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ruluşlarKesinhesap Kanunu Tasanlan (1/771; 1/754, 3/1580; 1/772; 1/755, 
3/1581) (S. Sayılan : 747,750,748,749) 

A) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
1. - Türkiye Büyük Millet Meclisi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
2. - Türkiye Büyük Millet Meclisi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 

B) CUMHURBAŞKANLIĞI 
1. - Cumhurbaşkanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi 
2. - Cumhurbaşkanlığı 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 

C) SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 
1. - Sayıştay Başkanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi 

2, - Sayıştay Başkanlığı 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 

D) ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI 
1. -Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi 
2. - Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
E) BAŞBAKANLIK 
1. -Başbakanlık 1995 Malî Yılı Bütçesi 

2. - Başbakanlık 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, özelleştirme kapsamına alı

nan kuruluşlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Abdullah Aykon 
Doğan'ın yazılı cevabı (7/4962) 

2. - Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, Isparta-Şarkikaraağaç 
Belediye Başkanına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı ce
vabı (7/5231) 

3. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, bakanlık tarafından verilen iha
lelere ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nihat Matkap'ın ya
zılı cevabı (7/5256) 

4. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, askerlik süresine ilişkin Başba
kandan sorusu ve Millî Savunma Bakanı Mehmet Gölhan'ın yazılı cevabı 
(7/5258) 

5. - Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Aleviliğin İslam dışı olduğu iddialarına 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin yazılı cevabı (7/5350) 

6. - Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, şeriatçı kesimlere haksız kazanç sağla
yacak düzenlemeler yapıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Necmet
tin Cevheri'nin yazılı cevabı (7/5426) 

0 : 1 

. Sayfa 
6:121, 

122:171 
6 

6:48 
6:48 

49 
49:79 

49:79 

80 

80:100 

80:101 

101 
101:121 

101:121 

122 
122:170 

122:171 

172 

172 

172:183 

183:184 

184:198 

198:199 

199:201 

201:202 

- 2 -



T.B.M.M. B : 51 13 .12 .1994 O : 1 
I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

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

1995 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile 
1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasanlahnın 
(1/771,1/772; 1/754,3/1580; 1/755,3/1581) (S. Sayıları: 747,748,750,749) tümü üzerindeki gö
rüşmeler tamamlanarak maddelerine geçilmesi kabul edildi ve taşanların 1 inci maddeleri okundu. 

13.12.1994 Salı Günü saat 10.00'da toplanmak üzere 19.13'te birleşime son verildi. 

Abbas İnceayan 
Bolu 

Kâtip Üye 

Vefa Tanır 
Başkanvekili 

İlhan Kaya 

İzmir 

Kâtip Üye 

Cengiz Üretmen 
Manisa 

Kâtip Üye 
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II. - GELEN KÂĞITLAR 

13.12.1994 SALI 
Sözlü Soru Önergesi 

1. - İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, eşi hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1385) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.12.1994) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kuşadası - Çamtepe mevkiindeki bir araziye 

ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5588) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.12.1994) 

2. - İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, eşinin yabancı diplomatlarla resmî olmayan bir gö
rüşme yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5589) (Başkanlığa geliş tarihi 
: 8.12.1994) 

3. - Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz'ün, Yaysat Dağıtım A.Ş. ve Birleşik Basın - Ya
yın Dağıtım A. Ş.'lerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5590) (Başkanlığa geliş tarihi 
: 8.12.1994) 

4. - İstanbul Milletvekili Mukadder Başeğmez'in, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 
bir şahsa ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5591) (Başkanlığa geliş tarihi : 
9.12.1994) 

5. - İstanbul Milletvekili Mukadder Başeğmez'in, Haydarpaşa Gümrüğünde yakalanan ve bir 
iş adamına ait olduğu iddia edilen antikalara ilişkin Kültür Bakanından yazılı soru önergesi. 
(7/5592) (Başkanlığa geliş tarihi; 9.12.1994) 

6. - İstanbul Milletvekili Mukadder Başeğmez'in, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 
bir şahsa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5593) (Başkanlığa geliş tarihi : 
9.12.1994) . ' : . 

7. - İstanbul Milletvekili Mukadder Başeğmez'in, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 
bir şahsa ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5594) (Başkanlığa geliş tarihi : 
9.12.1994) 

8. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı bakanlıklarca yapılan ihalelere ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5595) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.12.1994) 

© 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 10.00 

BAŞKAN: Başkanvckili Yasin HATİBOĞLU 
KÂTİP ÜYELER: İlhan KAYA (İzmir), Işılay SAYGIN (İzmir) 

0_ _ 

BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 51 inci Birleşimini açıyorum. 

1995 malî yılı bütçesinin, bütçe kalemlerinin ve bütçe uygulamasının, milletimiz için hayırla
ra vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, gündeme geçmeden önce, Sivas Milletvekili Sayın Abdüllatif Şener ve 
Sakarya Milletvekili Sayın Cevat Ayhan'ın, Çeçenistan'ın ya da öbür ismiyle Çeçenya'nın işgaliy
le ilgili gündem dışı söz talepleri vardır; ancak geçmiş uygulamalarımız ve İçtüzük gereği, bu iki 
sayın üyeye, bütçe çalışmaları dolayısıyla söz verme imkânım olmadığı için, kendilerinin bu talep
lerini yerine getiremedim ve tabiî, bu, Parlamentomuzu da üzmektedir. Ben, zannediyorum, Dışiş
leri Bakanlığı bütçesinde bu konu enine boyuna tartışılacaktır. 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti Meclisi Fe

deral İcra Konseyi Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısının geri verilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1669) 

BAŞKAN- 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1993 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu 
Tasarılan üzerindeki görüşmelere devam edeceğiz; ancak, Başkanlığın sunuşu vardır, daha önce 
onu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: a) 8.1.1991 tarihli ve K.K. Genel Müdürlüğü 07/101-104/06163 sayılı yazımız. 
b) 16.12.1991 tarihli ve K.K. Genel Müdürlüğü 07/196- 1311/06490 sayılı yazımız. 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 78 inci maddesi uyarınca hükümsüz sayılması nedeniyle ilgi (b) 

yazımızla yenilenmesi talep edilen "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslavya Sosyalist Fe
deral Cumhuriyeti Meclisi Federal İcra Konseyi Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı"nın, anılan Anlaşmada ülkemizin muhatabı 
olan Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyetinin hukukî varlığının sona ermiş bulunması dola
yısıyla, mezkûr İçtüzüğün 76 ncı maddesine göre iade olunmasını arz ederim. 

Tansu Çiller 
Başbakan 

BAŞKAN- Dışişleri Komisyonunda bulunan tasarı Hükümete geri verilmiştir. 
Gündemin "Seçim" kısmına geçilebilmesi hususunu oylarınıza sunacağım. 

IV. -SEÇİMLER 
A) KOMİSYONLARA ÜYE SEÇİMİ 
1. - (101218, 219) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonuna üye seçimi 
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BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, program gereği görüşmelere başlamadan önce, gündemin 

"Seçim" kısmında yer alan, acil ve önemli bir konu olan Bosna-Hersek olayları konusunda araştır
ma yapmak üzere kurulan Meclis Araştırma Komisyonu üyelikleri seçiminin bütçe çalışmalarının 
önüne alınması hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Şimdi, Meclis Araştırma Komisyonu üyelikleri seçiminin yapılması hususunu oylarınıza su
nacağım; önce adayların isimlerini okutuyorum: 

Doğru Yol Partisi: (3) 

Sait Kemal Mimaroğlu (Ankara) 

Ekrem Ceyhun (Balıkesir) 
Rifat Serdaroğlu (İzmir) 

Anavatan Partisi: (2) 

M. Vehbi Dinçerler (Ankara) 
Bülent Akarcalı (İstanbul) 
SHP: (1) 
Tahir Köse (Amasya) 

Refah Partisi: 0 ) 
Oğuzhan Asiltürk (Malatya) 
BAŞKAN- Listeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Liste, okundu

ğu şekliyle kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Meclis Araştırması Komisyonuna seçilmiş bulunan sayın üyelerin, bu

gün saat 14.00'te Halkla İlişkiler Binası (B) Blok Alt Zemin Meclis Araştırması Komisyonları Sa
lonunda toplanarak, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimini yapmalarını rica ediyorum. 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

7. -1995 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile 
1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
(1/771; 1/754, 3/1580; 11772; 11755, 3/1581) (S. Sayıları: 747, 750, 748, 749) (1) 

A) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
1.-Türkiye Büyük Millet Meclisi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
2. -Türkiye Büyük Millet Meclisi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, programa göre Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi ve ke-

sinhesabının müzakerelerine başlıyoruz. 
Komisyon, Hükümet ve TBMM Başkanlığı temsilcisi hazır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi üzerinde grupları ve şahısları adına söz alan sayın üye

lerin adlarını sırasıyla okuyorum: 
Grupları adına söz isteyenler: Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Ziya Halis, 

Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Bülent Akarcalı, Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Cengiz 
Üretmen, Refah Partisi Grubu adına Sayın İsmail Coşar. 

(1) 747, 750, 748, 749 S. Sayılı Basmayanlar 12.12.1994 tarihli 50 nci Birleşim Tutanağa eklidir. 
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Şahısları adına söz isteyenler: lehinde Sayın Mehmet Özkaya; aleyhinde, Sayın Ökkeş Şendil-

ler; üzerinde, Sayın Hannan Özüberk. 

Konuşma süreleri, gruplar adına 15 dakika, şahıslar adına 10'ar dakikadır. 

Sayın milletvekilleri, programımız epeyce yüklüdür; süresinde de tamamlamamız gerekiyor. 
Bu bakımdan, konuşmacıların, sürelerine titizlikle riayet etmelerini rica ediyorum. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Ziya Halis; buyurun efendim. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA ZİYA HALİS (Sivas)- Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 1995 yılı bütçesi üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adı
na söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, grubum ve şahsım adına sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi üzerinde konuşma fırsatı bulmak, benim için son dere
ce sevindiricidir, onur vericidir. Parlamenter rejime inanan, parlamenter demokrasiye inanan, bu
nun önemini kavrayan bir siyasetçi olarak, en kutsal kurumumuz olan ve halkımızın yegâne tem
silcisi olan bu kurumun bütçesi üzerinde konuşmak, gerçekten bana onur veriyor. Herkesin, bu yü
ce kuruma, yani milletvekilleri eliyle halkın kendisini yönettiği bu yüce kuruma karşı son derece \ 
duyarlı olması gerekir. 

Şimdiye kadar, geçmişten bugüne kadar, toplumlar, insanlar ve ülkeler birçok siyasal rejimle
ri yaşamıştır; ama, 20 nci Yüzyılda, demokrasiye yürekten inanan, halkını yürekten seven bütün in
sanların inandığı rejim, parlamenter demokrasidir. O nedenle, hepimiz, bu rejimin üzerinde, bu mü
essesenin üzerinde titizlikle durmalı ve bu müesseseye işlerliğini tam anlamıyla kazandırmalıyız. 

Ne yazık ki, ülkemizde, bu müessesenin uğradığı talihsiz olaylar yaşanmıştır. 1950'den sonra 
geçtiğimiz çokpartili siyasal rejimden sonra, 1960 yılında, parlamenter rejimimiz kesintiye uğra
mış; daha sonra, ne yazık ki, yine, 1970 yılında, Parlamentomuz üzerinde, bu müesssese üzerinde 
baskı kurulmuş ve o dönemde bu müessese önemli ölçüde zedelenmiştir. 1980 yılı, Türkiye parla
mento tarihi için kara bir yıl olmuştur ve ülkemiz demokrasi tarihinde, bu rejim -parlamenter de
mokratik rejim- böyle bir haksız muameleyle karşı karşıya kalmıştır. Milletvekillerimizin, bu mü
essese üzerinde hassasiyetle, titizlikle durmasını isterken ve bu rejimi, bu müesseseyi korumaları 
için ellerinden gelen her şeyi yapmalarını isterken, geçmiş acı olayları bu vesileyle tazeledim, ör
nek göstermek istedim. 

Değerli milletvekilleri, parlamenter rejim, gerçekten, çağımızın en uygar, en saygın rejimidir. 
Bu müesseseyi temsil eden, siz, halkın temsilcileri, milletvekilleri olarak, bu kürsüde ve burada, 
düşüncelerinizi, duygularınızı, ülke sorunlarına ilişkin meseleleri ve projelerinizi özgürce söyleye-
bilmelisiniz, özgürce ifade edebilmelisiniz. Fikir ve düşüncelerinizi söylediğiniz zaman, mutlaka -
bu rejime inanan insanlar için söylüyorum- ülkenin, halkın yararına olduğunu düşünerek/ülkemi
zi daha çağdaş, daha ileri bir ülke durumuna, halkımızı daha zengin, daha müreffeh bir duruma ge
tirmek için söylemektesiniz. Bu müesseseye giren, bu kapıdan giren, bu çatı altına giren herkesin 
düşüncesi, elbette budur. Bu kürsüde, bu çatı altında düşüncelerinizi söylerken, hiçbir korkuya, hiç
bir kaygıya kapılmamalısınız. Eğer, siz özgürce düşünebiliyorsanız, özgürce üretebiliyorsanız, bu 
kürsüde, halkın sesi olan bu çatı altında bunları ifade edebilmeli, bunun için hiçbir kaygıya, hiçbir 
telaşa düşmemelisiniz, "dokunulmazlığım kalkacak" diye bir kaygıya kapılmamalısınız. Neden; 
çünkü, eğer, halkın seçtiği temsilciler olarak, özgürce, düşündüğünüz projeleri buraya sunamazsa-
nız, o zaman, görevinizi yapmamış olursunuz; o zaman, buraya gelmenin bir anlamı olmaz; o za
man, buraya gelmek için bir çaba göstermemelisiniz; bir haksızlık yapmış olursunuz halkınıza kar
şı, ikili davranmış olursunuz. O nedenle, ben, kürsü dokunulmazlığına; milletvekillerimizin, ülke-
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mizin temel sorunlarıyla ilgili olarak düşünce ve projelerini burada özgürce söyleyebilmelerine ta
raftarım ve bunun için de, Parlamento Başkanı dahil, tüm yetkililerin, tüm siyasîlerimizin buna sa
hip çıkmaları, bu konuda hassasiyet ve titizlik göstermeleri gerektiği inancındayım. Ülkemizde bu 
yeterince yapılabilmiş midir; bence hayır. Bizatihi buraya gelmiş, bizatihi bu müessesenin ürünü, 
bu siyasal rejimin ürünü olan arkadaşlarımız, insanlarımız, siyasetçilerimiz, bu konuda yeterince 
bir duyarlılık, yeterince bir hassasiyet içine, maalesef girememişlerdir. 

Sevgili milletvekilleri, 1994 yılı da böylesine acı ve olumsuz örneklerle dolu. 1994 yılı mart 
ayında birkısım DEP milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması olayını burada yaşadık. 
Dokunulmazlıklarının kaldırılması akabinde, güvenlik güçlerinin Parlamento çevresini abluka altı
na alarak bu milletvekillerini apar topar cezaevine götürmelerini izledik. Bunlar, bu davranışlar, bu 
anlayışlar, parlamenter rejimimiz açısından, parlamenterin saygınlığı açısından, giderek, düşünce 
özgürlüğü açısından, parlamenterin kendi düşüncesini özgürce ifade edebilmesi açısından, maale
sef, yaratılan, yaşanılan kaygı verici olaylardır. O dönemde -1994'ün mart ayında- yaşanmış olan 
bu olayı, parlamenter rejimimiz açısından, bir talihsizlik olarak değerlendiriyorum. 

FETHİ AKKOÇ (Bursa)- Yaptıklarını da söyle ; işine gelince Parlamentoyu tanımayacaksın... 
Senin de yaptıklarını söyle, kendi yaptıklarını da söyle, ikisini de söyle.*. 

ZİYA HALİS (Devamla)- Her şeyi söyleyeceğim... Her şeyi söyleceğim. Burada, inandığım, 
doğru bulduğum şeyleri söylüyorum, sizin söyletmek istediğiniz şeyleri değil. Burada, kendi dü
şüncelerimi ve önem verdiğim değerleri söylemek istiyorum. ' 

FETHİ AKKOÇ (Bursa)-Hayal âleminde geziyorsun... 
BAŞKAN-Sayın Akkoç, rica ediyorum... 
Buyurun Sayın Halis. ' -
ZİYA HALİS (Devamla)- Değerli arkadaşlar, parlamenterlere sahip çıkma konusu üzerinde 

hassasiyetle dururken, herkes için, sizin için de, tüm parlamenterler için de aynı duyarlılığı göste
riyorum. 

Örneğin, yine, 1 Mayısta, milletvekilimiz Salman Kaya'nın dövülmesi olayı hatırlardadır. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)-Ne işi vardı?.. 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara)- Ne demek, ne işi vardı?.. 
ZİYA HALİS (Devamla)- Bunlar, acı ve talihsiz olaylardır. 
MEHMET ALİ YAVUZ (Konya)- Milletvekili, milletvekilliğini bilsin... 
ZİYA HALİS (Devamla)- Salman Kaya, bir parlarnenterdir. Herkes, o olayın yaşandığı gün 

olanları, televizyonlardan izledi. 
• Parlamenter olarak Salman Kaya'ya yapılanı, hiç kimse onaylamamalıdır, hiç kimse haklı gös

termemelidir. Siyasal düşüncelerinden dolayı farklı düşünüyor olabilir. Bu çatı, zaten, farklı siya
sal düşünceye mensup insanların oluşturduğu'bir çatıdır. 

Değerli milletvekilleri o olayı, burada anımsatmaktan... 
MEHMET ALİ YAVUZ (Konya)- Salman Kaya ne yapıyor; hainlik yapıyor... 
ZİYA HALİS (Devamla)- Sayın Yılmaz, o olayı burada anımsatmaktan, neden rahatsız olu

yorsunuz?.. Bunun tespitini yapmamalı; yani, milletvekilinin dövülmesini onaylıyor musunuz?.. 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, rica ediyorum... (DYP ve SHP sıralarından karşılıklı konuş

malar) 
ZİYA HALİS (Devamla)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri... (DYP ve SHP sıralarından 

karşılıklı konuşmalar) 
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BAŞKAN- Sayın Kerimoğlu, Sayın Yavuz ; bütçenin daha başındayız. 
ZİYA HALİS (Devamla)- Ben, ülkemizde yaşanmış, parlamenter rejimimiz açısından... 
BAŞKAN-Sayın Halis, bir dakikanızı rica ediyorum... 

Değerli milletvekilleri, kameralar canlı yayın yapıyor efendim; bugün canlı yayının daha baş
langıcıdır, galiba bunun farkında değilsiniz; 60 milyon vatandaş bizi izliyor, rica ediyorum... 

Sayın Halis, buyurun. 

ZİYA HALİS (Devamla)-Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Milletvekillerimize, Parlamento Başkanımız ve bizatihi milletvekillerimizin kendileri dahil ol
mak üzere, sahip çıkmalarını isterken, onların onurunu korumalarını isterken, Parlamentonun onu
runun korunması gerçeğinden hareket ediyorum. Bu müessesenin onurunun ve dolayısıyla demok
rasinin onurunun korunmasından hareketle bunları söylüyorum. Bu düşüncemize, bu çatı altında 
bulunan herkesin taraftar olması gerekir; hiç kimsenin, bu demokratik düşünceye karşı çıkmaması 
gerekir. 

BAŞKAN- Sayın Halis, üç dakikanız var efendim; lütfen, toparlar mısınız... 
ZİYA HALİS (Devamla)- Daha, yakın zamanda* iki üç gün önce, bir parlamenterimizin evi 

kurşunlandı, hem de milletvekilleri sitesinin içinde kurşunlandı. 
Değerli milletvekilleri, bu konuda hepimizin hassasiyet göstermesi, hepimizin tepki gösterme

si lazım. 
FETHİ AKKOÇ (Bursa)- Niye seni tutuklamıyorlar, beni tutuklamıyorlar da, onları tutukladı-

lar? 
BAŞKAN-Sayın Akkoç... Sayın Akkoç... 
ZİYA HALİS(Devamla)- Bunlara karşı çıkmak, bunlara tepki göstermek , bunu onaylamak 

anlamına... Siz bunu onaylıyor musunuz, o anlamda mı söylüyorsunuz ? 
FETHİ AKKOÇ (Bursa)- Devletin temeline dinamit koyan herkes tutuklanır; dünyanın her ye

rinde tutuklanır. 
BAŞKAN- Sayın Akkoç... Sayın Akkoç... 
ZİYA HALİS (Devamla)- Kimse devletin temeline dinamit koymak istemez. Ben size biraz 

önce söyledim; bu çatı altına gelmiş insan, dinamit koymaz...Yanlış düşünüyorsunuz.... 
FETHİ AKKOÇ (Bursa)- Dünyanın her yerinde tutuklanır, adama soluk aldırmazlar, soluk! 
BAŞKAN- Sayın Akkoç... Sayın Akkoç... Sayın Akkoç... Rica ediyorum ve tavrınızı uygun 

bulmuyorum. 
Buyurun Sayın Halis. 
ZİYA HALİS (Devamla)- Konuşmamızı ve düşüncelerimizi burada ifade etmemize- sabır gös

termelisiniz... Niye bu tahammülsüzlük?.. 
FETHİ AKKOÇ (Bursa)-Üç yıldır, üç yıldır... 
BAŞKAN-Efendim, son sözlerinizi ifade buyurun ve karşılıklı konuşmayın. 
ZİYA HALİS (Devamla)- Kaç yıl olursa olsun! Bir kere, sen, oturup tahammül etmelisin, din

lemeyi bilmelisin! 
FETHİ AKKOÇ (Bursa)- Devletle ilgili konuda tahammül edemem; ama, başka her konuda 

tahammül ederim. 
ZİYA HALİS (Devamla)- Senin devletin, bizim devletimiz değil mi?! Ne kendine mal ediyor

sun devleti?! Hepimizin devleti bu. 
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FETHİ AKKOÇ (Bursa)- Üç yıl önce basın toplantısı yaptın... 
BAŞKAN-Sayın Akkoç... 

FETHİ AKKOÇ (Bursa)- Kimlerle beraber yaptın onu? Utan, utan! Utan da bizlerle beraber 
yap. 

ZİYA HALİS (Devamla)- Sayın Başkan, susturun bu arkadaşı... 

BAŞKAN- Sayın İdare Amirleri... 

FETHİ AKKOÇ (Bursa)- Devlete sahip çıkmazsan, kime sahip çıkacaksın; neye sahip çıka
caksın? Yeminine sahip çık, yeminine!.. 

- ZİYA HALİS (Devamla)- Sayın Başkan, 1993 yılı Meclis bütçesi üzerinde de görüşlerimi ifa
de ettim; yine o zaman da, Meclisimizin daha iyi, daha verimli ve daha üretken çalışmasına ilişkin 
olarak görüş ve düşüncelerimi ilettim. 

Bugün, açıklık, şeffaflık bakımından, Meclis televizyonunun yayına girmesini, sevindirici ve 
olumlu buluyorum. Bu konuda, Meclis yönetimini kutluyorum. 

Ayrıca, daha önce önerdiğim, ama, bugüne kadar gerçekleşmemiş birçok konuda, yine, kısa
ca düşüncelerimi ifade etmek istiyorum. 

