
alınan Bakanlar Kurulu kararı iptalinin, daha geniş kapsamlı bir termik santral kurma anla
mına geldiğini" alelacele bildirdi. 

Değerli arkadaşlarım, değerli parlamenterler; parti farkı gözetmeksiniz hepinize, Hükü
met üyelerine evvela şunu söylemek istiyorum : Devletin devamlılığı ilkesi esastır. Bu Parla
mentonun onurunu korumak için, idarenin onurunu korumak için, hangi partiden olursak ola
lım, dürüst ve sözüne güvenilir politikacılar olmak zorundayız. 

Sayın Fahrettin Kurt, ya ayın 7'sinde yalan söyledi ya dün yalan söyledi; ya ayın 7'sinde 
doğru söyledi ya bugün yalan söyledi... 

Arkadaşlar, utanıyorum, hicap duyuyorum, bir milletvekili olarak. Karşısında olduğum 
bir İktidarın bakanının, devletin ajansına, kendi verdiği demeci, bir hafta geçmeden, kendisi
nin yalanlamasını şu Meclis kürsüsüne getirmekten, bir politikacı olarak, Parlamentonun hay
siyetini düşünen bir arkadaşınız olarak, gerçekten hicap duyuyorum. Evvela milletvekili ola
rak bunun hesabını istiyorum. 

NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Emir almışsa ne yapsın adam! 
ABDULMECİT YAĞAN (Kayseri) Ağır ol, ağır ol... 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Arkadaşlar, Ağır ol" falan diyerek müdahale etme

yiniz. Elbette ben heyecan duyacağım; çünkü, bir yöre halkı, koskoca bir Ege Bölgesi, Türki
ye'deki insanlar, Türkiye'nin tarihini, turizmini, doğasını, tarımını, hayvancılığını mahvede
cek bir olaya, parti farkı gözetmeksizin, Doğru Yolcusundan Yeşillerine, SHP'lilerinden ba
ğımsızlarına, çevrecilerinden gençlerine; köylülerinden yazlıkçılarına kadar karşı çıkıyorsa ve 
siz buna kulak tıkıyorsanız, Japonların kâr etmesi için bu kararınızda ısrar ediyorsanız, kendi 
iptal ettiğiniz Bakanlar Kurulu kararını, kendinizi yalanlayarak değiştiriyorsanız, ben elbette 
burada bağırırım, sizleri de dinlemem. 

BAŞKAN — Sayın Anadol, süreniz doldu; lütfen tamamlayınız. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Sayın Başkanım, şimdi elbette tamamlayacağım. Si

zinle 1973'te birlikte Parlamentoda görev yaptık, ikazınıza uymakParlamenterlik görevimdir; 
yalnız, bir istirhamım var. önceki gün gündem dışı konuşma yapan kişilerin yarısı kadar bana 
müsamahada bulunmanızı istiyorum. Konuyu kapatacağım. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun Sayın Anadol. Efendim, zaman zaman, bütün değerli ar
kadaşlarım tabiatıyla bu hassasiyeti gösteriyorlar; ama, sanırım dikkatlerinden kaçan bir nok
ta var. O da, biz, bu kabil toleransı, gündemin yüklülük derecesine göre ayarlıyoruz. Yani, me
sela dün hiçbir arkadaşıma gündem dışı söz vermedim. Niçin vermedim? Gündem, gece geç 
saatlere kadar devam edecek derecede yoğundu. O bakımdan, Başkanlık, bu meselede keyfî 
ve şahıslara göre değil de, gündemin ağırlığına göre takdirini kullanmaktadır. 
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Devam buyurun. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Konuşacak çok şey var ama, hemen bağlıyorum. 
Birincisi: Sayın Cumhurbaşkanı ile, Japon Heyetinin önceki gün ne konuştuğu açıklan

malıdır; bütün Türkiye'ye ve dünyaya karşı bu ilan edilmelidir. 
İkincisi şu gerçek ortaya çıkmıştır, isterseniz bana kızın; Siz, ANAP İktidarı, Aliağa'daki 

petrol emekçisinin, Foça'daki balıkçının, Dikili'deki esnafın, Menemen'deki pamukçunun, üzüm
cümün temsilcisi değil, bu Bakanlar Kurulu kararıyla ve bu karar değiştirmenizle, Japon şirke
tinin, palazlanan, sömüren, gelişen Japon sermayesinin temsilcisi görünümünden kurtulama
yacaksınız. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ahadol. 
Gündem dışı konuşmaya cevap, vermek üzere, Hükümet adına Bayındırlık ve İskân Baka

nı Sayın Cengiz Altınkaya. 
Buyurun Sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Sayın Başkan, 
saygıdeğer milletvekilleri; hepinize saygılar sunarak, ileri sürülen iddialara cevap vermeye çalı
şacağım. 

Sayın Anadol'un, İzmir Aliağa'da kurulması öngörülen termik santral inşaatının iptal edil
mesini öngören talebi üzerine, hangi gerekçelerle, Danıştayca, 90'ar günlük sürelerle iki kere 
yürütmeyi durudurma kararı alındığına iyi bakmak lazım. Burada, bazı çevresel, hukuksal ve 
idarî prosedür noksanlıklarından bahsedilerek Kararname iptal edilmiş. Bakanlar Kurulumuz 
da, bu eksikleri tamamlamak ve daha süratli bir şekilde, uygun bir kararname yayınlamak üzere 
o kararnameyi iptal etmiştir. 

Sayın Bakanın yurt dışında olduğu zamanlarda, zafer kazanılmışçasına, Türkiye'de, işler 
sokakta gösteri yapılarak hallediliyormuşçasına bir hava estirilmektedir. Danıştayın yürütmeyi 
durdurma kararı verdiği, kararnamenin iptal edileceği ifade edilmiş; santralın yapılmasından 
vazgeçileceği ifade edilmemiştir. Şimdi ise, Danıştayın görüşleri doğrultusunda, çevresel etki 
değerlendirmesi, hukuksal ve idarî her türlü eksikler tamamlanarak, elektrik santralının ku
rulması için icap eden işlemler yeniden yapılmaktadır. 

Ülkemizdeki ekonomik ve sosyal kalkınmanın temelini, enerjinin, üstelik, zamanında, ye
terli ve güvenilir olarak sunulan enerjinin temin edebileceğinde herhalde hepimiz mutabıkız. 
Türkiye'de son yıllarda önemli ölçüde, yüzde 100'ü aşkın bir şekilde enerji tüketildiği halde 
1989 yılı tüketimi -bazılarının pek hoşuna gitmeyecektir ama- 52,5 milyar kilovat/saat olmuş
tur. Toprağa vermediğimize göre, bunu mutlaka, üretimde, turizmde, sanayide kullanmışız; buna 
rağmen dünya ortalamasının altındayız. Elimizdeki hidrolik potansiyelin tamamını kullandı
ğımız zaman dahi -426 adet santral yaptığımız zaman- 122 milyar kilovat/saat enerji elde ede
biliyoruz. Bütün etütleri yapılmıştır, rakam budur. 2005 yılında 272 milyar kilovat/saat, 2010 
yılında da 395 milyar kilovat/saatlik enerji arz etmemiz lazım. Hidrolik potansiyel 122 milyar 
kilovat/saat olduğuna göre, kalan açığın mutlaka termik santrallarla temin edilmesi lazım. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — Aliağa'da enerji fazlası var açık yok. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Devamla) — Türkiye'de

ki yerli kömür şikâyetleri hepimizin malumudur. Yerli kömürümüzün kükürt oranı, kül oranı 
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yüksektir, tthal kömüre dayalı santralların bir başka özelliği, hem çevre kirletme unsurunun 
az olması, hem de, enerjinin, yoğun olarak tüketildiği yerlere yakın olarak inşa edilme avanta
jının olmasıdır. 

Türkiye'de Aliağa türü santral ne ilktir, ne de son olacaktır. Şimdiye kadar bu şekilde ku
rulmuş Anbarlı ve Gökova santrallarımız vardır. 

Üstelik, biz eğer Türkiye'de işlerin bu şekilde halledilmesine müsaade edersek, şimdi iz
mir'de çeşitli vesilelerle gösteriler yapılarak, eğer Aliağa Santralı engel lenmişse, bunu da biz 
Hükümet olarak kabullenirsek, idare olarak kabullenirsek, bakınız arkasından neler geliyor : 
Kemerköy, Orhaneli, Yatağan, Gökova gibi, Türkiye'de ne kadar termik santral varsa, ne ka
dar, kül çıkaran, kükürt çıkaran santral varsa, her tarafta, bazıları bir araya gelip, gösteriler 
yapacaklar, meydanlarda konuşmalar yapacaklar ve Hükümet de, onlar konuştu, onlar sokak
larda el ele verip yürüdü diye teker teker santrallardan vazgeçecek!.. 

K. KEMAL ADADOL (îzmir) — Kapatın, en büyük hizmeti yaparsınız. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Devamla) — Ondan son- . 

ra da, elektrik yok... Sonuçta, turizm olamaz, sanayi olmaz, ziraat olamaz, eğitim ojamaz, 
sağlık olamaz... 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tabiî, burada çok detaylı olarak enerji politikasını 
anlatacak kadar vaktimin olmadığını zannediyorum; ama, Sayın Anadol'un, burada, özellikle 
İzmir'de, bazı siyasî kuruluşlarla, bazı derneklerle el ele vererek, bunu bir siyasî provokasyon 
konusu yapmış olduğu gün gibi aşikârdır. 

Ülkemizde yap-işlet-devret modeliyle, Türkiye'nin güvenilirliğini, Türkiye'nin kredibilite-
sini ispatlayan böyle bir projenin uygulanması, bir kere, Anavatan iktidarının,' her türlü söy
lentilere rağmen, burada ülkeyi itibarlı bir seviyeye çıkardığının ispatıdır. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) Muhalefet milletvekillerinin esas uğraştıkları konu, bu intibaı yıka
bilmektir; ne çevre kirliliği, ne kül, ne kükürt ve ne de dumandır. Bütün hadise, yabancı ser
mayenin, karşılığında herhangi bir kontrata, devlet kefaleti verilmeden ülkemize gelip, elektrik 
üretip, elektrik satabileceğine olan inancı vermiş olmamıza bir çelme takma gayretidir; ama, 
hepsi boşa çıkmıştır, boşa çıkacaktır. 

ALÎ ŞAHİN (Kahramanmaraş) — Onun için oylarınız artıyor!.. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Devamla) — Son günler

de bizim seyahatlerimizde çektiğimiz kayıtlarımızı gelir seyredersiniz, oylarımızın kaça çıkmış 
olduğunu görürsünüz beyefendi. 

ALİ ŞAHlN (Kahramanmaraş) — Kamuoyu yoklamaları gösteriyor... 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Devamla) — 24 tane bele

diye seçimi yaptık; yüzde 35'ıeyiz. 
Şimdiye kadar, Türkiye'nin enerji açığını kapatabilmek için Atatürk Barajı tek çare ola

rak düşünülmüştür. Atatürk Barajının temelinin atıldığı günlere tekrar bir dönünüz, bakınız 
gazetelere... O gün temel atma törenlerinde söylenen sözler çok tazedir : "Türkiye'da enerji 
açığı vardır. Türkiye'de ne turizm, ne sanayi gelişebilmektedir. İhracatın tamamı, bugünkü tu
rizm gelirinin yarısı kadardır." 

Atatürk Barajı başlatılırken, zamanın Devlet Başkanının temennisi, "inşallah bu baraj 
bittiği zaman Türkiye'de elektrik kısıtlamaları ortadan kalkacaktır" şeklindedir. Bütün halkı
mız ona inanıyor ve ona güveniyor. 
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Gelin görün ki, o tarihlerden sonra bir iktidar geliyor Türkiye'ye; Atatürk Barajı daha 
elektrik üretmeden çok önce, Türkiye'de enerji kısıtlamaları birdenbire ortadan kalkıyor ve 
başka ülkelerden, komşularından elektrik alan Türkiye, elektrik alma mecburiyetinde kalan 
Türkiye, bugün, isteyen herkese elektrik verebilecek bir donanıma çıkıyor. Neyin sayesindedir? 
Doğru karar veren Anavatan hükümetlerinin sayesindedir ve termik santrallar sayesinde ol
muştur. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Şimdi, günün konusu olan bir konuda da görüşlerimi ifade ederek huzurunuzdan ayrıl
mak istiyorum. Atatürk Barajının rakamlarını biz burada defalarca ifade ettik, yazdık, beya
natlar verdik. Bugün, 79 milyon metreküpü geçen bir dolgu seviyesizdeyiz; ağustos sonunda 
gövde inşaatı bitecek. Şu anda barajda 5 miyar metreküp su biriktirilmiştir; ekim ayında bu 
rakam 16 milyar metreküp olacaktır ve teşkilatımız Devlet Su işleri ile, "Atatürk Barajının gövde 
inşaatı ne zaman biter; ağustosun 20'si mi, 30'u mu?.." gibi hesaplan artık bir kenara bırak
mışız, 1991 Mayısında, suyun, çarkı çevireceği hesapları yapıyoruz, bizzat o hesaplan yapıyo
ruz. Diğer bütün hesaplarımızı bir kenara bıraktık; çünkü hepsi yolunda gidiyor. 

Ayrıca, bizim iddia ettiğimiz ve son 6 yılda biten 50 barajı, "gölet" diye nitelendirenlere 
de bir cevabım var : Gövdeleri 43 milyon metreküptür. Hangisi gölet, hangisi baraj; siz hesap 
ediniz... 

Son yaptığımız barajlar 440 bin hektarlık sulama sahasına sahiptir ve 1983 yılına kadar 
Türkiye'de inşa edilen barajlara konulan toprak ve kaya dolgusu 135 milyon metreküpken, bu
gün bu rakam, 135'in üstüne, 126 milyon metreküp dolgu olarak 50 baraj, -ve cabası- 79 mil
yon metreküp de Atatürk Barajı olarak hepsini üst üste koyarsanız, 135'e karşılık tam 214 mil
yon metreküp baraj gövdesi -toprak ve taş olarak- doldurulmuştur. (SHP sıralarından "Ha
yal... Sesi" 

Beton barajlara bakarsanız : Anavatan İktidarının, beton gövde olarak teslim aldığı, 1,7 
milyon metreküptür. 1,7'in üstüne, altı yılda barajlara dökülen beton 5,4 milyon metreküptür. 

Şimdi biz bu rakamları söyleyince, bir arkadaşımız "hayal" dedi; bazıları da hayal zan
nettiler ama, gidip, bizzat gözleriyle de bu hafta GAP'ta bunları gördüler. Bunları orada gö
rürken, herhalde gözleri de falıaşı gibi açıldı, "Bu işler nasıl oldu, nasıl bitli?" diye. Başını 
yükseltip baktığı zaman, herhalde şapkalarını da çıkarmışlardır!.. 

Hepinize sasgılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) — Sayın Başkan, bir dakika efendim... Cevap vermeyece

ğim; yalnız, bir maruzatım var. İçtüzüğün 70 inci maddesine göre söz istiyorum. Çünkü, Sayın 
Hakan, "Sayın Anadol'un İzmir'de birtakım siyasî gruplarla işbirliği yaparak provokasyon yap
tığı tuin gibi a>ikârdır" diyerek bana sataşmıştır. Bu hakkımı kullanmak istiyorum. 

Arz ederim. (SHP sıralarından "Doğru, doğru..." sesleri) 

BAŞKAN — Yani,' sataşmadan dolayı söz mü isliyorsunuz? 
K. KLMAL ANADOL (İzmir) — Evet, 70 inci maddeye göre... 

BAŞKAN — Tutanakları getirtiriz, ifade etliğiniz, noktalar varitse, değerlendiririz. 

2 — Halay Mılktm'kilı Öner Miskinin, Hataylı çiftçilerin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması 
BAŞKAN — Gündem dışı ikinci konuşmayı, Hatay'daki çiftçi sorunlarıyla ilgili olarak, 

Sayın Öner Miski'ye veriyorum. 
Buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 
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ÖNER MtSKÎ (Hatay) —• Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Hatay'daki çiftçilerin duru
munu dile getirmek için söz almış bulunuyorum; Yüce Heyeti bu vesileyle saygıyla selamlarım. 

Çiftçilerimiz, yıllardan beri uygulanan ekonomik politikalar nedeniyle, her geçen gün, bir 
gün öncesini arar oldular. Hatay'da, tütün üreticisi çiftçiler, orman işlerinde çalışan köylüler, 
Şeker Bayramını hiç de tatlı geçirmediler. 

Sayın Maliye ve Gümrük Bakanı, tütün üreten çiftçilere, piyasanın açılışında, peşin para 
ödeyeceklerini vaat etti, süratli alım yapacaklarını vaat etti baş fiyatın açığını böylece kapata
caklarını vaat etti; ama, gelişmeler hiç de böyle olmadı. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tütün üreticisi çiftçiler, yeni mahsul için tütün fideleri
ni tarlalarına ektikleri bugün de, daha gecem yılın mahsulünü Tekele teslim edemediler. Ha
tay'da, Altınözü'nde, Yayladağı'nda; Antakya'da, üreticiler acı bir bayram geçirdiler, yani pa
rasızlıktan acı bir bayram geçirdiler. 

Altınözü'nde üretim yapan 40 ayrı üretim merkezinden, sadece 8'inin ürettiği geçen yıla 
ait tütün, Tekelce teslim alındı. Alınanlardan da sadece 2 üretim merkezine ait paralar bayra
ma kadar ödendi. 3 aya yakın bir zamandır bu düşük tempoda devam eden bu alımlar ve yapı
lamayan ödemeler, üreticileri perişan etti. 

Şimdi, Hatay'daki üreticiler hesap ediyor, "Eğer alımlar bu tempoyla giderse, ben mah
sulümü ancak ekim ayında, kasım ayında Tekele teslim ederim" diyor. 

Çiftçide para çoktan suyunu çekti; yeni ekim için yapacağı harcamaları, evinin geçimi için 
yapacağı harcamaları, hastasının tedavisi için yapacağı harcamaları nasıl karşılayabileceğini 
acı acı düşünüyor. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tütün üreticisinin sıkıntısı sadece bu değil. Çiftçide 
yaygın bir kanı var : "Ankara'dan her gün yeni bir talimat geliyor. Eksperler, gelen bu emre 
göre, mahsulün kalitesine bakmadan, o gün için bildirilen ortalama fiyata göre alım yapıyor
lar; daha az mahsul alıyorlar veya alımı hızlandırıyorlar" diyorlar; bunu kanıtlayacak örnek
leri de var : Aynı tarlada yetiştirilen, aynı kişiler tarafından işlenen; ancak, balyalandıktan sonra 
iki ortak arasında paylaşılan tütünler için, ortaklardan birine baş fiyat verildiği halde, diğerine 
taban fiyat, kapa fiyatı veriliyor. Bu da, işin objektif değil, sübjektif kriterlere göre yürütüldü
ğünü gösteriyor. "Genel Müdürlükten, o gün için bildirilen fiyata göre tütün alımı yapıldığın
dan bu oluyor" diyorlar. 

Ayrıca, eksperlerin, alım yerlerine çok geç geldikleri, alım yaparken çok yavaş davrandık
ları, bunun da, Genel Müdürlük talimatı nedeniyle böyle uygulandığı inancı var Hatay'da. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tütün üreticisi, Türkiye'nin en yoksul, emek-yoğun üre
tim yapan kesimidir. Bütün ailenin bir yıllık uğraşımı, zamanında değerlendirilmezse, bu kişi
lere istenmeden zulüm edilmiş olunur. 

Sayın Bakandan rica ediyorum : Bölgemdeki ve Türkiye'deki bu çarpık uygulamaya son 
verdirsin; objektif değerlendirmelerle ve hızla alım yapılmasını sağlasın; peşin ödemeyle de bu 
yoksul kesimin derdine çare olsun. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Tarım Bakanlığı emrinde çalışan orman köylülerinin 
durumu, tütün çiftçisinden hiç de iyi değil. Bu yoksul köylüler, orman işlerinde ürettiklerinin 
karşılığını aylardır alamadılar. Teraslama yapan, fidan eken orman köylüleri, geçtiğimiz kasım 
ayından beri paralarını Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığından alamadılar. Hassa'da, An-
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takya'da, Uluçınar'da, Dörtyol'da, Erzin'de, Yayladağı'nda orman köylülerinin şu anda iki milyar 
liradan fazla parası, halen Tarım Bakanlığının kasasında beklemektedir. 

Başka bir geçim kaynağı da olmayan orman köylülerinin, orman teşkilatından alacakları 
istihkaklarının bir an önce verilmesini, Sayın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı ile Maliye ve 
Gümrük Bakanından diliyorum... 

BAŞKAMI — Toparlayın lütfen. 
ÖNER MÎSKl (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkanım. 
Gecikmiş olan bu ödemeler bir an önce yapılsın; yapılsın ki, zor bir bayram geçiren or

man köylümüze, gecikmiş de olsa, bu, bir bayram hediyesi olsun. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; buğday üreticisi köylüler, taban fiyatının geçen seneki 

gibi düşük tutulmayacağını ummak istiyorlar. 
Tarım girdi fiyatlarının arttığı, yaşamın her gün biraz daha zorlaştığı bu gün de çiftçiler, 

ortalama olarak asgarî 600 Türk Liralık bir taban fiyat bekliyorlar. Bu, ancak, onları insanca 
yaşayabilecekleri bir düzeye getirecek fiyattır. 

Hatay'da ve Çukurova'da buğday haşatı 15 mayısta başlar. Çiftçiler, bu nedenle, taban 
fiyatının bir an önce açıklanmasını bekliyorlar. Devletin vereceği taban fiyatına göre, buğday 
üreticileri, ürünlerini ya Ofise veya tüccara teslim edecekler. Taban fiyatı geç açıklandığı süre
ce, gerçek üretici ve dar gelirli çiftçi, bundan zarar görecektir. Hükümetin, bugüne kadar, buğ
day rekoltesini ve buğdaya verilecek taban fiyatını da tespit etmiş olması gerekirdi. Bunun he
sabı, çok karışık ve zor bir hesap da değildir. Bu nedenle, Hükümet, zaman geçirmeden, bir 
an önce buğday taban fiyatını açıklamalıdır; hem de 600 Türk Lirasının üzerinde bir fiyat ola
rak açıklamalıdır. 

Sayın Bakandan, taban fiyatlar tespit edilirken adil davranıp, çiftçilerden yıllardır esirge
diklerini, hiç olmazsa bu yıl vermelerini bekliyorum. 

Bu düşüncelerle Yüce Meclise saygılar sunuyorum efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Miski. 

3. — Zonguldak Milletvekili Tevjik Ertüzün'ün hızlanan fiyat artışlarının yaratabileceği ekonomik 
ve sosyal teldikekre ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Hızlanan fiyat artaşlarının arz ettiği ekonomik ve sosyal tehlikeler konusun
da Zonguldak Milletvekili Sayın Tevfik Ertüzün gündem dışı söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Ertüzün. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Gündem dışı ko

nuşmaya cevap vereceğim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Müsaade eder misiniz; bilahare olsun Sayın Bakan? 
Buyurun Sayın Ertüzün. 
TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1990 yılının ilk 

dört ayında gerçekleşen fiyat artışlarının ve hayat pahalılığının arz ettiği ekonomik ve sosyal 
tehlikeler hakkanda görüşlerimi ifade etmek üzere gündem dışı söz almış bulunuyorum. Söz
lerime başlarken, sayın üyeleri saygıyla selamlarım. 

Değerli milletvekilleri, 3 Mayıs günü bu kürsüden yaptığım konuşmada, Merkez Banka
sınca hazırlanan parasal programın başarı şansının hayli zayıf olduğunu belirtmiştim; bu tes
pitime dayanak olarak saydığım sebeplerin başında ise, toplumda enflasyonist bekleyişlerin sür
mesinin geldiğini ve aylık enflasyon hızının yüzde 5'Iere oturduğunu ifade etmiştim. 
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Konuşmamı cevaplamak üzere söz alan ve kamuoyuna yaptığı beyanlardan, enflasyon ko
nusunun sorumlusu olduğu anlaşılan Sayın Güneş Taner, "Bakın, yarın fiyat indeksleri açık
lanacak; göreceksiniz, fiyatlar düşecek" demişti. Gerçekten, aradan 24 saat geçmeden, nisan 
ayı fiyat indeksleri açıklandı; sonuçlar şöyle : 

Devlet İstatistik Enstitüsü tüketici fiyatları indeksi: Nisan ayı yüzde 6.6; ilk dört ay yüz
de 21.6; yıllak ortalama yüzde 63. 

Devlet İstatistik Enstitüsü toptan eşya fiyat indeksi: Nisan ayı yüzde 3.1; dört aylık yüzde 
17.7; yıllak ortalama yüzde 66.6'dır. 

İstanbul Ticaret Odası tüketici fiyatları indeksi; Nisan ayı yüzde 5.7; ilk dört ay yüzde 
20.5 ve yıllık ortalama yüzde 71.5'dir. 

Bir de İstanbul Ticaret Odasının 1985 bazlı geçinme indeksi var -ki, bu yeni indekstir-
ona göre, nisan ayı yüzde 11.3; ilk dört ay da yüzde 22.2'dir. 

Bu indeksler içinde halkı ilgilendiren ve satın alma gücünü etkileyen, tüketici fiyatlar in
deksidir. Biraz önce de arz ettiğim gibi, nisan ayında, İstanbul Ticaret Odasının tüketici fiyat 
indeksi, yüzde 5.7; Devlet İstatistik Enstitüsüne göre ise, tüketici fiyatları yüzde 6.6'dır ve böy
lece, bizim burada ifade ettiğimiz aylık yüzde 5 enflasyon hızı gerçekleşmiştir; yani, ekonomi, 
aylık yüzde 5'lik bir enflasyon trendine oturmuştur; bir başka ifadeyle, bu sonuçlar, Sayın Ba
kanı yalanlamıştır. 

Şimdi, bu sonuçlar karşısında, enflasyon düşmekte mi,.yoksa yükselmekte mi? 1990 yılı
nın ilk dört ayında, Devlet İstatistik Enstitüsüne göre tüketici fiyat indeksi aylık şöyle gerçek
leşmiştir; Ocak ayı yüzde 3.8; şubat ayı yüzde 4.4; mart ayı yüzde 5.2 ve nisan ayı yüzde 6.6. 
İşte, bizi asıl endişelendiren nokta budur. Enflasyon hızının ivmesinde ciddî bir artış vardır. 
öyle ki, nisan ayı fiyat artışı, ocak ayına göre yüzde 70 daha fazladır. Hele, İstanbul Ticaret 
Odasının yeni hazırladığı ücretliler geçinme indeksi, nisan ayı yüzde 11,3'le ürkütücü boyuttadır. 

Şimdi, oniki aylık artışları geçen yılla mukayese edelim : 1989 Nisan ayında, oniki, aylık, 
Devlet İstatistik Enstitüsü toptan eşya fiyat indeksi yüzde 60,6 iken, 1990 yılı Nisan ayında 
bu oran yüzde 61,5'tur. Yine, aynı kurumun, Türkiye tüketici indeksine göre 1989 Nisanında 
bu oran yüzde 60,2 iken, 1990 yılı Nisan ayında yüzde 63,5'tur. 

Demek oluyor ki, bir yıllık neticeleri karşılaştırdığımızda, enflasyon yükseliyor; hatta ba
zı illerde, tüketici fiyat artışları yüzde 70*in dahi üzerindedir. Mesela -yıllık artışlar olarak 1990 
yılı Nisan ayını ifade ediyorum- oniki aylık fiyat artışları, Zonguldak'ta yüzde 72,1; İzmir'de 
yüzde 72,6; Antalya'da yüzde76,2; Gaziantep'te yüzde 76,3 olmuştur. 

Değerli üyeler, şimdi de, çok kısa olarak, enflasyonun bu yıl sonunda ne olacağına baka
lım : Bir mucizevî varsayım yapalım, diyelim ki, bundan sonra geri kalan sekiz ayda fiyatlar 
hiç artmayacaktır, fiyat artışı sıfır olacaktır. Bu takdirde, 1990 yılı yıl.sonu ortalama enflasyon 
hızı, Devlet istatistik Enstitüsüne göre, toptan eşya fiyatları olarak yüzde 41, tüketici fiyat in
deksi olarak yüzde 46'dır. 

Biraz iyimser bir tahmin yapalım, diyelim ki, fiyat artışları bundan böyle, geri kalan sekiz 
ayda, aylık ortalama yüzde 3 olarak gerçekleşecektir. Bu takdirde, Devlet İstatistik Enstitüsü 
toptan eşya fiyatları, yıl sonu itibariyle, ortalama yüzde 54,8; tüketici fiyatları ise, yüzde 60,5 
olarak gerçekleşecektir; ama daha gerçekçi bir tahmin yapmak istiyorsak, aylık ortalama yüz
de 5'lik artışı kullanmamız lazımdır ki, o takdirde, toptan eşya fiyat indeksinin, yıl orta-
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laması itibariyle, yüzde 65,2; tüketici fiyat endeksinin ise yüde 71,6 olarak gerçekleşeceği anla
şılmaktadır. Yine çok açık olarak anlaşılmaktadır ki, aylık ortalama yüzde 5'i aşan her artış, 
bu neticeyi yukarıya doğru çekecektir. 

Değerli üyeler, şimdi bu rakamlar ortada iken, nasıl oluyor da Sayın Bakan, bu kürsüden 
-kusura bakmayın- "Enflasyon düştü" diyebiliyor ve yıl sonunda yüzde 30'a inebileceğini id
dia edebiliyor!.. 

Bu ölçüde sorumsuzluk örneği veren bir bakanın, Cumhuriyet Hükümetinde hâlâ görev
de kalmasını kaygıyla izliyoruz. 

Değerli üyeler, istikrar içinde, dengeli ve hızlı büyümeyi sağlamak, hükümetlerin temel 
görevidir. 1983'ten beri, ANAP İktidarı, istikrarı sağlayamamıştır. Artık, enflasyon, ekono
minin bünyesine sirayet etmiş, kronikleşmiştir. Böyle bir enflasyon içinde, ne refah seviyesi yük
seltilebilir, ne adil gelir dağılımı sağlanabilir, ne yatırımlar artabilir, ne işsizlik önlenebilir, ne 
ihracat hamlesi gerçekleşebilir ve ne de Türk Lirasının değeri korunabilir. 

Türk halkı, artık, bu, bitmeyen enflasyon senfonisini dinlemekten bıkmış, usanmıştır! Yıl
lardan beri her yıl, yılın ilk altı ayında, hükümet ve devlet yetkilileri, "Enflasyon düştü, düşe
cek"; yılın ikinci altıncı ayında ise, "Bu yıl kaybedildi, ne yapalım. Zararı yok... önümüzdeki 
yıl düşüreceğiz" iddialarıyla halkı oyalamakta, hatta aldatmaktadırlar. 

BAŞKAN — Toparlamanızı rica ediyorum Sayın Ertüzün; sürenizi 4 dakika aştınız. 
TEVFtK ERTÜZÜN (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
Değerli üyeler, enflasyonun sorumlusu, ne özel sektördür, ne işçi sendikalarıdır, ne de eko

nominin ve toplumun şu veya bu kesimidir. Yaşadığımız enflasyonun tek sorumlusu vardır; o 
da ANAP iktidarıdır. Ekonomi ve toplum, enflasyon basıncının artık dayanılmaz sıcaklığı içinde 
yanmaktadır. Gelir dağılımı akıl almaz bir biçimde bozulmuştur; halk, inanılmaz bir yaşama 
mücadelesi vermektedir. Halkın güven duymadığı bir iktidarın enflasyonu yenebilmesi, görül
müş şey değildir. Yüce Meclis, sorumluluğunu yerine getirmeli; en kısa zamanda, yetkinin aslî 
sahibi olan yüce millete gitme kararını alabilme cesaretini gösterebilmelidir. 

METİN EMÎROĞLU (Malatya) — Başka plağınız varsa onu koyun; aynı plağı dinlemek
ten bıktık. 

TEVFtK ERTÜZÜN (Devamla) — Hiç kimsenin, milletin ezildiğini, ekonominin kan kay
bettiğini görmezlikten gelmeye hakkı yoktur. 

Değerli üyelerin sağduyusuna olan inancımı koruduğumu ifade eder, Yüce Meclisi saygı 
ile selamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ertüzün. 
K. KEMAL ANADOL (izmir) — Sayın Başkan, sataşmadan dolayı söz istemiştim. 
BAŞKAN — Sayın Anadol, tutanak geldi. 
Sayın Bakanın, özellikle İzmir'de bazı siyasî kuruluşlarla, bazı derneklerle el ele vererek 

bunu bir siyasî provokasyon konusu yapmış olduğu gün gibi aşikârdır" beyanının tutanaklara 
da geçtiğini tespit ettim. Size, 70 inci maddeye göre açıklama hakkınızı kullanmak üzere söz 
veriyorum; özellikle istirham ediyorum, açıklama hakkı olarak ve yeni bir sataşmaya yol aç
mamak üzere buyurun. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önce Sayın Baş
kana, Meclis İçtüzüğünü tarafsızca uygulayarak, bana açıklama hakkı verdiği için teşekkür 
ediyorum ve bu güvenini suiistimal etmemeye çalışacağım. 
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Bu arada Meclis kitaplığına çabucak gittim... 
Bana cevap vermek, Bakanın veya bakanvekilinin en doğal hakkıdır. Hükümetine yönelik 

bir eleştiri olduğunda elbette buna yanıt verecek ve Hükümetini savunacaktır. Ancak, bir ba
kan olarak, bir milletvekili olarak, kullandığı üsluba dikkat etmesini istemek de bizim hakkı
mızdır. Arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi kitaplığında Fransızca-Türkçe sözlükte/pro
vokasyonun karşılığı şöyle : Meydan okuma, kışkırtma, tahrik, kışkırtıcı. 

Türk Dil Kurumunun sözlüğünde provokasyon : "Kışkırtma, provokatör, kışkırtıcı". En 
son çıkan Okyanus Ansiklopedisinde provokasyonun karşılığında yine, kıştırtma ve tahrik 
yazıyor. 

Bir yeni sataşmaya meydan vermek istemiyorum. Değerli milletvekilleri, takdirlerinize su
nuyorum : Türkiye'nin, dünyanın en iyi, nefis, ticarî değeri olan çekirdeksiz üzümlerinin yetiş
tiği, dünyanın en kaliteli pamuklarının, zeytininin yetiştiği; dünyanın en güzel turizm beldele
rinden birinde, Afrika'dan ithal kömür getireceksiniz; onu, yap-işlet-devret modeline göre Ja
ponlara işleteceksiniz ve o bölgede enerji açığı olmayacak; o bölgedeki PETKtM, enerjisini 
kendi üretecek, TEK'ten elektrik satın alma yerine, TEK'e elektrik satacak ve oradaki halk, 
"Denizde balığımız kalmayacak; tarlada zeytinimiz, üzümümüz, pamuğumuz yetişmeyecek" 
diyecek. İşte bu, tahrikin ta kendisidir. Sayın Bakanı insaflı olmaya davet ediyorum. Bu, ora
daki halkı kışkırtmanın ta kendisidir. 

Ben seçim tartışmaları yapmak istemiyorum; yok, "erken seçim oldu, gitti... İsterseniz 
bir daha yapalım..." Sayın Bakan, "Biz kazanıyoruz" diyor. 

Sayın Bakandan bir tek şeyi istiyorum : Eğer, oradaki halkı kışkırtmıyorsa; eğer, oradaki 
halkın iradesinin bu termik santraldan yana olduğunu söylüyorsa ve buna inanıyorsa, gitsin 
orada referandum yapsın. Oradaki halka sorsun : "o termik santralı kuralım mı, kurmayalım 
mı? Sandık koysun ortaya. 

Şimdi, sade orada değil, ören... Dünyanın en güzel canlı akvaryumu, ören... Yatağan ne 
hale geldi arkadaşlar?!. İnsanlar ölüyor, hayvanlar ölüyor, ot yetişmiyor... 

Sayın Bakan diyor ki, "Her yerde böyle tepki gösterilirse, bu termik santralları durduralım". 
Elimde dosyalar var; Türkiye Elektrik Kurumunun, yani bu Hükümetin emrindeki Genel 

Müdürlüğün rakamlarına göre, Türkiye'nin enerji noksanı yok, fazlası var. Fazlası olduğu içindir 
ki, Sayın Başbakanımız da çıkıyor, televizyon ekranlarından diyor ki, "Eskiden Bulgaristan'
dan elektrik alıyorduk. Sovyetler'den elektrik alıyorduk; şimdi oralara elektrik satıyoruz." 

Bu sözlerin ya birisi doğru ya diğeri arkadaşlar; ikisi birden doğru olmaz. Madem enerji 
fazlanız var... Akarsuları değerlendirebiliyor musunuz, yap-işlet-devret modeline göre? Her, 
Güney Afrika'dan gelecek kömür... 

MEHMET SEZAt PEKUSLU (Ankara) — Kaç senede yapılıyor? 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Hepsini biliyorum, kaç senede yapılıyor? 
Ha!., bir şey daha var; Siyasî sorumlulukla geçiştirilmez. Yarın iktidardan gittiğiniz vakit, 

ister SHP gelsin, ister Doğru Yol gelsin, ister bir koalisyon iktidarı gelsin, bu termik santralları 
işletemez, işletmeye gücü yetmez, halk müsaade etmez. Peki, bu sarf edilen milyarlar ne ola
cak?.. tşte o zaman, o milyarlar, o devlet zararı, bu Bakanlar Kurulu Kararnamesini imza edenlere 
rücu edilecektir; sizi uyarıyorum. Evleriniz, taksileriniz, menkulleriniz, taşınırlarınız, taşınmaz
larınız, satılır... Saçı bitmedik yetimin hakkını ödersiniz. Sadece bunu söylüyorum size. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Anadol. 
Sayın Bakan, gündem dışı konuşmaya cevap vermek istiyor musunuz? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (İstanbul) - Cevap vermekten 

vazgeçtim efendim. 
BAŞKAN — Efendim, gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Bazı milletvekillerine izin verilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1238) 

BAŞKAN — "Sunuşlar" bölümünde, iki sayın milletvekiline izin verilmesine dair, Türki
ye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunaca
ğım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin hizalarında gösterilen süre ve nedenlerle izin

li sayılmaları, Başkanlık Divanının 3.5.1990 tarihli toplantısında uygun görülmüştür. 
Genel Kurulun onayına sunulur. 

Abdulhalim Araş 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı V. 
Ankara Milletvekili Muzaffer Atılgan, hastalığı nedeniyle, 30.4.1990 tarihinden geçerli ol

mak üzere 15 gün 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan, mazereti nedeniyle, 1.5.1990 tarihinden geçerli ol

mak üzere 15 gün 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — 10/64 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, çalışma süresinin uza
tılmasına ilişkin tezkeresi (3/1239) 

BAŞKAN — 10/64 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, komis
yonun çalışma süresinin uzatılmasına dair bir tezkeresi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Kurulun 30.1.1990 tarihli ve 70 inci Birleşiminde kurulan, tıp fakültelerinden me

zun olan öğrencilerin gerekli bilgi ve beceriye sahip olmadıkları iddiasını ve bu yetersizlikleri
nin nedenlerini tespit etmek amacıyla kurulan (10/64) Esas Numaralı Meclis Araştırma Ko
misyonunun görev alanlarının genişliği sebebiyle, çalışmalarını tamamlayabilmesi için, görev 
süresinin 21.5.1990 tarihinden itibaren 3 ay daha uzatılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Mustafa Kalemli 

Kütahya 
10/64 Esas Numaralı 

Araştırma Komisyonu 
Başkanı 
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BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer işler" bölümüne 

geçiyoruz. 
IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 
1. —izmir Aîilktveküi Erdal inönü ve 41 Arkadaşının, 2919 saydı Türkiye Büyük Milkt Ahdi

si Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununun Geçici 3 üncü Maddesinin Yürürlükten Kaldtrûmasına Dair 
Yasa Önerisi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/245) (S. Sayısı : 364) (1) 

BAŞKAN — Birinci sıradaki, İzmir Milletvekili Erdal tnönü ve 41 Arkadaşının, 2919 sa
yılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununun Geçici 3 üncü Mad
desinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yasa önerisi ve İçişleri Komisyonu Raporunun görü
şülmesine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oylarınıza sunuyorum : Raporun okunma

sını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Komisyon raporunun okunması kabul edilmiştir. 
Raporu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İzmir milletvekili Erdal İnönü ve 41 arkadaşının; "2919 sayılı Türkiye Büyük Millet Mec

lisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununun Geçici 3 üncü Maddesinin Yürürlükten Kaldırılma
sına Dair Yasa önerisi" Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri ile İçişleri, Adalet Ba
kanlığı temselcileri ve teklif sahiplerinden İstanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş'in de ka
tılmalarıyla Komisyonumuzca incelenip, görüşüldü. 

Teklif, 12 Eylül döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi binasında Cumhurbaşkanlığı 
Genel Sekreterliğine tahsis edilen yerin boşaltılmasını öngörmektedir. 

2919 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununun geçici 3 
üncü maddesi, bilindiği gibi Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin, Cumhurbaşkanlığı dai
resi inşaatı bitinceye kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi binasının bazı bölümlerinden fayda
lanması hükmünü taşımaktadır. Kaldı ki, kanunun yürürlüğe girdiği Ekim 1983 tarihinden bu
güne kadar herhangi bir merciden herhangi bir talepte bulunulmadığı gibi bir mahzur da be
lirtilmemiştir. Cumhurbaşkanlığı dairesi inşaatının devam etmekte olduğu, 1990 yılı içinde bi
tirileceği yetkililerce beyan edilmiştir. Bu süre içinde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği için 
başka bir çalışma yeri temin edilmesinin de uygun olmayacağı kanaati hâkim olmuştur. Ayrı
ca, Cumhurbaşkanlığı dairesi inşaatı bittikten sonra, yeni bir kanun çıkarılmasına gerek kal
madan geçici 3 üncü madde de kendiliğinden yürürlükten kalkacağından, söz konusu leklif 
Komisyonumuzca müspet mütalaa edilememiş ve maddelerine geçilmeden reddedilmesine oy 
çokluğu ile karar verilmiştir. 

Raporumuz Genel kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 
Başkan 

Galip Demire! (Malatya) 
ve Komisyon üyeleri 

(I) 364 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir, 
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BAŞKAN — Komisyon raporu üzerinde Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Necat Tunç-
siper; buyurun Sayın Tunçsiper. 

ANAP GRUBU ADIN.A NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — İzmir Milletvekili Sayın Erdal 
İnönü ve 41 arkadaşının teklifinin görüşülmesi münasebetiyle, Anavatan Partisi Grubunun gö
rüşlerini belirtmek üzere söz almış bulunuyorum. Şahsım ve Grubum adına Yüce Meclisi say
gıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, İzmir Milletvekili Sayın Erdal İnönü ve 41 Arkadaşının, 2919 sayılı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Serkreterliği Teşkilat Kanununun Geçici 3 üncü Maddesi
nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yasa önerisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekre
teri ile, İçişleri, Adalet Bakanlığı temsilcileri ve teklif sahiplerinden İstanbul Milletvekili Sayın 
Hasan Fehmi Güneş'in de katılmalarıyla İçişleri Komisyonunda incelenmiş, görüşülmüştür. 

Teklif, 12 Eylül döneminde, Türkiye Büyük Millet Meclisi binasında, Cumhurbaşkanlığı 
Genel Sekreterine tahsis edilen yerin boşaltılması önerisini içermektedir. 

2919 sayılı -Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununun Geçici 
3 üncü Maddesi, bilindiği gibi, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin, Cumhurbaşkanlığı 
dairesi inşaatı bitinceye kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi binasının bazı bölümlerinden fay
dalanması hükmünü taşımaktadır. Ancak, kanunun yürürlüğe girdiği Ekim 1983 tarihinden 
bugüne kadar herhangi bir merciden herhangi bir talepte bulunulmadığı gibi, mahzur da be
lirtilmemiştir. 