BAŞKAN- Sayın Halis, bir dakika...Dakika da,kalmadı, beş saniyeniz kaldı efendim. Lüt
fen...Lütfen...Biz bütçe programını tamamlayacağız efendim; önümüzde 5 tane bütçe var. 

ZİYA HALİS (Devamla)- Sayın Başkan, bu konuda önerilerim ve düşüncelerim var. 
BAŞKAN- Daha sonuna gelmediniz mi efendim? Nasıl yapacağız bu işi, nasıl bitireceğiz?! 
Efendim, size 3 dakika veriyorum. 5 tane bütçemiz var. Rica ediyorum... Lütfen... 
ZİYA HALİS (Devamla)- Meclis televizyonunun yayma geçmesini, parlamenter rejimimiz 

açısından, demokrasimiz açısından, çok yararlı ve olumlu bir adım olarak görüyorum. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)-Teledemokrasiye geçtik, teledemokrasiye! 
ZİYA HALİS (Devamla)- Bu arada -daha önce de iletmiştim- çalışma saatlerimizin artırılma

sını, yoğun olan ülke sorunlarının çözümü açısından son derece yararlı görüyorum. 
Devamsızlık konusuna da Başkanlığımızın bir çözüm bulması gerektiği düşüncesindeyiz. Bu

nun için, gerekirse parasal bir müeyyide konularak, parlamenterlerimizin devamsızlığının büyük 
ölçüde önlenebileceği inancındayım. 

Meclisin çalışma sistemiyle ilgili olarak düşünülmekte olan oturma düzeni projesinin henüz 
gerçekleşmemiş olmasını üzüntüyle karşılıyorum; bir an önce bunun gerçekleşmesinde büyük ya
rar görüyorum. 

Sayın milletvekilleri, eski milletvekillerimize ve parlamenterlerimize gerekli önemin verilme
si ve bununla ilgili olarak Parlamenterler Birliğimizin desteklenmesinde büyük yarar var. 

Parlamentomuzun ve Parlamento Başkanımızın inisiyatifiyle, yerel yönetimlerimiz güçlendi
rilerek, seçmenlerimizin sorunlarının, daha çok, yerinde çözülmesinin gerçekleştirilmesi suretiyle, 
parlamenterlerin aslî görevlerine dönmesi imkânı yaratılmış olacaktır. Seçmenlerimizin, her sorun
da buraya gelmemesi ve sorunlarının, ilinde, ilçesinde çözülmesinin sağlanması yolunda idarî ya
pımızda ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesiyle ilgili yapılacak değişiklikler, Parlamentonun da
ha verimli çalışabilmesi için, mutlaka gerçekleştirilmelidir. 

Hep söylendiği gibi, İçtüzük değişikliği çalışmalarının da, mutlaka, kısa sürede tamamlanma
sı gerekmektedir; bu Parlamentonun, daha verimli ve üretken çalışması için, İçtüzük değişikliği ça
lışmalarının, mutlaka, süratle sonuçlandırılması lazım. 
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Sayın milletvekilleri, bu arada bir hususu dile getirmek istiyorum... 

SÜLEYMAN HATİNOGLU (Artvin)- Sayın Başkan, bu kameralar o tarafa mı çalıştırılıyor, 
bu kameralar İktidarın mı, bu kameralar niye bu tarafa döndürülmüyor? 

ZİYA HALİS (Devamla)- Bu Parlamento çatısı altındaki uygulamalarla ilgili olarak yardımcı 
hizmetler sınıfında görevli olan çay ocakları personelinin, genel idarî hizmetler sınıfına geçirilme
si sağlanmıştı. Buna benzer birkaç örnek daha var. Aynı şekilde, İç Hizmetler Müdürlüğünde gö
rev yapan, yardımcı hizmetler sınıfına mensup çalışanlarımızın da bu uygulamaya tabi tutulması
nın büyük yaran olacağına inanıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sonuç olarak sizlere şunları söylüyorum: Bu çatı kutsal
dır. Bu çatımn kutsallığını herkes... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Sayın Halis, biz bu çalışmayı nasıl bitireceğiz?! Rica ediyorum... 

SÜLEYMAN HATİNOGLU (Artvin)- Sayın Başkan, aynı süreyi biz de isteriz. 

ZİYA HALİS (Devamla)- Sayın Başkanım, hemen bir iki cümleyle bitiriyorum efendim. 

BAŞKAN-Lütfen, son cümlenizi ifade buyurun efendim. 

ZİYA HALİS (Devamla)- Sayın Başkan, teşekkür ederim. 

Üzerinde çok önemle durduğum ve Parlamento Başkanımıza düşen önemli görevlerden birisi 
de, İçtüzükle beraber, demokratik ve sivil bir anayasanın gerçekleştirilmesi için yoğun çaba sarf et
mesidir. Bu dilek ve duygularımı geçen dönem de arz etmiştim. Sayın Meclis Başkammızın bu ko
nudaki belli, ölçülü ve sınırlı çabalannın bugüne kadar hâlâ sonuç vermediğini üzüntüyle gördüm 
ve tespit ettim. Bu Parlamentoya, sivil ve demokratik bir anayasa yapma onuru mutlaka yaşatılma
lıdır. 

Bu duygularla, 1995 yılı bütçesinin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, hepinize saygılar sunu
yorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Sayın Halis, teşekkür ediyorum efendim. 
FAİK ALTUN (Antalya)- Sayın Başkan, bütün kameralar aynı yerde toplamyor. 
BAŞKAN- Efendim, müsaade buyurun... 
SÜLEYMAN HATİNOGLU (Artvin)- Onlar boşluk dolduruyorlar...(ANAP sıralanndan gü

rültüler) 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, bir şey sordunuz; müsaade buyurun, cevaplayayım. 
Bu seyyar kameralarla, depo çekim çalışması yapılıyor, bantlara alınıyor; canlı yayın, iki giriş 

kapısı yakınında monte edilmiş bulunan sabit kameralarla yapılıyor.Yani... 
LATİF SAKICI (Muğla)- Anlat şunlara Sayın Başkan, öğrensinler! 
EYÜP AŞIK (Trabzon)- Şunlar ne İşe yarıyor?.. 
BAŞKAN-Sayın Aşık, canlı yayını tespit eden... 
FAİK ALTUN (Antalya)-Kameralar hep oraya toplanıyor... 
EYÜP AŞIK (Trabzon)- Onlar ne yapıyor?.. 

BAŞKAN- Efendim, TRT'nin kamerası, depo çekimi yapan kamera... 
EYÜP AŞIK (Trabzon)- İşte, onlar ne işe yarıyor? 
SÜLEYMAN HATİNOGLU (Artvin)- Onlar depo çekimi yapılan kamera ise, niçin burayı 

çekmiyorlar? 
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BAŞKAN- Sayın Hatinoğlu, şu anda zatı âlinizi tespit ediyor ve canlı olarak aktarıyor efen

dim. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Mademki arşiv çalışması için, burayı da alsın. 

BAŞKAN- Evet, sayın kameramanlar, Genel Kurulun her köşesini adalet ölçüleri içerisinde 
alın. 

EYÜP AŞIK (Trabzon)- Eğer, lüzumsuzsa dışarı çıksın efendim. 

BAŞKAN- Ah, ah!.. İzharı güç", ızmarı güç... Şurada söyleyemiyorum, onun için... 

Sayın Aşık tamam mı efendim? 

EYÜP AŞIK (Trabzon)- Tamam efendim. 
BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesiyle alakalı olmak üzere; Anavatan Partisi 

Grubu adına, Sayın Bülent Akarcalı. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Akarcalı, siz sürelere titizlikle riayet eden bir üyemizsiniz. Süreye riayette örnek olaca
ğınızı umduğumu ifade ediyorum. 

Buyurun. 

ANAP GRUBU ADINA BÜLENT AKARCALI (İstanbul)- Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım Anavatan Partisi Grubu adına, Meslis bütçesi üzerine görüşlerimizi arz edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, bu konuşmayı hazırlarken, geçmiş yıllarda, gerek Plan ve Bütçe Komis
yonunda gerekse burada yapılmış olan konuşmaları dinledim. Bu konuşmaları... 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, beni dinlemek isteyenler var; lütfen, onlara müsade edin. 
Konuşacaksanız dışarıda konuşun, burada ne söylenene tahammül ediyorsunuz ne bir şeye... Beni 
dinlemek isteyen arkadaşlara saygı gösterin. 

FETHİ AKKOÇ (Bursa)- O kürsüden bu şekilde konuşamazsınız. 

BAŞKAN- Sayın Akarcalı, sürenizi durdurdum efendim* çalışmasın diye durdurdum. 
Sayın Akkoç, sizin bugününüz geçmiş günlere hiç benzemiyor. 

Maksat hâsıl olmuştur, biraz sakin olur musunuz. 

Buyurun efendim. 

BÜLENT AKARCALI (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisi kür
süsü, konuşulmak ve bu sıralar da, burada konuşulanları dinlemek için vardır. Aksi görüşü olan ar
kadaşlar, şahısları ve grupları adına zahmet edip hazırlanırlar ve gelirler burada konuşurlar; ama, 
bu kürsüyü konuşturmamak için yapılan girişimler, kesinlikle Türkiye Büyük Millet Meclisine za
rar verir. Eğer, buradaki konuşmalar ve görüntüler canlı ise, bu sizlere de zarar verir değerli mil
letvekili arkadaşlarım. 

KADİR BOZKURT (Sinop)-Öyle bir şey yok. 
BÜLENT AKARCALI (Devamla)- Ben, öyle bir şey olduğunu fazlasıyla belirtmek isteme

dim; ama, bu konuda, Meclis konuşmalarının naklen yayınının yeni başladığı bir dönemde bu ko
nuya dikkati çekmek istedim. Halkımızın ve vatandaşımızın bu konudaki hassasiyetini hepimiz bil
mekteyiz. Bana düşen bir hata varsa, ben, bu hatayı üstlenirim; ama, bu gibi hususların tekrar edil
memesinde büyük yarar vardır. 

Meclisle ilgili olarak yaptığım araştırmalar; arkadaşlarımın geçmiş yıllarda burada ve Plan ve 
Bütçe Komisyonunda yaptıkları konuşmalara dayanıyor. Bunları genelde şu başlıklar altında top
layabilirim: 
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1- Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve milletvekillerinin itibarlarına yönelik olan sürekli sal

dırılar. 
2-Genel Kurulun ve komisyonların yeteri kadar çalışmayişları. 

3- Hâlâ yeni bir İçtüzüğün çıkmamış olması. 
4- Aşırı ziyaretçi akınıyla bunalan milletvekilleri. Bu gelen ziyaretçilerin yalnız 1993 yılında 

tespit edilmiş sayısı 1,3 milyondur. Bunun da, bu sene 1,5 milyona yaklaşacağı tamin edilmekte
dir. 

5- Hükümetin, Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına yeteri kadar ilgi göstermemesi ve 
cevaplanmayan sözlü sorular. 

6- Dış komisyonlarda görev alan arkadaşların yabancı dil yetersizliği. 
7- Meclis harcamalarındaki israf ve Meclise personel alımındaki genelde olan keyfilik. 

Değerli arkadaşlarım tabiî ki, bu saydıklarımın dışında da sorunlar muhakkak vardır; ancak, 
15 dakikalık bir süre içerisinde getirebileceğim öncelikleri ben bu şekilde seçtim. 

Müsaade buyurursanız, Sayın Meclis Başkanlığına bu konudaki kimi çözüm önerilerimi tak
dim etmek istiyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve milletvekillerinin, şahsiyet ve itibarını zedeleyen yanlış, 
yalan, uydurma haber, yazı, fotoğraf ve programlar konusunda Meclis Başkanlığının çok titiz ol
ması gerekmektedir. Plan ve Bütçe Komisyonunda, her partiden üye arkadaşların tümü, sürekli ola
rak bu endişeyi, bu sıkıntıyı dile getirmişler ve buna ilişkin çarpıcı örnekler vermişlerdir. Bu çar
pıcı örnekleri, yazılı ve sözlü basındaki yöneticilerin okumamaları ya da anlamamaları mümkün 
değildir. Dolayısıyla Sayın Meclis Başkanlığının, Radyo Televizyon Üst Kurulu, Basın Ahlak 
Konseyi, Parlamento Muhabirleri Derneği ile yakın ve sürekli temas kurarak, bu yöndeki sıkıntıla
rı muhakkak gidermesi gerekmektedir. 

Meclisin ve milletvekillerinin itibarını; satışları, tirajları ya da seyirci ratingleri konusu yapa
rak istismar eden kişi ve kurumlar, müeyyide olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi içinde, çalış
ma imkânına, süreli ya da süresiz sahip olmama durumuna gelmelidirler. Meclis Başkanlığının da 
bu konuda üzerine düşeni yapması gerekmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, diğer bir sıkıntı, milletvekili arkadaşların şahıslanyla ilgili konularda, 
bütün basını; gazete ve dergileri şahsen takip etmeleri maddeten ve zaman açısından imkânsızdır... 

ARSLAN ADNAN TÜRKOĞLU (Çorum)- Ne bekliy orsun kendi arkadaşların konuşuyor. 

BÜLENT AKARCALI (Devamla)- Hayır efendim; İdare Amirinizi bekliyordum. 
TBMM İDARE AMİRİ LATİF SAKICI (Muğla)-Arkadaşlar konuşuyordu da, onun için ye

rimden kalktım.(Gülüşmeler) 

BÜLENT AKARCALI (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, dileğim şudur: Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin, basını izleyen bir bölümü vardır. Meclisle ilgili konular sürekli olarak milletvekili 
arkadaşlara dağıtılmaktadır. Tüm Batı ülkelerindeki meclislerde yapılan bir uygulamanın burada da 
yapılması gerekir. O da şudur: Türkiye'deki bütün basını izleyen bu kuruluşun, milletvekili arka
daşlarımın şahsı, adı zikredilerek çıkan bütün yazıların fotokopilerini, o milletvekili arkadaşlara 
göndermesi gerekir; bu, asgarî bir görevdir. Bir milletvekilinin yaptığı faaliyetlerle ya da yaptığı 
çalışmalarla ilgili, ister bölgesindeki yayın organında ister başka bir yayın organında müspet ya da 
menfi çıkan yazılar varsa, o milletvekili arkadaşın bunu bilmesi hakkıdır. Bunu, kendisi sağlaya
mayacağı için, bu görevi Meclisin yerine getirmesi gerekir. 
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ikincisi; bu konularda, eğer milletvekili arkadaşımız, haklı ya da haksız menfi bir eleştiriyle, 

menfî bir propagandayla karşı karşıyaysa, yine aynı şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisinin hu
kuk danışmanlığına, avukat desteğine sahip olması gerekir. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki altyapı, maalesef, milletvekillerinin 
aslî görevini yapmalarına yönelik değildir. Milletvekillerinin aslî ihtiyaçları; berber, ayakkabı bo
yacısı, banka, şu bu değildir; biraz önce söylediklerimdir. Gerek Meclis Başkanlığının gerekse Ge
nel Sekreterliğin, bir milletvekilinin aslî ihtiyaçları konusunda artık duyarlı olması gerekir. Bunun 
için, yalnız, tutanakları okumaları yeterlidir. Şimdiye kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçe
siyle ilgili konuşmalarda bunlar, yeteri kadar dile getirilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, rejim, o rejimi temsil eden Meclise ve onun temsilcilerine sürekli ola
rak saldırmayla daha ileriye götürülemez. Milletvekili arkadaşların üzerindeki görevlerin neler ol
duğunu şurada kısaca hatırlatmak istiyorurum: Bir milletvekili, hem Genel Kurulda sürekli buluna
cak hem de komisyonlarda çalışacaktır(î)... Mesela; Millî Savunma Komisyonunda şu anda, Bos-
na-Hersek'le ilgili önemli bir toplantı vardır; ama, o toplantının varlığından kamuoyu haberdar edil
mediği için, bu boş sıralar haksız olarak gösterilmektedir; dolayısıyla, yeni faaliyete başlayan Mec
lis Televizyonunun görevi, yalnız görüntü vermek değil; bilgiyi vermektir. Şimdi, Meclis televiz
yonu aracılığıyla oradan ve buradan boş sıralar gösterilip "yine milletvekilleri Meclise gelmiyor" 
mesajını verme hatasına da düşmeyelim. Şu anda Mecİiste başka ne gibi çalışmaların yapıldığını 
Türk kamuoyunun bilmesi gerek. Yani, Bosna-Hersek konusunda bu Meclisin ne kadar titiz oldu
ğunu şu anda Türk kamuoyu bilmiyor; çünkü, sistem otomatik... 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)- Kaç kişilik komisyon Sayın Akarcalı?.. 
BÜLENT AKARCALI (Devamla)-Bütün partileri kapsayan... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)- Meclisin tüm üyeleri bu kadar mı? Meclise gelmiyor

lar... 

BÜLENT AKARCALI (Devamla)- Arkadaşlar, görüşünüz varsa bu kürsüden ifade edersiniz. 
Sorularınıza, bilahara Sayın Meclis Başkanlığı cevap verecekler. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)-Konuşma!.. Atma!.. 

BÜLENT AKARCALI (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, Meclis Başkanlığının, bu konularda 
gerekli titizlik içerisine gireceğine inanıyorum. 

Milletvekili arkadaşlarım Genel Kurul çalışmalarında bulunacaklar, aynı zamanda iç ve dış 
komisyonlarda görev yapacaklar, grup toplantılarında bulunacaklar, ziyaretçilerini ağırlayacaklar, 
seçim bölgelerinde çalışacaklar, partilerini, Meclisi temsil için çeşitli panel ve seminerlerde bulu
nacaklar; ama, milletvekilinin görevini yaptığının tek ölçüsü Genel Kurul çalışmalarında bulun
mak olacak(!)... Bence, bu haksızlıktır. Tutanakları incelediğinizde bunu da görüyorsunuz. 

İngiliz Parlamentosunun milletvekili sayısı 600, toplantı salonlarındaki oturacak yer sayısı ise 
300 kadar, yani milletvekilinin görevinin Genel Kurulda oturmak olmadığını demokrasinin beşiği 
olan İngiltere göstermekte. . -

Değerli arkadaşlarım, İngiltere'de bu olay öyle enteresan ki, milletvekilinin aslî görevinin 
Mecliste olmaması gerektiği şeklinde bile yorumlanıyor. Oradaki harcırah esası, milletvekilinin 
meclise geldiği günlere göre yapılmış; aslî bulunduğu yer seçim bölgesi, Londra'ya geldiği zaman 
harcırah almakta ve toplantı yetersayısı, karar alma mekanizmalarının da sayılara bağlanmadığını 
daha sonra açıklayacağım. 

Bnnları tabiî çözebilmek için gerekli olan İçtüzüğü, diğer demokratik ülkelerdeki içtüzükleri 
örnek alarak, en acil bir şekilde çıkarmak olmalıdır. 
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Değerli arkadaşlarım, burada kimi pratik önerilerde bulunmak istiyorum. Bu önerilerim yüz-

deyüz kabul edilir anlamında değildir; ama, bundan kaynaklanarak Türkiye'nin ihtiyaçlarına göre 
çözümler bulunabilir. 

Bakınız, çalışma sürelerini uzatarak; örneğin, çalışmayı saat 15.00'te başlatma yerine, saat 
14.00'te başlatarak, sözlü soru cevaplamaları, gündem dışı konuşmalar, Meclise yapılan çeşitli bil
diriler, toplantı yetersayısı aranmadan yapılabilir. Burada alınanlar bir karar değildir, bilgi teatisi-
dir. O bilgiye ihtiyacı olan gelir; onun için de, burada toplantı yetersayısı olması gerekmeyebilir. 

Sözlü soruların önemine gelince: Sözlü soruların sayıları gerçekten fazla artıyorsa, bir ayda ce
vaplanacak sözlü soru sayısı zaman açısından belirlenir ve partilere, bir yerde kontenjan dağıtılır. 
Bu ay içinde yirmi tane, otuz tane sözlü soru sorma durumunuz vardır. Bununla, tabiî ki, hakları 
kısıtlama yönelik değil, tam tersine, görevi en iyi şekilde yapabilmeye yönelik olunur. 

Değerli arkadaşlarım, önemli bir diğer husus, milletvekillerinin aslî çalışmalarının bölgelerine 
yönelik olmasıdır; yani, siyasî çalışmalarıdır. Meclis, temelinde siyaset olmazsa, demokrasinin be
şiği haline gelemez. Şimdi, ben İstanbul Milletvekili olarak, seçim bölgeme iki üç saat içinde inti
kal edebilmekteyim; ama, Türkiye Büyük Millet Meclisinde görev yapan arkadaşlarımın içinde, 
önemli sayıda milletvekilinin, görev bölgesine gidiş gelişi on, yirmi hatta otuz saati bulabilmekte
dir. Yani, ben, perşembe akşamı İstanbul'da olup, sah sabahı Meclise gelebilirken, cuma, cumarte
si, pazar, pazartesi günlerini seçim bölgemde geçirebilirken, kimi milletvekili arkadaşlanm, ancak 
cumartesi akşamı bölgesinde olabilmekte ve Ankara'ya gelebilmek için, pazartesi sabahı bölgesin
den ayrılmak zorundadır. Bu, temelde büyük bir haksızlıktır. Bunu çözebilmenin yolu şudur: Ay
lık çalışma süreleri hızlandırılarak, artırılarak Meclis, üç hafta boyunca yoğun bir şekilde çalışır, 
dördüncü hafta, milletvekillerinin gerek seçim bölgelerinde gerek partilerini temsilen diğer yapma
sı gereken işlere hasredilir. O dördüncü hafta boyunca, Meclis tamamen tatil edilmiş değil, Genel 
Kurul çalışmaları tatil edilmiş ya da o bir hafta içinde, Genel Kurul çalışması yapılmamış olabilir. 

Komisyonların çalışmaları hakkında da şunları belirtmek istiyorum: Komisyonların nitelik ve 
• yükümlülüklerine göre, komisyon başkanlıklarına belirli miktarda bütçe tahsis edilmelidir. Her ko

misyonun kendine göre yapması gereken görev vardır. Komisyon, en basit ihtiyacı için, Meclis bü
rokrasisine müracaat etme durumuna düşmemelidir değerli arkadaşlanm. Bugün Meclisteki para 
harcama sistemi, milletvekillerinin ihtiyacına, Meclisin çalışma ihtiyacına göre değil, burada yer
leşmiş olan bürokrasinin yarattığı kurallara göre yapılmaktadır; bu da, son derece sakıncalıdır. 

Komisyonların çalışmaların da, muhalefetten gelen kanun tekliflerinin, otomatikman görüşül
mesinin sağlanması şarttır. Bu da şöyle olur: Meclis Başkanlığının havale ettiği kanun teklifleri, 
eğer özel bir ivedilikle görüşülme talimatı ya da talebi yok ise -komisyon başkanının tercihi yanın
da- Meclis Başkanlığı tarafından, geliş sırasına göre, otomatikman komisyonun gündemine alın
malıdır. Böylece, muhalefetten gelen tekliflerin görüşülmesi de bir garanti altına alınmış olur. 