Cumhurbaşkanlığı dairesi inşaatının devam etmekte olduğu, 1990 yılı içerisinde bitirilece
ği, yetkililerce ifade edilmiştir. Bu süre içinde, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği için başka 
bir çalışma yeri temin edilmesinin uygun olmayacağı kanaati hâkim olmuştur. Ayrıca, Cum
hurbaşkanlığı dairesi inşaatı bittikten sonra, yeni bir kanun çıkarılmasına gerek kalmadan, Geçici 
3 üncü madde de kendiliğinden yürürlükten kalkacağından, söz konusu teklifin komisyonda 
reddedilmesini Anavatan Partisi Grubu olarak olumlu karşılıyoruz. 

Bu teklifin Büyük Millet Meclisine sunulduğu günlerde, basında ve Mecliste, sık sık, "Sa
yın Cumhurbaşkanımızın Meclisten içeri sokulmayacağı, onun Meclisten dışarı çıkarılacağı" 
şeklinde muhalefet sözcülerinin, hatta liderlerinin beyanlarını takip etmiş bulunuyoruz. Yani 
şu haliyle 1983 senesinde yürürlüğe giren, o zamandan beri tatbik edilen ve şu ana kadar hiçbir 
merciden bir aksi görüş bildirilmediği ve 1990 senesi içerisinde de bu binanın tamamlanacağı 
göz önünde olduğu halde, Sayın Turgut özal Cumhurbaşkanı seçildikten sonra, bu yasa teklifi 
Yüce Meclise sunulmuştur. Demek oluyor ki, bu bir müessesenin yerleştirilmesi, bir müessese
nin raylarına oturtulması gayesinden uzak, doğrudan doğruya Sayın Turgut özal'ı muhatap 
alan bir tekliftir. 

Değerli arkadaşlarım, mesele, ifade ettiğim gibi, bir müessesenin yerleştirilmesinden ziya
de, günlük, politika kokarı bir manzara arz etmektedir ve yine 26 mart seçimlerinden sonra ve 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerine rastlayan günlerde bu mesele basın tarafından da ele alınmıştır. 
Anavatan Partisinin gücünün azaldığı ve bu Meclisin Cumhurbaşkanı seçemeyeceği şeklindeki 
görüşler de maalesef, manşetlerden inmemiştir. 

Değerli arkadaşlarım, hafızalarınızı lütfen biraz tazeleyin. Amerika Birleşik Devletlerin
de bir Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı; hepimizin hafızalarındadır... O zaman aday olarak 
Dukakir» isminde birisi çıkmıştı. Dukakis aşağı, Dukakis yukarı... Hatla, Türk kamuoyunda da, 
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Dukakis'in Cumhurbaşkanı seçileceği şeklinde endişeler belirmişti; ama sonra Bush aday oldu 
ve büyük bir perpormans göstererek Cumhurbaşkanı seçildi. 

Şimdi siz, gerek Amerikan kamuoyunda, gerek dünya basınında, hiç Dukakis'ten bahse
dildiğini görüyor musunuz? Hiç Dukakis'in kalkıp, Bush'un şöyle yaptığını, böyle yaptığını, 
yanlış yaptığını; ona kusur izafe edecek sözler söylediğini ve onun davranışları hakkında bir 
beyanda bulunduğunu görüyor musunuz? Cumhurbaşkanı hakkında (Bush hakkında) serd edil
miş görüşlerini dinliyor musunuz? 

tBRAHÎM DEMİR (Antalya) — Ne alakası var? 
NECAT TUNÇStPER (Devamla) — Bu kapandı. 5 sene sonra Amerika'da Cumhurbaş

kanlığı seçimleri yeniden gündeme geldiği zaman, mutlaka tekrar bu gündeme gelecek; ama, 
seçim bittikten sonra, bu mesele üzerinde artık durulmayacak. 

Onun için, 26 mart seçimlerinden bahisle, Anavatanın gücünün kalmadığı, Anavatanın 
gücünü kaybettiği; dolayısıyla bu Meclisin Cumhurbaşkanı seçemeyeceği, yahut Turgut özâP-
ın birtakım sınırlı hareketler içerisine girmesi yolundaki beyanları, Anavatan Grubu olarak olum
lu karşılamıyoruz. Bu vesileyle şunu ifade etmek istiyorum : Sayın muhalefet, hatta sayın ba
sın devamlı olarak güçlü hükümetten bahsediyor. Değerli arkadaşlarım, bir erken seçim olsa, 
yahut normal seçim olsa, acaba bundan daha güçlü bir hükümet iktidara gelebilir mi? 

ÎBRAHtM GÜRDAL (İsparta) — Arkanızda halk yok. 
NECAT TUNÇStPER (Devamla) — 283 milletvekiliyle, Meclisteki bütün meselelerini hal

leden, hükümetine güç veren, bütçesini çıkaran, Cumhurbaşkanını seçen ve muhalefet tarafın
dan verilen önergelere, kendi partisi istikametinde yön ve istikamet veren bir parti mevcut. Acaba 
erken seçim olsa, gerek Anavatan Partisi, gerek muhalefet partileri, 283 milletvekiliyle, böyle
sine güçlü bir şekilde Meclise gelebilirler mi? Onun için biz, muhalefetin güç konusundaki iza
fî tutumunu da olumlu bulmuyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, ben ve arkadaşlarım, Cumhurbaşkanımız Sayın Turgut özal'a güç 
verdik, ona destek olduk; ona oy verdik ve onu seçtik. Bu yasa teklifi, doğrudan doğruya onun 
şahsına matuf bir harekettir. Bu bakımdan, arz ettiğim nedenlerle, teklife olumlu oy vermeye
ceğiz; Komisyon raporunu kabul ederek, teklifi reddedeceğiz. 

Saygıyla arz ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tunçsiper. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Hüdai Oral; buyurun efendim. (SHP sı

ralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA A. HÜDAİ ORAL (Denizli) — Çok Sayın Başkan ve değerli arka
daşlarım; benden evvel Anavatan Partisi Grubu adına konuşan ve içişleri Komisyonunda üye 
bulunan değerli arkadaşımı da dinledim. 

Ben, konunun doğrudan doğruya parlamenter demokratik rejimde, kuvvetler ayrılığı pren
sibinin carî olduğu Türkiye'de ve millî egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olup, bu egemen
liği temsil eden millî iradenin de burada temsil edildiğini düşünerek, arkadaşımın da konuya 
bu açıdan bakacağı kanaatini taşıyordum. Ancak, kendisi Cumhurbaşkanını, yani yürütmenin 
bir kanadı olan Cumhurbaşkanını, bugünkü 1982 Anayasasının yetki ve sorumsuzlukları içe
risinde burada dile getirdikleri için, eğer aynı konuya değinmek zorunda kalırsam beni mazur 
görmeni/i rica ederim. 
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Değerli arkadaşlarım, demin de arz ettiğim gibi, kanun teklifinin, Türkiye'deki demokra
tik hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı ilkelerini, bugüne kadarki 1921, 1924, 
1961 ve 1982 Anayasalarının esaslarını da ele almak suretiyle, kısaca arz etmeye çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım, evvela usul hakkında, raporla ilgili bir itirazımız var, onu arz ede
yim. İçişleri Komisyonu raporunun dosyasını tetkik ettim. Bu dosyayı, sanıyorum ki, yüksek 
Başkanlk Divanı da tetkik edeceklerdir. Çünkü, 13 üncü maddenin altıncı bendine göre, ko
misyonları denetlemekle yetkilidirler. Bunu niçin söylediğimi, değerli arkadaşım da biraz son
ra anlayacaklardır. 

Değerli arkadaşlafTîçtüzüğümüze uygun olarak bir komisyon raporu tanzim edilmiş de
ğildir; komisyon zaptı yoktur meydanda. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI GALİP DEMİREL (Malatya) — Var, var. 
A. HÜDAİ ORAL (Devamla) — Şimdi, bu dosyayı teker teker Kanunlar Dairesinde tet

kik ettim, getirttim, baktım. 
Bir komisyon da, zabıt tutmadan, tutanak tanzim etmeden, o tutanakta karar yetersayısı 

olup olmadığı veyahut toplantı yetersayısı olup olmadığı tespit edilmeden, verilen karar oraya 
yazılmadan, komisyon kararı yazılmaz. Niçin yazdınız komisyon kararını? Neye istinat ederek 
yazdınız?.. Keennemyekün varsaymak mümkün olmayan bir komisyonu Yüce Meclisin görüş
mesine sunuyorsunuz, arz ediyorsunuz. Lütfediniz şu anda Komisyon Başkanı ve kâtibinin im
zasını taşıyacak zaptı, tutanağı lütfen buraya getiriniz, hepimiz bu tutanakta ne karar verildi
ğini öğrenmiş olalım. Yoksa, İçtüzük hükümlerine aykırı olduğu için, Anayasaya aykırılıktan 
iptale mahkum olan bir komisyon raporuyla karşı karşıya gelmiş oluruz. 

Değerli arkadaşlarım, kısaca arz ettiğim gibi, komisyonun, İçtüzüğün 27, 28, 34, 40 ve 
43 üncü maddelerine aykırı hareketle bulunduğu açık seçik anlaşılmaktadır. Raporun komis
yonda görüşülmesi sırasında, 34 üncü madde gereğince, komisyonun kâtip üyeleri ile komis
yon başkanı, görüşmelerin tutanağını tanzim etmemiş. Tutanak nerede?.. Yok. "Komisyon ra
poru var" derseniz, yok öyle şey. Sizin tanzim ettiğiniz komisyon raporu, tutanağa dayanmak 
mecburiyetindedir ve bunu yapmamışsınız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetimi altındasınız. 
"Komisyonlar Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Başkanlık Divanının denetimi altında 

değildir" diye, basına mütemadiyen demeçler veriyorsunuz. Ondan bahsedeyim size... Evvela, 
Meclise saygılı olmak gerekir. Tutanağı tanzim edin, tüm İçtüzük hükümlerini yerine getirin, 
Anayasaya uygun olsun; ondan sonra lütfen, gidin demeç verin!.. 

Bundan sonraki kısma geliyorum efendim. Size İçtüzüğün 34 üncü maddesini okuya
yım : "Komisyon kâtibi görüşmelerin tutanak özetini düzenler ve komisyon başkanı ile birlik
te imzalar." 

Lütfen getiriniz, bana gösteriniz, "peki" diyeceğim. Var mı?.. Yok. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI GALİP DEMİREL (Malatya) — Var, var. 
NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — "Var" diyor Başkan... 
A. HÜDAİ ORAL (Devamla) — Hayır efendim. Ben kendim Kanunlar Dairesinde, ra

portörün de dosyasını getirtmek sureliyle tetkik ettim; buraya gelirken bunları bir larafa bı
rakmadım. Yani, komisyon raporu tanzim edip, tutanak tanzim edilmeyişinin ne olduğunu bi
liyorum. Çünkü, yıllarca komisyon başkanlığı, komisyon sözcülüğü yaptım, hasbelkader. 
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Değerli arkadaşlarım, 43 üncü maddeye gelince : Komisyonlar, karara bağladıkları işler 
için birer rapor düzenlerler. Rapor, başkan veya komisyon sözcülerinden birisi tarafından yazılır." 

Komisyonlar, iki gün evvel gündemi tebliğ ederler. Komisyonlar, toplantı yetersayısıyla top
lanırlar, karar yetersayısıyla karar verirler ve bu kararları verirken, Hükümet temsilcileri de 
hazır bulunur... 

Ben, Hükümet temsilcilerinin görüşlerini de anlayamadım ve göremedim. Hükümet tem
silcisinin görüşü yok, tutanak yok; ama komisyon raporu var!.. Muhalefet partilerine mensup 
olan arkadaşlarımız, muhalefet şerhlerini komisyon raporuna vermişler. Bu nedenlerle Komis
yon Başkanı, Sözcüsü ve diğer arkadaşlarımızın bu konuya dikkat edecekleri kanısını taşıyo
rum. Şu anda, Yüksek Heyetinizin görüşmesine olanak sağlayacak hukukî anlamda bir ko
misyon raporu bulunmadığı için, içtüzüğün 81 inci maddesi gereğince, komisyon raporunun 
benimsenmemesi ve Komisyona iade edilmesi gerektiğini itirazen arz ediyorum. (SHP ve DYP 
sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bizim kastımızı da aşan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gücünü 
göstermek, parlamenter sisteme ne kadar bağlı olduğumuzu ifade etmek, millî iradeye saygı
mızı gösterme için vermiş olduğumuz, bu maddenin yürürlükten kaldırılmasıyla ilgili kanun 
teklifinin, bu kadar saptırılarak, çarpıtılarak, burada bir sayın arkadaşım tarafından ifade edil
mesi, hepimizi de üzmüş bulunuyor. Evvela, biz, bunu, buradaki kastımızı ifade etmeliydik, 
bu kastımızdan sonra bu sözleri söylemeliydiler. 

Bakınız, ben size şimdi maddeyi okuyacağım; o maddeyi okuduktan sonra, konu kendili
ğinden anlaşılacak. Yürürlükten kaldırılmasını istediğimiz madde şu efendim : 18.10.1983 ta
rih ve 2919 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununun Geçici 
3 üncü Maddesi... Bu niye, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanunu
nun Geçici 3 üncü Maddesi haline getirilmiş de, 1933'ten beri gelen Riyaseticumhur teşkilat 
kanunları içine alınmamış ve Anayasanın 107 nci maddesine göre de, halen devlet kurumu ha
line gelen o madde gereğince çıkacak tek imzalı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi içine alınma
mıştır? Bunu ifade edebilir misiniz? Yarı başkanlık sisteminde miyiz? yoksa başkanlık sistemi 
mi cari; yoksa, parlamenter sistemin tüm kuvvetler ayrılığı sistemi mi cari? Biz onun tartışma
sını yapmak için buraya geldik. Sayın Genel Başkanımızın, tzmir Milletvekili Sayın Erdal inö
nü'nün, herhalde, durduğu yerde belirli kişileri muhatap alarak, bir yasa teklifi üzerinde nasıl 
durabileceğini tüm Büyük Millet Meclisinin değerli üyelerinin takdir buyuracağına eminim. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, biraz önce burada konuşan sayın arkadaşım, üçüncü maddeyi ol
duğu gibi okumadılar. Üçüncü maddeyi okuyorum; "Cumhurbaşkanlığı dairesi inşaatı bitin
ceye kadar..." diyor. 

Böyle kanun olmaz. (SHP sıralarından alkışlar) Kira mukavelesi yapmıyoruz. "Bitinceye 
kadar..." diyor... Bitmemiş... Kaç serie geçmiş? Yedi sene geçmiş; bitmemiş. "Bitinceye kadar" 
ne demektir? Kanun kalıcıdır, objektiftir; sübjektif değildir; madde kaldırılıncaya kadar her 
zaman uygulanabilir. O madde kandi kendine kalkmaz... O rapora öyle yazmışlar; o madde, 
bir gün gelecek, kendi kendine kalkacak!.. 

Parlamento tarafından konan hiçbir madde kendi kendine kalkmaz; ancak, parlamento 
tarafından kaldırılır. Bunu da anlamadım, yani garip garip yeni yeni işler çıkarmaya başladınız. 
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Değerli arkadaşlarım, bakınız, devam ediyorum; 'Türkiye Büyük Millet Meclisinde Millî 
Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğinin halen kullandığı bölümden -bakın, bazı, kelimesi var 
mı, yok mu- ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin diğer bölüm ve kolaylıklarından faydalanır" 
diyor. Hani bölüm? Her yerinden faydalanır diyor. 

Bugün burada Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, "Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
filan salonlarından, filan bölümlerinden faydalanacağım, işte kanun" dediği zaman, hepiniz 
bu maddeye göre oraları onlara terk etmeye mecbursunuz. (SHP sıralarından alkışlar) 

Biz, Parlamentonun haysiyetini -hangi partili olursa olsun, yürütme organının ister Cum
hurbaşkanlığı kanadı olsun, isterse Bakanlar Kurulu kanadı olsun- her birisinin, evvela Parla
mentonun denetimi altında, Parlamentoya saygılı olmaları gerektiği inancıyla bu kanun tekli
fini verdik. (SHP sıralarından alkışlar) 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Ankara) — "Faydalandırma" el koyma demek değildir. 
A. HÜDAt ORAL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bu bununla da bitmiyor; bir de 

madde 7 var. Kim sorumludur bu Meclisten? Meclisten herhangi Genel Sekreterlik sorumlu 
değildir; sonra, Cumhurbaşkanlığı makamıyla ilgili değil bu, Okudum maddeyi size. Bu ma
kamı nereden çıkardı arkadaşım, onu da anlamadım! "Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği" 
diyorum. Cumhurbaşkanlığı makamı oturuyor orada, köşkte. 

Şimdi, müsaade ederseniz, bu burada oturacak, inşaat bittiğinde, istediği zaman çıkıp gi
decek. Eğer, "12 Mart'ın, 12 EylüPün, eğer 12 Eylül İhtilalinin ve döneminin kalıntıları bura
da devam edecek" diyorsanız, biz burada yokuz, (SHP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Burası, millî iradenin; burası, millî egemenliğin sahibi olan milletin temsilcilerinin bulun
duğu yerdir. Burada hiçbir ihtilalin kalıntısı olmayacak; biz olacağız, siz olacaksınız, birbiri
mize istediğimiz gibi söyleyeceğiz, ama millet için söyleyeceğiz ve hizmet etmeye çalışacağız. 
Onun için geldik. 

NECAT TUNÇSÎPER (Balıkesir) — Daha önceleri nerelerdeydiniz? 
A. HÜDAt ORAL (Devamla) — Onu, 12 Eylülden sonra çıkan, 18.10.1983 tarihli 2919 

sayılı Kanunu sorarsanız, Sayın Evren cevabını verir herhalde size. Onun için, bunun hesabını 
herhalde ben vermem; 1983'te o ek maddeyi kim çıkarmışsa o verir. Siz de çıkarmamışsınız, 
onlar çıkarmışlar. 

Şimdi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 7 nci maddeye göre sorumluluğu şöyle 
ifade edilir : Bütün bina, tesis, eklenti ve arazinin sorumluluğu Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanına aittir. Hangi sorumlutuk? Buradaki Genel Sekreterliğin hepsinin sorumluluğu Cum
hurbaşkanının şahsına bağlıdır 107 nci maddeye göre; oraya sorumlu. Burada oturacak... Bir 
yangın olsa, kim sorumlu?.. Onlar sorumlu değil; onlar, Cumhurbaşkanına sorumlu. 

Siz burada, isterseniz üç kişilik, iki kişilik yerde oturun, kime ne? Onlar orada koltuklar
da otursunlar, yahut orada onlar istedikleri gibi tasarrufta bulunsunlar; siz bulunamazsınız. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — İdare amirleri şey mi yani?.. 
A. HÜDAt ORAL (Devamla) — Müsaade ederseniz, bu, Parlamentonun bağımsızltğıyla 

ilgili bir konudur; bu konuya çok dikkat etmemiz gerekir. 
107 nci maddeyi okuyorum : "Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin kuruluşu, teşkilat 

ve çalışma esasları, personel atama işlemleri Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir." 
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Cumhurbaşkanlığı kararnamesi tek imzalıdır; Tek imzalı kararname ise, ancak başkanlık 
sisteminde çıkar. Yürütmenin diğer kanadıyla birlikte çıkan kararnamelerde, parlamenter sis
temden söz edilir. Burası Amerika Birleşik Devletleri değil. O, yalnız orada uygulanıyor. Baş
kanlık sistemi, Amerika'dan başka dünyanın hiçbir yerinde uygulanmaz. 

TEVFÎK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Umumî valilik olan yerler de var. 
A. HÜDAÎ ORAL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, ben size kanun maddelerini şöyle 

kısaca arz ettikten sonra, diğer konuşmalarıma geçeceğim. 

Bu, evvela, 2919 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Teşkilat Kanunudur (Genel Sekreter
lik Kanunu); geçici 3 üncü maddeyi ihtiva ediyor. 5509 sayılı 1950 yılında çıkarılmış olan Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Memurları Teşkilâtı Hakkında Kanun var. Ben, onda böyle bir mad
deye rastlamadım. Yani, kanunda, "Her isteyen gelir, bazı yerlerde oturur" diye bir geçici madde 
yok; olmaz... Yani, bu neye benzer, bilir misiniz? Burada bir kanun çıkarıp da, yargı organın
da, yani mahkemede "Genel Kurul toplantısı yapacağız" demeye benzer. Gidebilir misiniz, 
yargı organının bulunduğu yerde, mahkemelerde oturmaya? Ben işi biraz basite irca ediyorum; 
ama gerçek bu. Yapılan maddede bir hukukî norm yok. 

Değerli arkadaşlarım, bunun dışında, "Acaba Mustafa Kemal Atatürk ne demiş? diye dikkat 
ettim, baştan aşağı tetkik ettim. 1939 yılında çıkan 3552 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Memurlarının Teşkilâtı Hakkında Kanunda, tamamiyle bunlara ayırmış ve "Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, Türk Milletinin temsil edildiği yegâne üstün yerdir" demiş ve orada noktala
mış; kendisi de gitmiş, Çankaya'daki yerine oturmuş. (SHP sıralarından alkışlar) 

Biz bunu istiyoruz, istemiyorsanız!.. "Biz istemiyoruz" diyorum. Ee, iyi, başka arkadaş
ları da çağırın... Talep yok, mahzur yok, otursunlar" diyor arkadaşımız, komisyon, işte... Ya
ni, isterseniz orayı açalım, bir de ilan verelim, "Burada kiralık yer var" diye. 

ABDÜLKADtR ATEŞ (Gaziantep) — ANAP Genel Merkezini de getirelim buraya. 
A. HÜDAÎ ORAL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, onun yanında, Cumhurbaşkanlı

ğı Genel Sekreterliğiyle ilgili bütün kanunları tetkik ettim, "Acaba biz bir şeyi atlıyor muyuz?" 
diye. Bakınız, 1983 yılında, tek sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkmış. Kararnamelerin 
hepsi burada efendim, onların hepsini vaktinizi almamak için okumuyorum. Bu kararname
lerde hepsi teker teker ifade edilmiş. Şu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi bakın ne diyor : 

"Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 
Genel Sekreterliği ile görev yönünden Cumhurbaşkanına doğrudan bağlı, Cumhurbaşkanlığı 

Başyaverliği -diğerleri filan filan filan sayılıyor- meydana gelir", Cumhurbaşkanlığı Genel Sek
reterliği teşkilatı için bu kararname çıkarılmıştır. 

"Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Karar-
namesi.18.8.1983" 

Üzerinize alınmayın. "Başka bir cumhurbaşkanı vardır" diye de ben kendi fikirlerimden 
ödün verecek değilim. Yalnız ben değil, benim grubum veremez. Eğer verirsek, bunun sonu 
gelmez. (SHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bundan sonraki kısma gelince : Kanun teklifimizle ilgili olarak, "Ko
misyon raporu okunsun" dediler, okundu. Şimdi ona da geleceğim. Komisyon raporu mu, yoksa 
karşılıklı bir kira mukavelesi mi, ben anlamadım! Zaten esası yok, zaten zabıt yok, komisyon 
raporu da yok. 
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Şimdi bakınız, Sayın İnönü ve arkadaşları olarak, biz ne demişiz : 
"Devlet yapımız, kuvvetler ayrılığı ilkesini benimsemiştir. 
Egemenliğin kayıtsız şartsız sahibi olan ulusumuzun iradesinin yansıdığı ve yasama erki

nin kullanıldığı Türkiye Büyük Millet Meclisinin devlet yapımız ve demokratik düzenimiz içindeki 
önem ve önceliği tartışılamaz" Lütfen bunlardan biraz bahsedin. 

BAŞKAN — Süreniz dolmuştur, toparlamanızı rica ediyorum. 
A. HÜDAİ ORAL (Devamla) — "Türkiye Büyük Millet Meclisi bu görevini, kendisine 

ayrılmış olan arazi, bina, tesis, eklenti ve mekân üzerinde yerine getirmektedir. Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin bu mekânda bağımsızlığı, görevin gerektirdiği koşulların başındadır. 

Cumhuriyetin kuruluşundan beri Cumhurbaşkanlığı çalışma yeri ile, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin çalışma yerleri ayrı ayrı belirlenmiştir. 

12 Eylül yönetimi devrinde -bakın, kanun teklifi gerekçesinde ne diyor- Devlet Başkanı, 
Millî Güvenlek Konseyi Başkanıdır. Millî Güvenlik Konseyi, yasama görevini üstlenmiştir. Par
lamento içinde bir bölümü kullanmışlardır. Devlet Başkanı, Cumhurbaşkanı olmuş ve aynı bölüm 
bu amaçla kullanılmaya devam edilmiştir. Millî Güvenlik Konseyi, Cumhurbaşkanlığı Konse
yine dönüşmüştür. 

12 Eylül döneminden sonra bu yanlış uygulamayı demokratik döneme taşımak doğru de
ğildir." Söylenen söz bu. Nereden çıktı bu özal, Mözal meselesi? Eğer bunu çarpıtmak ve sizi 
başka yollara sevk etmekse, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bunu yapmanın doğru olmadığı 
kanaatini ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bununla ilgili olarak raporu size arz edeceğim : Rapor okundu... 
Şimdi bana lütfeder misiniz; içinizde birçok hukukçu var, Parlamentoda deneyimi olan arka
daşlar var, onlar bilirler : Komisyon raporunda diyor ki, "Teklif, 12 Eylül döneminde, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi binasında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine tahsis edilen yerin bo
şaltılmasını öngörmektedir." 

Tahsis yok. 12 Eylülde tahsis yok, 12 Eylülde ihtilal var; her ihtilal, gelmiş, Türkiye Bü
yük Millet Meclisini işgal etmiştir. Hangi tahsisten bahsediyorsunuz?.; (SHP ve DYP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Tahsis, hukukî yer ayırmadır. Evvela "tahsis" kelimesini çok iyi yerinde kullanmak gerekir. 
"Tahsis edilen yerin boşaltılması..." 
Biz tahliye davası açacak şahıs mıyız! Biz, kanunun yürürlükten kaldırılmasını istiyoruz 

beyefendi. "Boşaltılması" diyor. Git, hangi evi boşaltacaksan, boşalt!. Burası Türkiye Büyük 
Millet Meclisi... Büyük Millet Meclisinde kanun yapılır, kanun kalkar; Bakanlar Kurulu gelir, 
hesap verir, ibra edilir veya edilmez. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetkilerini de genişletmek mümkün değildir; çünkü, ya
sama yetkisi devrenilemez. 1982 Anayasasıyla, onu da devretmişiz! Belli konularda veya temel 
hak ve hürriyetlerle ilgili ne kadar konu varsa, hepsinde kanun hükmünde kararnameler çıkar
ma yetkisini Bakanlar Kuruluna, Millî Güvenlek Kuruluna ve Cumhurbaşkanına vermişiz. Ken
dimiz de oturmuş, "onaylıyoruz efendim". Neyi onaylıyorsunuz? 

ALt PINARBAŞI (Konya) — 1971'de verilmiştir. 
A. HÜDAt ORAL (Devamla) — Bütün bu sorumluluklar olmak için bir olay kâfi sizin için. 
HİLMİ BİÇER (Sinop) — Sayın Evren zamanında niye istemediniz? 
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A. HÜDAÎ ORAL (Devamla) — Ben devam ediyorum efendim. Şu zaman, bu zaman 
beni ilgilendirmiyor. Ben fikrimi söylüyorum. Grubum adına fikrimi söylüyorum. 

Komisyon raporunda, "...herhangi bir talepte bulunulmadığı gibi, bir mahzur da belirtil
memiştir". 

Talepte mi bulunulacak değerli arkadaşlarım? "Oradaki bütün bölümlerde Türkiye Bü
yük Millet Meclisindeki milletvekilleri, çalışanlar otursun" demek için talep mi gerekir? Talep 
yok, adamlar orada burada oturuyor, biz de orada burada oturuyoruz... 

Yani, "Efendim, 1990 yılında bitecek" diyor. 
Ne biliyorsunuz? Dosyanızda biteceğine dair bir belge mi var? Yok... Ne zaman biteceği

ne dair belge yok. Eğer, şifahi bir talimat aldıysanız, onu orada uyguladıysanız; bunu bildik
ten sonra, onun hakkındak bir şey söylememiz mümkün olur! 

BAŞKAN — Sayın Oral, konuşma sürenizi 4 dakika aştınız; toparlamanızı rica ediyorum. 
A. HÜDAt ORAL (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 
"Bir mahzur da belirtilmemiştir" diyor. 
Mahzur meselesi söz konusu değildir. 
Size şunu da söylüyorum : "Başka bir çalışma yeri temin edilmesinin de uygun olmayaca

ğı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin başka bir yere gitmesi için bir yer temin edilmesi
ne gerek olmadığı kanaatindeyiz" diyor. 

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinden size ne, komisyona ne? Siz, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi komisyonumusunuz, Cumhurbaşkanı komisyonu musunuz? (SHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bu Parlamentoya sahip çıkmalısınız. Bu konuda biraz sonra, 10 da
kikalık konuşma hakkımı da kullanacağım. 

Sayın Başkana, gösterdikleri müsamaha için teşekkür eder, saygılar sunarım. (SHP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oral. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI GALÎP DEMİREL (Malatya) — Söz isti jrum Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Komisyon Başkanı Sayın Galip Demirel söz istemiştir, 

kendilerine söz veriyorum. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Ben daha önce söz istemiştim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Müftüoğlu, malumu âliniz, komisyonun öncelik hakkı vardır; o iti

barla söz verdim. 
içişleri Komisyonu Başkanı Sayın Galip Demirel, buyurun. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI GALİP DEMİREL (Malatya) — Sayın Başkan, Yüce 

Meclisin değerli üyeleri; Sayın Oral, SHP Grubu adına Yaptığı konuşmada, sadece İçişleri Ko
misyonu değil, Yüce Meclisin Başkanlık Divanını da itham altında bıraktı. 

HlLMl BlÇER (Sinop) — O zaman kendisi de Başkanlık Divanındaydı. 
tÇlŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI GALİP DEMİREL (Devamla) — Kendisi de bu Yüce 

Meclisin Başkanlık Divanında, başkanvekili olarak müteaddit defalar görev yaptılar. Demek 
ki, Sayın Oral, komisyondan gelen raporları tetkik etmeden veya zabıt özetleri bulunup bulun
madığına bakmadan, bunları Genel Kurulun gündemine alıyorlardı. Çünkü, bugüne kadarki 
komisyon çalışmalarında, sadece Plan ve Bütçe Komisyonunda zabıt tutulmaktadır, ses ban-
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di alınmaktadır. İçtüzük gereğince, bunun dışındaki komisyonlarda, eğer komisyonlar karar 
verirse, banda ses kaydı yapılır, aksi takdirde sadece tutanak özetleri düzenlenir. 

İçişleri Komisyonunun bahis mevzuu olan bu raporunda tutanak özetleri yoktu da, İçişle
ri Komisyonu üyesi olan sayın SHP milletvekillerinin buradaki muhalefet şerhlerini nereye vermiş 
olmaları gerekir? Böyle bir şey düşünülemez değerli arkadaşlar. 

Hadi bir nebze düşünelim; İçişleri Komisyonu Sayın Oral'ın iddia ettiği gibi, İçtüzük hü
kümlerine uymadan, zabıt özeti düzenlemeden, imza etmeden raporu buraya getirmiştir. O za
man, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, İçtüzük hükümlerine aykırı olan bir husu
su Genel Kurula getirmemesi, görevi değil midir? özellikle bunu takdirlerinize sunmak istiyorum. 

Sayın sözcü burada demokrasi şampiyonluğu yaptılar... Bu geçici madde 1983 yılından 
bu tarafa yürürlüktedir. Sayın Kenan Evren, 1983 yılında bu Meclisin Cumhurbaşkanı olarak 
1989'â kadar görevine devam etmiştir; yani, Konsey Başkanı olarak görevine devam etmemiştir. 

BEYTULLAH MEHMET GAZtOĞLU (Bursa) — Hangi Meclisin Cumhurbaşkanı? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI GALİP DEMİREL (Devamla) — Sizler de, halko

yuna sunulan 1982 Anayasasının mahsulü olarak Kenan Evren ile birlikte geldiniz bu Meclise. 

TUFAN DOĞU (Muğla) — O ne demek? 
BAŞKAN — Lütfen efendim... Sayın Doğu, böyle bir usulümüz yok efendim. Onun ne 

demek olduğu Türkçede açık. 
TUFAN DOĞU (Muğla) — Ne demek yani?.. Kenan Evren... 

BAŞKAN — Ne demek, ne demek?.. "1982 Anayasası sonucusunuz" diyor... Yanlış mı, 
yalan mı? İtirazınız varsa söyleyin. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Vatandaşların oylarıyla geldik. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI GALİP DEMİREL (Devamla) — 1982 Anayasası
nın kabulü ile siz nasıl ki, Türkiye Büyük Millet Meclisine geldiyseniz, Sayın Kenan Evren de 
Cumhurbaşkanlığına öyle gelmiştir; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre de Cumhurbaş
kanlığını sürdürmüştür. 

Sayın sözcü ve mensup olduğu Sosyaldemokrat Halkçı Parti Meclis Grubu, 1983 yılından 
1990 yılının başına kadar, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin oturduğu binada, Anaya
saya ve millî egemenliğe aykırı bir durum görmemiş de, ancak, Sayın Turgut özal Cumhurbaş
kanı seçildikten sonra mı görmüştür?! (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Demin, 
Sayın Öral, "İhtilalle gelip Konsey Başkanı olarak oturdular, devam ettiler" dediler. Demek 
ki, SHP Grubu, bu durumu müktesep hak olarak kabul ettiği için, 1990'a, yeni Cumhurbaşka
nının seçilmesine kadar bekledi! 

Bunlar yanlış şeylerdir değerli arkadaşlarım. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği binası
nın bitmesinin yakın olduğu bir dönemde, bir geçici maddenin kaldırılması için kanun teklifi 
vermeyi, mantıkla bağdaştıramıyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demirel. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Zonguldak Milletvekili Sayın Güneş Müftüoğlu. 
Buyurun Sayın Müftüoğlu. 

DYP GRUBU ADINA GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın mil
let vekilleri; Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununun Geçici 
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3 üncü Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun önerisi üzerinde Doğru Yol 
Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere söz aldım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

13.10.1983 tarih ve 2919 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Ka
nununun amacı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilatının Kuruluşunu, gö
revlerini ve yönetim esaslarını düzenlemektir. Kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisi Sekreterli
ğinin kuruluşunu, görevlerini ve yönetim esaslarını belirlemekle beraber; aynı zamanda bir uyum 
yasası görünümündedir. Gerek Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği ve gerekse Danışma 
Meclisi Genel Sekreterliği kadrolarının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğine devri 
söz konusudur. Yasa, bunları geçici maddelerle düzenlemiştir. Bu geçici maddelerden 3 üncüsü 
ise, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine, yani Cumhurbaşkanına, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde, Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğinin o tarihte kullandığı bölümlerden istifade 
etme, kullanma hakkını vermektedir. Yani, Cumhurbaşkanının kullanımına açık bir yer temi
nini öngörmektedir. Ancak, bu kullanma, Cumhurbaşkanlığı dairesi inşaatı bitinceye kadar 
devam edecektir. 

Bu arada, yasadan sonra, ülkede genel seçimler yapılacak, Yasama Meclisi yeniden teşkil 
edilecek, Meclis Başkanı seçilecek, Türkiye Büyük Millet Meclisi antidemokratik unsurlardan 
arınacak; ancak Cumhurbaşkanının bir gözü, bir kulağı, bir eli, bir ayağı, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin bir köşesinde duracaktır. 12 Eylül, Meclisten kolay kolay çıkmak istememekte
dir. Bu istek de, yasanın geçici 3 üncü maddesiyle sağlanmaktadır. Esasen, 2919 sayılı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanunu, 17 maddesiyle fazla tenkit edileme
yecek bir yasadır, bir gereksinime cevap vermektedir; ancak, geçici 3 üncü madde, bu yasanın 
gerçek amacını ortaya koyması yönünden anlamlıdır. 

Tabiî, 1983 yılı Ekim ayının onuncu günlerinde, yasaklı ve suskun Türkiye'de kimse -
kuvvetler ayrılığı prensibi kâğıt üzerinde kalmaktadır- "Cumhurbaşkanı, Konsey üyeleri ve Genel 
Sekreteriyle, 864 rakımlı tepede otursun. Tarafsız ve sorumsuz Cumhurbaşkanının yeri orası
dır. Kulağını, gözünü, elini ayağını Türkiye Büyük Millet Meclisinden çeksin" diyememekte-
dir ve de soramamaktadır : "Ankara'nın en güzel, en büyük, en anlamlı tepesinde, Cumhur
başkanlığı Genel Sekreterliği için bir oda yok mudur?" diye. 

12 Eylül 1980'de başlayan fiilî durum, geçici 3 üncü maddeyle devam ettirilmek istenmiş
tir. Kasım 1989 tarihine kadar, geçici 3 üncü maddenin anlamı, işlevi açıkça budur. Geçici 
3 üncü maddenin, Kasım 1989'dan sonra yeni bir anlam ve işlevi doğmuştur. Esasen, 12 Eylül 
yasalarına son vermesi gerekenler, giderek bu yasalara daha çok sarılmaktadırlar. Kasım 1989'da 
görev, yer ve işlevleri değişenler, geçici 3 üncü maddeye sımsıkı sarılmışlardır. Âdeta veliaht 
tayin eder gibi, genel başkan, başbakan ve bakan atayanlar, uzaktan kumandayı sevenler için, 
geçici madde en büyük maddedir ve bu geçici maddenin mucitlerine, "Uluslararası Atatürk 
Ödülü" bile verilir. 

Evet; yasanın geçici 3 üncü maddesi, özlenen koltuklara uzanmanın en büyük vasıtası ola
caktır. örtülü bir başkanlık rejimi için, 3 üncü madde en ideal vasıtadır. İnşaat bitmemeli; ye
ni göz, yeni kulak, yeni el, yeni ayak Türkiye Büyük Millet Meclisinin içinde olmalıdır. Sayın 
Özal Cumhurbaşkanı olmuştur. Ancak, ne Anavatan Partisinden, ne Hükümetten, ne de Mec
lis grubundan kopmak istememektedir. Her şey onun gözetiminde olmalıdır... 
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Evet, sayın milletvekilleri, Geçici 3 üncü madde, Ekim 1983 - Kasım 1989 ve Kasım 1989 
- Mayıs 1990 devrelerinde aynı işlevleri yapmıştır, yapmaktadır. Zihniyet aynıdır, amaç aynıdır, 
vasıta aynıdır. Bir tek fark vardır arada; 12 Eylül yönetimi, geçici 3 üncü madde ile," Türkiye 
Büyük Millet Meclisinden, elini ayağını çekmemiş, kontrol aracı olarak kullanmak istemiştir. 
Şimdilerde ise, devamı olan zihniyet, geçici 3 üncü madde ile, Anavatan Partisi Meclis Grubu 
ve Hükümetten elini, ayağını, gözünü, kulağını çekmemekte; kontrol aracı olarak kullanmak 
istemekte; resmen kullanmaktadır. 

Bu konuda sadece biz değil, herkes aynı fikirdedir. Basınımız aynı fikirde, meslek kuru
luşlarımız aynı fikirde, tüm kamuoyu aynı fikirdedir. 

tşte, geçtiğimiz hafta basından alınan bir pasaj : "Dünya Ekonomik Forumuna katılacak 
olan Cumhurbaşkanına işadamlarından tepki. ÎTO Başkanı : "icra yetkisi olmayan cumhur
başkanlarının, ekonomik karar mercilerinin yerine geçerek, milletlerarası düzeydeki toplantı
larda ekonomik politika kararlarına yön vermesi, hatta dikte ettirmesi düşünülemez." 

İSO Başkanı: "Türkiye'de icraatı hükümetler yürütür. Başkanlık sistemine geçilmedikçe, 
cumhurbaşkanı, ekonomiden sorumlu olamaz." 

TÜStAD Yüksek İstişare Konseyi Üyesi : "Sayın özal, kendini iktidarla bütünleştiriyor. 
Cumhurbaşkanının tarafsızlığını kaybetmesi çok tehlikeli bir yol. Biz bu davranışlara alışama
dık." Devam ediyorlar : "Sayın özal, kendini iktidarla bütünleştiriyor, enflasyon inecek, diyor. 

Enflasyonun inip inmeyeceğini Hükümet bilir. Çok tehlikeli bir yol, Cumhurbaşkanının 
tarafsızlığını kaybetmesi. Biz bu davranışlara alışamadık." 

Sayın özal, Devlet Bakanı Taner'le beraber, ekonomiyi kendisinin yönlendirdiği imajını 
veriyor kamuoyunda. Bu olaya, diğer bakanlar ve Başbakan nasıl müsaade ediyor; bunu da 
anlayamıyoruz. Burada çok büyük bir yanlış var. Cumhurbaşkanının, yabancı işadamlarının 
ekonomik konularda sorularını cevaplayacak olması, büyük hatadır" diyor ve bugünkü Tercü-
man'da : "Cumhurbaşkanı Özal, Başbakan gibi davranıyor, özal, yine Hükümete ait yetkiyi 
kullandı : Kurban Bayramı tatili de 9 gün." 

Bu ve buna benzer havadisler, örnekler, basınımızda her gün çıkıroy; her gün yaşanan olaylar 
bunlaç.. Sayın Özal'ın niyeti belli, davranışı belli: Anavatan Partisine hükmetmek, Başbakanı 
yönetmek, Bakanlar Kuruluna hâkim olmak, Anavatan Partisi milletvekillerini ve bürokratla
rı yönlendirmek... 

Değerli arkadaşlarım, bilgisayarı hepiniz bilirsiniz; bilgisayarın kenarına takılan joistik diye 
bir alet vardır, bu alette bir kol ve iki de düğme vardır. Kola basarsınız, ekrandaki görüntülere 
hareket verirsiniz, düğmelerle oynarsınız, o hareketler devam eder. Âdeta, Hükümet ve Başba
kanın karşısında bir joistik var; ileri itiyor, Afyon'a, Burdur'a tatile gidiliyor veya geri çekiyor, 
Irak'ta gezi tertip ediliyor; sağdaki düğmeye basılıyor, bir yasa çıkıyor, soldaki düğmeye basılı
yor, yeni bir kanun hükmünde kararname çıkıyor!.. 

BAŞKAN — Sayın Müftüoğlu Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin manevî şahsiyetine iti
na göstermeyi sizin gibi müdrik ve zarif bir milletvekiline hatırlatmayı gerektirecek bir durum 
olmamamısını rica ediyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti hepimizindir... 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Muhakkak öyle efendim. 
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BAŞKAN — Onun manevî şahsiyetini korumak da hepimizin görevidir. Lütfen... 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Şahsiyata girmiyorum. 
BAŞKAN — Benzetme, biraz üslubunuza göre uygun olmadı! 
Devam buyurun. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Bütün mesele, bunlara fırsat vermemektir; Cum

hurbaşkanının, bu davranışlarına alet olmamak, direnebilmektir. 

Başbakanlar, yürütmenin başıdır, tüm sorumluluk ve yetki onlardadır. Bakanlar, Başba
kana karşı sorumludurlar. Anyasanın 122 nci maddesini gerçekten ezberlemek gerekir. Yine, 
Anayasanın 68 ve 69 uncu maddelerinde, siyasî partilerin, Cumhurbaşkanınca yönlerdirilece-
ğine dair bir hüküm yoktur; bulamazsınız. Yine, Anayasanın 80 inci maddesi, "Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyeleri, seçildikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri değil, bütün Milleti 
temsil ederler" demektedir. Milletvekilleri, Türk Milletinin vekilleridir, beliri bir şahsın değil. 
Onun için, diyoruz ki, yaratılmak istenen fiilî durumu kabullenmemek gerekir, boyun eğme
mek gerekir; karşı gelmek gerekir. Örnek mi istiyorsunuz? Değerli arkadaşlarım, Sayın Cüneyt 
Arcayürek'in, "864 Rakımlı Tepe : Çankaya" isimli kitabından sizlere küçük bir pasaj sun
mak istiyorum. 