Değerli arkadaşlarım, Meclis Başkanımız da -örneğin ayda bir- komisyon başkanlarıyla dü
zenli, sürekli ve tutanaktı.bir toplantı yaparak, komisyonlardaki işleri... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Sayın Akarcalı, ne kadar süreye ihtiyacınız var; 2 dakika yeter mi efendim? 
BÜLENT AKARCALI (Devamla)-3 dakikada bağlanm efendim. 
BAŞKAN- Buyurun, devam edin efendim. 
BÜLENT AKARCALI (Devamla)- ...komisyondaki teklifleri ve komisyondaki çalışmaları 

hızlandırabilir. Meclis Başkanlığının, en yakın çalışma arkadaşları olması gereken komisyon baş
kanlarıyla sürekli toplantı yapması çok tabiîdir. 

' ' I 
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Değerli arkadaşlarım, bu arada, özel olarak, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna da deği

neceğini. Bu Komisyon, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına, devletimizin üzerine çöken ithamla
rı en iyi şekilde inceleyip, izale edebilecek bir komisyondur. Ben, insan hakları konusuyla ilgilen
diğim uzun yıllar çerçevesinde, insan hakları konusunda, içeriden ya da dışarıdan Türkiye'ye yö
neltilen 100 ithamın 90'ının asılsız olduğunu, yaptığım incelemelerle tespit etmiştim. Ancak, it-

, hamların ve iddiaların üzerine gidilmediği takdirde, ithamlar veiddialar kalıcı olmaktadır. Bunları 
önlemenin en önemli yolu, Meclis Başkanlığının, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna, yeteri 
kadar çalışma altyapısını hazırlamasıdır. Milletvekilleri, dedektif değildir. Milletvekilen, haftalar
ca, aylarca konuların peşinde yalmz bu iş için koşamazlar. Biraz önce anlattığım başka görevleri 
de vardır. Bunun en uygun yolu, ithamların tümümün, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna ta
nınacak olan yedi sekiz raportör tarafından incelenmesi ve incelemelerine göre milletvekillerinin 
devreye girmesiyle mümkün olabileceğidir. Bü konuyu, Meclis Başkanına defalarca aktardık; an
cak, binlerce kişiye maaş verilen bu Mecliste, insan hakları gibi, devletimizi, milletimizi zedele
yen, haksız bir şekilde ithamlara maruz bıraktıran bu konuda, Meclis Başkanımızın, yedi sekiz ki
şiyi bulmada çektiği güçlüğü anlamamız gerçekten mümkün değildir. Bunu, buradan tekrarlamak 
istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, devam konusuna gelince: Biraz önce söylediğim gibi, İngiliz Parlamen
tosunda olduğu gibi çoğu parlamentoda karar yetersayısı ya da toplantı yetersayısı aranmıyor. De
niyor ki, kim ö günkü gündemle yakından ilgileniyorsa onlar gelir sahip çıkarlar. Böylece, kimin, 
hangi partinin kaç kişiyle geleceği bilinemediği için herkes sürekli olarak azamî çoğunlukla Mec
liste bulunma durumuna geliyorlar. Abartarak şöyle söyleyeyim; yani, bugün Meclis. 3 milletveki
liyle açılabilir, 2 milletvekilinin çoğunluğuyla kanun teklifi ya da tasarısı Meclisten geçebilir duru
ma gelirse, karar yetersayısı ve toplantı yetersayısı aranmadığından, bu konuyla ilgili, iddialı her 
grup, "eğer biz gelmezsek kanun tasarısı ya da teklifi aleyhimize geçer" diyerek milletvekillerini 
buraya getirecektir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Buyurun. 
BÜLENT AKARCALI (Devamla)- Sayın Başkanım, diğer bir iki konuyu bırakıp, konuşma

mı şu şekilde bağlıyorum. 
Değerli arkadaşlarım, son olarak şunu belirtmek istiyorum: Türkiye Büyük Millet Meclisi, 

hürriyetçi, katılımcı, demokratik sistemin kalbidir. Meclisimiz, bu ülkede hakların ve hürriyetlerin 
bekçisidir; bu görevini, tam bir şeffaflık içinde yerine getirir. Milyonların ziyaretine, tüm basının 
objektif ve kameralarına açıktır. Yasama organı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu denli şef
fafken, yürütme organının hemen hemen tüm kurumları vatandaşlara ve basma kapalıdır. Başba
kanlıktan bakanlıklara, valiliklerden kaymakamlıklara, defterdarlıktan emniyete, karakola, il mü-, 
dürlüklerine kadar bütün kurumlara, ne vatandaş ne basın kolay kolay ne girebilir ne de istediği bil
giyi alabilecek sorulan sorabilir. Bunun kesinlikle değiştirilmesi gerekir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN-Buyurun. 
BÜLENT AKARCALI (Devamla)- Kanunlarla gizliliği, yasaklılığı belirtilmemiş her türlü ka

mu kurumunun çalışması, vatandaşın bilgisine ve ilgisine açık olabilmelidir. Daha iyi bir demok
rasi için yürütmeye bağlı tüm kurumlar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin şeffaflığını örnek alma
lıdırlar. 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN- Sayın Akarcalı, teşekkür ediyorum. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Üretmen; buyurun efendim. 

Sayın Üretmen, sizin dahi süreniz 15 dakikadır. 

ADİL AYDIN (Antalya)-Dahi ne demek? 

BAŞKAN- Divan Üyesi ya, o bakımdan efendim; yani, bir fazlalık hissederek konuya girme
sin diye ifade ettim. 

Buyurun. 

DYP GRUBU ADINA CENGİZ ÜRETMEN (Manisa)- Sayın Başkan, değerli milletvekileri; 
cumhuriyetimizin temel organı Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1995 yılı bütçesi üzerinde, Doğ
ru Yol Partisinin görüşlerini sunmak üzere huzurlarınızdayım/Bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıy
la selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri, genel olarak Anayasanın 87 nci madde
sinde belirtilmiş bulunmaktadır. Bu madde hükmüne göre, Parlamentonun işlevlerini, yasama ve 
denetim faaliyetleri olmak üzere iki ana başlıkta toplamak mümkündür. Kanun koymak, değiştir
mek ve kaldırmak Türkiye Büyük Millet Meclisinin yasama faaliyetlerinin cümlesindendir. 

Bugün, yürürlükte bulunan kanunlarımızın sayısı 12 bini bulmaktadır, bunların 2/3'ü yani 7 
500'ü 1960 yılından önce, o günün ihtiyaçlarına göre çıkarılmış kanunlardır. Hukuk ve kanunlar, 
siyasal toplum düzenini sağlayan normlar, kurallardır. Aynı zamanda hukuk normları, toplumun 
yeni şartlara uymasına, gelişmesine hizmet eden teknik araçlardır. Elli altmış yıl öncesinin toplum
sal ihtiyaçlarına göre çıkarılan ve halen yürürlükte bulunan, ancak bugün, toplumun ihtiyaçlarına 
cevap veremeyen ve gelişmesini sağlamayan kanunların hak ve adalet ölçülerine göre, yeniden ele 
alınıp düzenlenmesi gerekli görülmektedir. Bunun için, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
nın koordinatörlüğünde oluşturulacak uzmanlar tarafından, bu kanunların gözden geçirilerek, top
lumun ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde düzenleme hazırlık çalışmalarına başlanılmalıdır. Hukuk 
reformunun gerçekleşmesi, bir bakıma bu hazırlık çalışmalarına bağlıdır. 

Diğer taraftan, ülkemizin, günümüz siyasal, sosyal ve ekonomik koşullarını dikkate alan çağ
daş, katılımcı ve tam demokratik bir anayasaya gereksinimi vardır. 1982 Anayasasının, belirtilen 
bu temel ilkelere uymayan hükümlerini değiştirmek için, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bütün 
olanakları kullanmaya ve diğer partilerle işbirliğine hazır olduğumuzu beyan etmek isterim. Bu ko
nuda, daha önce başlatılmış; ancak, sonuçlandırılamamış olan çalışmalara devam edilmesinden ya
nayız. Biz, Doğru Yol Partisi olarak demokrasimizin gelişmesine ve memleket menfaatlarına ya
rarlı olacağına inandığımız her konuda var olduğumuzu beyan etmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği aşamasına geldiğimiz bir dönemde, 
Avrupa Birliğine entegrasyon sürecinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülen hazırlık ve 
uyum çalışmalarına paralel olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde de bazı hazırlık ça
lışmalarının yapılması lüzumuna kaniim. Çünkü, uluslarüstü bir kuruluş olan Avrupa Birliği, gü
nümüzde üye devletler arasında ekonomik ve siyasî, giderek de hukukî işbirliğini gerçekleştirme
yi amaçlıyor. Üye devletler, çok yönlü işbirliğinin gerçekleşmesini sağlayabilmek amacıyla, başta 
anayasaları olmak üzere, iç hukuk düzenlerini, Topluluk anlaşmalarıyla uyumlu kılmak zorunda
dırlar. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu yasama döneminde, yani üç yılı aş
kın bir zamanda, yasama faaliyetleri açısından başarılı bir çalışma yapıp yapmadığını değerlendir
mek için, bazı mukayeseler yapma gereğini duyuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisine 17 nci 
Dönemde 320 adet kanun tasarısı gelmiş, bunların 259 adedi kanunlaşmıştır. 18 inci Dönemde 369 
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adet kanun tasarısı sevkedilmiş, bunlardan 259 adedi kanunlaşmıştır. 19 uncu Dönemdeyse -sade
ce üç yılda- 484 adet kanun tasarısı gelmiş, bunların 224 adedi kanunlaşmıştır. Kanun teklifi sayı
sına gelince; 17 nci Dönemde 485; 18 inci Dönemde 590, bu dönemde de 1 273 adet kanun tekli
fi Başkanlığımıza verilmiştir. Bu tekliflerden, 17 nci Dönemde 130; 18 inci Dönemde 100 ve bu 
dönemde de 99 adedi kanunlaşmıştır. Bu rakamsal verilerden, Meclisimizin 19 uncu Yasama Dö
neminin ilk üç yılında verimli bir çalışma yaptığı sonucu ortaya çıkmaktadır. 

„ Denetim faaliyetleri, Parlamentoya, Hükümetin gerçekleştirdiği politikayı izleme imkânı ver
mektedir. Bunun için de, Parlamentonun elinde, kaynağını Anayasadan alan çeşitli denetleme ve 
bilgi edinme yollan vardır. Başbakan ve bakanlara 17 nci Yasama Döneminde 1 081; 18 inci Ya
sama Döneminde 1255, içinde bulunduğumuz bu dönemde de 1 380 sözlü soru yöneltilmiştir. Bu 
sözlü sorulardan, 17 nci Dönemde 660,18 inci Dönemde 98 ve bu yasama döneminde de 250 ade
di cevaplandırılmıştır. ' 

Yazılı sorulara gelince: 17 nci Dönemde 2 232; 18 inci Dönemde 2 202 ve bu yasama döne
minde de 5 587 adet yazılı soru önergesi verilmiştir. Bu yazılı sorulardan, 17 nci Dönemde 1 737; 
18 inci Dönemde 1 358 ve bu yasama döneminde de 4 689 adedi cevaplandırılmıştır. 

Başkanlığa, 17 nci Dönemde 23; 18 inci Dönemde 46 ve bu yasama döneminde de 55 adet 
genel görüşme önergesi sunulmuştur. Bu genel görüşme önergelerinden 17 nci Dönemde 6; 18 in
ci Dönemde 1 ve bu yasama döneminde de 27 adedi kabul edilmiş ve görüşülmüştür. 

Meclis araştırması önergesi olarak, 17 nci Dönemde 68,48 inci Dönemde 151 ve bu yasama 
döneminde de 222 adet önerge verilmiştir. 17 nci Dönemde bunlardan hiçbiri kabul edilmemiştir; 
18 inci Dönemde 2 adedi kabul edilmiş ve.bu yasama döneminde de 48 adedi kabul edilerek, araş
tırma komisyonları oluşturulmuş ve bu komisyonların birkısmının raporları, Genel Kurulda görü
şülmüştür. 

Meclis soruşturması önergesi olarak, 17 nci Dönemde 7; 18 inci Dönemde 4 ve bu yasama dö
neminde de 24 adet önerge verilmiştir. Bunlardan 17 nci Dönemde 1; 18 inci Dönemde kabul edi
len soruşturma önergesi olmamış; 19 uncu Dönemde de 7 adedi kabul edilmiştir. 

Gensoru önergesi olarak, 17 inci Dönemde 3, 18 inci Dönemde 28 ve bu yasama döneminde 
de 36 adet önerge verilmiştir. Bunların, hepsi de reddedilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, çoğulcu demokratik düzenin oluşabilmesinin temel koşulu, eleştirile
rin hoşgörüyle karşılanmasına bağlıdır. Memnuniyetle kaydetmek gerekir ki, bu yasama dönemin
de çalışmalarımıza hoşgörü egemen olmuştur. Bu hoşgörü ortamının devamını dilemekteyiz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama ve denetim faaliyetlerini İçtüzük hükümlerine göre ye
rine getirmektedir. İktidar-muhalefet ilişkilerinin, Parlamento çatısı altında dengeli bir biçimde yü
rütülmesinde, İçtüzüğün önemli rolü vardır.Bu bakımdan, İçtüzüğün, Meclis çalışmalarının daha 
etkili, verimli ve hızlı işler hale getirilmesi için değiştirilerek, yeni düzenlemelere kavuşturulması 
gerekmektedir. Bütün siyasî partilerce İçtüzüğün değiştirilmesi hususunda ortak bir görüşün payla
şılmasına rağmen, maalesef, oniki yıldan beri bu konu sürüncemede bırakılmıştır. Bu yasama dö
neminde, içtüzüğün çıkarılması için Doğru Yol Partisi olarak gayretlerimiz devam edecektir.(DYP 
sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, Parlamento çalışmalarında Başkanlığın işlem ve uygulamalarında güç
lükler yaratan ve gereksiz zaman kayıplarına neden olan bazı teknik ihtiyaçların da, bir an önce 
devreye sokulması temennimizdir. Bunlardan birisi olarak, Meclis Başkanlığımız ve Başkanlık Di
vanımızın bu konuda aldığı kararlar istikametinde Genel Kurul salonunda elektronik oylama ve 
elektronik yoklama sistemlerini de içeren, yeni ve çağdaş düzenlemeler için proje ihalesinin 14 
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Aralık 1994'te yapılacağını ve bu proje çalışmasının 30 Nisanda tamamlanmış olacağını memnuni
yetle belirtmek istiyorum s 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Meclis Başkanlığımız ve Başkanlık Divanımızın başarıy
la gerçekleştirdiği, demokrasimiz ve Parlamento çalışmalarımız için çok önemli ve yeni bir dönem 
başlatan, değerli ve çağdaş bir çalışmayı da, burada kutlamak istiyorum. 10 Aralık Birleşmiş Mil
letler însan Haklan Günüyle birlikte hizmete giren Türkiye Büyük Millet Meclisi Televizyonunun 
gerçekleşmesinde, başta Meclis Başkanımız Sayın Hüsamettin Cindoruk olmak üzere, Başkanlık 
Divanı üyelerimizi kutluyor, Meclis Genel Sekreterliği Teşkilatı ile büyük katkı ve desteğini sağ
layan TRT Genel Müdürlüğüne ve emeği geçen tüm ilgililere teşekkür ediyorum. (DYP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

İnanıyorum ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi Televizyonu yayınlarıyla, Meclisimizin bütün 
faaliyetleri, artık, ülkemizin en ücra köşesindeki halkımıza, en iyi ve en doğru şekilde yansıtılacak
tır. Böylece, vatandaşlarımızın, sayın milletvekillerimizin ve Parlamentonun yoğun ve sürekli ça
lışmalarına katılmaları sağlanacak, Parlamentomuz ve parlamenterler hakkında çıkarılan haksız ve 
yanlış yorum ve izlenimler de giderilmiş olacaktır. Meclis çalışmalarının kamuoyu tarafından ra
hatça ve eksiksiz olarak izlenmesine imkân verecek olan bu yayınlar sayesinde, parlamenter reji
min vazgeçilmez unsurları olan siyasî partilerimiz ve parlamenterlerimiz, kendi görüş ve program-
lannı, halkımıza doğrudan doğruya ulaştırma imkânlarına da sahip olacaklardır. 

Bugün için deneme yayınlan olarak hizmete giren Türkiye Büyük Millet Meclisi Televizyo
nunun, çok kısa süre içerisinde normal yayınlanna geçmesini temenni ediyor ve bu ünitede görev 
alanlara basan dileklerimi sunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, aynca, yine Parlamento çalışmaları için ve özellikle gerekli bilgi ye bel
gelere kolaylıkla ulaşabilmek; yasama ve denetim faaliyetlerinde tutanak ve arşiv hizmetleriyle ta
sarı, teklif ye denetime ilişkin tüm görüşme ve sonuçlarına ait bilgilerin dokümantasyonunda ge
rekli ve çağdaş bir ihtiyaç olan Türkiye Büyük Millet Meclisi bilgiişlem merkezi kurulması çalış
malarının tamamlanmış olduğunu da memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Bu birimin de, 1995 yı
lı içinde, tam olarak gerçekleştirilmesini ve hizmete girmesini bekliyor ve temenni ediyoruz. Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye Büyük Millet Meclisine, 1995 yılı bütçesiyle, 4 trilyon 577 
milyar 331 milyon lira ödenek tahsis edilmiştir. 

Ayrıca, ilk defa bu yıl oluşturulmuş bulunan Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun bütçesi de, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesiyle birlikte görüşülmektedir. Bu Kurulun, kanundan doğan 
görev ve yetkilerini yerine getirebilmesi için, bu bütçeyle 260 milyar lira ödenek aynlmış ve kad
rosu oluşturulmuştur. Tahsis edilen bu ödenekler üzerinde, Plan ye Bütçe Komisyonunda teknik 
tartışmalar ve gerekli ekleme ve kesintiler yapılmış olduğundan, bütçe ödenekleri üzerinde daha 
fazla durmak istemiyorum. 

Sayın milletvekilleri, Hükümetimiz tarafından uygulanmakta olan tasarruf tedbirlerine paralel 
olarak, Meclisimizde de azamî ölçüde tasanufa gidilmiş, bu cümleden olarak, makam ve hizmet 
amaçlı araçlara belli bir miktarın üzerindeki yakıt tüketim bedellerinin, bizzat araçları kullananlar 
tarafından karşılanması, Başkanlık Divanımızca uygun görülmüş, böylece, uygulanan bu tedbirler 
sayesinde, 2 milyar liralık bir tasamıf sağlanmıştır. 

Ayrıca, her türlü mal ve malzeme alımı ye kullanımında da, yönetim tarafından alınan gerek
li tasarruf tedbirlerinin uygulandığı memnuniyetle müşahede edilmiştir. 

Diğer taraftan, kamuoyunda ve basında zaman zaman çıkan ve... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN- Sayın Üretmen, 3 dakikayı geçmemek üzere ne kadar süre istersiniz efendim. 
CENGİZ ÜRETMEN (Devamla)-3 dakika kâfi efendim. 

BAŞKAN- Peki, buyurun efendim. 

CENGİZ ÜRETMEN (Devamla)- ...çeşitli eleştirilere sebebiyet veren, özel sağlık kuruluşla
rıyla daha Önce yapılmış olan sözleşmeler iyileştirilmiş ve bu sayede fiyat artışlan dikkate alınarak 
değerlendirme yapıldığında, 1993 yılına göre, 1994 yılında, yaklaşık yüzde 70 civarında bir tasar
ruf sağlanmıştır; bunu da memnuniyetle belirtiyorum.Bu bütçe yılında da azamî tasarrufun sağlan
ması için gerekli tedbirlerin alınmasını temenni ediyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde bizlere destek hizmeti sunan idarî personele, bu bütçe vesi
lesiyle sundukları hizmetler için teşekkülü bir borç biliyorum. Ayrıca, normal mesailerinin dışın
da, Genel Kurulun çalışma saatlerinde, her birleşimin açılışından gece geç saatlerdeki kapanışına 
kadar, bizlerle birlikte kürsüde görevlerini titizlikle yürüten Kanunlar ve Kararlar Müdürü ve per
soneline de, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. 

Bu Yüce Kurumda, personel kalitesinin yükseltilmesi bakımından, hizmet içi eğitim ve yurt 
dışı eğitime önem verilmelidir. Özellikle bu yasama döneminde oluşturulan uzman sınıfındaki per
sonelin, bizlere daha iyi bir hizmet verebilmeleri için yetiştirilmelerinde ve bunların teşvik edilme
lerinde hiçbir fedakârlıktan kaçınılmaması gerekmektedir. 

Eski ve yeni parlamenterlerin kayıtlı bulunduğu 3 bin civarında üyesi bulunan Türk Parlamen
terler Birliğinin sorunlarına da yakından eğilinmesi gerektiğine inanmaktayım. 

Kurumumuzda çalışan çok az sayıda kadrosuz sözleşmeli personel mevcuttur. Diğer kurum ve 
kuruluşlardan geçici görevli gelerek, Türkiye Büyük Millet Meclisinde hizmet veren personel, gi
yim yardımından yararlandığı halde, bu az sayıdaki kadrosuz sözleşmeli personel yararlanamamak
tadır. Bu personel, diğer kurum ve kuruluşlardaki personelden farklı olarak, Meclis çalışmaları sü
resince fazla çalışma yaptığı ve bu çalışmalarının karşılığını alamadığı için, hiç olmazsa bunların 
da giyim yardımından faydalandırılmalarını ve kadro boşalmalarında geçici görevli ve sözleşmeli 
personel gibi, yetişmiş elemanların atanmasına öncelik verilmesinin yararlı olacağı kanaatindeyim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Büyük MİUet Meclisi ... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Sayın Üretmen; buyurun bitirin. 
CENGİZ ÜRETMEN (Devamla)- ...1995 yılı bütçesinin ülkemize, milletimize, Meclisimize 

ve çalışanlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, hepinize saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN- Sayın Üretmen, teşekkür ediyorum. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın İsmail Coşar; buyurun efendim. 
RP GRUBU ADINA İSMAİL COŞAR (Çankırı)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tür

kiye Büyük Millet Meclisi ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun bütçeleri üzerinde görüşlerimi
zi anlatmak üzere söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, hepinizi ve radyo-televizyonlar başında bu
lunan bütün vatandaşlarımızı hürmet, sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bütçesini görüşmekte olduğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi, bütün 
kurum ve kuruluşların üzerinde bulunan, Anayasa ve İçtüzükte görev ve yetkileri belirlenen anaya
sal bir kuruluşumuzdur. 

Bu kurumun görev ve yetkilerini, kısaca, şöyle sıralamak mümkündür: Meclisin kanun yap
mak, değiştirmek veya yürürlükten kaldırmak; bakanlar kuruluna belirli ve sınırlı konularda kanun 
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hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek; bakanlar kurulunu denetlemek; milletlerarası söz
leşmelerin onaylanmasını uygun bulmak; bazı istisnalar dışında af kanunu çıkarmak; kesinleşmiş 
idam cezalarının yerine getirilmesine karar vermek; kesinhesap kanunu tasarılarını kabul etmek; 
para basımına karar vermek; kalkınma planlarını yürürlüğe koymak; dış ilişkileri düzenlemek; ge
rektiği hallerde savaş ilanına karar vermek; hulasa, içeride ve dışarıda, dinin, vatanın, devlet ve mil
letin huzur ve saadetini temin edecek bütün tedbirleri almak gibi daha pek çok görevleri vardır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kuruluş, görev ve yetkilerinden sadece birkaçını saydı
ğım ve şu anda çatısı altında bulunduğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, parlamenter de
mokrasinin kalbidir, merkezidir. Bu kalbi hasta etmemek, itibarını korumak, yüceltmek, sırasıyla, 
Sayın Devlet Başkanımn, Meclis Başkanının, Hükümet Başkanının, bakanların, biz milletvekille
rinin, bütün anayasal kuruluşların ve daha sonra da bütün basın yayın organlarının başta gelen gö
revleridir. 

Bu görevlerin yerine getirilmemesi, hem demokratik rejimin yara almasına hem de içeride ve 
dışarıda huzurumuzun bozulmasına sebep olur ve nitekim, millet olarak, çekmiş olduğumuz ve ha
len de çekmekte olduğumuz sıkıntılarımızın temelinde, yukarıda arz etmiş olduğumuz kişi ve ku
ruluşların demokratik rejime ve demokratik rejimin vazgeçilmez bir unsuru olarak tarif edilen Tür
kiye Büyük Millet Meclisi ve siyasî partilere karşı olan beyan ve davranışları yatmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, eğer, bu Yüce Parlamentomuzu, demokratik kurallar içinde yüceltirsek; 
y ki, yüceltme azim ve gayreti içindeyiz, o halde, hepimizin, siyasî partilere saygı gösterme zorunlu

luğumuz vardır. Bu zorunluluğu, iktidar partilerinin ve özellikle başbakanların daha çok hissetme
leri gerekir. Esefle ifade etmek istiyorum ki, Budapeşte yolculuğu esnasında, "elimde önemli delil
ler var, DEP gibi, Refah Partisini de Meclisten dışarı atarım " ifadesiyle, Sayın Başbakan, demok
ratik parlamenter sisteme büyük darbe indirmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığımızın, bu antidemokratik beyana gerekli cevabı ver
mesini ve gene gerekli tavrı koymasını beklerdik ve halen de beklemekteyiz. ' 

Diğer taraftan, milletvekilleri dövülüyor, evleri kurşunlanıyor, sıkı bir koruma altında olduğu 
söylenen lojmanlarda kapılar kırılıp hırsızlık yapılıyor, Meclisimizden ve partilerimizden ses çık
mıyor ve gereği tedbirler alınmıyor. Bu konuda da görevlileri göreve davet ediyorum. 

Muhterem Başkan, değerli milletvekilleri; Meclisimizin çalışmalarından da kısaca bahsetmek 
istiyorum. Kanaatimiz odur ki, 19 uncu Dönem milletvekilleri olan bizlerin, Meclis çalışmalarını 
verimli hale getirmemiz için şu hususlara Önem vermemiz çok gerekliydi; fakat, ne yazık ki bütün 
parti gruplarının ittifakı var gibi görünmüş olmasına rağmen, bu önemli görevleri yerine getirmek
te çok geç kaldık. Gene de "zararın neresinden dönülürse kâr oradadır" prensibinden hareket etme--
miz lazımdır. Bunun için de şu hususları yerine getirmemizin faydalı olacağı kanaatindeyim: 

Birinci husus, Anayasanın değiştirilmesidir; çünkü, bu Anayasa, bir tepki Anayasasıdır. Ana
yasanın "Başlangıç" bölümünün ikinci paragrafında, "Türk Milletinin ayrılmaz parçası olan Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin, milletin çağrısıyla gerçekleştirdiği 12 Eylül 1980 harekâtı sonucunda, Türk 
Milletinin meşru temsilcileri olan Danışma Meclisince hazırlanıp, Millî Güvenlik Konseyince son 
şekli verilerek Türk Milleti tarafından kabul ve tasvip ve doğrudan doğruya O'nun eliyle vazolunan 
bu Anayasa:" ifadesi yer almaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu ifade tamamen yanlış bir ifadedir; çünkü, milletimiz, 
oluşundan beri demokrat bir millettir. Başta aziz milletimiz olmak üzere, hiçbir demokrat millet, 
ordusunu darbe yapsın da demokrasiyi askıya alsın diye çağırmaz ve hiçbir zaman da askıya alsın 
diye çağırmaz ve-hiçbir zaman da çağırmamıştır. Bu bakımdan, demokrat halkımızın temsilcileri 
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olan biz parlamenterlerin birinci görevi, demokrat olmayan bu Anayasayı değiştirmek olmalıdır. 
Böylece, darbe yükünü ve inanç sahibi insanların beyinlerindeki prangayı bu Anayasadan temizle
mek, bu Parlamentonun başta gelen görevlerindendir. 

Vakıa, Sayın Meclis Başkanımızın başkanlığında ve bütün parti temsilcilerinden oluşan ko
misyon bir çalışma yapmıştır. Neticeye ulaşamayan her çalışma gibi, maalesef, bu teşebbüsten de 
henüz bir netice alınamamıştır. Refah Partisi Grubu olarak böylesi bir mutabakat ve diyalogun so
nuçsuz kalmamasını temenni ederken, bu hayırlı teşebbüsün 19 uncu Dönem milletvekillerine na
sip olmasını diliyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ikinci husus, Meclis çalışmalarımızın daha verimli hale 
getirilmesi için, İçtüzüğün mutlaka değiştirilmesi gerekmektedir. Çünkü, Meclisimizin bu çalışma
ları, malum üzere İçtüzükle yapılmaktadır. Hepimiz de biliyoruz ki, bu İçtüzük yetersizdir. İçeri
sinde karar yetersayısı ve toplantı yetersayısı dahi bulunmayan, 21 yıl önce hazırlanmış bir tüzük
tür. Dünyanın hiçbir yerindeki bir parlamentonun, kendi düzenini organize eden tüzüğünü, kendi
sinin yapmamış olduğunu sanmıyoruz. Elimizde mevcut olan bu İçtüzük, Meclisimizi çalıştırmak 
için değil de sanki çalıştırmamak için vaz olunan bir İçtüzük görünümündedir. 

ENGİN GÜNEPv (İstanbul)- Çok doğru. 

İSMAİL COŞAR (Devamla)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Meclis çalışmalarımızın 
daha verimli olması için, biz milletvekillerinin, Meclis çalışmalarına devam etmesi lazımdır. Hal
kımızın ve basınımızın en çok ele aldığı konuların başında, bizim Meclise devam etmeyişimiz gel
mektedir. Meclise devam etmemenin, hem maddî hem manevî vebali olduğunu idrak edemeyen 
arkadaşlarımızın adedi, maalesef, az değildir. Nihayet, Genel Kurulumuzda çalışma saati, bilindi
ği gibi, salı, çarşamba ve perşembe günleri olmak üzere dörder saatten haftada oniki saat çalışmak
tayız. İktidarın isteği üzerine normal çalışma saatlerinin uzatıldığı günler dahi, belirlenen çalışma 
saatlerini doldurduğumuz hiçbir zaman vaki olmamaktadır. 

Özelleştirme Yasa Tasarısının çalışma günlerinde, Sayın Başbakanın ısrarla çoğunluğu iste
mesi, geç saatlere kadar Genel Kurulda bulunması, milletvekillerine pasta, baklava, mantı ve iş
kembe çorbası ikram etmesi dahi, ne acıdır ki, milletvekillerini Meclise getirememiştir ve bu ba
kımdan "önemli" dedikleri bu tasarı, çok uzun bir süre içerisinde kanunlaşmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizin malumu olduğu üzere, ara seçim münasebetiy
le Anayasanın istediği 1 rakamını bulabilmak için çeşitli senaryolar yazıldı. Sayın Meclis Başkan
lığımız, Anayasanın 84 üncü maddesinde yazılı olan "üst üste beş oturuma gelmeyen üyenin üye
liği düşer" hükmünü uygulasaydı, ben eminim ki, en az yirmi üyenin üyeliği düşerdi. Ne beş otu
rumu... Haftalardır, aylardır Meclise uğramayan üyelerimiz mevcuttur. Meclis Başkanlığımızı bu 
konuda göreve davet etmekteyim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yılların meydana getirdiği iktidar-muhalefet kopukluğu 
hastalığı, maalesef, 1.9 uncu Dönem olan bizim zamanımızda da had safhaya gelmiştir. Hatta öyle 
bir hal almıştır ki, bu kopukluk, Hükümeti meydana getiren partiler arasında bile gözlenmektedir. 

Bir diğer husus; komisyonlarda ve Genel Kurulda, Hükümetten gelen tasarı ve teklifler ele alı
nırken, muhalefet milletvekillerinin teklifleri ele alınmıyor. Bu davranış da, İktidarın ak.dediğine, 
muhalefetin kara, muhalefetin kara dediğine, iktidarın ak demesine sebep oluyor. Böyle davranış
lar da Meclisimizin çalışmalarının kilitlenmesine ye ağır gitmesine sebep olmaktadır. 

Muhterem Başkan, kıymetli milletvekilleri; Meclis Başkanlığımızı birkaç konuda tenkit ettik
ten sonra, şu hususları yerine getirdiğinden dolayı da teşekkür etmeyi bir borç bilmekteyiz: 
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Birincisi, Meclis Televizyonunun devreye sokulmasıdır. Bu televizyonun devreye girmesiyle, 

Meclisimizin daha derli toplu çalışacağını sanıyoruz. Bizleri buraya seçip gönderen seçmenlerimiz, 
televizyon sayesinde bizleri daha iyi takip etme imkânlarına kavuşacaklardır. Meclis Televizyonu
nun, muhalefetin bu konuda bugüne kadar yapmış olduğu şikâyeti ortadan kaldırmasını temenni 
ediyoruz. 

Sayın Cumhurbaşkanımız muhalefet yıllannda iken, iktidardan çok bahseden TRT için "ikti
dara gelince gök kubbeyi başlarına yıkacağız" diyorlardı ve merhum Özal'da kıs kıs gülüyordu. Za
man içerisinde roller değişti, bu defa da Sayın mesut Yılmaz ve biz, Refah Partililer bağınyoruz. 
Şimdi de kıs kıs gülme sırası Sayın Çiller'dedir. Temennimiz, Meclis televizyonunun da aynı pa
taya düşmemesi ve adil düzende hareket etmesi, adaletten ayrılmamasıdır. 

İkinci teşekkür edeceğim husus; her milletvekiline birer danışman ve birer de sekreter veril
mesidir; ancak, burada yeri gelmişken ifade edeyim ki, danışmanlanmız alınmış olmasına rağmen, 
maalesef ve maalesef bunların özlük haklan yerine getirilmemiştir. Nihayet 6 milyon lira gibi bir 
maaş almaktadırlar ve 6 milyon maaş ile kalifiye eleman bulunmayışı da bu sebebe dayanmakta
dır Buna rağmen, mevcut personelin, yani danışmanlann konulan yeniden ele alınıp, onları da 
Meclisteki personelin istifade ettiği haklar cümlesine kavuşturmamız lazımdır. 

Bir üçüncü husus da, uzun zamandır sürüncemede kalmış bulunan Radyo ve Televizyon Ka
nununun çıkarılması, kendi dallannda ihtisaslaşmış, güven verici kişilerin Radyo ve Televizyon 
Üst Kuruluna seçilmiş olmasıdır. Bu başarı, Sayın Başkanlığımızın ve Yüce Meclisimizin başarı
sıdır; kutluyoruz. 

Bu Kurulun ilk ümit verici başarısı, çalışmalannı düzenleyen yönetmeliğini çıkarmış, hatta yö
netmeliğin gereğini yavaş yavaş yerine getirmeye başlamış ve gönüllerimize de bir su serpmiş ol
masıdır. Kurula, huzurlarınızda, bu çalışmasından dolayı teşekkür ediyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; her bakımdan tasarrufa ve israfa dikkat edilmesi gere
ken Meclisimizde, maalesef... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN-Buyurun efendim. 
İSMAİL COŞAR (Devamla)- Teşekkür ediyorum; bitiriyorum Sayın Başkanım. 
Kısa süre yapmış olduğum denetimcilik görevinde üzüntüyle gördüm ki, Meclisimizde -A'dan 

Z'ye kadar- çalışan personel ve hatta biz milletvekilleri, bu tasarruflara dikkat etmemektedir. Eğer 
müsait olursa, bu konudaki görüşlerimizi -Sayın Başkanlığımızın da imkân buyurmaları halinde-
gündem dışı bir konuşmayla dile getirmek istiyorum. 

Diğer taraftan, bizim, en çok tenkite maruz kaldığımız konu, tedavi masraflarımızdır. Bu ten
kitlerin haklı yönleri vardır. Bazı sayın üyelerimiz ile emekli, dul ve yetimlerimiz, gözlük, diş te
davisi ve diğer hastane masraflarında, maalesef, duyarlı davranmamaktadırlar. Meclis hesabından 
ödenen iki senelik parayla özel bir hastane yapılması mümkün görülmektedir. Bu bakımdan da, yö
neticilerimizin bu konuya önem vermelerini ve özel bir hastane yapılarak, dillere destan olduğu
muz özel hastanelerden, Meclisimizi, dul ve yetimlerimizi kurtarmalarını temenni ediyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; basınımızın, Parlamento üyesi olan bizleri, olduğumuzdan 
daha çok hırpaladığını görmekteyiz. Elimde bulunan şu zarfın içerisinde, Parlamento ve milletve-
killerimizle ilgili 260 adet yazı ve haber vardır. Bu yazı ve haberlerde, sayın basın mensuplarımız, 
bizleri çok hırpalamakta ve tenkit etmektedirler. Biz, basın mensuplarımız bizi tenkit etmesinler 
demiyoruz; fakat, tenkit ederken de basın ahlak kurallarına, prensiplerine bağlı kalmalarını, daha 
doğrusu, basın yeminine uymalarını temenni ediyor ve onları bu basın yeminine uymaya davet edi-
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yoruz. Bu arada, değerli basın mensuplarımızın yazmış oldukları bu haberlere, biz milletvekilleri
nin de sebep olduğumuzu gözden kaçırmamamız lazımdır. Çok değerli olan bu makamın şerefini, 
her türlü davranışımızla sergilememiz, aksi davranışlardan çekinmemiz lazımdır ki, onlara bu yön
lerde haber imkânı vermeyelim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerimin sonuna yaklaşmış bulunurken, birkaç cüm
leyle de Meclis personelinin durumundan bahsetmek istiyorum. Millî Saraylar dahil, Meclisimizde 
3 300 kişi çalışmaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) " 
İSMAİL COŞAR (Devamla)- Bitiriyorum; 1 dakika rica ediyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN-Efendim ben 2 dakika daha süre verdim; buyurun. 

tSMAÎL COŞAR (Devamla)- Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım, bitiriyorum. 
Bu personelin durumlarını şöyle özetlememiz mümkündür: 

1- Üst yönetimde bulunan personelin tamamı sözleşmeli personeldir; ikramiyeleri de o nispet
te boldur. Bu personelimiz, durumundan memnundur. Onların memnun olması, elbette, bizleri de 
memnun etmektedir. 

2- Adetleri 70'e yakın olan ve 1/4 dereceden maaş alan başmüşavir, müşavir ve danışmanlar 
vardır. Bunlar da durumundan memnundur; çünkü, işverenleri ve takipçileri yoktur. Bu konuda da 
Başkanlığımızın bir tedbir alması lazımdır. 

3- Dışarıdan görevlendirilip araştırma komisyonlarında çalışan personel, tamamen başıboş do
laşmaktadır. Bulundukları yere "biz Meclisdeyiz"; Meclisimize de, "Biz, görev yerimizdeyiz" de
mekle, Arasat'ta dolaşır gibi, boşta dolaşmaktadırlar. 

4- Yüksek tahsilli şeflerin 1 inci dereceye yükselmeleri, Meclisin bir kararıyla önlenmektedir 
ki, bu, adilane bir karar değildir. Bu kararın, ortadan kaldırılması, bu uygulamanın yeniden gözden 
geçirilmesi lazımdır. Böylece, şeflerimize de sözleşme yolu açılacaktır. 

5- Hafta sonu tatil günleri kütüphanede nöbet tutan memurlarla yardımcı hizmetlerde çalışan 
personele, seyyanen ödenen ücretin dışında, bir de mesai ücreti ödenmelidir. 

İç Hizmetler Müdürlüğünde çalışan yardımcı hizmetler personeli hariç, diğer bütün müdürlük
lerde çalışan hizmetlilerin tamamı, Genel İdarî Hizmetleri Sınıfına aktarılmıştır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
İSMAİL COŞAR (Devamla)- Bu bir ayrıcalıktır? Bu ayrıcalık giderilmeli ve onlara da Genel 

İdarî Hizmetler Sınıfına geçme imkânı verilmelidir. 
Meclis personelinin, genelde, servislerinin azlığından ve yemekhanenin sıkışıklığından da şi

kâyetleri vardır. Mümkünse, bunlar da dikkate alınmalıdır. 

Mevcut sekreterlerin maaş terfilerinden başka nitelikleri ve değişiklikleri yoktur. Bunların da 
yükselme imkânları aranmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime son verirken, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyeleri olan sizleri ve şu anda ekranları başında Türkiye Büyük Millet Meclisi Radyo Televizyonu 
aracılığıyla, bizleri seyretmekte bulunan değerli vatandaşlarımızı, hürmet, sevgi ve saygılarımla se
lamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Sayın Coşar, teşekkür ediyorum'efendim. 
Bütçe Kanunu Tasarısının lehinde olmak üzere, kişisel söz talebinde bulunan sayın üyelerden, 

Gaziantep Milletvekili Sayın Mehmet Özkaya; buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 
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MEHMET ÖZKAYA (Gaziantep)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Büyük Mil

let Meclisinin 1995 yılı bütçesi üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce 
Meclisi ve televizyonları başında bizi seyreden vatandaşlarımı saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine 
bağlı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Demokratik ve laik cumhuriyetimizin kalbi 
Parlamentodur. Mensubu olmakla gurur duyduğum bugünkü Parlamentomuz, halkımızın hür ira
desini en iyi şekilde yansıtmaktadır; çünkü, bu Parlamentonun en önemli özelliği, tercihli oylarla 
seçilmiş milletvekillerinin de bu Mecliste olmasıdır. Bu itibarla, 20 Ekim 1991 milletvekili seçim
leri, tarihimizin en demokratik seçimidir. Bu, halkın birden fazla seçeneğinin olduğu tek seçimdir. 

İşte bu Parlamentonun bir özelliği daha vardır. Değerli arkadaşlarım, ben, 1973-1980 yıllan 
arasında iki dönem milletvekilliği yaptım. Şunu bütün^samimiyetimle belirtmek isterim ki, bugün
kü Meclis kadar özel gündemle çalışan hiçbir dönemi hatırlamıyorum. Takdire değer bu çalışma 
için, bütün milletvekili arkadaşlarımı huzurunuzda yürekten kutluyorum. 

Takdire değer bu çalışmalarımızı özetliyorum: 19 uncu Dönemde, 4.12.1991-8.12.1994 tarih
leri arasında, Hükümet tarafından, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan kanun tasarıları 460 
adettir. Bunlardan 96 adedi halen komisyonlarda beklemekte, 119 adedi de gündemde bulunmak
tadır. Hükümet tarafından 17 adet kanun tasarısı geri çekilmiş, geriye kalan 228 adet kanun tasarı
sının bazıları birleştirilerek 226 kanun olarak çıkması gerçekleştirilmiştir. 

Aym tarihler arasında Türkiye Büyük Millet Meclisine 1 272 kanun teklifi sunulmuş, bunlar
dan 1 030 adedi komisyonlarda, 108 adedi de gündemde bulunmaktadır. 33 adet kanun teklifi üye
ler tarafından geri çekilmiş; Genel Kurulda 4 adedi reddedilmiş; sonuçta, 97 adet kanun teklifi bir
leştirilmiş ve 39 kanun olarak çıkması gerçekleştirilmiştir. 

Yine aynı tarihler arasında Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunan kanun hükmünde karar
name sayısı 282'dir. Bunlardan 212 adedi geçmiş dönemlerden intikal etmiş, 70 adedi 19 uncu Dö
neme ait olup, 228 adedi komisyonlarda, 25 adedi de gündemde bulunmaktadır; bunun sonucunda, 
29 adedi tasarı haline getirilerek birleştirilmiş ve 17 kanun halinde çıkması gerçekleştirilmiştir. 

Bu göstergeler sonucunda, Meclisin çalışmadığını ve az çalıştığını söyleyenlere soruyorum; 
daha nasıl çalışsın bu Meclis?!. 

Değerli milletvekilleri, halktan kopmuş bir parlamento düşünemiyorum. Biz, burada, halka 
hizmet için varız. Milletvekilliği bir paye değildir, milletvekilliği bir araçtır, bir hizmet aracıdır. 

Bu Meclis çok milletvekilleri gördü, seçildikten sonra milletin önüne çıkmayan vekilleri gör
dü, geldiği makamın kalıcı olduğunu sanıp halktan kopan milletvekilleri gördü, seçildikten sonra 
Ankara'ya yerleşip seçim bölgesine dönmeyen milletvekilleri gördü, gece gündüz çalışan, halka 
hizmet eden ve hizmetinin karşılığı olarak da tekrar tekrar seçilip gelen vekilleri gördü. Bu Meclis, 
idam edilen bakanlar, Başbakanlar gördü; idam edilen Başbakanına iadei itibar kararları aldı, yaşa
dı, gördü, uyguladı. Bu Meclis ihtilaller, muhtıralar gördü. Bu Meclisin üyeleri, yasakları gördü, 
Zincirbozanları gördü; demokrasi mücadelesi verenleri ve bu mücadeleyi kazanarak Meclis Başka
nı, Cumhurbaşkanı olanları gördü. 

Değerli arkadaşlarım, demokrasiye sahip çıkınız, sisteme sahip çıkınız. Ancak o zaman, en gü
zele, en iyiye, en doğruya ulaşmanız mümkün olacaktır. Eğer, bugün bu kürsüden hür irademizle 
seslenebiliyorsak, bunu demokratik ve laik cumhuriyete borçluyuz. Hürriyetin kıymetini bilen her
kes bunun bilincinde olmalıdır; çünkü insanlığın ulaşabileceği en iyi yönetim biçimi demokratik ve 
laik cumhuriyettir. 
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Değerli milletvekilleri, milletimiz, seçtiği temsilcilerin neler yaptığını ancak yazılı ve görsel 

basından öğrenmektedir. Genellikle, basın, Meclisimizin sadece menfî yönlerini ele almakta, za
man zaman ise, Meclisimizin ve milletvekili arkadaşlarımızın onurunu rencide edecek haberler ya
yınlamaktadır. 

Bu tür haber ve yorumlar, bana göre, demokrasimizi yaralar, sisteme zarar verir. Milletvekil
leri gider veya değişir; kalıcı olan sistemdir. Sistemi yaralamak hiç kimseye yarar sağlamaz. Basın 
orgam Veya basın mensubu olmak sosyal sorumluluk ister. Tirajı artırmak başka, gerçek gazeteci
lik başka... İşte, bütün basın mensuplarını, bu konuda azamî dikkat ve sorumluluğa davet ediyo
rum. 