HÎLMt BtÇER (Sinop) — Bırakın onu yahu!.. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Bir dakika, dinleyin efendim. 
"Mavi Salon : Atatürk 1933'ten sonra Yeniköşk'te oturdu. Ünlü sofra sohbetleri herhalde 

Mavi Salonda sürdü. Bir eğitim merkezi; her konunun tartışıldığı, sonuçlar çıkarıldığı salon. 
İnönü'nün, Başbakanlıktan istifa ederek, Atatürk'ten ayrılışına yol açan sofra sohbetleri... Ata
türk, hastalığın etkisi ile sinirli, alıngan... Titizlikle koruduğu, kimi ilkelere ters döşen hareket
ler yapıyor... Sofradan hükümet işlerine karışmamaya özen gösteren Büyük Adam, son aylar
da önemli konuları sofrada ele alıyor, hükümete buyruklar veriyor... Hükümet kararına karşı 
Nyon Anlaşmasında, Atatürk'ün aldığı vaziyet, bardağı taşıran son damla ve tnönü istifa edi
yor..." 

Değerli arkadaşlarım, bu örnek, gerçekten büyük bir örnek. 
Sayın Merhum inönü... 
HİLMÎ BtÇER (Sinop) — Cümleyi bulamadı. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Bulurum efendim, hiç merak etmeyiniz... 
HtLMt BtÇER (Sinop) — Kitap okuma, fikrini söyle. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Fikrimi söylüyorum efendim, fikrimi... 
Bu, herkesin örnek alması gereken bir olay; tnönü, Atatürk gibi bir Cumhurbaşkanı hü

kümet işlerine karıştığı için, Başbakanlıktan istifa ediyor; 12 yıl görevde kaldıktan sonra istifa 
ediyor. Sayın Merhum Celal Bayar, 1.11.1937'de göreve geliyor. Bunları hatırlamak lazım, bunları 
okumak lazım, bunları öğrenmek lazım ve bunları örnek almak lazım. 

Şunu da ifade etmek isliyorum : tstifaya söz konusu olan Nyon Anlaşması, Akdeniz'de 
korsanlık yapan gemilere karşı ingiltere, irlanda, Bulgaristan, Mısır, Yunanistan, Yugoslavya, 
Romanya, Türkiye, Rusya arasında imzalanan bir anlaşma. Bu anlaşma nedeniyle, Atatürk, 
hükümet işlerine karıştı diye, bu ufak karışma dahi, o günkü Başbakanın istifasına yeterli olu
yor. Bunu, örnek alınması için belirtmek istedim. 
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Sayın milletvekilleri, millet egemenliğinin kayıtsız şartsız temsil edildiği Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, Başkanıyla, siyasî partileriyle, siyasî parti Meclis grupları ile, bu siyasî partiler
den çıkan iktidarlarıyla, hükümetleriyle, bakanlarıyla, milletvekilleri ile, kimsenin güdümün
de değildir. Kimse gölge etmesin; herkes, geçici köşelerinde paşa paşa otursun!.. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Erdal inönü ve arkadaşlarınca verilen teklif yerindedir; can-ı 
gönülden destekliyoruz. Komisyon raporu yerinde değildir; komisyon raporunun reddi ile, teklifin 
yasalaşmasını teklif ediyor, hepinize saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Müftüoğlu. 
Siyasî parti grupları adına konuşmalar tamamlanmıştır. 
Şahısları adına söz alanlardan Sayın Hüdai Oral, buyurunuz. 
MEHMET PERÇİN (Adana) — Heyecanlanma. 
BAŞKAN — Efendim, lütfen müdahale etmeyiniz. 
A. HÜDAÎ ORAL (Denizli) — Beş senedir heyecanlanmadım, şimdi sizi görünce heye

canlanıyorum. Kusura bakmayın... 
Değerli arkadaşlar, hukukî irdilemeyi, yani tahlil ve münakaşayı şu kısa on dakikalık süre 

İçerisinde yapmaya çalışacağım. 
Sayın Başkan, sayın üyeler; içişleri Komisyonu, çoğunlukla, verdiği kanun teklifinin red

dine dair rapor gerekçesiyle, yasama, yürütme organları arasında 1982 Anayasasıyla açılan yetki 
ve görev karmaşasına, devlet ve toplum yapımızda süreklilik getirmektedir. 1982 Anayasasıyla, 
yürütmenin görev ve yetkilerinin artırılmasıyla bozulan parlamenter sistemin dengesi, yürüt
menin, Türkiye Büyük Millet Meclisinin aslî görevi olan yasama yetkisine, siyasî parti çoğun
luğunun da etkisiyle, hukuk devleti kurallarına ve parlamenter sistemin esaslarına ve demok
ratik rejimin gereklerini de aşan müdahalelere yol açmıştır. Bu yetki ve sorumlulukları bir par
ti, kişi veya zümrede toplama düşünceleri, devlet yapımızın demokratik temelini sarsan eğilim 
ve girişimlerle karşılaşmamıza sebebiyet vermiştir. 24 Nisan 1924'te Mustafa Kemal Atatürk, 
yaptığı konuşmada demiştir ki, "Büyük Millet Meclisi, Türk Milletinin asırlar süren anlayışı
nın özü ve onun kendisini idare etme şuurunun canlı bir timsalidir." 

Ona layık olmaya çalışmak, bu Parlamento binası içinde bağımsız, özgür çalışma imkân
larıyla mümkündür. Bu imkânı vereceğinize eminim. Sanmıyorum ki, burada hiçbir arkadaşı
mız, demin konuşan değerli komisyon üyesi arkadaşımızın, gerekçeleri zayıf olan rapor hak
kındaki sözlerine itibar edebilsin. 

Söylediğimiz şey şu : Onlara yer bulunabilir. Bir yerleşim meselesidir; ama, yerleri burası 
değildir; bizim de yerimiz Çankaya değildir. 

Devam ediyorum : Atatürk hiçbir zaman, yetkileri zayıflatılmış ve dikta heveslilerine ce
saret verebilecek bir Meclis düşünmemiştir. Atatürk, millî hâkimiyetin gerçek sahibi olan, ulu
sumuzun iradesinin yansıdığı ve yasama erkinin kullanıldığı Türkiye Büyük Millet Meclisine 
dıştan herhangi bir erkin müdahalesini kabul etmemiş; 1924 Anayasasının 103 üncü maddesiy
le, yasaların Anayasaya münafi olamayacağı kuralını koyarak, yürütmenin, Cumhurbaşkanı 
ve Bakanlar Kurulu kanaatlarıyla, Meclisin aslî görevi olan yasama yetkilerinin zaafa uğratıl-
mamasına imkân vermiştir. 

Bilinmelidir ki, yürütmenin, Meclisin yetkilerine sahip olmak suretiyle, Türkiye Büyük 
Millet Meclisine ve millî iradeye hesap vermekten kurtulması mümkün değildir, içişleri Komis
yonunun, yasama erkinin bir komisyonu olma yapısının dışına çıkarak, dış erklerin etkisini 
taşıyan bir rapor hazırlaması da gerçekten üzücüdür. 
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Bir noktayı size arz edeyim : Bir komisyon başkanı, bir yürütmenin Başbakanın -Genel 
Başkanı olan bir Başbakanın- başkanvekili olacak; sonra gelip, Türkiye Büyük Millet Mecli
sinde bir komisyonun başkanı olarak burada çalışacak!.. Bu, yasayla, Anayasayla mümkün 
değildir; tüm dünya anayasalarına baktım, böyle bir şey yok. (SHP sıralarından alkışlar) Böy
le şey olmaz. Bunu kendimiz için de söylüyorum. 

Demin, partilerin kol gezdiğini söyledim; Türkiye'de kol gezmek önemli değil, Türkiye'de 
hizmet götürmek önemlidir dedim. Onun için söylüyorum; bugün bunu yaparsanız, yarın ge
lecek nesiller sizi takdirle anarlar. 

Anayasanın 7 nci maddesi, "Yasama yetkisi, Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Mec
lisinindir. Bu yetki devredilemez" diyor. 

Bana söyler misiniz, gelen tasarılarla devretmediğiniz bir yetki var mı?! Ben buraya geldi
ğim günden beri, Meclis Başkanvekilliği görevini yaptığım günden beri her gün gelen kanun 
hükmünde kararnamelerden bıktım. Temel hak ve özgürlükler konuşulur, kanun hükmünde 
kararname... Hemen arkasından -öncelikle ve ivedilikledir- gelir, konuşulur, bir fiskos geçer, 
parlamenterler parmaklarını kaldırır, indirir... Anavatan Partisinin değerli üyelerine arz ediyo
rum : Bu Parlamentoya sahip çıktığınızı gösteriniz; biz gösteriyoruz. 

MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) — Sahibiz, sahibiz, merak etme. 
A. HÜDAÎ ORAL (Devamla) — Ama, böyle sahip çıkmak olmaz. Yürütmenin karşısın

da el pençe divan durmak suretiyle, Türkiye Büyük Millet Meclisinin haysiyetini ve onurunu 
kurtaramazsınız. (SHP sıralarından alkışlar) Yürütme, sizin yanınıza gelecek ve hesap vere
cek; öyle diyor kanun. 

Değerli arkadaşlarım, ivedi ve zorunlu hallerde Anayasanın 87 nci maddesi gereğince, 91 
inci madde koşullarına bağlı olarak, daha evvelce böyle bir kanun hükmünde kararname 1971 
yılında verilmiş... Ben o gün Mecliste idim; karşı idim, "Olmaz böyle şey; bu bir kapı açılma
dır, sonuna kadar gider" diye bağırdım burada, aynı şekilde bağırdım; ama dinlemediler. 

Değerli arkadaşlarım, buna rağmen, yürütmenin, gerek Cumhurbaşkanlığı kanadının, ge
rekse Bakanlar Kurulunun, sık sık kendi yetki ve görev alanları dışına çıkarak, esasen, hukuk 
devleti ve demokratik rejim kurallarına uygunluğu tartışmalı istisnaî yolu, kendine görev sana
rak, kullanmada ısrar etmesi, bunun için kendi partilerinin siyasî iktidar oluşundan yararlan
mak istemeleri, dikkate şayandır. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümet diyor ki, "Nasıl olsa, kanun hükmündeki kararnameyi 
Meclise getirirsek, gruba söyleriz, tasdik ederler." 

Siz tasdik mercii misiniz, onama mercii misiniz?! 
Siz, kanun yapma merciisiniz. Sizinle beraberiz çıkartacağımı? kanuntarda; ister muhalif 

oluruz, ister beraber oluruz... (ANAP sıralarından "Bağırıp, çağırma" sesleri) 

MEHMET PERÇİN (Adana) — Heyecanlanma, heyecanlanma! 
A. HÜDAt ORAL (Devamla) — Bağırıp, çağırmıyorum ben; başka türlü anlatmak... 

BAŞKAN — Efendim, hatibe müdahale etmeyelim, lütfen. 
A. HÜDAt ORAL (Devamla) — Kararnameler yo!u>!a Meclisi devredışı bırakma düşün

cesinin, eğiliminin, rejim, için büyük ve karanlık bir tehlike okluğunu ifade ediyorum. Karar
namelerle, Meclis devre dışındadır bugün. Bunu söylemek de benim uörevim; ama takdir si/in. 
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Değerli arkadaşlarım, bırakınız, memurlarla diğer çalışanların etkinliğinin artırılmasıyla 
ilgili kararname çıkarmayı; Anayasanın 119, 120, 121, 122 maddelerine göre olağanüstü hal 
ilan edeceğim... Ne olacak?.. Aynı gün Resmî Gazeteyle getireceğim efendim... Sonra, kanun 
hükmünde kararname getireceğim efendim. Ne olacak?.. Hemen Türkiye Büyük Millet Mecli
si Genet Kurulunun onayına sunacağım... tçişleri Komisyonu Başkanı ile Başbakan diyor ki, 
"Hayır, normal prosedürle gelsin oraya." Sizin belli konularda ivedilikle, öncelikle ilgili tanı
mınız nerede kaldı? Temel hak ve hürriyetler dediğimiz çok acele konularda, normal kanun 
gibi getireceğim, dediğiniz nerede kaldı?.. Siz kanun yapmayacak mısınız?.. 

MÜHİTTtN KARAMAN (Gümüşhane) — Yapıyoruz, yapıyoruz. 
A. HÜDAÎ ORAL (Devamla) — Ne yapıyorsunuz? Ben de yapıyorum; beraber yapıyoruz 

burada. 
Değerli arkadaşlarım, Anayasanın 14 üncü maddesindeki temel hak ve hürriyetlerden bah

sedecek değilim; onlar malum. Bütün bunlara müdahale eden, son, 413 ve 420 sayılı Kanun 
Hükmündeki Kararnameler geliyor... tnsan hak ve özgürlüklerinin nasıl kısıtlandığını onda 
da göreceğiz ve buna rağmen her birimiz onaylayacağız!.. Onaylayıp da, neyi kazanacağız?.. 
Bir insanımızı, biraz daha zecrî tedbirler içerisinde bırakmaktan başka hiçbir işe yaramayan 
kanun hükmündeki kararnameleri onaylayacağız. Şimdi, biraz daha yumuşatacaklarmış! Na
sıl yumuşatacaklar, onu da bilmiyorum! 

Değerli arkadaşlarım, ancak şu hususu açıkça belirtmeliyim ki, kanun hükmündeki ka
rarnamelerin getirdiği bugünkü ortam, toplumda huzursuzluk yaratmış, millî egemenliğin kul-
lanışındaki açıklık ve berraklık gölgelenmeye başlamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, 6 ihtilal gördüm. Bu 6 ihtilalin içerisinden nasıl sıyrıldığımızı bura
da anlatacak değilim; ama, bu 6 ihtilalin ne zaman meşru olduğunun söylendiğini, ne zaman 
gayrimeşru dendiğini de bilirim. Lütfediniz, bu Parlamento, her şeye rağmen, kendi arkadaşla
rına ve millî iradeye sahip çıkma şuurunu bir kez daha göstermek imkânını bulabilsin. 

Değerli arkadaşlarım, Büyük Millet Meclisi, kanunla da... 
MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — En çok, Kenan Paşa zamanında sesin çıkmadı! 
A. HÜDAİ ORAL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, "Ben,4 tane ihtilalden geliyorum 

buraya" dedim, "Sesin çıkmadı" diyor. Kenan Paşa zamanında ben SODEP'i kuruyordum; 
sen neden bahsediyorsun?! 4 defa askerî mahkemeye gittim ben... Bilmezsiniz ki... Buraya gel
mişsiniz, beni itham etmekle meşgulsünüz! 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — Onlar atamayla geldiler. 
DEVLET BAKANI M. VEHBt DİNÇERLER (Hatay) — İhtilal sayısı belli olsun; 4 mü, 

6 mı? 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, hatibe müdahale etmeyelim lütfen. 
A. HÜDAt ORAL (Devamla) — Sayın Başkan, lütfen... 
BAŞKAN — Efendim, lütfen... Lütfen... 
Sayın Oral, süreniz doldu; toparlamanızı rica ediyorum. 
A. HÜDAt ORAL (Devamla) — Teşekkürler, ben zaten bitiriyorum efendim. 
Değerli arkadaşlar, 14-16 Mayıs 1989 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletlerinde, 

Georgetovvn Üniversitesinde, yapılan "Parlamenter Demokrasi mi, Başkanlık Demokrasisi mi?" 
adlı uluslararası sempozyumda konu görüşülmüş ve başkanlık sisteminin, tamamen kendine 
özgü koşulları olan Amerika Birleşik Devletleri dışında hiçbir ülkede istikrarlı bir demok-
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rasiye yol açmamış olduğu konusunda tüm ilim adamları ittifak etmişlerdir. Bu raporu olduğu 
gibi değerli arkadaşlarımın tetkik buyurmalarını rica edeceğim. 

Şimdi, yine bu rapordan aynen okuyorum; yine bu toplantıda, 'Yürütmenin aktif kanadı 
olan bakanlar kurulu, parlamentoya karşı mutlak sorumludur" diyor. 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DÎNÇERLER (Hatay) — Doğru. 
A. HÜDAÎ ORAL (Devamla) — Rapordan okuyorum, benim değil bu. 
ikincisi : "Cumhurbaşkanının, devletin ve milletin birliğinin sembolü olup, etkin siyasal 

yetkilere sahip bulunmadığı ve Bakanlar Kurulundan bağımsız, tek başına kullanabileceği yet
kilerinin olmadığı kanaatine varılmıştır..." 

DEVLET BAKANI M. VEHBt DÎNÇERLER (Hatay) — Yanlış... 
A. HÜDAÎ ORAL (Devamla) — Yanlış mı?.. îyi, Amerika'dan öğrenirsiniz! 
MÜNÎR F. YAZICI (Manisa) — Kendinden bir şey söyle, kendi fikrini söyle. 
A. HÜDAÎ ORAL (Devamla) — Kendimden olana geliyorum, dinleyiver biraz, dinleyiver. 
Sayın Başkan, müdahale etmesinler efendim; bitireceğim... 
BAŞKAN — Efendim, ediyorum, tabiî. 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — Sayın Başkan, süre olarak 10 dakika daha verelim. 

BAŞKAN — Sayın Dönen, gündemin elverdiği derecede tolerans gösteriyoruz. 
MEHMET ALÎ DOĞUŞLU (Bingöl) — ihtilal 4 mü, 6 mı; onu öğrenemedik. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen... Böyle bir usulümüz yok, karşılıklı konuşmayalım. 
A. HÜDAÎ ORAL (Devamla) — Sonra konuşalım efendim... 
Bu nedenle, Cumhurbaşkanı, tek imzalı kararname çıkarma yetkisini haiz olamaz. Ana

yasanın 107 nci maddesine göre, Cumhurbaşkanı şu anda tek başına kararname çıkarıyor. Bu, 
başkanlık sisteminde var. Parlamenter sistemde, bakanlar kurulu, başbakan ve bakanlar hep 
beraber imza edecekler, sorumlu olanlar bunlar ve cumhurbaşkanı da başlarına geçecek; o 
kadar... 

MUHÎTTÎN KARAMAN (Gümüşhüne) — Anayasaya göre... 
A. HÜDAÎ ORAL (Devamla) — Anayasayı ben çıkarmadım canım, Anayasayı kim çı

kardı ysa çıkardı. 
BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyelim, lütfen... 
A. HÜDAÎ ORAL (Devamla) — Sorumluluğu olmayan Cumhurbaşkanı, ancak Parla

mentoya karşı, Başbakan, Bakanlar Kurulu Üyelerinin sorumluluk taşıyan karşı imzalarını içeren 
müşterek kararname çıkarabilir. Bu nedenle, 1982 Anayasasının, 107 nci maddesinin süratle 
kaldırılması gerekir. Diğer maddeler de var; ama buna daha çok önem vermek lazım; "Parla
menter sistem içindeyiz" diyoruz. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 1982 Anayasasının, çağdaş, demokratik hukuk devletinin ge
nel öğelerini ve koşullarını, özgürlükçü, çoğulcu, katılımcı unsurlarını, tümü ile içermediği, 
lüm siyasî partilerimizce de kabul edilmektedir; bunda ittifak halindeyiz. 

1982 Anayasasının, insan hak ve özgürlüklerini sınırlayıcı hükümleri değiştirilmedikçe, ya
salarda yeniden gerekli yapılanmalar gerçekleştirilmedikçe, Avrupa Topluluğuna girme girişim
lerimizden sonuç alamayacağımız açıktır. 

Gerek örgütlenmede, gerek organ ve kuruluşlararası ilişkilerde ve bunların dışa dönük gö
revlerinin yerine getirilmesinde ve kullanılmasında, demokratik hukuk devleti kurallarına ay
kırılıklar vardır. 
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Değerli arkadaşlarım, Parlamento, iktidarıyla muhalefetiyle bir bütündür. Hepsinin üs
tünde Parlamentonun hukukî bir kişiliği vardır. İktidar muhalefet tartışmalarını, kuvvetler ay
rılığı ve demokratik hukuk devleti ilkelerine rağmen, Türkiye Büyük Millet Meclisinin vazge
çilmez-yetkilerini itmek suretiyle, kanun hükmünde kararnamelerle hepimiz komisyonlara ta
şırsak, Parlamento ve demokratik rejime en büyük kötülüğü yapmış oluruz. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

Parlamenter demokratik rejimin, hukuk devleti kurallarının tüm esaslarını bünyemizde 
taşımak, gelen yasa tasarı ve tekliflerini, millî irade ve millî egemenliğin üstün öğeleri içinde 
değerlendirerek, hukukun üstünlüğünü, raporuna da yansıtarak, Genel Kurula da doyurucu 
bir gerekçe ile gelmesi gereken Komisyonumuzun, böylesine delil ve hukukî esasa dayanmayan 
bir raporla Genel Kurula gelmiş olması, gerçekten talihsizliktir. 

Değerli arkadaşlarım, "Yazı ile inşaat bitecek, bitmeyecek" tartışmalarına girmiyorum, 
biteceği vesaire de yok da, bitse de ne olacak? Biz burada, inşaatın bitip bitmesiyle ilgili deği
liz. "Buraya, yasama organıyla ilgili olmayan kimse giremez" diyoruz. (SHP sıralarından al
kışlar) İsterse orada otursun... Herkes kendi yerinde oturacak. Yargı da orada, yasama da ora
da, yürütme de orada.. Sayın bakanı, bütün genel müdürlerini buraya getirip, misafir mi ede
lim? Etmeyeceğiz. Gelecekler, burada kendilerine ayrılan yerde oturacaklar; bakanının arka
sında oturacaklar. 

Değerli arkadaşlarım, önemli olan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin Türkiye Bü
yük Millet Meclisi binası içinde yerleşimidir. 1 sayılı Kararnameyle, bu konu, tamamen tersine 
çevrilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimi bitiriyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk Milleti
nin egemenliğinin, iradesinin, özgürlüğünün ve bağımsızlığının temsil edildiği yerdir. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, 12 Eylül ihtilal döneminden gelen, demokratik olmayan anlayış ve uy
gulamaları, hukuk devleti kuralları içerisinde tasfiye etmek zorundadır. 