Sevgili arkadaşlarım, yukarıda anlatmaya çalıştığım yanlış bilgilendirmeleri önemli ölçüde or
tadan kaldıracak ve haberleri, oturumları doğru ve amnda vatandaşımıza ulaştıracak olan Meclis 
Televizyonu hizmete giriyor. Demokrasimize önemli katkılar sağlayacak olan bu hizmeti gerçek
leştirenlere huzurlarınızda teşekkür ediyorum. 

Yeri gelmişken, bir konuyu huzurunuzda aydınlatmakta fayda görüyorum. Türkiye Büyük 
Millet Meclisine ülkemizin her yanından ziyaretçiler gelmektedir. Haftanın belirli günlerinde ran-
devusuz ziyaretçi alınmamaktadır; ancak, gelen ziyaretçilerimizden hiçbiri de kapıda kalmamakta
dır. Aynı zamanda, Çankaya kapısı da tercihli kapı durumundadır. Birçok seçmenimiz Çankaya ka
pısını tercih etmekte ve buradan Meclise girmek için randevu talep etmektedir; ancak, bizim ve 
sekreterlerimizin, kapılardaki telefonları, yoğun çalıştığı için, düşüremediğimiz bir gerçektir. Vel
hasıl, iki kapıdan da, hergün, ziyaretçilerimizin, randevusuz; yani, isim yazdırmadan Meclise alın
maları gereklidir. 

İkinci konu, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin rozetleriyle ilgilidir. İl genel meclisi 
üyeleri ile milletvekilleri birbirinden ayrılmalıdır. Gittiğimiz herhangi bir yerde "hangi ilin il genel 
meclisi üyesisiniz" diyorlar. Ben, bunu, arkadaşlarımı küçümsemek için söylemiyorum, birbirlerin
den ayrı rozetler takmalarını istiyorum. Bu konuyu, iki yıl önce Sayın Meclis Başkanımıza iletmiş
tik; bugüne kadar tam bir netice alamadık; gereğinin yapılmasını diliyorum. 

Değerli milletvekilleri, 1995 yılı bütçesinin ana hatları içinde, birkaç cümle daha söyleyerek 
sözlerimi bağlamak istiyorum. 1995 yılı bütçesi de, 1994 yılı bütçesi gibi, yatırımların bütçe için
deki payının gittikçe küçüldüğü bir bütçedir. Genel bütçe, 1 katrilyon 335 trilyon liradır. Bunun 
420 trilyon lirası personel harcamalarına -bütçenin yüzde 31,6' sına tekabül ediyor- 125 trilyon li
rası diğer cari harcamalara -bütçenin yüzde 9,4' üne tekabül ediyor-128,5 trilyon lirası yatırım har
camalarına -bütçenin ancak yüzde 9,7' sine tekabül ediyior- 655,5 trilyon lirası da transfer harca
malarına -bu da bütçenin yüzde 49,4' üne tekabül ediyor- ayrılmıştır. Görüldüğü gibi, bu bütçe, bir 
borç ve faiz bütçesidir. Dış borçlar 67 milyar dolar, iç borçlar ise 600 trilyon Türk Lirası civarın
dadır. 

Değerli arkadaşlarım, hiç kimseyi kötülemek için söylemiyorum; ancak, bir gerçeği vurgula
madan geçemeyeceğim. 5 Nisan 1994'te alınan ekonomik istikrar tedbirleri, 1987 seçimlerinin he
men ardından alınmalıydı; alınmadı, sorunlar her gün biraz daha ağırlaşıyordu. Sayın Yıldırım Ak-
bulut ve Sayın Mesut Yılmaz'ı.n Başbakanlık dönemleri, ekonomik açından, Türkiye için kayıp yıl
lardır. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)-Sen ne anlarsın... 
ENGİN GÜNER (İstanbul)-Kayıp yıllar ha!.. 
MEHMET ÖZKAYA (Devamla)- Nihayet, 1991'de erken seçime karar verildi ve 20 Ekim 

1991 seçimleri öncesi, seçim ekonomisi uygulandı. İşte, bu seçim ekonomisi, sorunları daha da 

- 2 6 - ^ 



T.B.M.M. B : 5 1 13 .12 .1994 0 : 1 
ağırlaştırdı. 21 Ekim 1991'de sandıktan bir Koalisyon Hükümeti çıkmıştır. Ekonominin gerektirdi
ği gerçekçi kararlar alınamıyordu, borçlar her gün biraz daha artıyordu. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)-Bu Hükümet, bu işi beceremiyor... 

MEHMET ÖZKAYA (Devamla)- Ardından, 27 Mart yerel seçimleri ve 5 Nisan 1994 ekono
mik istikrar tedbirleri geldi. 

Değerli arkadaşlarım, yedi yıldır bekleyen ve gittikçe ağırlaşan bu sorunların üzerine, Sayın 
Profesör Doktor Tansu Çiller korkusuzca gitti; ama, sorunlar oldukça ağırlaşmıştı, yapılacak baş
ka bir şey kalmamıştı. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)-Batırdı, batırdı!.. 

MEHMET ÖZKAYA (Devamla)-Bu tedbirler mutlaka alınmalıydı... 

Değerli arkadaşlarım, işte, bu gerçekler ışığında, 1995 malî yılı bütçesinin yüzde 90'ı memur 
maaşlanna, borç ödemelerine ve borç faizlerine, yüzde 10'u ise yatırımlara ayrılmıştır. 

ENGİN GÜNER (İstanbul)- Hangi yatırım!.. Hangi yatırım!... 
MEHMET ÖZKAYA (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, Meclisimizin gece gündüz çalışarak 

çıkarmış olduğu Özelleştirme Yasasının bir an önce hayata geçirilmesiyle, ekonomik zorlukların 
aşılacağı inancındayım. 

Değerli arkadaşlarım, konuşma süremi aşmamak için sözlerimi burada bağlamak istiyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 1995 bütçesinin, milletimize, devletimize ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi çalışanlarına hayırlı ve uğurlu olmasını Cenabı Allah'tan diliyor, bizi televizyonları başın
da dinleyen vatandaşlarıma ve Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkış
lar) 

ENGİN GÜNER (İstanbul)- Hiçbir şey anlamamışsın, Türkiye'de neler olup bittiğini anlama
mışsın. 

BAŞKAN- Sayın Özkaya, teşekkür ediyorum; özellikle süreye riayetinizden dolayı ayrıca te
şekkür ediyorum. 

Sayın Şendiller, buyurun efendim; kişisel görüşlerinizi ifade etmek üzere, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi bütçesiyle ilgili ve aleyhinde olmak kaydıyla... 

ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi say
gıyla selamlıyor, bizi televizyonlarının başında izleyen değerli vatandaşlarıma selam ve saygıları
mı sunuyor ve 1995 yılı bütçesinin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. 

Bize göre, Meclisin bu dönem en hayırlı olarak yaptığı işlerden biri, Meclis Televizyonunun 
devreye girmesidir; ancak, bu başarılı iş yapılırken, İçtüzüğün mutlak surette değiştirilmesi gerek
tiğine de inanıyoruz. Şu bakımdan: Demokrasinin temel taşı olarak değerlendirilen siyasî partileri
mizle ilgili, söz alma, Mecliste konuşma hakkının mutlak surette temin edilmesi lazım; çünkü, 
mevcut İçtüzük hükümlerine göre, ancak grubu olan siyasî partilerimiz söz alabilmekte, komisyon
larda onların istediği olmakta, yurt dışı seyahatleri de dahil olmak üzere o arkadaşlarımız bu işler
den faydalanmaktadır. Bu bakımdan, Parlamentoda grubu olmayan siyasî partilerimiz bağımsızlar 
kategorisinde görülmektedir. Ne kadar üzücü bir şey!.. Dün, bunun üzüntüsünü bir kere daha yaşa
dık. Bu Parlamentoda eski başbakanlar var, başbakan yardımcılığı yapmış, devlette çok önemli gö
revlerde bulunmuş ama grubu olmayan milletvekillerimiz var. 

O bakımdan, gruplar adına 1 saat konuşma yapılırken, bunlara hiç olmazsa 10 dakikalık bir 
konuşma hakkının verilmesi lazım. Demokrasinin işlemesini istiyorsanız, Parlamentonun, mutlak 
surette, 19 uncu Dönemde İçtüzükte gerekli değişiklikleri yapması gerekir biz buna inanıyoruz. 

- 27 -



T.B.M.M. B : 5 1 13 .12 .1994 0 : 1 
Dün, burada, yine, bir tartışma oldu "efendim, lehinde aldınız aleyhinde konuştunuz" diye. 

Ben, o milletvekili arkadaşımla beraber, Meclis bütçesinde söz alabilmek için, 28 saat, burada, bat
taniyenin altında yattım. Şimdi, milletvekillerinin söz alabilmek için Parlamentonun kapısında ve
ya grubun kapısında yatmasını uygun buluyor musunuz?!. 

Sayın Ecevit'in dün konuşması lazımdı, Sayın Baykal'ın konuşması lazımdı, Sayın Yazıcıoğ-
lu'nun konuşması lazımdı ve diğer, grubu olmayan partilerin liderlerinin, mutlaka, hiç olmazsa 
10'ar dakika konuşması lazımdı. Bunun, hem Parlamentomuz açısından hem milletimiz ve demok
rasimiz açısından faydalı olacağına inanıyorum, 

Ayrıca, benim özellikle Meclis bütçesi üzerinde söz almamın sebebi şudur: Parlamento üze
rinde çok ciddî spekülasyonlar var, saldırılar var; haklı haksız, yerli yersiz saldırılarla karşı karşı-
yayız. Değerli vatandaşlarımın ve değerli basın mensuplarının özellikle bu sözlere dikkat etmesi 
lazım. Parlamento, Türkiye'nin mozaiğidir, ülkemizin mozaiğidir, burada her kesimden insan var
dır ve milleti temsil etmektedir. Eğer, bir yanlışlık, haksızlık, adaletsizlik yapan varsa, fert fert çık
sın konuşsun; ama, bu Parlamentoyla ilgili saldırıların yoğunlaştığı her dönemin arkasından, mut
laka, karanlık dönemler başlamıştır. Milletvekillerine, Parlamentoya yönelik saldırıların arttığı do
nemin arkasından -üzerine basa basa söylüyorum- hep karanlık dönemler gelmiştir. Köşesine otu
rup "asalaklar Meclisi" diye yazan asalakların, cunta dönemlerinde cuntacıların yağcılığını yaptı
ğını biliyoruz biz. (Alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, ben, bu düşüncelerimi Sayın Meclis Başkanına da götürdüm. Yazıyor 
arkadaşlarımız "milletvekillerinin benzini kısıtlandı" diye, "milletvekilleri, kendi maaşlarını jet gi
bi geçirdiler" diye, "milletvekilleri kıyak emekli" diye... Soruyorum size; bu Parlamento, milletve
killerinin maaşlarını artırmak için oy mu kullanıyor?!. Milletvekillerinin maaşları, Başbakanlık 
Müsteşarının maaşına endeksli; ona ne yapılırsa milletvekillerine de o yapılıyor. Biz, maaşımız az 
falan demiyoruz. Bü yüce millet, bu devlet, bize en fazlasını veriyor; Cenabı Allah, olmayanlara da 
versin; biz, şikâyetçi değiliz halimizden; ama, kalkıp "benzin parası kısıtlandı" diye yazdığınız tak
dirde, sanki, milletvekillerinin arabası devletten, benzini devletten bilmem neyi devletten gibi bir 
hava oluşuyor. Bu doğru değildir; bunu yazan basın da biliyor, bunu ortaya getiren medya da bili
yor. Yüce Meclisin kısıtlamaya gittiği konu, Parlamentoda, yani, Meclisin emrinde kullanılan araç
larla ilgilidir. Biz, özellikle, Sayın Meclis Başkanlığından, bu konularda detaylı açıklama yapma
sını bekliyoruz. Eğer, sağlık harcamalarında, yolluklarda ve diğer konularda aşırıya gidenler varsa, 
bunların ya uyarılması veya şahıslara münhasır açıklama yapılması gerekir ki, hepimiz zan altında 
kalmayalım. 

MUSTAFA DAĞCI (Kayseri)-Meclisin arabalarına kimler biniyor?!. 
ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Devamla)- Meclisin arabalarıyla ilgili konuyu ben söyledim; burada 

onu tartışmayacağım. 
Burada kastedilen olay şu: Meclisin 148 arabası var -bana verdikleri bilgiye göre- bu araçla

rın 80 tanesi makamlara tahsis edilmiştir; yani, Parlamentoyu temsil eden Başkanlık Divanı üyele
ri ve komisyon başkanlarına tahsis edilen araçlardır; diğerleri de başka hizmetlerde kullanılan araç
lardır. 

LATİF SAKICI (Muğla)- İstanbul'da bulunan Millî Saraylar Daire Başkanlığına ait araçlar da 
dahil o sayıya. 

ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Devamla)- Ben, Meclisle ilgili diyorum, yanlış anlamayın. 
Benim tartışmak istediğim konu bu da değil; ama, özellikle "benzin paralan kısıtlandı" diye 

yazılıyor. O zaman, vatandaş, milletvekiline "efendim, sizin benzin paranızı da Meclis veriyor, ara-
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banızı da Meclis veriyor, şoförünüzü de Meclis veriyor; kıyak emeklisiniz.,." diyor. Biz, kıyak 
emekli falan değiliz. Bu dönemde, kıyak emeklilikten faydalanma da yok. Kıyak emeklilikle ilgili 
kanun, bir dönem için çıkmış ve o uygulama bitmiştir. Meclis Başkanlığı tarafından, bunun bile, 
doğru dürüst açıklanmaması üzücüdür. 

Özellikle bu televizyon yayınının devreye girmesiyle beraber, Meclis Başkanlık Divanını gö
reve çağırıyoruz. Başkanlık, mutlaka, bu tür konularda açıklama yapmalıdır, kamuoyunu aydınlat
malıdır; yoksa, biz, fert fert kendimizi savunmaya kalkarız, gruplar halinde mahkemeye gideriz, 
basınla da, haksızlık yapan herkesle de mücadele ederiz. Meclisin içinde de bir arkadaşımız hak
sızlık yapmışsa, kim olursa olsun, o haksızlığın mutlaka ortaya çıkmasından yanayız; ama, topye-
kûn Meclisi hedef alarak, kasıtlı olarak saldırılması bu memlekete fayda getirmez, karanlık güçle
re fayda getirir. Özellikle, kamuoyumuzun bunu bilmesinde fayda görüyorum. 

ŞABAN BAYRAK (Kayseri)- Milletvekillerinin evi kurşunlanıyor, Meclisin sesi çıkmıyor! 
AHMET REMZİ HATİP (Konya)-Evine hırsız giriyor... 
ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Devamla)- Değerli milletvekilleri,' her konuda dikkatli olunması la

zım. Eğer "demokratik parlamenter sistem" edebiyatı yapıyorsak, bu yüce çatının muhafazası la
zım; haksızlık kime .yapılırsa yapılsın, hangi arkadaşımıza yapılırsa yapılsın, hep beraber muhafa
za edelim, müdafaa edelim; o arkadaşımız haksızlık yaptığı zaman da, hep beraber yakasına yapı
şalım. Ancak o şekilde Parlamentonun itibarını muhafaza edebiliriz. 

Açık söylüyorum, birkısım yerlerde, milletvekili rozetimizle gezerken, vatandaş, ters ters ba
kıyor; bundan, fevkalade üzüntü duyuyoruz, utanç duyuyoruz. Ha, bu rozeti taşımaktan şeref du
yarız... 

Yine, biraz önce arkadaşlarım da belirttiler ve kamuoyumuz da çok iyi bilir ki, bu Parlamen
tonun üyelerinin çok büyük bir kısmı, Mamaklardan, Zincinbozanlardan, Armutalanlardan, işken-
cehanelerden, filistin askılarından buralara kadar gelmişlerdir. Milletvekilleri, buraya, bu dönem, 
tepeden inme gelmemiştir. 

Sözümü tavzih edeyim, yanlış anlaşılmasın "bu dönem" derken, bu Dönemi kastetmiyorum; 
Parlamento, bu demokrasi mücadelesinde de ciddî adımlar atmıştır; bunu hep saygıyla karşılıyo
ruz. O bakımdan, ağzına geldiği şekliyle, rasgele kaleme sarılıp Parlamentoya saldıranların verdi
ği mücadelenin elli katını, biz, 12 Eylüllerde, Zincirbozanlarda, Mamaklarda; işkencehanelerde, C-
5'lerde vererek buralara geldik. Bunların çok iyi bilinmesi lazım. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN-Buyurun Sayın Şendiller. 
ÖKKEŞ ŞENDİLLER(Devamla)- Bitiriyorum Sayın Başkan. 
O bakımdan, bugün eline kalemi alıp Parlamentoya rasgele saldıranlar, o zaman, bugün dahi 

bir maddesini değiştirme imkânını fazla bulamadığımız Anayasaya bile yağcılık yapıyorlardı. (Al
kışlar) Ama, biz, hepimiz, o Anayasaya ret oyu verdiğimiz için, köyümüzden ret oyu çıktığı için 
karakollara götürülüp ifade vererek buralara geldik. 

Değerli milletvekilleri, bu konulara dikkat edilmesini istiyoruz. Bizim, medyamıza, basınımı
za saygımız vardır; ama, Mersin' in Mut İlçesindeki bir hanımı, bir televizyona çıktı diye, yorum 
yapmak üzere getirip, haftada bir gün için 25 milyon lira maaş verenlerin, köşelerden köşelere mil
yarlarla transfer olanların Parlamentoya daha dikkatli bakmalarını istiyoruz. (Alkışlar) 

MUSTAFA DAĞCI (Kayseri)-Ayda 2 milyar verirsin, olur... 
ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Devamla)-O bakımdan, hiç kimse, şunu, kendinde üstün bir vasıf gibi 

görmesin: Biz basına da saygı duyuyoruz, Parlamentoya da saygılıyız, vatandaşlarımıza da saygı-

- 29 -



T.B.M.M. B : 5 1 13.12.1994 0 : 1 
lıyız; ama, bizim saygımız kadar, onlardan da, Parlamentoya, Yüce Meclise, bu temsil makamına 
saygı bekliyoruz. Tekraren söylüyorum, biz, hiçbir surette haksızlıkları savunmak istemiyoruz, hiç
bir surette, haksızın yanında yer almak istemiyoruz; ama, eğer ellerinde belgeleri varsa, bilgileri 
varsa; hodri meydan, fert fert, şahıs şahıs kim ne yapmışsa yazsınlar; ama, bir zatın kalkıp, topye-
kûn Parlamentoya "asalaklar Meclisi" diye yazması bu memlekete çok büyük zarar verir. Eğer bu 
Parlamentoda asalak varsa onu yazanlar elli kat daha asalaktır. (Alkışlar) 

Sayın Başkan, sözlerimi bitiriyorum. 

Mutlak surette, İçtüzüğün değiştirilmesi lazım, -bu dönemde en hızlı yapılması gereken iş-
Anayasada gerekli değişikliklerin yapılması lazım.En azından, Anayasanın geçici 15 inci maddesi
ni dahi ele alamadınız. Bir milletvekili olarak, benim en çok yadırgadığım husus budur. Niçin di
yeceksiniz; Sayın Kenan Evren, yedi yıl sonra; yani, geldiklerinden yedi yıl sonra, 1987de, kendi 
kurdurduğu mahkemeler hilafında, basına hakkımızda açıklama yaptı. Ben, mahkemeye başvur
dum, dokunulmazlığından dolayı başvurum reddedildi. Benim hukuk önünde hesaplaşmamı engel
lememeniz lazım. Kendi mahkemelerine inanmayan, kendi kurdurduğu özel mahkemelerine inan- -
mayan, kendini sıkıyönetim mahkemelerinin bile üzerinde görenlerin hazırlamış olduğu, zorla 
onaylattıkları Anayasayla... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Sayın Şendiller, toparlar mısınız efendim... 

ÖKKEŞ ŞENDÎLLER (Devamla)- Cümlemi tamamlıyorum efendim. 
...onların hazırlattığı Anayasayla çok daha fazla demokratikleşmeye gitmeniz mümkün değil

dir diyor, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN-Sayın Şendiller, teşekkür ederim. 
Sayın Şendiller, bir "kıyak emeklilik" ifadesi kullandınız. Zannediyorum, tırnak içi bir alıntı 

ifadedir; çünkü, Meclis iradesinden "kıyak emeklilik" şeklinde bir kanun geçmemiştir. 
ÖKKEŞ ŞENDÎLLER (Kahramanmaraş)- Ben "yok" dedim efendim, yanlış anlamayın; ama 

basın yazıyor. 
BAŞKAN- Sayın Şendiller, ben anlıyorum sizi de, bir şeyi düzeltmek istiyorum. Yani, tırnak 

içi alıntı kullandınız... 

ÖKKEŞ ŞENDÎLLER (Kahramanmaraş)-Tamam efendim. 

BAŞKAN- Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen; buyurun efendim. 

TBMM BAŞKANVEKÎLÎ VEFA TANIR (Konya)- Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 
önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul)-Başkanım, İktidar nerede?!. 

TBMM BAŞKANVEKÎLÎ VEFA TANIR (Devamla)-Fevkalade gurur verici bir toplantı içe
risindeyiz; çünkü, şu anda görüşmekte olduğumuz bütçe, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 75 inci 
yılı bütçesidir; yani, Yüce Meclisimiz, bu bütçeyle 75 inci yılını dolduracaktır. Daha nice 75 yılla
ra diyerek, bütçe üzerindeki konuşmama başlıyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin temeli, dünyanın diğer meclisleri gibi değildir; Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin 75 inci yıla rahat gelmesinin sebebi, temelinin çok güçlü atılmış olmasıdır. 
Gerek Bütçe Komisyonunda gerekse bugün burada konuşan grup sözcülerinin beyanlarında, üze
rinde haklı olarak durdukları "medya tarafıdan yıpratılıyor" lafıyla, güçlü bir temel üzerinde 75 in
ci yılma varan Türkiye Büyük Millet Meclisinin, bu Yüce Meclisin, herhangi bir yerinden bir taş 
parçası bile koparılamaz. Arkadaşlarımız, sadece üzüntülerini belirtmek için, burada, o şekilde ya-
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kındılar; yoksa, Meclis, daha nice yıllar bu gücüyle devam edecektir; çünkü, biraz önce söylediğim 
gibi, dünyanın hiçbir yerinde böyle güçlü temel üzerine kurulmuş bir meclis yoktur. Dünya mec
lisleri, kurulmuş bir devlet içerisinde teşekkül etmişlerdir ve görevlerine devam etmektedirler. Hal
buki, bu Meclisin temelinde, cephede savaşarak bugünkü günleri yönlendirmek için devleti kurma 
esasları vardır. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi, hem bu vatanın hudutlarını savaşarak çizmiş 
hem de bu devletin esaslarını kurmuştur. Onun için, temelinin sağlamlığını söyledim. 