Demin sordu bir arkadaşım : "Peki ne yapalım?" Tasfiye edelim; bizden sonrakiler de 
tasfiye etmesini öğrensinler. Biz etmezsek, onlar edemezler; zor ederler. 

Hiç kimsenin, her ne olursa olsun, her ne yönden siyasî baskı gelirse gelsin, millî iradeyi 
ve millî egemenliği temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisinin haysiyet ve onuruyla oynama
ya hakkı yoktur. 

Demokratik sistemi sarsma, teokratik ve otoriter devlet kurma heveslilerinin hüsrana uğ
rayacakları hususunda hiç kimse kuşkuya düşmemelidir. 

Türkiye, hiçbir zaman, "demokratik rejim" adı altında, parti oligarşisinin kol gezdiği bir 
ülke de olmayacaktır. 

însan hak ve özgürlükleriyle ilgili uluslararası antlaşmalara, sureta değil, gerçekten bağlı 
kulınmalıdır. 

Temel hak ve ö/gürlüklerin zedelenmesine ve demokratik sistemin sarsıntıya uğramasına 
neden olanlar, bu girişimlerinin bir sonuç vermeyeceğini çok iyi bilmelidirler. 

Türk Milleti, hürriyetlerinden en küçük bir ödün vermeyecektir. 
Bilinmelidir ki, halkın başına, sö/ hürriyetinin yok edilmesinden daha büyük bir felaket 

Ü deme/. 

BALKAN — Saym Oral, 6 dakikayı aştınız... 
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A. HÜDAt ORAL (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 
, BAŞKAN — Lütfen... 

A. HÜDAt ORAL (Devamla) — Toplum hayatında, hem hür müesseselere sahip olmak 
ve aynı zamanda da söz hürriyetini ortadan kaldırmak, bir müellifin dediği gibi -çok severim-
güneşi kâinattan çıkarmanın müşkülatından daha zordur, 

Hukuk devleti, sadece kanunlara bağlı devlet değildir, hukuka bağlı, etik ve sosyal olguyu 
içeren devlettir. 

Gerçek hukuk devleti, hukukun üstünlüğünü kabul eden devlettir. Hukuk, kanundan üs
tündür. 

"Biz kanun devletiyiz" diyor. 
Hayır efendim; hukuk devleti olacaksın. 
MÜNÎF F. YAZICI (Manisa) — Kim diyor? 
A. HÜDAt ORAL (Devamla) — Diyenler... 
Hukukun üstünlüğü, belli bir sosyal ortama muhtaçtır; ortam da demokrasidir. 
Anayasanın 103 ve 87 nci maddeleri, hukukun üstünlüğüne bağlı olmak koşulunu açıkça 

getirmiştir. 
Hürriyetlerin tarihçesi, hükümet kudretinin artırılması değil, daraltılmasının tarihçesidir. 

Siz daraltmıyorsunuz, genişletiyorsunuz. Ne kadar yetkeniz varsa verdiniz oraya nereyi daraltı
yorsunuz? ANAP sıralarından "Zatı âlinizin ifadesi o Hüdai Bey" sesleri) Sayın Bakanın ifa-
desi o; öyledir. 

Hiçbir hayalperest, idealizmi hayalperestlikle karıştıran hiçbir politikacı, ülkenin huzur 
ve güvenini boşluğa savurarak iş yaptığını sanmamalıdır. 

Demokrasi, hukuk kurallarının üstünlüğünü, azınlığı da koruyarak, serbest tartışmayı, 
düşünce özgürlüğünü ve zaman zaman halkın uygulama karşısında özgürce hüküm vermesini 
ve özgürce düşünmesini sağlayacak bir rejimdir. 

Siyasal demokrasi, düşünce ve tartışma özgürlüğü içinde halk iradesinin hükmüdür. Eko
nomik demokrasi ile bütünleşmeyen bir siyasal demokrasi, sonunda, halkı ezen egemen çevre
lerin aleti olmaktan kurtulamaz. 

Yargı, adalet dağıtıcısı olduğu kadar, siyasal iktidarın ve idarenin hukuk açısından halk 
adına çağdaş devlet anlayışı içinde denetimcisidir. Yoksa, Adalet Bakanı gibi, "Gel bakalım 
sen ne yaptın? t yi bir inceleme yapacağım, soruşturma yapacağım, müfettiş göndereceğim..." 
Yargıya böyle müdahale ediyor Adalet Bakanı. 

Bir iktidarın meşruluğu, sadece menşeinde; yani, iktidara gelişinde değil fakat, iktidarda 
bulunduğu zaman kendisine bu olanağı sağlamış olan Anayasa ve hukuk devleti çerçevesi için
de kalması, kamuoyuna kulak vermesi, yargı organlarının kararlarını uygulaması, anayasal ku
ruluşlarla işbirliği yaparak, hukuk düzeni içinde yaşama koşullarını sağlamasıyla mümkün
dür. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli arkadraşlarım; yukarıda arz ettiğimiz nedenlerle, Türkiye Büyük 
Millet Meclisine ve parlamenter demokratik rejime güç katmak amacından başka düşünceleri 
olmayan, İzmir Milletvekili Sayın Erdal tnönü ve 41 arkadaşının, 2919 sayılı Yasanın Geçici 
3 üncü Maddesinin yürürlükten kaldırılması ve komisyon raporunun benimsenmeyerek 81 inci 
madde gereğince komisyona geri verilmesini arz ve teklif eder, Grubum adına Yüce Genel Ku
rula saygılarımı sunarım. 
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BAŞKAN — Efendim, bu defa şahsınız adına konuşuyorsunuz. 
A. HÜDAİ ORAL (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Ben teşekkür ederim Sayın Oral. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Ankara) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bozkurt. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Ankara) — Değerli konuşmacı, konuşmasında Anavatan 

Partili milletvekillerine hitap ederek, "Siz, icranın karşısında el pençe divan durmayınız, siz 
tasdik mercii değilsiniz" gibi, grubuma sataşma mahiyetinde bulunan sözler sarf etti. Bu iti
barla, sataşma gerekçesiyle söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar, SHP sıralarından gürültüler) 
Efendim?.. İşitemedim?.. 
HASAN ZENGİN (Manisa) — Zabıtları getirtin, isteyin; ondan sonra Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, Başkanlık tespit etti. Başkanlık, tereddüt halinde belgeye başvurur. 
HASAN ZENGİN (Manisa) — Yanlı hareket etmekten vazgeçin. 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Yalan mı? Duymuyor musunuz? 
BAŞKAN — Evet, Anavatan Partisi Grubu adına, sataşma gerekçesiyle Sayın Onural Şe

ref Bozkurt; buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA ONURAL ŞEREF BOZKURT (Ankara) — Sayın Başkan, say

gıdeğer milletvekilleri; Meclis müzakerelerini, Meclis İçtzüğünün öngördüğü seviyede götür
mek, birbirimize sataşmaktan olabildiğince sarfınazar etmek, herhalde, iktidarıyla, muhalefe
tiyle hepimizin omuzlarına düşen bir görev olsa gerek. 

Herhangi bir grubu muhatap alarak (bu, iktidar partisi olur; bu, bizim arkadaşlarımız
dan herhangi birisi tarafından muhalefet grubunu mahatap alarak olur) lüzumsuz yere bir he
yecana, lüzumsuz bir sürtüşmeye yol açabilecek bir üslubu kullanmanın, doğrusu tasvip edilir 
bir davranış olmadığını ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. 

Sayın konuşmacı, üzüntüyle kaydettiğim birkaç cümleyi, maalesef, grubuma sataşma teş
kil edecek bir tonda ve muhtevada kullanmış bulunmaktadır. Sayın konuşmacı buyurmuşlar
dır ki; "Anavatan Partili milletvekilleri, sizlere hitap ediyorum; icranın karşısında el pençe di
van durmayınız, siz tasdik mercii değilsiniz." 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Yalan mı? 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Burada Anavatan Partisinin Grup ısaşkan-

vekili olarak kesinlikle ifade etmek istiyorum ki, benim grubumda herhangi bir arkadaşım ic
ranın karşısında el pençe divan değildir. (ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Yine aynı yetkiyle burada ifade etmek istiyorum ki; benim grubumdaki hergangi bir mil
letvekili arkadaşım, kendisini bir tasdik merciinin parçası olarak görmemektedir. Eğer sayın 
konuşmacının ifadesinde yer alan ve grubuma vaki" tasdik mercii" ifadesine hak vermek müm
kün olursa, o zaman ben de tutar, sayın muhalefet milletvekillerine sorar ve derim ki; "Siz 
de buraya gelen her türlü yasa teklif ve tasarısı için ret mercii misiniz?" 

Değerli arkadaşlarım, milletvekillerinin her birisi, elbette, mensup oldukları partinin prog
ramını, sahip olduğu siyasal düşünce çerçevesinde belli parti disiplinini, parti içi demokrasi 
kuralları içerisinde bir mesuliyet olarak kabul etmek durumundadır. Bu, bizim için olduğu ka
dar, aynıyla, diğer siyasî parti mensubu milletvekilleri için de vakidir; ama, inanınız ki, Ana
vatan Partili milletvekillerini böylesine yaralayıcı bir ifadenin hiçbir haklı ve geçerli yanı yoktur. 
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Değerli arkadaşlarım, bir noktayı daha burada ifade etmeyi vazife telakki ediyorum. Sa
yın Cumhurbaşkanı, Anavatan Partisinin Cumhurbaşkanı değildir; Sayın Cumhurbaşkanı, Tür
kiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanıdır. (ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın Cumhurbaşkanı, icranın başıdır. Sayın Cumhurbaşkanı, bu sıfatıyla birtakım gö
revlere sahiptir : Yasamayla ilgili görevlere sahiptir, yürütmeyle ilgili görevlere sahiptir ve nite
kim Anayasanın 104 üncü maddesi de bunları teker teker tadat etmiştir. Yasamayla ilgili yetki
lere sahiptir; ne yapar?.. İcabında Türkiye Büyük Millet Meclisini toplantıya çağırır; şartları 
tecelli ettiği takdirde, Türkiye Büyük Millet Meclisini feshetme yetkisine sahiptir. 

KÂZIM ULUSOY (Amasya) — Nerede o yürek onda! 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Sayın Cumhurbaşkanı, eğer lüzum görüyor

sa, Anayasanın ve içtüzüğün öngördüğü çerçeve içerisinde, Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
kabul edilen kanun tasarı ve tekliflerini, bir daha görüşmek üzere Parlamentoya geri çevirir. 

Sayın Cumhurbaşkanının, Anayasa Mahkemesine müracaat hakkı vardır. Bunlar yasamayla 
ilgili görevlerdir. 

Sayın Cumhurbaşkanının yürütme ile ilgili görevleri de vardır. Bakanlar Kuruluna baş
kanlık eder. Atamalarda, üçlü kararnamelerde imza ve tasdik merciidir. Bununla şunu ifade 
etmek istiyorum : Hepsinin üstünde Sayın Cumhurbaşkanı devletin başıdırr devleti ve milletin 
dirliğini temsil eder. 

Cumhurbaşkanı hakkında söz söylerken, hakkında söz söylediğimiz şahsın, yalnızca fa
lanca partiyi, yalnızca filanca partiyi değil; ama, bu devleti ve bu milletin dirliğini temsil etti
ğini iyi bilmek mevkiindedir herkes ve her söz söyleyen. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar) 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — işte, o adamı siz çıkardınız. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, huzurda görüşülen tek

lif, fevkalade abartılmış bir konuyu ihtive etmektedir. 1983 yılında, henüz daha Türkiyi Büyük 
Millet Meclisinin 17 nci dönemi teşekkül etmeden, yani bir askerî yönetimden bir sivil yöneti
me geçme hususu henüz daha vücut bulmadan çıkarılmış bir kanuna ilişkin bir konudur. 

ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Sataşmayı geçti efendim, başka konuya geçti. 
BAŞKAN — Takip ediyorum Sayın Kumbaracıbaşı. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — 1983 yılından beri bu kanun lazım ül icradır; 

bu kanun mevkii meriyettedir... 
MEHMET DÖNEN (Hatay) — Türkçe konuş. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Hukukî teknik tabirleriyle arz etmek istiyo

rum konuyu. 
"Bu, mevkii meriyette bulunan, 1983 yılından beri tatbik edilen kanun; tarafınızdan, Sa

yın özal Cumhurbaşkanı olduktan sonra mı görüşülmüştür? Ondan evvel gözlüğünüz yok muy
du?" derler adama. 

Saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
A. HÜDAt ORAL (Denizli) — Sayın Başkan, arkadaşımın, konuşmamı tam anlamıyla 

tespit edemediği kanaatindeyim. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Ankara) — Zabıtlara baktım efendim. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. 
A. HÜDAt ORAL (Denizli) — Bu şekilde konuşmam mümkün değildir. 
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HASAN ZENGİN (Manisa) — Zabıtlara bakın Sayın Bozkurt. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Ankara) — Aynen not aldım. 
A. HÜDAl ORAL (Denizli) — Kanun Hükmünde kararnameler, olağanüstü hal ilanın

dan sonra gelen kararnamelerdir ve doğrudan doğruya Meclisin onayı için gelmektedirler. Bu
rada hiçbirimiz onay için bulunmuyoruz. Bunu görüşmek maksadına matuf olarak ve bu an
lamda söylediğim sözü, "Gruba böyle söylüyor" şeklinde ortaya koymanın âlemi yoktur. Bu
nu hepimiz için söylüyorum : Konuşmalarım, tamamen Türkiye Büyük Millet Meclisindeki 
tüm arkadaşlarımın bu Parlamentoya sahip çıkmaları amacına matuftur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oral. 
Şahıslar adına son konuşmayı Balıkesir Milletvekili Sayın Necat Tunçsiper'e veriyorum. 
Buyurun Sayın Tunçsiper. 
NECAT TUNÇSlPER (Balıkesir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte olan 

yasa teklifi, TBMM Genel Sekreterliği Teşkilt Kanununun Geçici 3 üncü Maddesinin kaldırıl
masından ibarettir; bu kadar. 

Komisyon, yaptığı inceleme neticesinde, bu tatbikatın 1983 senesinden beri süregeldiğini, 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği binasının 1990 yılı içinde biteceğini, bu kadar az bir süre 
kalması nedeniyle, bu maddenin kaldırılmasının istenen maksadın hasıl olması açısından daha 
başka yönlere matuf bulunduğunu; ama, bu bina 1990 senesi içerisinde bitecek olursa, geçici 
3 üncü maddenin otomatikman kalkacağını düşünerek teklifi olumlu bulmamış ve reddine ka
rar vermiştir. 

Sayın konuşmacı üstadımız Hüdai Oral -kendisini sever ve takdir ederim, üstadımız ola
rak kabul ederim ve üstelik Halkla ilişkiler Binasında komşuyuz- bu kadar kısa ve basit bir 
meseleden, böylesine zengin bir konuşma yapma imkânını buldu; belki, Anavatan iktidarının 
7 senelik eleştiriye yönelik hususlarını bu vesile ile tekrar dile getirdi; ama, lütfen müsaade et
sin, kendisine bir tarizde bulunmak istiyorum. Bu yüce kürsüde böyle hiddetli ve şedit konuş
malara alışık değilim ve tasvip etmediğimi ifade etmek istiyorum. Kendisini, hakikaten söz us
tası, değerli bir parlamenter ve maksadını çok daha yumuşak kelimelerle ifade edebilecek bir 
insan olarak tanıyorum. Elindeki metni, belki bir siyasî parti toplantısında bu şekilde okusay-
dı, mutlaka büyük alkış toplardı, büyük takdir toplardı; ama, bir komşu olarak ben, bu üslu
bu bu kürsüde tasvip etmediğimi söylemek istiyorum. 

A. HÜDAİ ORAL (Denizli) — Beş sene burada konuştum, herkes dinledi. 
NECAT TUNÇSİPER (Devamla) — Şair Ömer Edip Baksı'ya ait "Bir bahar akşamı rast

ladım size" diye bir şiir var; o şiirin müteakip satırlarında "Daha önceleri neredeydiniz?" der. 
A. HÜDAİ ORAL (Denizli) — O Selahattin Pınar'ındır; hemşehrimdir. 
NECAT TUNÇSİPER (Devamla) — Evet efendim; onun için, sizin konuşmanıza yakıştı

rarak söylüyorum. 
1983 senesinden beri tatbik edilen bu uygulamanın yapıldığı seneler zarfında, Sayın Hü

dai Oral, grubunuz adına yaptığınız konuşma için, "Daha önceleri neredeydiniz?" diyebilir 
miyim size acaba? 

A. HÜDAİ ORAL (Denizli) — Yukarıda Başkanlık Divanında oturuyordum. 
NECAT TUNÇSİPER (Devamla) — Ama, grup olarak oturmuyorlardı. 
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Değerli arkadaşlarım, biraz evvel de belirttiğim gibi, bu teklifle istenen hususun, bir me
kanizmayı rayına oturtmak olmadığını ifade etmiştim. Çünkü, gerçekten, komisyon raporu muk-
ni, tatmin edici ve inandırıcı nedenlere istinat ettirilmiştir ve 1990 senesi içerisinde biteceği bil
dirilen Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği binasının tamamlanmasından sonra, bu geçici mad
denin kaldırılmasına da hacet yoktur; ama, basında ve dışarıda, "Sayın Turgut özal'ı Meclise 
sokmayacağız; Sayın Turgut özal'ı indirme hesapları yapacağız" derken, bu şekilde masuma
ne bir teklifle buraya gelip, Yüce Meclisin üstünlüğünü savunmaya da bizim inanmamızı lüt
fen beklemesinler. 

Biraz evvel de ifade ettiğim gibi, Sayın Turgut özal'a, Cumhurbaşkanı olması için biz güç 
verdik, biz destek verdik, oy verdik; onu hırpalamaya matuf olan bir harekete de asla imkân 
vermeyiz. Çünki hem Cumhurbaşkanlığı makamına sonsuz saygımız vardır, gölge düşmesini 
istemeyiz; hem de, Sayın Turgut özal'ın şahsına sonsuz bağlılık duygumuz vardır ve o maka
ma layık olduğuna inanan insanlarız; böyle bir oyuna da hiçbir surette gelmeyiz. 

Saygılar sunuyorum efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tunçsiper. 
Rapor üzerindeki görüşmeler tamamlanmış bulunmaktadır. 
HASAN ZENGtN (Manisa) — Sayın Başkan, karar yetersayısı istiyoruz. 
BAŞKAN — Alacağız efendim. 
A HÜDAt ORAL (Denizli) — Sayın Başkan, bendeniz komisyonlarda çalıştığım için ko

misyon tutanağına Kanunlar Dairesi Müdürünün yanında baktım. Bunu Başkanlık Divanı olarak 
lütfen tetkik buyurunuz, 

BAŞKAN — Biliyorum efendim. Zatı âliniz konuşurken, o hususa temas ettiğinizde, Sa
yın Kesimoğlu ile görüştüm; daha önce gidip inceleme, yaptığınızı ve müdahale ettiğiniz nok
tada kendisinin de arzı cevap ettiğini bana söyledi. 

Teşekkür ederim. 
A. HÜDAt ORAL (Denizli) — Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Şimdi komisyonun, teklifin reddine dair raporunu oylarınıza sunacağım. Ko

misyon raporu kabul edildiği takdirde, teklif reddedilmiş olacaktır. Komisyon raporu reddedil
diği takdirde, teklif, İçtüzüğün 81 inci maddesine göre komisyona geri gönderilecektir. 

Komisyonun, teklifin reddine dair raporunu kabul edenler işaret buyursunlar. 
Karar yetersayısı istenmiştir; sayıyoruz. 
Kabul etmeyenler... 
Karar yetersayısı bulunmadığından, 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 17.48 

• 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 18.05 

BAŞKAN : Başkanveküi Yılmaz Hocaoğlu 

KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa), Mümin Kahraman (Çanakkale) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 112 nci Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

Çalışmalara kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

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

1. —izmir Af illet vekiliErdal inönü ve 41 Arkadaşının, 2919 sayılı Türkiye Büyük Millet Af edi
şi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununun Geçici 3 üncü Afaddesİnin Yürürlükten Kaldırümasına Dair 
Yasa Önerisi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/245) (S. Sayısı : 364) (Devam) 

BAŞKAN — İçişleri Komisyonu raporunun oylamasında, karar yetersayısı bulunmadığı 
için, ara vermiştik. 

Şimdi, oylamayı tekrarlıyorum. 
Komisyon raporu kabul edildiği takdirde teklif reddedilmiş olacaktır; komisyon raporu 

reddedildiği takdirde, teklif, İçtüzüğün 81 inci maddesine göre komisyona geri verilecektir. 
Komisyonun, teklifin reddine dair raporunu kabul edenler işaret buyursunlar... Komisyon 

raporu kabul edilmiş ve teklif reddedilmiştir. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Sayın Başkan, kabul etmeyenleri sormadınız... 
BAŞKAN — Efendim, kabul edenlerde karar yetersayısı aradığınız için... (SHP sıraların

dan "olur mu?" sesleri, gürültüler) 
Özür dilerim, haklısınız. 
Kabul etmeyenler?.. 
Kabul edilmiştir. 
2. —2985 Sayılı Toplu Konul Kanununa Bir Ek Madde ile Bir Geçici Afadde Eklenmesine Dair 

Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/632) (S. Sayısı :. 365) (1) 
BAŞKAN — 2 nci sıradaki, 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununa Bir Ek Madde ile Bir Ge

çici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görü
şülmesine başlıyoruz, 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oylarınıza sunacağım : Raporun okunması

nı kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 
Tasarının tümü üzerindeki müzakerelere başlıyoruz. 

(1) 365 S. Sayılı Basmayazt tutanağa eklidir. 
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Gruplar adına söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Şahıslar adına söz isteyen sayın üye?.. Yok, 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme

yenler... Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

2985 Sayılı Toplu Konut Kanununa Bir Ek Madde ile Bir Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2.3.1984 tarihli ve 2985 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
"EK MADDE 1. — 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 64 üncü maddesi, 2330 

sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 2566 sayılu Bazı Kamu Görevli
lerine Nakdî Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 2453 sayılı Yurt Dı
şında Görevli Personele Nakdî Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 2629 
sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağaadam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 
sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kap
samındaki görevler nedeniyle şehit olanlar ile barışta ve olağanüstü hallerde yapılan tatbikat 
ve manevralar sırasında bu harekât ve hizmetlerin sebep ve etkileriyle hayatlarını kaybedenle
rin; dul eşine, eşi hayatta değilse veya evlenmişse maaşa bağlanmış çocuklarına müştereken, 
bunlar bulunmadığı takdirde bakmakla yükümlü olduğu ana veya babasına konut sahibi yap
mak amacıyla Toplu Konut Fonundan faizsiz olarak kredi verilir. 