Tabiî, bu yakınmaları nedeniyle, Plan ve Bütçe Komisyonunda da arkadaşlara söyledim; evet, 
biz, bu Mecliste, daima basımn hür olmasından bahsettik. Biz, bu meclislerde, daima, daha hür bir 
basın için yasa çıkarma gayretinde bulunduk. Bu gayretimizden dolayı, şimdi, geriye dönüpde "ni
ye böyle yaptık" manasında yakınmıyoruz; ama, bizim hürriyet verdiğimiz bu medya, bu Meclis
ten rahatlık alan, hür olan, kazanç sağlayan bu medya, doğrulan yazsın diye bir yakınma var. 

Bunun yanında, gruplar olarak, kişiler olarak, teker teker üzerimize düşen vazifeler de yok 
mu? Yine, Plan. ve Bütçe Komisyonunda arkadaşlara dedim ki: Bu kadar yakınıyorsunuz; evinizin 
altındaki bakkaldan yakındığınız zaman gidip karşı bakkaldan alışveriş ediyorsunuz; ama, gelip, 
burada yakındığınız televizyonlara, davet aldığınızda hemen gidiyorsunuz. Sabah düğmeyi açıyo
ruz, daha yüzümüzü yıkamadan bakıyoruz, Eyüp Aşık da gitmiş oturmuş, Esat Kıratlıoğlu da git
miş oturmuş. (SHP ve RP sıralarından alkışlar) Biraz da, herkes, kendisine, nereye gittiklerini, ne 
olduklarını sorsun. Aynı zamanda -şu anda, çok nazım geçtiği için o iki ismi kullandım- diğer ar
kadaşlarımız da, yayınlarının iyi olmadığını söyledikleri televizyonlardan davet aldıkları zaman, 
oraya gidip oturuyorlar. Yine, okuduğunuz gazeteler de aynı durumda, hem yakınıyorsunuz hem de 
gruplarınıza, partilerinize, Meclisin sırtından o gazeteleri almaya devam ediyorsunuz. Onun için, 
arkadaşlarım, burada, bazı prensipleri koymadan yakınmanın faydası da yoktur. 

Dedim ki, bu bir bahtiyarlık bütçesidir; çünkü, bizden evvelkiler bu Meclis için büyük gayret 
sarf etmiş. Şu duruma sahip olmuş insanlar olarak biz de onların bahtiyarlığını kendi içimizde duy
malıyız. Hiçbirisi, 75 inci yıla rahatlıkla gelineceğini bilmeden öldüler gittiler, Allah rahmet eyle
sin. Genç arkadaşlarıma diyorum ki, sizler de, 100 üncü yılı burada kutlarken, bizleri inşallah unut
mazsınız. 

Muhterem arkadaşlarım, burada, esasında iki konu üzerinde duruldu. Bir tanesi, bahsettiğim 
medyanın Meclisi küçültmek için gayret içinde olması. İkincisi de bu Meclisin esas görevlerini ye
rine getirememesi. 

Meclis, bugünden itibaren halka daha açık bir Meclis haline gelmiştir. Bu hale gelmesinde Sa
yın Meclis.Başkanımızın büyük rolü vardır; kendisine teşekkürle bu konuya giriyorum; onunla be
raber çalışan herkese de teşekkür ediyorum. 

Ancak, bazı şeylerin de bilinmesini istiyorum. -Sayın Başkanın müsamahasına sığınacağım; 
çünkü, bu oturumda ikinci bütçeye başlama imkânımız da olmayacak galiba- Görev dolayısıyla git
tiğim zaman, dünyada birçok meclis gördüm. Bu rahatlıkta, bu ihtişamda meclis salonuna sahip 
olan devletler azdır. Hakikaten, 1961'den itibaren çalışmaya başlayan bu Meclisimiz, dünyanın sa
yılı meclis binalarına, sayılı meclis salonlarına sahip olan meclislerden birisidir; ama, bu güzelli
ği içerisinde, salonumuzun, medyanın bu görüntülerine alet olan tarafı vardır; çünkü, bu salon, çift 
meclis esasına göre yapılmıştır ve 700 kişiliktir. 700 kişilik bir salon, bugün 400 - 450 kişilik sa
yıyla toplandığı zaman eğer, kasıtlıysanız, her zaman, her köşesinde boş yer bulma imkânı vardır; 
zira, mevcut sayımız salonun ancak yansını doldurabilmektedir. Diğer yarısı, ikinci meclis esasına 
göre yapıldığı için daima boş kalacaktır. Salonun ihtişamı dolayısıyla, kameralar, salonun görüntü
süne yöneldiği zaman, Meclisin toplantı sayısını sarsmış oluyor. Onun için, bu ilk günkü yayınlar
da, bazı şeyleri kasıtla, bilerek kaydettirmek istiyorum. 
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Sayın milletvekilleri, yeni yayına geçen Meclis Televizyonu, tarafsız yayını şiar edinmiş du

rumdadır. 

DEVLET BAKANI AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas)-Göreceğiz bakalım. 

TBMM BAŞKANI VEKlLİ VEFA TANIR (Devamla)- Onun için de, gezici iki kameranın dı
şında, Meclisin sabit kameraları vardır. Bakın, bir tanesi orada; ikincisi, hemen şurada; üçüncüsü, 
burada; dördüncüsü, karşıdadır. Bu kameralar, belli noktaları; ama, bütün Meclisi alacak şekilde ve 
sabittir; herhangi bir şekilde, bir grubu, bir kişiyi öne çıkarmak için oradan oraya gezen kameralar 
değildir. Hepiniz biliyorsunuz; belki, biraz da bu kameralar gezdiği için hareketli oluyoruz, yerle
rimizden kalkıyoruz; işte, o hareketleri tespit etmek üzere, ayrıca iki kamera da gezicidir. 

Tabiî, Meclis çalışmaları, sadece bu Genel Kurul çalışmalarıyla sınırlı değildir. Bunu, medya 
da gayet iyi biliyor. Bundan sonra halkımız da görecek ve bilecek. Meclis Çalışmalarının esası, bü
tün dünyada olduğu gibi, komisyon çalışmalarıdır. 

Bakın, burada, Meclis bütçesinde, 4 grup 2 de şahıs konuştu. Halbuki, bu Meclis bütçesi, Mec
lis Plan ve Bütçe Komisyonunda, sabahtan, gecenin saat 22.00'sine kadar görüşüldü. Orada, her ta
rafı didik didik deşildi ye tam 32 kişi konuştu. Demek ki, buraya gelen bir mesele, daha ziyade, piş
miş bir aşın sofraya gelmesi durumundadır. Yani, Meclis, bugün, Meclisin bütçesini konuşuyorsa, 
Genel Kurul, sabah saat 10.00'da açıldı, şu saate kadar Meclis bütçesi oluştu manasında değildir. 
Meclis bütçesi, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda enine boyuna görüşüldükten sonra, söz iste
yen herkes, en son konuşmacıya kadar konuşmalar bitirdikten sonra, ben, orada, bütçenin savun
masına geçtim. Demek ki, 32 kişi yerine 45 kişi söz alsaymış, benim bu konuşmam, Meclis komis
yonunda 45 inci kişiden sonra olacaktı. Bundan sonra, halkımız da görecek ki, Meclis çalışmaları, 
sadece Genel Kurul çalışmasından ibaret değildir. 

"Efendim, gelmiyorsunuz, görmüyoruz, Meclis salonunda yoktunuz" deniyor; ama, şu anda, . 
Meclisimizin diğer komisyonlarında da çalışan arkadaşlarımız var. Bundan sonra, Meclis komis
yonlarının çalışmaları da, bugünkü gibi, yine TV'den verilecektir ve halkımız, komisyonları yerin
de incelemiş olacaktır. 

Dün birinci görüşmesini yaptığımız bütçe, tam beş ayda devletin muhtelif kademelerinde ha
zırlanmış, sonra Meclise gelmiş, tam 30 gün de Mecliste geceli gündüzlü çalışılmış, öz haline ge
tirilmiştir. Görüşmeler, işte bu bütçe üzerinde yapılacaktır. Demek ki, bu geniş çalışmalardan son
ra, işin, burada özü ve noktalanması vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, konuşan arkadaşlarımın hepsine teşekkür ediyorum. Konuşmalarının 
tümüne burada cevap verme imkânım olmayacaktır; çünkü, bazı esaslı noktaları belirtecek kadar 
zamanım var. Eksik kalanları da yazılı olarak cevaplandıracağım. 

DEP'lilerin, Meclisten itilerek kakılarak çıkarılması olayı dile getirildi. O günlerde, medya, 
bunu, tamamen yanlış işledi; belki doğruları bulamadığı için yanlış işledi. 

Bir kere, Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılan, yasaların gereğidir.Anayasada yazmayan, 
yasalarımızda var olmayan herhangi bir uygulama Yüce Mecliste görülemez. 

Anayasamızda dokunulmazlık meselesi var mı? Dokunulmazlığın nasıl kaldırılacağının prose
dürü yazılı mı?.. Nereden geliyor, Meclise nasıl geliyor; işte, Meclis onu uyguluyor; Anayasasın
da var olan bir şeyi uyguluyor Meclis, tterek kakarak mı götürülüyor; hayır. 

O günlerde, Meclis Başkanımız Amerika'da idi. Yerine ben vekâlet ediyordum. Dokunulmaz
lığın burada görüşüldüğü gün, bana, "Dokunulmazlık kalkar kalkmaz, dokunulmazlığı kalkan mil
letvekillerini, gönderdiğim güvenlik kuvvetlerine teslim ediniz" diye, savcılıktan yazı geldi. Yazı
yı aldım ve Adalet Bakanına " Senin Başsavcının bana böyle bir yazı yazma yetkisi yoktur" dedim; 
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bu bir. İkincisi; "Dokunulmazlığı kalkmış milletvekillerini, hiçbir şekilde savcılığın güvenlik kuv
vetlerine teslim etmem". Üçüncüsü; "Savcılığın güvenlik kuvvetleri, Meclis kapısından içeri gire
mez. Bizim kendi güvenlik güçlerimiz vardır" dedim. 

Sonra ne oldu; iki arkadaşımızın dokunulmazlığı erken kalktığı için, bunlar erkenden Meclisi 
terk etmişler. Bizim de haberimiz olmadı. Eğer, Meclis Başkanlığı olarak bizim haberimiz olsaydı, 
bütün tedbirleri alırdık; ama, kendileri, oylama biter bitmez buradan çıkmışlar. 

Sonra, benim yazdığım yazı üzerine, Meclisin dış kapısından, Meclis binası kapılarında değil, 
sokaktaki kapıda, Çankaya'dan giriş ve Hava Kuvvetlerinden giriş kapılanmn dışında, savcılığın 
polisleri; gelmiş. İçeride değil. İşte, o iki arkadaşımız, Çankaya kapısından çıktıktan, 50-100 metre 
kadar yürüyüp, bizim karakolları geçtikten sonra, Şekerbank'm karşısındaki meydanda, yani, bizim 
kapıyı geçtikten sonraki yerde, gözlem altına alınmışlardır. 

Şimdi, burada, Meclisin suçu nedir? Meclis korumasının suçu nedir? Başkanlık Divanının su
çu nedir? 

Diğer arkadaşlarımız endişe duydular, bize müracaat ettiler. "Biz, bugün savcılığa teslim ol
mayacağız, bizi koruyun" dediler. "Hayır, sizi niye koruyacağız; bu Meclis sizin. Buyurun, geceyi 
burada mı geçirmek istiyorsunuz; evet, burada geçireceksiniz ve kahve ocağı sabaha kadar açık bu
lunacaktır. Burada mı oturacaksınız; buraya televizyon gelecektir, seyredeceksiniz. Yatmak mı is
tiyorsunuz; Mecliste size yatacak yerler ayrılacaktır ve hiç endişe etmeyeceksiniz, rahat uyuyacak
sınız, kimse sizi teslim alamaz." dedik. "Siz, ne zaman teslim olmak istiyorsunuz" diye sorduk; 
"Biz, yarın sabah kendimiz teslim olacağız. Yalnız, sizden bir isteğimiz var; bizi, yarın sabah, bi
zim arabalarımızla, bizim sivil polislerimizle, savcılığa siz götüreceksiniz" dediler. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Bu mantık doğru değil. 
MEHMET SEVEN (Bilecik)- Yani, suçluyu himaye mi edeceğiz Sayın Başkan? 

TBMM BAŞKANVEKİLİ VEFA TANIR (Devamla)- Bu, suçluyu himaye değildir; bu, suç
luyu muhafazadır. Muhafaza ettiğimiz suçlular da bizim arkadaşlarımızdır. Oradan ne türlü gele
ceklerini bilmiyoruz. Durumlarını bilmediğimiz bu insanlara, burada, karakollarımızda, savcılıkla
rımızda, bu rahatlığın sağlanması hepimizin isteği değil mi? Ben de o rahatlığı sağladım. Burada
ki DEP'lilere yapılan muamelenin böyle olduğunu anlatmak için arzda bulundum. 

Muhterem arkadaşlarım, tabiî, Meclisin bir hayli eksikleri vardır. Bu normaldir; çünkü; bu ek
sikler, Meclisin bütçesinden ve çalışmalarından doğmaktadır. 

Bu Meclis, iyi çalışmıştır. Üç yıl içerisindeki çalışmaları başarılıdır. Nedir Meclisten istediği
niz? Başarılısı nedir? Meclis çalışmıyor, toplanmıyor, iş çıkarmıyor mu; hayır. Benim söyleyece
ğimi Cengiz Üretmen arkadaşımız söyledi; bu Meclis, üç yıl içerisinde, kendinden evvelki Mecli
sin dört yıl içerisinde çıkardığı kanunlardan daha fazla kanun çıkarmıştır. Kendinden evvelki Mec
listen, daha fazla sözlü soruyu görüşmüştür. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)-Onun için mi gündemde 700 soru bekliyor?! 

TBMM BAŞKANVEKİLİ VEFA TANIR (Devamla)- Kendinden önceki Meclisten daha çok 
gensoru ve Meclis araştırması önergelerini görüşmüştür. Yani, 1987 ila 1991 Meclisi ve 1991 ila 
1993 Meclisinin çalışmaları böyle. Temennimiz, belki daha çok çalışması; ama, bu Meclisin göre
vi, bir fabrika gibi, sadece kanun çıkarma değildir. 

Bakınız, bu Meclis, dün, görevlerinin bir tanesini rahatlıkla yapmıştır. Bir bütçenin öngörüş-
mesini yapmıştır. Bu.sadece bir yasa görüşmesi değildir; dün hepimiz seyrettik, bu, bir forumdur. 
Burada, herkes, Türkiye Cumhuriyetinin içinde bulunduğu sıkıntıları, yapılması lazım gelenleri, 
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bütçe kanununun içindeki rakamların hiçbirine temas etmeden, saatlerce, rahatlıkla, huzur içerisin
de, hiçbir kesinti olmadan konuşabilmiştir. Bu, Meclisin yüce bir görevidir ve Meclis, bu görevini, 
zaman zaman gensoru ve Meclis araştırmalarında da gösterebilmiştir... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

TBMM BAŞKANVEKİLİ VEFA TANIR (Devamla)- Sayın Başkan, konuşmama başlarken 
müsamahanıza sığınmıştım... 

BAŞKAN- Buyurun efendim. 

TBMM BAŞKANVEKİÜ VEFA TANIR (Devamla)- Arkadaşlarım burada kaydettiler, dedi
ler ki, "Bu Meclis, 'Anayasayı değiştireceğim, sivil bir anayasa yapacağım' diye geldi; yapmadı" 
Doğru; yapamadı, doğru... "Bu Meclis, 'kalıcı bir seçim kanunu çıkaracağım' dedi; yapamadı" Doğ
ru. "Bu Meclis, 'İçtüzüğü çıkaracağım1 dedi; yapamadı" Doğru. Öyleyse, üç önemli konuda görevi
ni yapmamış bir Meclis için, liderleriniz, "erken seçim" dedikleri zaman, "görevimizi yapmadık, 
nereden çıkıyor bu erken seçim" diye neden itirazınız yok? Görevini yapmamış bir Meclis, erken 
seçim isteyebilir mi, hakkı mı? 

MUSTAFA PARLAK (Rize)- Görevini yapmıyor diye kırk sene kalacak mı? 

TBMM BAŞKANVEKİLİ VEFA TANIR (Devamla)- O zaman, görevini yapmaya zorlaya
caksınız. Onun için, elbette bu Meclis görevini bitirmemiştir. 

MUSTAFA PARLAK (Rize)- Yani görevini yapacak diye, burada kırk yıl kalacak. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Sayın Başkan, iktidarın görevi de kaçmak değildir. 

TBMM BAŞKANVEKİLİ VEFA TANIR (Devamla)- Bu Meclisin önünde uzun zaman var
dır. Bu Meclisi erken seçime sürüklemek yerine, görevini yapmaya zorlamak bu Meclisin görevi
dir. (DYP sıralarından alkışlar, ANAP sıralarından gürültüler) 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)-Sizinle hiçbir şey yapılmaz. 

TBMM BAŞKANVEKİLİ VEFA TANIR (Devamla)-Müsaade edin. 

Bu Mecliste erken seçim istemek de herkesin hakkıdır; ama, arkasında şöyle bir mana vardı: 
"Ben görevimi yapamıyorum, yapma imkânım da kalmadı; ben, seçime gideceğim." 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)-İktidar yapamıyor, iktidar... 

TBMM BAŞKANVEKİLİ VEFA TANIR (Devamla)- Görevini yapmamış bir kişi, halkın 
önüne çıkıp, "ben seçime gideceğim" "bana oy verin" deme hakkından mahrum olur. Bunun arka
sında bu mana gizlidir; onu, kabul edeceksiniz. 

KADİR RAMAZAN COŞKUN (İstanbul)-Seçimden korkmayın. 

TBMM BAŞKANVEKİLİ VEFA TANIR (Devamla)- Bir Anayasaya ve İçtüzük değişikliği
ne şiddetle ihtiyaç vardır. İki esas konu vardır. Bir tanesini, ben orada otururken izah ettim; dedim 
ki" bakın, arkadaşlarımız 'lehinde' diye söz alıyor... 

REFİK ARSLAN (Kastamonu)- Tam, Doğru Yol Partilisin... 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Başkanvekilisiniz, tarafsız olun. 

TBMM BAŞKANVEKİLİ VEFA TANIR (Devamla)- Müsade ederseniz/bendeniz burada bir 
Doğru Yol Partili olarak konuşmuyorum. Meseleleri karıştırmayalım. 

BAŞKAN- Sayın Hatinoğlu, efendim, izin verir misiniz. Sayın Tanır, Başkanlığı temsilen ko
nuşuyor. Rica ediyorum... 
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SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Ama, Doğru Yol Partisinin temsilcisi gibi konuşuyor 

Sayın Başkan. . . „ ' - . 

TBMM BAŞKANVEKİLİ VEFA TANIR (Devamla)- Seçimi erkene alırsanız ben sözümde 
duracağım ve görevini yapmamış bir insanın ne yapması lazımsa onu yapacağım. Seçimden kor
kum yok. • 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul)-Aslında seçimden biz kârlı çıkarız. 

LATİF SAKICI (Muğla)- Zaten onlar da seçimi yalandan istiyorlar... 

TBMM BAŞKANVEKİLİ VEFA TANIR (Devamla)- Dün, burada, arkadaşımız Ökkeş Şen-
diller haklı bir şey söyledi, dedi ki, "Meclis, grupların tahakkümü altında. Söz hakkı gruplarındır. 
Grubu olmayan siyasî partiler ve müstakillerin bu kürsüden konuşma imkânı yoktur" Doğru. 

Daha evvelki İçtüzüklerimizde bu çok daha rahattı ve herkes istediği kadar konuşurdu. Bir 
madde üzerinde, sayısız arkadaşımız konuşurdu; ta yeterlik önergesi verilinceye kadar. Hatta, ye
terlik önergesinin de şartı vardı; 5 sayın üye konuşmadan yeterlik önergesi verilmezdi; ama, onun 
da istismarı olduğu zaman, İçtüzük bu noktaya geldi. 

İçtüzüğün eskidiğinin bir misalini de iki günden beri yaşıyoruz. Buraya çıkan sayın üyeler, Sa
yın Başkanı ve sizleri selamladıktan sonra, TV yayım yurda açık olduğu için, Ağn'daki vatandaşı
mızı da, Edirne'deki vatandaşımızı da selamlıyor. İçtüzükte ne yazıyor; "buraya çıkan milletvekil
leri, Başkana ve Genel Kurula hitap eder". Siz, bir parti liderinin -veya kendinizin- Edirne'de mi
ting yaparken, halkı selamladıktan sonra "Ağn'daki vatandaşlarım, sizleri de selamlıyorum" dedi
ğini duydunuz mu? Ya da siz, burada, Ağn'daki vatandaşı... 

REFİK ARSLAN (Kastamonu)- Allah'ın selamını çok mu görüyorsunuz Sayın Başkan? 

TBMM BAŞKANVEKİLİ VEFA TANIR (Devamla)- Ona da geleceğim efendim. 
Mesele, yasağa uyma meselesidir... 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Konya'ya da selam gönderelim Sayın Başkan. 
TBMM BAŞKANVEKİLİ VEFA TANIR (Devamla)- Siz, evinde oturmuş, sobasını yakmış, 

televizyonunu açmış Ağn'daki vatandaşı selamlıyorsunuz da; peki, niye unutuyorsunuz,-zahmet 
edip de buraya gelmiş, karşınızda oturan insanları selamlamıyorsunuz? İşte, mahzur orada doğu
yor; çünkü, burada Meclise hitap edeceksiniz. Oraya hitap etmeye başladığınız zaman, oradan al
kışlar gelecek diye, İçtüzük bunu yasaklamış. Yoksa, buradan, vatandaşımıza bir selam gönderme
nin herhalde hiçbir sakıncası yoktur. 

İBRAHİM YAŞAR DEDELEK (Eskişehir)- İkaz edilmesinde çok fayda var. Dikkat etsinler 
Sayın Başkan. 

TBMM BAŞKANVEKİLİ VEFA TANIR (Devamla)- Yalnız, vatandaşımız Ağrı'da odasında 
otururken, "bu selam geldi, bizi sıcak kucakladılar; ama, usulen geldi" diye kabul edecekler. Yüz 
yüze gelmeyen insanların selamlanması, mektupta, "okuyana, dinleyen arkadaşlara, cümbür cema
ate selamlarla" diye bitmesi gibi bir şeydir. 

Muhterem arkadaşlarım, zaman çok gecikiyor, ben de onun edişesindeyim. Ancak yazılı ola
rak, arkadaşlarımızın hepsine ayrı ayrı cevap verme imkânını bulacağım. 

Arkadaşlarımızın bir kısmı, programı göz önüne alarak, Meclis bütçesiyle, Radyo ve Televiz
yon Üst Kurulunun bütçesine de herhangi bir şekilde tenkit yöneltmeden temas ettiler. Aynı şekil
de, Plan ve Bütçe Komisyonunda konuşan 30 küsur arkadaşımız da Radyo ve Televizyon Üst Ku
rulunun çalışmalarına temas ederken, olumlu baktılar, başarı dilediler ye memnun olduğunu izhar 
ettiler. Tabiî, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, yeni kurulmuş bir kuruldur; ama, buna rağmen, 
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yaptığı pek çok yenilikler vardır ve yapacağı daha pek çok yenilikler olacaktır. Bunların başında 
yönetmelikler gelir; bunların 4'ü Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir ve diğer yönet
melikler de tamamlanmak üzeredir. 

Ulusal frekans planlaması çalışmaları yapılmıştır. Bu konuya ilişkin çalışmalar Ankara ve İs
tanbul'da tamamlanmış, izmir'deki çalışmalara başlanmıştır. Tahsis işlerine üç ay içinde başlana
caktır. Ülke çapında, halen 385 TV yayın kuruluşu ile 1 565 radyo yayın kuruluşunun bulunduğu 
tespit edilmiştir. Şu ana kadar, 2 radyo kuruluşu ile 10 televizyon kuruluşuna 29 adet uyarı cezası 
verilmiştir. Sizler de, "Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ne yapıyor?" diye sormuştunuz; demek ki, 
Üst Kurul, bizim çoğumuzun haberi olmadan, muhtelif yayın kuruluşlarına 29 uyan cezası vermiş
tir. 

ŞABAN BAYRAK(Kayseri)-Sayın Başkan, Kayseri'deki bütün radyoları kapattılar. 

TBMM BAŞKANI VEKİÜ VEFA TANIR (Devamla)- Muhterem arkadaşlarım, konuyu şöy
le bağlamak istiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi, çalışan, milletine vefa borcunu ödeyen, se
çip buraya gönderdiği vadandaşlara giderken, her zaman açık alınla gideceği ümidiyle çalışmasına 
hız veren arkadaşlardan teşekkül etmiştir. Bu Meclisi çalıştıran ve ayakta tutan sizler, ne medyay
la yıpranabilirsiniz ne bir başka TV yayınıyla yıpranabilirsiniz; bu Meclis, gücünü milletten almış
tır. . - . . • ' ' . • • ' 

Bu Meclis, yürütme hakkı verdiği yürütmenin kontrolüne girerse yıpranır. Bu Meclis, partile
rin otoritesi altına girerse yıpranır. 

ALÎ OĞUZ (İstanbul)-Girdi, Sayın Başkan. 

TBMM BAŞKANVEKİLl VEFA TANIR (Devamla)- ...Bu Meclis, hükümetlerin baskısı al
tına girerse yıpranır. Bu Meclis, bu üçünün tesirinden kendini kurtardığı zaman -korkmayın- kale
ler gibi dimdik ve sapsağlam demektir. 

Ben, Yüce Meclisinizi, daha nice 75 inci yıllara kaleler gibi dimdik ve sağlam girmesi temen
nisiyle selamlıyorum. 

. Teşekkür ederim. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN- Sayın Başkan, teşekkür ediyorum efendim. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane)- Sayın Başkan... 

BAŞKAN- Buyurun efendim. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane)- SHP, ANAP, RP gibi Meclisimizin üç bü
yük partisinin desteklediği bir erken seçimi ve Anayasa Komisyonunun çıkardığı bir ara seçim ka
rarını Sayın Başkanım burada kınamasın ve iç siyasete girmiş olmasını hoş karşılamadığımı ifade 
etmek isterim. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN- Sayın Sungurlu, Başkanlık da takip etti. Sayın Başkan, ara seçimden söz etmedi; 
erken seçimden... 

TBMM BAŞKANVEKİLl VEFA TANIR (Konya)- "Ara seçim" demedim; "erken seçim" de
dim. 

BAŞKAN- Bendeniz onu tespit ettim ve ifade ediyorum, Sayın Başkan. 

HALlL ORHAN ERGÜDER (İstanbul)- Sual, sual... 

BAŞKAN- Efendim müsade buyurun Sayın Ergüder. Zatı âlinizin talebi biraz er oldu; izniniz
le, bir sayın üye daha konuşacak. 
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Değerli milletvekilleri, İçtüzüğün 62 nci maddesine göre, üzerinde olmak kaydıyla, Sayın 

Özüberk'e söz vereceğim; ancak, Sayın Şemsek ve Sayın Eler de talepte bulundular. Bu iki sayın 
arkadaşım takdir buyururlar ki, 62 nci maddeye göre kendilerine söz verme imkânım yok. 

Sayın Özüberk, buyuran. 

Süreniz 10 dakikadır efendim. 

HANNAN ÖZÜBERK (Gaziantep)- Verilen süreden daha az konuşacağım Sayın Başkan. 
Kaygısız olun... 

BAŞKAN- Aman ne güzel olur!.. 

Buyurun efendim. 

HANNAN ÖZÜBERK (Gaziantep)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi sevgi ve 
saygiyla selamlıyorum. 

Sayın Meclis Başkanımızın da, bugünkü müzakerelerde burada bulunmasını çok arzu ediyor
dum; Meclis Başkanı bulunacak diye zaten söz istemiştim. Sayın Meclis Başkanımız, Reisicumhu
rumuz dışarıya gittiği için yerine vekalet ediyorlar. Bu konuşmaları inşallah oradan dinlemektedir
ler. 

Sayın Başkan, ben, burada daima şunu ifade ediyorum-Sayın İnönü şahittir-bizler, vatandaşla
rımızın millî iradesi ile milletvekili seçildik, geldik; Ahmet'in, Mehmet'in tayiniyle milletvekili ol
madık. 1960'tan sonra 18 kişinin tayin ettiği Meclise hiç kimse bir şey söylemedi, 1980'den sonra 
5 kişinin tayin ettiği Meclise de hiç kimse bir şey söylemedi; ama, 30 milyonun, reyiyle bu Mecli
se gelenleri, halkın yüzde 92'si tercih etmiyormuş, kabul etmiyormuş. 

Sorulduğunda bir iki kişi "biz, milletvekillerinden memnun değiliz" diyorlar. Niye memnun 
değiller; 1980 ihtilaline kadar "oğluma, kızıma iş verin" diye milletvekiline hiç kimse gelmiyordu; 
gelenlerin tümü su.elektrik, yol hizmeti isterlerdi. Şimdi, Türkiye'nin her tarafından gelenler "oğ
luma, kızıma iş" diye geliyorlar. 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul)- Milleti işsiz bıraktınız da ondan. 

HANNAN ÖZÜBERK (Devamla)- Bu sorunu da milletvekilleri halledecek değil ya... 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Anavatan Partisi zamanında su, elektrik, yol hizmetle
ri yerine getirildi. 

BAŞKAN- Sayın Özüberk, siz konuşmanıza devam edin efendim. 

HANNAN ÖZÜBERK (Devamla)- Sayın arkadaşlar, biz "yapmadı" demiyoruz; "şu yaptı, bu 
yaptı" da demiyoruz... 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Allah razı olsun... 

HANNAN ÖZÜBERK (Devamla)- ...Biz diyoruz ki; vatandaşlarımız, şimdi "oğluma, kızıma 
iş" diye geliyor. Bu isteklerini yerine getirmediğiniz zaman da "bu milletvekili işimizi görmedi, 
şöyle adamdır, böyle adamdır" diyorlar. Ben bunları şahsım için de söylemiyorum, hepimiz için 
söylüyorum... ("Bravo" sesleri alkışlar) Ben, iktidar Partisine mensup bir milletvekiliyim. 

Anayasadan bahsediyorsunuz... Hangi Anayasadan?.. 

ENGİN GÜNER (İstanbul)- 1982 Anayasasından. 

HANNAN ÖZÜBERK (Devamla)- Ben, bir cumartesi günü karakola götürüldüm, 1982 Ana
yasası yüzde 94 kabul oyu aldıktan sonra karakoldan çıkan adamım; Jandarma Tabur Kumandanı
nı, bazı nedenlerden dolayı Başbakana şikâyet ettiğim için... Adalet Partisi İlçe Başkanıydım... Kar-
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şıdakiler görüyor; benim bu avucumdakiler -halen bellidir- cop yarasıdır. İhtilal gecesi beni aldı
lar. ondört seneden beri, cop yarası daha çıkmamıştır. 

Biz, buraya, bugünlerden geldik; öyle, havadan cıvadan gelmedik. 

ENGİN GÜNER (İstanbul)-Bravo! 

HANNAN ÖZÜBERK (Devamla)- Onu, buraya havadan cıvadan gelenler düşünsün. (Alkış
lar) Biz, daima, millî iradenin reyiyle geldik. Sayın Meclis Başkanıma birkaç defa söyledim: "Sa
yın Başkan, milletvekillerinin üzerine çok geliyorlar. Şamar oğlanı gibi, her gelen vuruyor. Biz, 
şamar oğlanı değiliz." 

İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul)- Kendisi de yapıyor... 

HANNAN ÖZÜBERK (Devamla)- Sonra, biz, buraya, aylık ve yıllık için; aylığımız şu olsun, 
yıllığımız bu olsun diye de gelmedik. Memleketimize, milletimize hizmet için geldik. (DYP ve 
ANAP sıralanndan "Bravo" sesleri, alkışlar) Altı aydan beri, dokuz aydan beri bizim maaşlarımız 
daha da azalmıştır, daha az para veriliyor ve buna hiçbirimizin sesi sedası çıkmıyor. Onu yazan ba-
bayiğiti de göremiyoruz. Bu şekilde yazı yazan, çizen hiç kimse de yok! Bu adamlar altı aydan, do
kuz aydan beri şu kadar da eksik alıyor demiyorlar. 

ŞABAN BAYRAK (Kayseri)-İşlerine gelmiyor. 
HANNAN ÖZÜBERK (Devamla)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bundan iki sene ev

veldi. Ben, Sayın Meclis Başkanımıza da söyledim, seçmenlerimiz geldiğinde -tabiî, hepinizin ba
şında- bir yere gittiğiniz zaman, dolmuşla gittiğiniz zaman, git gel, günde birkaç defa gitmek gel
mek mecburiyetindesin. Dolmuşla gittiğin zaman, tabiî yekûn tutuyor. Kendi arabamızla gidiyoruz 
ve caddeye de bırakmıyoruz arabamızı, kaldırıma bırakıyoruz,<orada da geniş kaldırıma bırakıyo
ruz. Ben, zaten, iki seneden beri de arabamla bir yere gitmiyorum. İki sene evvelinden bahsediyo
rum. Geldim, baktım ki, on tane arabanın yan yana sığacağı yerde benim arabam yok. Arabamın 
üstünde, Büyük Millet Meclisinin verdiği tanıtım kartı da var... Meclis Başkanımıza söyledim, Em
niyet Genel Müdürümüze söyledim, Ankara Emniyet Müdürünü aradım ve dedim ki, "beyefendi, 
siz bir kağıt veriyorsunuz, 'görevlidir' diyorsunuz; bununla, caddenin neresinde olursa olsun o ara
cı bırakıyorsunuz. Acaba, Büyük Millet Meclisinin, Meclis Başkanlığının verdiği o mühürlü, im
zalı kâğıt, sizin verdiğiniz o kâğıttan daha mı önemsiz?.." (ANAP ve RP sıralarından "Bravo" ses
leri) 

Meclis Başkanı, bana, "Hannan, sen bir dilekçe ver" dedi. Meclis Başkanlığına bir dilekçe ver
dim; halen, siz nasıl iki seneden beri haber aldıysanız, ben de öyle haber aldım. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)-Araba da mı gitti yoksa? 

HANNAN ÖZÜBERK (Devamla)- Sonra, gittim, arabayı, başka yerde buldum; sahip çıkan da 
yok... 

Demek istediğim şu: Yani, bize ayrıcalık tanımasınlar; fakat, normal konacak yerde de -zaten 
ben ondan sonra binmiyorum; buradan eve, evden buraya dolmuşla gidip geliyorum; o mevzu de
ğil- konacak yer varsa, ayrıcalık tanınarak aracın konulması lazım; bize yardımcı olmaları lazım. 
Biz, memurların hepsinden şikâyetçi değiliz; fakat birkısım memurlar var ki, maalesef, milletveki
line düşman, milletvekilini gördüğü zaman, herif, ne yapacağını bilmiyor... 

ENGİN GÜNER (İstanbul)-Doğrudur. 
HANNAN ÖZÜBERK (Devamla)- Biz, o seviyeye inen bir milletvekili değiliz, kimseyi kü

çük gören bir milletvekili de değiliz. 

ENGİN GÜNER (İstanbul)-Meclisin itibarı kalmadı. 
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HANNAN ÖZÜBERK (Devamla)-Sevgili arkadaşlar, sonra, ben, o gün, şu gazeteye baktım; 

Sayın Başkamm -inşallah bunu söylememiştir; çünkü, söylese de söylemese de bazen yazılıyor- ga
zetede şöyle diyor: "Kalitesi çok iyi olmayabilir, seçimlerde bu giderilir." Zaten, 1950 'den beri va
tandaş, seçimlerde lazım geleni yapıyor. Ben, 1949' da siyasete atıldım, çok gençtim. Sayın Mec
lis Başkanımız 1933 doğumlu, ben 1931 doğumluyum; ondan evvel siyasete atıldım. 

Sayın Başkanım, sevgili milletvekillerini; Atatürk'ü, o büyük lideri, kendi kurduğu Mecliste, 
milletvekili seçtirmemek için, "beş sene bir yerde oturmayanlar, o Meclise giremezler" şeklinde, 
önerge verilmiştir; fakat, Atatürk beş sene bir yerde oturmamışla... Onun için, Sayın Atatürk mü
dafaasını yapmış ve o önerge kabul edilmemiş. İşte, o Meclisi bile, bizim bu Meclis kadar küçük 
görmemişler. Yani", Atatürk'ü bile seçtirmemek isteyen o Meclisi, bugünkü Meclisten daha üstün 
görmüşlerdir. Biz, o Meclisin üyelerinin hiçbirini küçük görmüyoruz, hepsi üstündür; günü geldi
ğinde bizler gideceğiz ve yerimize başka arkadaşlar gelecek; ama, bu Meclis devam edecek; zira, 
bizler geçici, Meclis ise ebedidir. Onun için, bu Meclisi küçültmeyelim, büyültelim. ("Bravo" ses
leri, alkışlar) Buraya ben gelmişim, sen gelmişsin, ben gitmişim, sen gitmişsin; bu önemli değil; bi
liyorsunuz, günü geldiği zaman bu sıralarda oturanlar değişecek; ama, bu Meclis ilelebet devam 
edecek.("Bravo" sesleri, alkışlar) 

O, bizi karalayanlara, o, bizi tenkit edenlere; o, bizi beğenmeyenlere sesleniyorum; 1960 ve 
1980 ihtilallerinde neredeydiniz?! Bir gün olsun, onların aleyhinde ne yazdılar ne de çizdiler. Biz, 
o milletin içinden, yani en küçük kademesinden en büyük kademesine kadar, basamaklardan geçe
rek buraya geldik. Tabiî, milletin sayesinde geldik, evvel Allah. İhtilaller olduğu zaman "bir siya
sî parti işbaşına gelsin de hangi parti gelirse gelsin; millet iradesiyle bir hükümet olsun da, hangi 
hükümet olursa olsun" diyenler, bugün bu Meclisi beğenmemeye gayret göstermektedir. . 

Sayın Meclis Başkanıma buradan sesleniyorum, biz bu kadar şamar oğlanı değiliz. Burada 450 
milletvekili vardır, bunların hepsinin şahsiyeti, onu yazanlardan çok üstündür. ("Bravo" sesleri, al
kışlar) Sayın Başkan, buna dikkat etsin. Biz, 450 milletvekili ayrı ayrı konuşursak, bizi bir daha, 
ne Meclis Başkanı zapteder ne Hükümet zapteder, hiç kimse zaptedemez. ("Bravo" sesleri, alkış
lar.) Bizim şeref ve haysiyetimizin korunması, evvela Meclis Başkanına düşer. Sendikaların, der
neklerin başkanlarını görüyorsunuz; adam, kendi etrafını müdafaa etmek için ağaçlara çıkıyor, da
mın tepesine çıkıyor; bizim Meclis Başkanı nerede?! ("Doğru; bravo" sesleri, alkışlar) 

Sevgili arkadaşlar, ben, fazla vaktinizi almayacağım; bir konuya daha temas edip, gideceğim. 
• Biz, 10'dan fazla milletvekili arkadaşımızla -Sayın Özkaya da vardı- Sayın Meclis Başkanımıza bu 
rozetlerle ilgili olarak gittik -encümen üyelerini küçük görmüyoruz- encümen üyelerinin rozetleri 
kalsın, bizimkini değiştirin, gittiğimiz yerde bunu mecbur takıyoruz" dedik; çünkü, oradaki görev
liler "nereye gidiyorsunuz" diye üstümüze saldırıyor, onun için takıyoruz; yoksa, başka bir şey için 
değil. Dedik ki, böyle böyle... Sayın Başkan da, "bazı arkadaşlar, eski milletvekillerine de aynı ro
zet verilmesin diye söylüyorlar" dedi. Ben dedim ki, Sayın Başkan, sen de eski olacaksın, senden 
sonra gelenler de eski olacak, o eskiler, bizim başımızın tacıdır... Eskiler, bizden daha önemlidir. 
Eskisine kıymet vermeyen bir millet, hiç bir zaman bir yere ulaşamaz. ("Bravo" sesleri, alkışlar.) 

Huzurunuzda tekrar, Başkanımızdan rica ediyoruz; bu rozeti biz, paramızla alıyoruz; bize, 
devlet, hükümet, babasının hayrına vermiyor; bu rozetler değiştirilsin. Tabiî, il genel meclisi ve be
lediye meclisi azası arkadaşlarımıza sonsuz saygımız, sevgimiz vardır; onları her zaman için ken
dimizden büyük görüyoruz, hiç kimseyi küçük görmüyoruz; fakat, hiç olmazsa, milletvekilleri bel
li olsun ve eski milletvekili arkadaşlarımız da, yeni milletvekilleriyle aynı rozeti taşısın. 

Bunu arz ve talep ediyorum; hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. ("Bravo" sesleri, alkış
lar) 
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BAŞKAN-Sayın Özüberk, teşekkür ediyorum. 

HALÎL ORHAN ERGÜDER (İstanbul)-Bir sual sorabilir miyim? 
BAŞKAN- Müsaade buyurun efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. Şimdi... 
TURHAN TAYAN (Bursa)-Bir sualim var... 

BAŞKAN-Müsaade buyurun efendim. 

Şimdi, sorulan alacağım... Sayın Ahmet Sayın, sorusunu yazılı olarak göndermiştir. 
Soru sormak isteyen diğer arkadaşlarımın isimlerini kaydediyorum... , 
Değerli milletvekilleri, soru sormak isteyen arkadaşlanmın isimlerini okuyorum: Sayın Hasan 

Basri Eler, Sayın Mehmet Sevigen, Sayın Orhan Ergüder, Sayın Cevat Ayhan, Sayın Tayan, Sayın 
Çelik, Sayın Gökalp, Sayın Kapusuz, Sayın Bayrak, Sayın Erbaş. 

Soru soranları tespit işlemi tamamlanmıştır; ancak, bir hususu ifade etmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, daha önce aldığınız karar gereğince, her bakanlık ya da her birimin 
bütçesinde soru ve cevap süresi, gruplara tanınan süre kadardır. O bakımdan, bu bütçeyle ilgili so
ru sorma ve cevap verme süresi 15 dakikadır. Benim, ön sıralarda bulunan arkadaşlarımdan, ken
dilerinden sonraki değerli üyelere de fırsat verebilmeleri için, sorulan, lütfen, kısa, gerekçesiz ve 
net ifade etmelerini rica ediyorum. 

Birinci sırada, Sayın Sayın'ın yazılı sorusu vardır; okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından cevaplandırma
sının teminini istirham ederim. 

Saygılarımla. 
Ahmet Sayın 

Burdur 

Anayasanın 100 üncü maddesi Meclis soruşturması raporunun öncelikle görüşülmesini emret
tiği halde; 

1- Gündemin 9 uncu sırasında (9/11 ve sıra sayısı 337) rapor 13.10.1993 tarihinde gündeme 
girdiği halde bugüne kadar neden görüşülememiştir? 

2- Keza, gündemin 14 üncü sırasındaki (9/16 ve sıra sayısı 373) rapor 10.1.1994 tarihinde gün
deme girdiği halde bugüne kadar neden görüşülememiştir? 

3- Başkanlığınız, Anayasanın bu amir hükmüne rağmen görevini layıkıyla yapmış mıdır? 
BAŞKAN- Sayın Başkan, sorulara tek tek mi cevap vereceksiniz, yoksa hepsine birden mi ce

vap vereceksiniz? 
TBMM BAŞKANVEKİLÎ VEFA TANIR (Konya)- Cevap vererek gideceğim efendim. 
BAŞKAN- Efendim, tüm soruları alırsak, zaman itibariyle, hiç olmazsa sorular alınmış olur. 
TBMM BAŞKANVEKİLÎ VEFA TANIR (Konya)- Peki efendim, tüm soruları alalım. 
BAŞKAN-Sayın Eler, süre kısıtlı, hemen başlar mısınız efendim... 
Buyurun. 
HASAN BASRİ ELER (Edirne)- Sayın Başkan, aracılığınızla Sayın Başkanvekilinden bazı 

sorulanm olacak. 
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Bu bütçe görüşmelerinde, görüldüğü gibi, grubu olmayan partilerin genel başkanları bütçede 

konuşamamıştır. Oysa, 10'dan fazla milletvekili olan veyahut da yüzde 10 barajını aşan partilere 
maddî yardım yapılması konusunda iyileştirici tedbirler alınmıştı. Bu da baz alınarak, bundan böy
le, grubu olmayan partilerin başkanlarına, bütçe görüşmelerinde söz hakkı verilmesi konusunda 
Meclis Başkanlığının bir gayreti olabilir mi? 

Diğer sorum: Milletvekilliği dokunulmazlığı konusu yanlış anlaşılmaktadır. Bununla ilgili ola
rak, geçmişte partimizin önerdiği gibi, milletvekilliği dokunulmazlığı ve sorumsuzluğunun ancak, 
Meclis kürsüsü serbestisiyle sınırlı olması konusundaki Anayasa değişikliği teklifimiz üzerinde 
Meclis Başkanlığının bir çalışması var mıdır? 

Genel Kuruldaki görüşmelerin televizyondan verilmesi iyi bir başlangıçtır. Ancak, sizce de 
malum olduğu gibi, Genel Kurulun açılmasında veyahut da yasa tasarı görüşmelerinde yapılan yok
lamalar ismen yapıldığından, zaman kaybı olmaktadır, savurganlık olmaktadır. Bunun ortadan kal
dırılması; yoklamaların bilgisayarla yapılması ve o anda Genel Kurulda bulunan milletvekillerinin 
ismen tespit edilmesi; teknolojik gelişmelerden ve yeniliklerden de faydalanarak, herhangi bir şe
kilde bir iyileştirme yapılması için bir çalışmaları var mıdır? 

Sayın Başkanım, üzüntüyle izliyoruz; maalesef, şu andaki bazı bakanlar ve iktidara veya mu
halefete mensup bazı milletvekilleri, flaş isim olmak için, anayasal sorumluluklarıyla ve yeminle-
riyle bağdaşmayacak şekilde beyanlarda bulunarak, "ben bakan olmaktan utanıyorum, milletvekili 
olmaktan utanıyorum" demekte ve kamuoyunda bizi yanlış tanıtan açıklamalar yapmaktadırlar. 
Şimdi, bu noktada, ben, tüm arkadaşlarımın hislerine tercüman olarak, şunu söylemek istiyorum: 
Ben, milletvekili olmaktan, Türkiye Cumhuriyetinin bir milletvekili olmaktan gurur duyuyorum. 