Bu kredinin miktarı, başvuru esasları ile ödemesiz dönemi ve ödeme süresiyle ilgili esaslar 
Yüksek Planlama Kurulunca belirlenir." 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, bir değişiktik önergesi vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının çerçeve 1 inci maddesi ile 2985 sayılı Kanuna ekle

nen Ek-1 inci maddenin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Onural Şeref Bozkurt Selahattin Mumcuoğlu 
Ankara Van 

Muslih Görentaş İhsan Nuri Topkaya 
Van Ordu 

Bahri Karakeçili 
Şanlıurfa 

"Bu kredinin miktarı, başvuru esasları ile ödemesiz dönemi ve ödeme süresiyle ilgili esas
lar Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca belirlenir." 

Gerekçe : 2985 sayılı Toplu Konut Kanununda yer alan "Yüksek Planlama Kurulu" iba
resi 10 Nisan 1990 tarihli ve 20488 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 9.4.1990 tarihli ve 412 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 3 üncü maddesi ile "Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığı" şeklinde değiştirilmiş ve tasarıda öngörülen görevler bu Başkanlığa devredilmiş
tir. Bu itibarla tasarının, 412 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yapılan değişiklik parale
linde düzenlenmesi gerekmektedir. 
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BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Sayın Başkan, bu husus komisyonumuza geldiğinde, zaten "esaslar idarece tespit edilir" şek
lindeydi. "Başvuru esasları, ödeme süresiyle ilgili esaslar bir idarece değil de, o idarenin bağlı 
olduğu Yüksek Planlama Kurulunca tespit edilir" şeklinde bir önerge verildi. Esas itibariyle 
bu önergenin verilmesinin sebebi de, bu gibi önemli kararlan idareye değil de, daha yüksek 
bir makama bırakmak şeklindeydi. Bu hususla ilgili değişiklik de zaten komisyonda yapılmış
tır. Bu bakımdan bu önergeye katılmamız mümkün değildir. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmamaktadır. 
Hükümet?.. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, Sa

yın Komisyon Başkanının görüşlerine katılıyoruz ve önergeye katılamıyoruz. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Ankara) — Önergeyi geri alıyorum efendim. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, örierge geri alınmıştır. 
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
ABDÜLKADİR ATEŞ (Gaziantep) — Sayın Başkan, usul hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ABDÜLKADİR ATEŞ (Gaziantep) — Sayın Başkanım, bir konuyu arz etmek istiyorum. 

Dün, bilindiği gibi, komisyon Başkanının önergelerle ilgili ifade ettiği bir konu vardı; Genel 
Kurulda ne tür önergeler verileceği ile ilgiliydi. Gelir azaltıcı veya gider artırıcı önergeler verile
mezdi; bu nedenle de sayın Komisyon Başkanı karşı çıkmış olmasıydı. Bugün aynı uygulama 
oluyor; önerge oylama safhasına kadar gelebiliyor. Bu konuda Başkanlık Divanı, artık net bir 
karar versin. Biz, önergeyi verince, Sayın Başkanlık Divanı bu nedenlerle kabul etmiyor; ama, 
ANAP Grubundan geldiği zaman, önerge okunabiliyor, tartışılabiliyor. Bunu artık bir sonuca 
bağlayalım. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ateş, arz edeyim efendim. Ben, hepinizin hizmetindeyim; Meclis bir 
bütündür. Siyasî partiler, iktidarda olsunlar, muhalefette olsunlar, her demokratın gönlünde 
en saygın, vazgeçilmez unsurlardır. 

Yanıldığınız nokta şudur : 
1. Gider artırıcı, gelir azaltıcı keyfiyeti, bütçe müzakerelerinde söz konusudur. 
2. Dün, Sosyaldemokrat Halkçı Parti, Doğru Yol Partisi ve de Anavatan Partisi sayın 

mensuplarının, yeni ilçe ihdası ile ilgili verdikleri 50'yi aşkın önergeyi işleme koymamamın ne
deni, gider artırıcı, gelir azaltıcı özelliği değildi. 1986 ve 1989'daki bazı oturumlarda, bendeni
zin dışındaki değerli başkanvekillerinin uygulamalarının demokratik bir teamül olarak bende
nizi bağlaması ve İçtüzüğün 89 uncu maddesinin bunu emretmiş olması idi efendim. Müsterih 
olun; arz ediyorum. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Sayın Başkan, uygulama yanlış. 
BAŞKAN — Sayın Türkcan, siz aynı şeyleri dün de söylediniz. Yeni bir şey yok. 
Değerli arkadaşlarım, 1 inci madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil-

mij i i r . 
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2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 2.3.1984 tarihli ve 2985 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
"GEÇtCÎ MADDE 2. — Ek 1 inci madde kapsamında kalan ve bu Kanunun yürürlük 

tarihinden önce şehit olan veya hayatlarını kaybedenlerin hak sahibi yakınlarına bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren müracaatları halinde ek 1 inci maddede belirtilen esaslar 
dahilinde faizsiz konut kredisi verilir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye var mı?.. 
Söz isteyen bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sayın üye var mı?.. 
Söz isteyen sayın üye bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye var mı?.. 
Söz isteyen sayın üye bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Tümünü oylamadan önce, oyunun rengini belirtmek için söz isteyen sayın üye var mı?.. 
Söz isteyen sayın üye bulunmadığına göre, tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler,.. Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı, uğurlu olmasını temenni ederim. 
Sayın milletvekilleri, çalışma süremiz ilerlediği için, gündemde yer alan müteakip madde

lerin müzakeresine geçmemiz halinde tamamlanamaması ihtimaline binaen, genel görüşme ve 
Meclis araştırması önergeleriyle, sözlü soruları görüşmek için İS Mayıs 1990 Salı günü saat 
15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.18 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Bingöl Milletvekili Ilhami Binici'nin, istanbul Hava Meydanında cereyan eden kokain ola

yına Türk Hava Yolları mensuplarının karışıp karışmadığına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Cen
giz Tuncer'in yazılı cevabı (7/1281) 

11.4.1990 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı Sayın Cengiz Tuncer tarafından yazılı olarak ce

vaplandırılmasında aracılık yapmanızı saygılarımla arz ederim. 
tlhami Binici 

Bingöl 
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1. Günlerden beri kamuoyunu ilgilendiren istanbul Hava Meydanında cereyan eden, "Ko
kain Olayına" THY mensupları karışmış mıdır? Karışmışsa karışan Pilot ve Hostes hakkında 
ne gibi bir işlem yapılmıştır? 

Bu personelin isimlerini bildirirmisiniz? 
Daha önce de bu kişiler böylesi bir olaya adları karışmış mıdır? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği 

Hükmü : 525-89/442-14845 9.5.1990 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 17.4.1990 gün ve Kan. Kar. Md. 7/1281-4796/21341 sayılı yazınız. 
Bingöl Milletvekili sayın İl hami Binici' nin İstanbul Hava Meydanında cereyan eden koka

in olayına Türk Hava Yolları mensuplarının karışıp karışmadığına ilişkin ilgi yazınız eki yazılı 
soru önergesi incelennıiş, Türk Hava Yolları hostes ve pilot'larının uyuşturucu madde kaçakçı
lığı olayına karışmadığı anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Cengiz Tuncer 

Ulaştırma Bakanı 



Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

112 NC1 BİRLEŞİM 

10 . 5 . 1990 Perşembe 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI YE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 
1. — İzmir Milletvekili Erdal İnönü ve 41 Arkadaşının, 2919 sayılı Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununun Geçici 3 üncü Maddesi
nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yasa önerisi ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(2/245) (S. Sayısı : 364) (Dağıtma tarihi : 15.2.1990) 

2. — 2985 Sayüı Toplu Konut Kanununa Bir Ek Madde ile Bir Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/632) (S. 
Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi: 28.2.1990) 

3. — 657 Sayılı Devfet Memurları Kanununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/567) (S. Sayısı : 366) 
(Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 

4. — 5434 Saydı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı vs Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/646) (S* Sayısı : 367) (Dağıtma ta
rihi : 28.2.1990) 

X 5. — Tarım işletmeleri Genel Müdürlüğü Adına Tescil Edilecek Taşınmaz Mal
lar Hakkında Kanun Tasarısı ve Tarım Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/529) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi : 53.1990) 
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X 6. — 6760 Sayılı Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Ka
nunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/607) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 6.3.1990) 

7. —Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunuh Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Ra
poru (1/627) (S. Sayısı : 383) (Dağıtma tarihi : 8.3.1990) 

g. — Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
ve Türk Ceza Kanununun 13 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Yürürlükten Kaldırıl
masına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/677) (S. Sayısı : 384) 
(Dağıtma tarihi : 8.3.1990) 

X 9. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/570) (S. Sayısı : 386) (Dağıtma tarihi : 13.3.1990) 

X 10. — Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesine Katılmamı
zın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
işler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/583) (S. Sayısı : 387) (Dağıtma tarihi : 
13.3.1990) 

X 11. — Ozon Tabakasını Tüketen Maddelere Dair Montreal Protokolüne Ka^ 
tılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/584) (S. Sayısı : 388) (Dağıtma ta
rihi : 13.3.1990) 

12, —Devlet Memurları Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/660) (S. Sayısı : 390) 
(Dağıtma tarihi : 16.3.1990) 

13i — 3.11.1980 Tarihli ve 2330 Sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı, Bolu 
Milletvekili Nevzat Durukan ve 4 Arkadaşının 2330 Sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık 
Bağlanması Hakkında Kanunun 2 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri, içişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/424, 2/149) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma tarihi : 16.3.1990) 

X 14. — 3332 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasa
rısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/489) (S. Sayısı : 392) (Dağıtma tarihi : 
16.3.1990) 

15. — Ceza ve Tevkif evleri Umum Müdürlüğünün Teşkilat ve Vazifeleri Hak
kında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu (1/678) (S. Sayısı : 393) (Dağıtma tarihi: 19,3.1990) 

16. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanu
nunun İl/k Maddesinin Kaldırılmasına ilişkin Yasa Teklifi ve içişleri Komisyonu Ra
poru (2/205) (S. Sayısı : 395) (Dağıtma tarihi : 28.3.1990) 
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17. —Nüfus Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçişleri komisyonları raporları (1/642) (S. Sayısı : 396) 
(Dağıtma tarihi : 28.3.1990) 

X 18. — İzmir Milletvekili Ramiz Sevinç ve 5 Arkadaşının, 193 Sayılı Gelir 
Vergisi Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bir Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/308) 
(S. Sayısı : 400) (Dağıtma tarihi : 29.3.1990) 

19. — Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 39 Arkadaşının, 28.3.1983 Tarihli 
ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 14 üncü Maddesinin 
(h) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (2/242) (S. Sayısı : 397) (Dağıtma tarihi : 2.4.1990) 

20. — 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, 
Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine, 818 Sayılı Borçlar Kanununun 83 üncü 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine, 3095 Sayılı Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin 
Kanuna Bir Madde Eklenmesine, 2644 Sayılı Tapu Kanununun Biı Maddesinin Yü
rürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644) 
(S. Sayısı : 398) (Dağıtma tarihi : 2.4.1990) 

21. — 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ile İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğulları ve 62 Arkadaşının, Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 16 Arkadaşının, 
Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun, Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 12 Ar
kadaşının, Sakarya Milletvekili Ayhan Reyhan Sakallıoğlu'nun, TürK Ceza Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ve Adalet Komis
yonu Raporu (1/535, 1/613, 2/25, 2/30, 2/261, 2/262, 2/292, 2/302, 2/303) (S. Sayısı : 
399) (Dağıtma tarihi : 4.4.1990) 

~ 22. — Gümüşhane Mületveküi Ülkü Güney ve 2 Arkadaşının, 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonun raporları (2/203) 
(S. Sayısı : 401) (Dağıtma tarihi : 5.4.1990) 

23. — Diyarbakır Milletveküi Fuat Atalay'ın Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/905) (S. Sayısı: 403) (Dağıtma tarihi : 
12.4.1990) 

24. — Yahşihan'da Meydana Gelen Patlamalarda Zarar Görenlerin Zararları
nın ödenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/427) 
(S. Sayısı: 404) (Dağıtma tarihi : 12.4.1990) 

25. — Adlî Sicil Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/524) (S. Sayısı: 405) (Dağıtma tarihi : 12.4.1990) 

26. —İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 40 Arkadaşının, Sigara Tütün ve Tü
tün Mamullerinin Zararlı Alışkanlıklardan Koruma Kanunu Teklifi, Adana Milletvekili 
Cüneyt Canver'in, 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununda Değişiklik Yapılması 
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Hakkında Kanun Töklifi ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Sigaranın Zararlarının 
önlenmesi için 6 Mayıs 1930 Gün ve 1593 Sayılı Genel Sağlık Yasasına (Umumî Hıf-
zıssıhha Kanununa) Kimi Maddeler Eklenmesine ilişkin Yasa önerisi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/189, 2/190, 2/193) (S. Sayısı : 286 ve 286'ya 1 inci Ek) (Dağıtmaı 
tarihleri : 28.11. 1989; 18.4.1990) 

27. — Türk Silahlı Kuvvetleri îç Hizmet Kanununun Bazı Maddelerinin De-
ğiştirimesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1 /676) (S. Sayısı : 408) (Dağıtma tarihi : 18.4.1990) 

28. — Konya Milletvekilli Kadıir Demir ve 9 Arkadaşının, 24.2.1983 Tarih ve 
2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 75 inci Maddesinin Birinci Fıkrası ile 
19.3.1969 Tarih ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 5 inci Maddesinin (b) Bendinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/269) (S. Sa
yısı : 409) (Dağıtma tarihi : 18.4.1990) 

X 29. — Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair 
Sözleşme i!e Kıta Sahanlığımda Bulunan Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Yasadışı 
Eylemlerin Önlenmesine Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/498) (S. Sayısı : 410) 
(Dağıtma tarihi : 18.4.1990) 

30. — 2547 Sayılı Yüksek öğretim Kanununun 60 inci Maddesinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna İki Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 17.1.1990 Tarihli ve 3599 
Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu 
(1/672, 3/1114) (S. Sayısı : 411) (Dağıtma tarihi : 1.5.1990) 

31. — 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçişleri komisyonları 
raporları (1/649) (S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 2.5.1990) 

(X) Açık oylamaya tabi kleri gösterir. 



Dönem : 18 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 364) 

İzmir Milletvekili Erdal İnönü ve 41 Arkadaşının, 
2919 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Sekreterliği Teşkilat Kanununun Geçici 3 üncü 
Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yasa 

Önerisi ve içişleri Komisyonu Raporu (2 /245) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

2919 Sayılı Türkiye Büyülk Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununun 
Geçici 3 üncü 'Maddesinin Yürüdükten Kaldıoknasına Dair Yasa Önerimiz gerekçesi 
ile sunulmuştur. 

Gereği saygı ile arz olunur 

H. Fehmi Güneş 
istanbul 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Hilmi Ziya Postacı 
Aydın 

Neccar Türkcan 
izmir 

Kâmil Atesoğulları 
Ankara 

Kenan Süzer 
Tokat 

Ömer Türkçakal 
Kocaeli 

Fuat Erçetin 
Edirne 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 

Erdal İnönü 
izmir 

Onur Kumbaracıbası 
Kocaeli 

Musa Gökbel 
Muğla 

Önder Kırlı 
Balıkesir 

Yüksel Çengel 
istanbul 

Ali Topuz 
istanbul 

Ekin Dikmen 
içel 

Tayfur Ün 
Bilecik 

Yaşar Yılmaz 
Ankara 

Mehmet Moğultay 
Bitlis 
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Halil Çulhaoğlu 
İzmir 

Ali Haydar Erdoğan 
İstanbul 

Ekrem Kangal 
Sivas 

Erdal Kalkan 
Edirne 

Erol Güngör 
İzmir 

Hüdai Oral 
Denizli 

Ahmet Ersin 
İzmir 

Hasan Zengin 
Manisa 

Mehmet Can 
Adana 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

. Mustafa Timisi 
İstanbul 

İsmail Cem 
İstanbul 

GEREKÇE 

Rüştü Kurt 
Giresun 

Eşref Erdem 
Ankara 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

Kâzım Özev 
Tokat 

Hikmet Çetin 
Diyarbakır 

Türkân Akyol 
İzmir 

Ayhan Arifağaoğlu 
Artvin 

Turan Bayazıt 
. İzmir 

Veli Aksoy 
İzmir 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

Mustafa Çakır 
Giresun 

Devlet yapımızda «kuvvetler ayrılığı» ülkesi belirleyîici ağırlıktadır. Ayrıca erkler 
arasında «üstünlük sıralaması» yapılamayacağı, ancak işbölümü ve işbirliğinin söz 
konusu olabileceği de Anayasamızda vurgulanmıştır. 

Egemenliğin kayıtsız koşulsuz sahibi olan ulusumuzun iradesinin yansıdığı ve' 
yasama erik'inin kullanilıdığı Türkiye Büyük Millet Meel'i'siriin Devlet yapımız ve de
mokratik düzenimiz içindeki önem ve önceliği tartışılamaz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi bu görevini keridisine ayrılmış olan arazi, bina, 
tesis, eklenti ve ımekân üzerinde yerine getirmektedir. Türkiye Büyük" Millet Mecli
sinin bu mekânda bağımsızlığı, görevin gerektirdiği koşulların başındadır. Esasen bu 
amaca göre düzenlenip, donatılmış olan arazti, bina ve tesisler Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığının sorumluluğuna tahsis edilmiştir. (2919 sayılı yasa md. 7) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 364) 
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Cumihüriyetlin kuruluşundan bu yana gerek Türkiye Büyük Millet Meclisinin ça
lışma düzeninde, gerekse Cumhurbaşkanlığının çalışma yerinin belirlenmesi konusun
da bu özellikler dikkate alınmıştır. Başından beri Cumhurbaşkanları Çankaya'daki 
makamda çalışmalarım sürdürmüşlerdir. O kadar ki, «Çankaya» sözcüğü siyasî an
lamda «Cumhurbaşkanlığı makamı» anlamına gelir olmuştur. Bu iki kavram halkın 
bilincinde de özdeşleşmiştir. 

12 Eylül Askerî Yönetimi döneminde bu gelenek geçioi olarak terkedilmiş, Dev
let Başkanı aynı zamanda IMIillî Güvenlik Konseyi Başkanı da olduğundan ve Millî 
Güvenlik Konseyi aynı zamanda yasama görevini de üstlendiğinden çalışma yeri ola
rak Parlamento binası içindeki bir bölüm kullanılmıştır. Anılan dönemde Devlet Baş
kanlığı görevim" yürüten kişi Anayasanın yürürlüğe girmesinden sonra Cumlıurbaşka-
nı seçilmiş kalbul edildiğinden aynı bölüm t>u amaçla kullanılmaya devam edilmiştir. 
Bu dönemde «(Millî Güvenlik Kjonseybnin de «Cumhurbaşkanlığı Konseyi»ne dönü
şerek göreve devam etmesi bu durumun nedenlerinden Jb'M sayılmaktadır. 

12 Eylül döneminden gelen bu yanlış uygulamayı demiokralJik döneme taşıma
mak gerekir. Demokratlık geleneklere aykırı olduğu açıkça ortada olan bu iç içelik 
düzenine son verilmelidir. Bu görüntü yasama organının bağımsızlığını tartışılır hale 
getirmektedir. 

Cumhurbaşkanlığı Ronseyi'riin süresini doldurarak Anayasa düzenimizden çık
makta olduğu bugünlerde ve özellikle yeni Cumhurbaşkanı seçiminden sonra anılan 
uygulamanın sona erdirilmesi zorunlu hale gelmişHir. 

Uygulamaya yasal gerekçe olarak 2919 sayılı yasanın geçidi 3 üncü maddesi ileri 
sürülmektedir. 

Yakından bakıldığında bu maddenin, bu anlama gelmediği görülecektir. Çünkü 
maddede söz konusu edilen Cumhurbaşkanlığı makamı değil, Cumhurbaşkanlığı Ge
nel Sekreterliği için geçici yer ayrıknasidır. Cumhurbaşkanının bu yerde çalışacağı 
anlamına gelecek bir açıklık yoktur. Öte yandan Türkiye Büyük Mlillet Meclisi Sayın 
Başkanının da ifade ettiği gibi, Türkiye IBüyük Millet Meclisi çalışmaları için bu yere 
gereksinme vardır. Sözü edilen yasa maddesi 1983 tarihlidir ve yer ayrılması «Cum
hurbaşkanlığı dairesi linşaatı bitinceye kadar» kaydı ile yapılmıştır. Geçen yedi yıla 
yakın sürede bü inşaatın bitmiş olması gerekir. 

Anılan uygulamaya derhal ve fiilen son verilmesi gerekmektedir. Bunun için gere
ken herşey yapılmalıdır ve gerekli önlemleri oluşturmak mümkündür. Ancak, bu ya
pılmakla beraber anılan madden/in de yasadan çıkarılması yararlı görülmüştür. Bu 
nedenle ve bunu sağlamak üzere bu yasa önerimizi sunuyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 364) 



İZMİR MİLLETVEKİLİ ERDAL İNÖNÜ VE 41 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

2919 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununun 
Geçici 3 üncü Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yasa önerisi 

MADDE 1. — 2919 sayılı Yasanın ıgeçıioi 3 üncü maddesi yürüriüktien kaldırıl
mıştır. 

MADDE 2. — ©u Kanun yayımı tarihinde yürüdüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Başkanı yürütür. 

İçişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Mîllet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 12.2. 1990 
Esas No. : 2/245 
Karar No. : 40 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İzmir Milletvekili Erdal1 İnönü ve 41 arkadaşının; «2919 sayılı Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununun Geçici 3 üncü Maddesinin Yü
rürlükten Kaldırılmasına Dair Yasa Onerisli» Türkiye İBüyük Millet Meclisi Genel 
Sekreteri ile içişleri, Adalet Bakanlığı temsilcileri ve teklif sahiplerinden İstanbul Mil
letvekili Hasan Fehmi Güneş'in de katılmalarıyla (Komisyonumuzca incelenip, görü
şüldü. 

Teklif, ıl2 Eylül döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi binasında Cumhurbaş
kanlığı Genel Sekreterliğine tahsis edilen yerin boşaltılmasını öngörmektedir. 

'2919 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilât Kanununun 
geçici 3 üncü maddesi, bilindiği 'gibi Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin, Cum
hurbaşkanlığı dairesi inşaatı bitinceye kadar Türkiye iBüyük Millet Meclisi binasının 
bazı böliümlerinden faydalanması hükmünü taşımaktadır. Kaldı ki, kanunun yürürlüğe 
girdiği Ekim 1983 tarihinden: bugüne kadar herhangi bir merciden herhangi bir talepte 
bulunulmadığı gübi bir mahzur da belktiknemiştir. Cumhurbaşkanlığı dairesi inşaatı
nın devam etmekte olduğu, 1990 yılı içinde bitirileceği yetkililerce beyan edilmiştir. Bu 
süre içirtde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği liçln 'başka bir çalışma yeri temin 
edilmesinin de uygun olmayacağı kanaati hâkim olmuştur. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı 
dairesi inşaatı bittikten sonra yeni bir kanun çıkarılmasına gerek kalmadan geçici 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 364) 
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3 üncü madde de kendiliğinden yürürlükten kalkacağından söz konusu teklif Komis
yonumuzca müspet mütalaa edilememiş ve maddelerine geçilmeden reddedilmesine oy 
çokluğu ile karar verilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun > 

Başkan 
Galip Demirel 

Malatya 

Sözcü 
Hasan Çakır 

Antalya 

Üye 
Abdurrahman Karaman 

Adıyaman 

Üye 
Ayhan Arifağaoğlu 

Artvin 
Reddine muhalifim. 

Üye 
İsmail Köse 

Erzurum 

Üye 
M. Kemal Duduoğlu 

Hatay 

onayına sunulmak 

• 

1 

V 

Teklifin reddine muhalifim. 

Üye 
Bahri Kibar 

Ordu . 

Üye 
Eyüp Cenap Gülpınar 

Şanlıurfa 

Üye 
Ali Şakir Ergin 

Yozgat 

üzere saygı ile arz olur 

Başkanvekili 
Necat Tunçsiper 

Balıkesir 

Kâtip 
Selahattin Mumcuoğlu 

Van 

Üye 
ibrahim Tez 

Ankara 
Reddine muhalifim. 

Üye 
Âli Necmettin Şeyhoğlu 

Çankırı 

Üye 
Rıza Şimşek 

Erzurum 

Üye 
Ömer Şeker 

Konya 

Üye 
Kudbettin Hamidi 

Siirt 

Üye 
İhsan Bedirhanoğlu 

Van 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 364) 





Dönem : 18 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 365) 

2985 Sayılı Toplu Konut Kanununa Bir Ek Madde ile Bir Ge
çici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ye Plan ve Bütçe 

Komisyonu Raporu (1/632) 

T.C. 
Başbakanlık 26.10.1989 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K.K. Gn. Md 07/101—2325/04631 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLtSt BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 
18.10.1989 tarihinde kararlaştırılan "2985 sayılı Toplu Konut Kanununa Bir Ek Madde ile Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasana" ve gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Ozal 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Anayasamızın "sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gerekenler" başlıklı 
61 inci maddesi, "Devlet harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malul ve gazileri korur" 
hükmünü amir olup, aynı madde ile bu konuda Devlete, gerekli teşkilat ve tesisleri kurma veya 
kurdurma mükellefiyeti yüklenmiştir. 

Bu hükmün icabı olarak 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununa 3233 sayılı Ka
nunla eklenen Ek 9 uncu madde ile, polis şehitlerinin aileleri ile sınırlı olarak Toplu Konut 
Fonundan faizsiz konut kredisi verilmesi imkânı getirilmiştir. 

Konuya objektif bir zaviyeden bakıldığında, polis şehitlerinin ailelerine faizsiz konut kre
disi verilmesini gerektiren sebeplerin, diğer Devlet şehitlerinin aileleri için de geçerli olduğu 
görülecektir. Bu nedenle sözü edilen imkânın, aynı şartlarla bütün şehitlerin dul ve yetimlerine 
tanınmasının, Anayasanın 10 uncu ve 61 inci maddelerinin gereklerine uygun düşeceği değer
lendirilmiştir. 

Ancak, halen mevzuatımızda "şehit" kavramını açık ve genel bir biçimde düzenleyen bir 
hüküm mevcut bulunmamakla beraber bazı kanunlarımızda dar kapsamlı, bazılarında her gö
rev başında hayatını kaybedeni şehit sayma temayülünde hükümler yer almaktadır. 

T.C. Emekli Sandığı Kanununun yayımlanmasıyla yürürlükten kaldırılan 3.6.1930 tarihli 
ve 1683 sayılı Askerî ve Mülkî Tekaüt Kanununun 45 inci maddesinde "Harpde veya eşkıya 
müsademelerinde şehiden ve hazarda kendisinin sun'u taksiri olmayarak vazife icabı kazaen 



— 2 — 

veya mecruh olup tedavi sırasında veya icra olunan cerrahi ameliyat neticesinde veya sebebi 
malum olmayarak muhasara içinde vefat eden zabitlerle mülkî ve askerî memurların yetimleri
ne ... maaş ödenir" şeklinde bir hüküm bulunmakta olmasına rağmen bu Kanundan sonra 
yürürlüğe giren diğer kanunlarda benzer bir tanım doğrudan doğruya yer almamıştır. 

Gerçi kimin şehit sayılacağı, 1683 sayılı Kanunda mevcut hükme rağmen o tarihlerde de 
söz konusu olmuş ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 5.11.1936 tarihli ve 927 sayılı tefsir kara
rında "harpde veya eşkiya müsademesinde her nevi düşman silahı ile derhal vefat edenlerin" 
şehit sayılacakları belirtilmiştir. 

T.C. Emekli Sandığı Kanununda ise doğrudan bir tanım yer almamakla birlikte harp ma
luliyetine sebep olan olaylardan dolayı ölenlerin şehit sayılacakları zımnen belirtilmiştir. 

Bilindiği üzere Emekli Sandığı Kanunu normal emeklilik dışında "adi malul, vazife ma
lulü, harp malulü" şeklinde kıstaslar kabul ederek gerek bunlara gerekse dul ve yetimlerine 
aylık bağlamayı derecelendirmiştir. 

Bu Kanunun 64 üncü maddesinde, vazife malullerinden bu maluliyete; 

1. Harpte fiilen ateş altında, 
2. Harpte, harp bölgelerindeki harp harekât ve hizmetleri sırasında, bü harekât ve hiz

metlerin sebep ve etkileriyle, 
3. Harpte veya hazırlık devresinde her çeşit düşman silahlarının etkisiyle, 
4. Askerî harekâtı gerektiren iç tedip ve sınır hareketleri sırasında, bu hareketlerin sebep 

ve etkisiyle, 
5. Barışta ve olağaüstü hallerde emir veya görev ile uçuş yapan uçucular ve dalış yapan 

denizaltıcılar ile emirle uçak veya denizaltında bulunan diğer görevlilerin bu görevin etkisiyle, 
6. Anayasa gereği veya uluslararası andlaşmalar uyarınca yabancı ülkelere gönderilen Türk 

Silahlı Kuvvetleri mensupları veya aynı görev içerisindeki sivil kişilerin bu görev esnasında, 

Uğrayanlara harp malulü denileceği belirtilmiş ve aynı Kanunun dul ve yetim aylıklarının 
bağlanmasına ilişkin 69 uncu maddesinin (d) fıkrasında da "... 64 üncü maddede yazılı haller
de şehit olmuşlarsa" şeklinde bir ifade kullanılarak, 64 üncü maddede sayılan sebeplerden biri 
ile hayatını kaybedenlerin şehit sayılacakları zımnen kabul edilmiştir. Ancak bu kabulün Türkiye 
Büyük Millet Meclisi yorumundan daha geniş bir kapsamda olduğu da açıkça gözlenmektedir. 

Şehit kavramına Emekli Sandığı Kanunu dışında 28.2.1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Pa
raşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa adam Hizmetleri Tazminat Kanununun 13 üncü madde
sinde rastlanmakta ve "Şehitlik ve Sakatlık Tazminatı" başlıklı bu maddede; 

1. Pilot, silah sistem operatörü ve bunların adaylarıyla uçuş ekibi personelinin uçuş hiz
met faaliyetlerinden, 

2. Paraşütçü ve paraşütçü adaylarının uçuş faaliyetleri ile paraşüt atlayışlarından, 
3. Denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adamlar ile bunların adaylarının denizaltı, dalgıç ve 

kurbağa adam hizmet faaliyetlerinden, 
4. Hangi meslek ve sınıftan olursa olsun; vazifeli olarak askerî uçak veya denizaltıda bu

lunan askerî personel ile bir askerî hizmetin ifası için bu vasıtalarda bulunanlar, uçak veya de
nizaltıda bulundukları esnada ya da paraşütle atlayış faaliyetlerinden, şehit olanlara ... tazmi
nat verilir. 

Hükmü yer almaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 365) 
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Görüldüğü üzere bu madde ile 5434 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin (d) bendi arasın
da benzerlik bulunmakta ve uçucular, denizaltıcılar ve dalgıçlar dışında "paraşütçüler ile kur
bağa adamlar'dan" bu görevleriyle ilgili faaliyetlerden dolayı ölenlerin de şehit kavramı içeri
sine alındıkları (sadece 2629 sayılı Kanunun uygulanması itibariyle) saptanmaktadır. 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 26 ncı maddesinin 3 üncü bendinde ise geniş kapsamlı 
bir şehit tanımı yapılmakta ve Gelir Vergisi Kanunu uygulaması itibariyle "harp, isyan, eşkiya, 
kaçakçı takip ve müsademesi, sanıkların ve mahkûmların takibi manevra, talim ve tatbikat es
nasında görev başında ve görevden doğan sebeplerle ölenler şehit sayılır" hükmü yer almaktadır. 

Bu tanım içerisinde, Emekli Sandığı Kanunu ve 2629 sayılı Kanunda belirtilen görevleri 
kapsayan ifade bulunmakla birlikte başka kıstaslar da getirilmekte ve geniş bir anlatım ortaya 
konulmaktadır. 

Bütün bu hükümlerin varlığına rağmen, kimin şehit sayılacağının mevzuatımızda açıkça 
düzenlenmemiş olması dolayısıyla bir kavram ve tanım boşluğunun bulunduğunu söylemek 
mümkündür. 

Şehit ifadesinin yürürlükteki mevzuatımıza göre Emekli Sandığı Kanunu ile 2629 ve 193 
sayılı kanunlarda belirtilen çerçevede kalması gerektiğinin düşünülmesi ve bunun yeterli oldu
ğunun kabul edilmesi halinde olayın mevcut uygulamalarımızla çelişeceği gözden uzak tutul
mamalıdır. 

Uygulamada görülmektedir ki bir çok kamu görevlisi görevi nedeniyle hayatını kaybetti
ğinde, genel bir ifade ile şehit olarak nitelendirilmekte, buna uygun tören yapılmakta ve şehit
liklere defnedilmekte, dolayısıyla mevzuat ile uygulama açısından tam bir uyum sağlanama
maktadır. 

Bu itibarla kimlerin şehit sayılması gerektiğinin birleştirici yasal bir tasarrufla hüküm al
tına alınmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. 

Bilindiği üzere bir çok kamu görevlisi yurt içinde güvenlik ve asayişin korunmasında veya 
yurt dışında Devletimizi temsilen görev almışlar ve bu görevlerinin ifası sırasında ya da bu gö
revlerinden dolayı çeşitli tedhiş ve suikast eylemleri nedeniyle hayatlarını kaybetmişlerdir. 

Harp hali olmasa bile yapılan görevlerin özelliği nedeniyle ve bu görevden dolayı uğranı
lan saldırı sonucunda hayatlarını kaybeden görevlilerin, 5434 ve 2629 sayılı kanunlarda sayılan 
görevliler ve görevlerle bir paralellik içerisinde olduğuna şüphe duyulmamakta ve bunların da 
şehit kapsamında mütalaa edilmelerinde zaruret olduğu düşünülmektedir. 

Bu suretle, görev başında meydana gelen her ölüm sonucunun şehitlik kavramı ile birleşti
rilmesi imkânı ortadan kaldırılarak geniş yorumların yapılması önlenecek ve uygulamadan doğan 
anlaşmazlıklar çözümlenmiş olacaktır. 

Tasarıda, şehit kabul edilen görevliler yanında, bazı özel hallerde görev yaparken hayatla
rını kaybeden bazı görevlilerin de Kanun kapsamına alınmasında zaruret görülmüştür. Nite
kim Silahlı Kuvvetler bünyesindeki görevlilerin, harbe hazırlık faaliyetlerinden olarak manev
ra ve tatbikatlara katılmaları sırasında karşılaştıkları tehlikeler, bu faaliyeti azımsanmayacak 
derecede riskli hale getirmektedir. 

Şehitlik olgusu yanında, bu görevi ifa ederken hayatlarını kaybedenlerin de Kanun kapsa
mına alınmasıyla eşitlik ilkesi zedelenmemiş olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 365) 
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MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. — Bu maddede, şehit olan veya başka sebeplerle hayatlarını kaybedenlerin ya

kınlarına hangi şartlarda faizsiz konut kredisi verileceği belirtilmektedir. Genel gerekçede de 
izah edildiği üzere, 2330,2566,24S3,2629 sayılı kanunlar ve 5434 sayılı Kanunun 64 üncü mad
desi kapsamındaki görevler nedeniyle şehit oldukları kabul edilen görevliler ile barışta ve ola
ğanüstü hallerde yapılan manevra ve tatbikatlar sırasında hayatlarını kaybeden görevlilerin ya
kınlarının bu haktan yararlanabilecekleri ifade edilmektedir. 

Madde, hakkın suiistimal edilmesinin önlenmesi ve gerçek ihtiyaç sahiplerinin bu haktan 
yararlanması bakımından dul eş dışındaki kişiler için "maaş bağlanmış olmak veya bakmakla 
yükümlü olmak" gibi kısıtlayıcı hükümler de getirmektedir. 

Madde 2. — Madde ile, Kanunun yürürlük tarihinden önce şehit olan veya hayatlarını 
kaybeden görevlilerin yakınlarının da getirilen bu imkândan yararlanmaları öngörülmektedir. 

Madde 3. — Yürürlük maddesidir. 
Madde 4. — Yürütme maddesidir. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 16.2.1990 

Esas No. ; 1/632 
Karar No. : 106 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanarak 26.10.1989 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 27.10.1989 tarihinde Komisyonumuza havale edilen "2985 
sayılı Toplu Konut Kanununa Bir Ek Madde ile Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı" Komisyonumuzun 14.2.1990 tarihinde yaptığı 30 uncu birleşimde Hükümeti tem si
len Millî Savunma Bakanı Başkanlığında Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Devlet Planlama Teş
kilatı Müsteşarlığı ve Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı temsilcilerinin katıl
masıyla incelenip görüşülmüştür. 

Yapılan görüşmeler sonucunda; polis şehitlerinin ailelerine olduğu gibi, 5434, 2330, 2566, 
2453 ve 2629 sayılı kanunların kapsamındaki görevler nedeniyle şehit olanlar ile barışta ve ola
ğanüstü hallerde yapılan tatbikat ve manevralar sırasında, bu harekât ve hizmetlerin sebep ve 
etkileriyle hayatlarını kaybedenlerin ailelerine de Toplu Konut Fonundan faizsiz konut kredisi 
verilmesini öngören tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da uygun bulunarak maddelerin gö
rüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının çerçeve 1 inci maddesine bağlı Ek Madde l'de yer alan 2629 sayılı Kanunun adı 
madde metninde eksik yazıldığından düzeltilmiş ve madde yapılan bu değişiklikle, çerçeve 
2 nci maddesine bağlı Geçici Madde 2 ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 3 ve 4 üncü maddesi 
ise aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
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Başkan 
Yusuf Bozkurt Özal 

Malatya 
Sözcü 

Reşit Ülker 
tstanbul 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

Ömer Okan Çağlar 
Aydın 

Fenni Idimydi 
Balıkesir 

Sait Ekinci 
Burdur 

Muzaffer Arıcı 
Denizli 

Tbgay Gemalmaz 
Erzurum 

Erol Zeytinoğlu 
Eskişehir 

Abdullah Aykon Doğan 
İsparta 

Ülkü Söylemezoğlu 
Kahramanmaraş 

Mustafa Dinek 
Konya 

Şakır Şeker 
Sivas 

Başkanvekili 
HazımKutay 

Ankara 
Kâtip* 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Nihat Turker 
Afyon 

Hilmi Ziya Postacı 
Aydın 

Muhalefet şerhim eklidir. 
A. Şamil Kazokoğlu 

Bolu 
Ünal Akkaya 

Çorum 
Erdal Kalkan 

Edirne 
Muhalefet şerhim eklidir. 

Mehmet Kahraman 
Erzurum 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Muhalefet şerhim eklidir. 
Ali Topuz 
tstanbul 

Muhalefet şerhim eklidir. 
Alaettin Kurt 

Kocaeli 
Ali Talip Ozdemir 

Konya 
Zeki Çeliker 

Siirt 
Enis Tütüncü 

Tekirdağ 
Muhalefet şerhim eklidir. 

MUHALEFET ŞERHt 

Yasaya karşı olmamakla beraber Madde l'in kapsamını genişleten önergemizin reddedil
mesi nedeniyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda söz hakkımı saklı tutmak ama
cıyla muhalifiz. 

Hilmi Ziya Postacı 
Aydın 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

Erdal Kalkan 
Edirne 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 
Ali Topuz 
tstanbul 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

2985 Sayılı Toplu Konut Kanununa Bir Ek Madde ile Bir Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2.3.1984 tarihli ve 2985 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

"EK MADDE 1. — 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 64 üncü maddesi, 2330 
sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 2566 sayılı Bazı Kamu Görevli
lerine Nakdî Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 2453 sayılı Yurt Dı
şında Görevli Personele Nakdî Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 2629 
sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağaadam Hizmetleri Tazminat Kanunu kapsa
mındaki görevler nedeniyle şehit olanlar ile barışta ve olağanüstü hallerde yapılan tatbikat ve 
manevralar sırasında bu harekât ve hizmetlerin sebep ve etkileriyle hayatlarını kaybedenlerin; 
dul eşine, eşi hayatta değilse veya evlenmişse maaşa bağlanmış çocuklarına müştereken, bunlar 
bulunmadığı takdirde bakmakla yükümlü olduğu ana veya babasına konut sahibi yapmak ama
cıyla Toplu Konut Fonundan faizsiz olarak kredi verilir. 

Bu kredinin miktarı, başvuru esasları ile ödemesiz dönemi ve ödeme süresiyle ilgili esaslar 
Yüksek Planlama Kurulunca Belirlenir." 

MADDE 2. — 2.3.1984 tarihli ve 2985 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 2. —- Ek 1 inci madde kapsamında kalan ve bu Kanunun yürürlük 
tarihinden önce şehit olan veya hayatlarım kaybedenlerin hak sahibi yakınlarına bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren müracaatları halinde ek 1 inci maddede belirtilen esaslar 
dahilinde faizsiz konut kredisi verilir." 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

2985 Sayılı Toplu Konut Kanununa Bir Ek Madde ile Bir Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2.3.1984 tarihli ve 2985 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

"EK MADDE 1. — 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 64 üncü-maddesi, 2330 
sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 2566 sayılı Bazı Kamu Görevli
lerine Nakdî Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 2453 sayılı Yurt Dı
şında Görevli Personele Nakdî Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 2629 
sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbagaadam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 
sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kap
samındaki görevler nedeniyle şehit olanlar ile barışta ve olağanüstü hallerde yapılan tatbikat 
ve manevralar sırasında bu harekât ve hizmetlerin sebep ve etkileriyle hayatlarını kaybedenle
rin; dul eşine, eşi hayatta değilse veya evlenmişse maaşa bağlanmış çocuklarına müştereken, 
bunlar bulunmadığı takdirde bakmakla yükümlü olduğu ana veya babasına konut sahibi yap
mak amacıyla Topul Konut Fonundan faizsiz olarak kredi verilir. 

Bu kredinin miktarı, başvuru esasları ile ödemesiz dönemi ve ödeme süresiyle ilgili esaslar 
Yüksek Planlama Kurulunca belirlenir." 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Tasarının Geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T Özal 

Devlet Bak> ve Başbakan Yrd. 
A. Bozer 

Devlet Bakanı 
G. Taner 

Devlet Bakanı 
I. Çelebi 

Devlet Bakanı 
I. Ozarslan 

Devlet Bakanı 
E. Konukman 

Adalet Bakanı 
M. O. Sungurlu 
tçişleri Bakanı 

A. Aksu 
Maliye ve Gümrük Bakanı V. 

G. Taner 
Bayındırlık ve tskân Bakanı 

C. Altınkaya 
Ulaştırma Bakanı 

C. Tuncer 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

7. Aykut 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

E Kurt 

Devlet Bakanı 
K. inan 

Devlet Bakanı 
C. Çiçek 

Devlet Bakanı 
M. Yazar 

Devlet Bakanı 
S. Sert 

Devlet Bakanı 
I. Aşkın 

Millî Savunma Bakanı 
/ . S. Giray 

Dışişleri Bakanı 
A: M. Yılmaz 

Millî Eğitim Bakanı V. 
A. Akyol 

Sağlık Bakanı 
H. Şıvgın 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
L. Kayalar 

Sanayi ve Ticaret Bakanı V. 
L Ozarslan 

Kültür Bakanı 
N. K Zeybek 

Turizm Bakanı 
1. Aküzüm 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 3. — lasarımn 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştin 

MADDE 4. — Tasarının 4 OncO maddesi aynen kabul edilmiştir. 

11 • • 
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