BAŞKAN- Sayın Eler, söylemeyin; sorun efendim. 

HASAN BASRİ ELER (Edirne)- Bu noktada, bu beyanlarda bulunanları, Meclis Başkanlığı
nın takip etmesini rica ediyorum. Meclise, bu kürsüden, bu arkadaşlann isimlerinin verilmesi yö
nünde -aynı zamanda istifa gerekçesi ve kendilerine savunma gerekçesi olarak- bir İçtüzük deği
şikliği yapılması konusunda bir çalışmaları olabilir mi? 

5 Nisan tasarruf tedbirlerine ek olarak söylemek istiyorum; devlet hastanelerinden gereken Şe
kilde yararlanılması niçin düşünülmüyor? 

Meclis İçtüzüğü, 1974'te yılında, çift Meclis esasına göre hazırlanmıştır ve halen de yürürlük
tedir. Bugüne kadar, bu İçtüzüğün değiştirilmesi için Başkanlığımızın bir çalışması olmuş mudur? 
Bu konuda, kendilerinin de ihmali ve sorumluluğu olmuyor mu? 

BAŞKAN- Sayın Eler, toparlayın lütfen. 
HASAN BASRİ ELER (Edirne)-Bitiriyorum Sayın Başkan. 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun çalışmalarını memnuniyetle izledik; ama, "Bize Nasıl 

Kıydınız" filminin, filme konu kişinin çocukları tarafından dahi reddedilerek mahkemeye verildi
ğini, yine televizyonlardan izliyoruz. Hak etmediğimiz şekilde, bizi, yanlış tanıtacak olan -iki ay 
gibi bir sürede tamamlanmış- bu filmin çekimleri de şaibelidir. Bu filmin "Geceyarısı Ekspresi" fil
minden bir farkı olmadığı belliyken, Üst Kurulun bu konuda ne gibi çalışmaları olmuştur? 

Oysaki, İngiltere'de, bırakınız böyle konuların gösterilmesini, -devletin bütünlüğüne ve birli
ğine yönelik konularda- mesela, teröristler gösterilmiyor ve hatta onların sesleri özel televizyonlar
da dahi yayınlanmıyor. Bu konuda Üst Kurul ne yapıyor? 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN- Sayın Eler, teşekkür ediyorum efendim. 

- 4 1 -



T.B.M.M. B:51 13.12.1994 0 : 1 
Üçüncü sırada, Sayın Sevigen, buyurun efendim. 
Sayın Sevigen, rica ediyorum, sizden sonra sırada 7 arkadaşımız daha var... Lütfen... 
MEHMET SEVİGEN (istanbul)- Sorumu kısa tutacağım efendim. 
Efendim, Meclis Başkanlığımızın, biraz önce arkadaşlarımızın da söylediği gibi, milletvekil-

lerimize sahip çıkmadığı bir gerçektir, doğrudur. 

Ben, sizin Başkanlığınızda, Sayın Başkanıma sorumu yöneltmek istiyorum: Biliyorsunuz, me
murlarımızın hakkını ararken, sendikaları dolaşırken, bir milletvekili arkadaşımız, bütün halkın ve 
dünyamn gözü önünde, -milletvekili arkadaşımın haklarını aradığı memurların ve halkın verdiği 
vergilerle maaşları ödenen- polis arkadaşlar tarafından evire çevire dövüldü. 

Yine, Refah Partili bir milletvekili arkadaşım, öğrencileri korumak için bulunurken, evire çe
vire polisler tarafından dövüldü. O nedenle, Meclis Başkanlığımız hiç düşünmedi mi, bir gün sıra 
bize de gelecek diye? Bu konuda, milletvekillerini koruyamayan Meclis başkanlarının; bu konuda, 
çıkıp haklarını savunamayan Meclis Başkanlarının bu kürsülerde oturması doğru mudur, değil mi
dir? Bu konuda neler düşünüyorlar; merak ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN-Teşekkür ediyorum Sayın Sevigen. 
Sayın Ergüder, buyurun efendim. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul)- Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
İsrafın haram olduğunu benden daha iyi bilirsiniz. İsveç parlamentosunda 5, Norveç'te 6, Fran

sa'da 10 adet vasıta var. İngiltere'yi sordum, "böyle bir usul yok bizde" dediler. Halen Parlamento
da 162 adet vasıta vardır. Elinsaf... Bunu düşürmeyi düşünüyor musunuz? Veyahut, başka usule-
lerle bunu idare etmeyi düşünüyor musunuz? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim. 
Sayın Ayhan, buyurun. 
CEVAT AYHAN(Sakaryâ)- Muhterem Başkan, delaletinizle, Muhterem Meclis Başkanına 

tevcih etmek istediğim soruları arz etmek işiyorum: 
Tasarruf tedbirleri meyanında, Meclis Kütüphanesine yerli ve yabancı kitap ve dergi alınma

sında bir sınırlamaya gidilmiştir.Yabancı yayınlar, dünyayı takip etmemiz için gereklidir. Millet
vekilinin kitap alım talepleri ise Yayın Komisyonunda uzun süre beklemektedir. Bununla ilgili bir 
tedbir düşünmekte midirler ? Birinci sorum bu. 

İkinci sorum: Kütüphaneye gelen yayınlar, milletvekillerine, eskiden duyurulurdu. Bu hizmet 
aksamıştır; bu hizmete devam edilmesi düşünülmekte midir? 

Üçüncü sorum: Önemli dergilerin muhteva özetinin başlıklarının milletvekillerine duyurulma
sında fayda var. Birçok iş arasında, milletvekilinin, tek tek birçok yayını, dergileri taraması zordur. 
Bu mühim periyodiklerin muhteva başlıkları, bir hizmet halinde, milletvekillerine duyurulursa ve
ya talep edenlere duyurulursa, milletvekillerinin de dünya meselelerini daha yakın takip etme im
kânı olur; bunu düşünmekte midirler? 

4- Gazete kupür .otomasyonunun, diğer gazetelere de yayılacak şekilde genişletilmesi düşünül
mekte midir? Benim bildiğim, halen 4 gazete kupür otomasyonuna tabidir, bilgisayara alınmakta
dır. 

5- Milletvekilinin, bilgi kaynağından daha çok, bilgiye ihtiyacı vardır. Seçim çevresi, kanun 
çalışmaları, komisyon çalışmaları arasında, bizim, gidip de uzun uzun kaynakları tetkik etme im-
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kânımız olmuyor. Uzmanlık hizmetinin, kaynaklara ulaşıp, bilgiyi önümüze getirecek şekilde ge
nişletilmesi ihtiyacı vardır. Bu uzmanlık hizmeti hem Meclisin araştırma kısmında hem de Mecli
sin komisyonlarında olması gerekir. Benim bulunduğum komisyonlarda -muhterem arkadaşlarımız 
da kendi komisyonlarından bilirler- Meclisin uzman ihtiyacı vardır. Bazı meseleleri burada görü
şürken, . ilgili bakan dışarıda olduğu zaman -bakan, konunun içinde olmuyor- mecburen bir başka 
bakan arkadaşımız onun yerine oturuyor ve Meclisin kendi uzmanı da olmadığı için, biz, komis
yonlarda ve hatta bazen Genel Kurulda, bakanlıkların uzmanları vasıtasıyla meselelere bakıyoruz. 
Meclisin kendi uzmanının güçlü bir kadro halinde teşekkül ettirilmesi lazımdır. 

6- Meclis araştırma grubunun, eğitim görmüş, yüksek seviyedeki araştırmacılarla takviye edil
mesi lazımdır. 

7- îndeksleme ve dokümantasyon hizmetlerinde aksaklık görülüyor. Ben şunu arz edeyim: 
Mesela... 

BAŞKAN- Sayın Ayhan, sizden sonra 6 arkadaşımız daha soru soracak... 
CEVAT AYHAN (Sakarya)- Bitiriyorum Sayın Başkan. 
Hatta, Türkiye Cumhuriyetinin meri kanunlarının dahi indekslemesi yoktur. Kanunlarımızın -

Başbakanlıkla da görüşerek; bunun yeri belki Meclistir- konu fihristi bakımından indekslenmesi 
düşünülmekte midir? 

Son sorumu arz ediyorum: Kütüphane salonunun çalışma şartlarının, gürültüyü önleme bakı
mından, daha uygun hale getirilmesi düşünülmekte midir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN- Teşekkür ediyorum efendim. 
Sayın Tayan; buyurun efendim. 
TURHAN TAYAN (Bursa)- Sayın Başkan, aracılığınızla, aşağıda arz edeceğim sualin cevap

landırılmasını istirham edeceğim. 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, kurum olarak, yeni bir müessesedir. Bütçesi, Türkiye Bü

yük Millet Meclisi bütçesiyle birlikte oluşturuluyor ve müzakere ediliyor; ancak, Radyo ve Tele
vizyon Üst Kurulunun, Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen bütçe metninde, metnin ekindeki 
taşıt vesair cetvellerin uygulanışıyla ilgili bir açıklık göremedim. Bu uygulama nasıl olacaktır? Ge
rek komisyonun gerekse ilgililerin bu konuda bir açıklama yapmasında fayda mülahaza ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN- Ben teşekkür ediyorum. 
Değerli milletvekilleri, çalışma süremiz dolmak üzeredir. Müzakereye konu bütçenin tamam

lanmasına kadar süre uzatımını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sayın Çelik; buyurun efendim. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)- Sayın Başkanım, yüksek delaletinizle, Meclis Başka

nınca cevaplandırılmasını arz edeceğim sorularımı tevcih ediyorum. 
Birinci sorum: RTÜK'ün (Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun), yayınlanan programlarda suç 

unsuru oluşup oluşmadığını sonradan denetlemesi lazımken, kendisini TRT'nin Denetleme Kurulu 
yerine koyarak, yayınları, yayına çıkacak olan programları ilanlarından takip etmek suretiyle dur
durması, demokratikleşmeyle bağdaşır mı? 

Ayrıca, acaba -İstiklal Mahkemeleri gibi- bu milletin çektiği üç Ali'ye, Baransel Ali de katıla
cak mı, katılmayacak mı? 
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İkinci sorum: RTÜK'nun tüm illerde kurumlaşmasıyla, her ilde, ilçede, beldede, bu kurulun bi

rimleri oluşacaktır. Buralara atanacak elemanların -bir Millî Eğitim Müdürlüğü, bir Sağlık Müdür
lüğü gibi- tayini konusuyla ilgili bir çalışma var mıdır; ayrıca, kendi bünyelerinde oluşan 6 daire 
başkanlığının atamalarıyla ilgili ne gibi bir çalışma içerisindedirler? 

Üçüncü sorum: Reklamlardan alınan yüzde 5'lik pay çok büyük bir meblağ tutmaktadır; bu
nun akıbeti ne olacaktır? Üst Kurulun harcamalanndan arta kalan meblağ, Meclise devredilecek 
midir? 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN- Sayın Çelik, teşekkür ediyorum. 

Sayın Kapusuz, buyurun efendim. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Sayın Başkanım, delaletinizle, Meclis Başkanımızdan şu suali
min cevabını almak istiyorum: Biraz önceki üye arkadaşlarımızın da değindiği gibi, israf, memle
ketimiz açısından ileri boyutlara ulaşmıştır. Vatandaşımız da Meclisi çok yakinen takip etmektedir. 
Hem milletvekillerinin hem Yüce Parlamentonun böyle bir ithamdan ve birtakım tenkitlerden kur
tarılması açısından, yasama yılı açılışında, 1 Eylül günü, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılış 
kokteylleri bundan böyle de yüksek masraflarla devam edecek mi etmeyecek mi? 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN- Ben teşekkür ediyorum Sayın Kapusuz. 

Sayın Bayrak, buyurun efendim. 
ŞABAN BAYRAK (Kayseri) - Sayın Başkan, yüksek delaletlerinizle, Sayın Meclis Başkanı

mıza iki soru sormak istiyorum. 

Takriben yirmibeş gün önce Sayın Meclis Başkanımıza bir soru tevdi ettim; ama, bugüne ka
dar cevabını alamadım. 

Burada, çalışmalar esnasında milletvekili arkadaşlarımız soru sorarlarken, Sayın Başkanımız 
veyahut da burada bulunan sayın bakan arkadaşlarımız sorulan sorulan rahat bir şekilde duyamı
yorlar. 

Sorum şudur: Bu çalışmalar yapılırken, sorulan soruların bütün arkadaşlarımız tarafından du-
yulabilmesi için, telsiz mikrofonla ilgili bir çalışma yapılıyor mu? Bu seyyar mikrofon yapılacak 
mı? Ne zaman faaliyete geçecek? 

İkinci sorum şudur: Bildiğiniz gibi, cumartesi akşamı bir milletvekilimizin evi kurşunlanmış
tır. Yine, geçen hafta bir milletvekilimizin evi de -Meclis lojmanlannda- soyulmuştur. Meclis Baş
kanlığı bu konuyla ilgili ne gibi bir çalışma yapmıştır? Arkadaşlanmızı ziyaret etmiş midir,hatırla-
rını sormuş mudur? Bununla ilgili olarak Sayın Başkandan bilgi istiyorum. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN- Ben teşekkür ediyorum efendim. 
Sayın Erbaş, son soru sahibi sizsiniz. Sorular ve cevaplar için ayrılan 15 dakikalık süre doldu 

ve 2 dakikalık da süre ilave ettim; şimdi o ilave süreyi kullanıyorsunuz. 

Buyurun efendim. 
FETHULLAH ERBAŞ (Van)- Sayın Başkanım, delaletlerinizle aşağıdaki sorularımın Sayın 

Meclis Başkanı tarafından cevaplandırılmasını istiyorum: 
1. Meclise satın alınan mallar için bir muayene komisyonu kurulmuş mudur veya kurulması 

düşünülüyor mu? 

- 4 4 -



T.B.M.M. B : 5 1 13.12.1994 0 : 1 
2. Meclis sekreterlerine giyim yardımı yapmaktayız. Meclisteki sekreterler için resmî kıyafet 

giyilmesini zorunlu kılmayı düşünüyor musunuz? 
3. Meclise, Renault-9, Renault-21, Opel Vectra, Mercedes gibi, çeşitli marka araçlar satın alın

maktadır. Meclise alınan araçlarda, tek marka ve tek tipe gitmeyi düşünüyor musunuz? 

4. Basın özeti şimdilik üç gün süreyle yayımlanıyor ve sadece günlük gazetelerden alıntı ya
pılıyor. Mecmualardan da alıntı yapılması düşünülüyor mu, düşünülmüyor mu? 

5. Meclise merkezî bilgisayar ağı ve bilgi bankası kurulması çalışmaları vardı; bunun akıbeti 
ne oldu? 

Arz ederim. 

BAŞKAN- Teşekkür ediyorum. 

Sayın Başkan, sorular ve cevaplar için ayrılan 15 dakikalık süre dolmuştur efendim. Arkadaş
larımızı da uyarmış ve rica etmiştim; ama, gördük ki, sadece soruların sorulması 18 dakika sürdü. 
Yazılı cevap vermeyi mi düşünüyorsunuz efendim? 

TBMM BAŞKANVEKÎLÎ VEFA TANIR (Konya)- Sayın Başkan, bir kısmına yazılı cevap 
vereyim, bir kısmını da hemen burada cevaplandırayım. 

Birinci sual sahibi Sayın Ahmet Sayın buradalar mı; ben pek göremiyorum efendim... 
MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli)- Komisyona gitti efendim. 

TBMM BAŞKANVEKÎLÎ VEFA TANIR (Konya)- Sayın Ahmet Sayın, soruşturma komisyo
nu raporları niçin görüşülmüyor diye sordular. Sayın Sayın gayet iyi bilir, eski parlamenterdir; bah
settiği raporların bir tanesi gündemin 9 uncu sırasında, bir tanesi de 14 üncü sırasındadır; ama, biz 
bunu, gündemi tatbik ederken komisyon yerinde olmadığı için görüşemiyoruz. Meclis Başkanlığı
nın, Başkanlığa çıkan başkanvekillerinin, komisyonu zorla tutup yerine oturtma gibi bir yetkisi de 
yoktur. 

Sayın Eler, konuşmalarında grubu olmayan bir partinin söz hakkından bahsetti; bu, İçtüzük 
meselesidir. Dokunulmazlıktan bahsetti; bu da Anayasa meselesidir. Bunları kendileri de iyi bile
ceklerdir, her ikisi de, bize imkân sağlayan meseleler değildir; biri Anayasada, biri İçtüzükte kay
dedilmiştir. Sayın Eler'in bunun dışındaki suallerine yazılı cevap vereceğim. 

Sayın Sevigen'in iki suali olmuştur. Tabiî, insan, her yerde, kusuruyla ve iyilikleriyle beraber
dir; doktorun da kusurlusu vardır, mühendisin de vardır, avukatın da vardır, polisin de vardır. Ya
ni, bu dövülme olayı, bir milletvekilinin seçilerek dövülmesi olayı olduğu zaman, şüphesiz ki, da
ha büyük feveran ederiz, bir vatandaşın dövülmesine de feveran ederiz; ama, bulunduğu yerde, aca
ba, milletvekilinin de kusuru var mı, yok mu?.. Bu bakımdan, bunu hemen burada cevaplandırma
yacağım, araştırdıktan sonra yazılı cevap vereceğim. 

MEHMET SEVİGEN (İstanbul)- Bir milletvekili, vatandaşın hakkını koruyamayacak mı Sa
yın Başkan; yani, sokağa çıkamayacak mı, karakola gidemeyecek mi? Rica ederim... 

Yarın, bu milletvekili, bir vatandaşına yardım edecek cesareti nereden bulacak; altı aydır bu 
konuda hiçbir araştırmanız olmadı. Yani, milletvekili, yerinden kalkmayacak mı? Bu, çok şansız 
ve yanlış bir değerlendirmedir. 

BAŞKAN-Sayın Sevigen, lütfen... 
TBMM BAŞKANVEKÎLÎ VEFA TANIR (Konya)- Biraz ileride de buna benzer bir sual da

ha gelecek. Sorduğunuz suallerin bir kısmı, benim cevap verebileceğim sualler değildir, adliyeye 
aksetmiş yahut emniyette araştırma halinde olunan konularla ilgili suallerdir. 
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MEHMET SEVİGEN (istanbul)- Efendim, bir milletvekilinin nerede bulunacağına siz mi ka

rar vereceksiniz? 

TBMM BAŞKANVEKÎLÎ VEFA TANIR (Konya)- Yazılı cevap vereceğim size. Burada 2 
milletvekili arkadaşımı da küçültücü bir beyanda bulunurum diye korkuyorum; onun için yazılı ce
vap vereceğim. 

MEHMET SEVÎGEN (İstanbul)- Bir milletvekili işçinin yanında olamayacak mı; memurun 
yanında olamayacak mı; karakolda, sokakta bulunamayacak mı? 

BAŞKAN- Sayın Sevigen... Sayın Sevigen... 

TBMM BAŞKANVEKİLl VEFA TANIR (Konya)- Sayın Sevigen, söylerken güzel söylüyor
sunuz da, 450 milletvekilini, çarşıdan pazara kadar,' yanında bir emniyet memuruyla mı dolaştıra
cağım?! Yapmayın bunu! 

MEHMET SEVÎGEN (İstanbul)- Efendim, o gün, işçiler, haklarını almak için yürüyüş yapı
yorlarmış bütün Türkiye'de. 

TBMM BAŞKANVEKÎLÎ VEFA TANIR (Konya)- Her devirde, polisle milletvekili karşılaş
ması olmuştur, sadece bu devirde değil. 

MEHMET SEVÎGEN (istanbul)- Yalnız, siz şunu söyleyin: Biz, milletvekiline sahip çıkama
yacağız deyin, biz de başımızın çaresine bakalım. 

BAŞKAN- Sayın Sevigen, rica ediyorum efendim... "Sorunuzu yazılı cevaplandıracağım" di
yor Sayın Başkan. 

Buyurun efendim. 

MEHMET SEVlGEN (İstanbul)- Hayır efendim; cevaplandırıyor zaten kendisi. 
TBMM BAŞKANVEKÎLÎ VEFA TANIR (Konya)- Efendim, milletvekillerine, Türkiye Bü

yük Millet Meclisi, kendi üyeleri olduğu için, tabiî ki sahip çıkacak; bu sual sorulmaz. 

MEHMET SEVlGEN (istanbul)-Bunu söyleyin efendim. 
TBMM BAŞKANVEKÎLÎ VEFA TANIR (Konya)- Sayın Ergüder, yazılı cevap vereceğim; 

ama, belki, sizin misal verdiğiniz meclislerde, vasıta sayısı düşük olabilir; ama, Türkiye'yi topye-
kûn ele alarak israf konusunu işlersek daha isabetli olur; çünkü, ben o kadar eminim ki, "162 vası
ta var" dediğiniz Meclis yerine dışarıdaki bir daire müdürlüğünü alsak, bundan fazla vasıta vardır. 
Onun için, israfı kabul ediyorum; ama, bunu topyekûn olarak düşünelim. 

Sayın Ayhan, konuşmalarınız bize ışık tutucudur, daha ziyade sual değil, bir tavsiye olarak ka
bul ettim ve sual olanları da yazılı cevaplandıracağım. 

Sayın Tayan'ın suali, zannederim komisyona sorulan bir sualdir. Şimdi, komisyon üyesi arka
daşımız, komisyon adına cevap verecek. 

HASAN ÇAKIR (Antalya)-Komisyona havale et!.. 
TBMM BAŞKANVEKÎLÎ VEFA TANIR (Konya)- Buradaki komisyona sorulan bir sualdir. 
HASAN ÇAKIR (Antalya)-Başka komisyon da olabilir; havale et!.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Sayın Tayan 

tarafından Komisyonumuza tevdi edilmiş soruyla ilgili olarak, tutanaklara geçmesi bakımından şu 
açıklamayı yapmak istiyorum değerli milletvekilleri: 

Komisyonumuza, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca, Radyo ve Televizyon Üst Ku
rulu ile ilgili bir doküman sunulmuştur. Bu dokümanın, kanundaki hükümler çerçevesinde, bütçe-
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ye eklenecek bölümleri, ödenek ve kadro cetvelinden ibaret görülmüştür; ancak, raporumuzda da 
yer aldığı üzere, bu konunun çözümlenmesi ve bütçeye ekli olan diğer dokümanların da değerlen
dirilmesinin uygun olacağı komisyonumuzca da benimsenmekle birlikte, 1995 yılı bütçesi için bir 
imkân bulunamamıştır. Üst Kurul, bu konuda idarî ve yasal düzenlemeler de dahil olmak üzere, ge
rekli karar ve çalışmaları yapmalıdır. 

Bununla ilgili olarak Komisyonumuzun raporunda da şu ifadeler yer almıştır zaten: " Radyo 
ve Televizyon Üst Kurulu bütçesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesiyle birlikte Komisyonu
muza havale edilen bir doküman olarak mütalaa edilerek işleme tabi tutulmuş ve 13.4.1994 tarihli 
ve 3984 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde gerekli açıklığın olmadığı sonucuna varılarak, sözü edi
len 12 nci maddeye bir an önce açıklık getirilmesi önerisiyle ve Üst Kurulun 1995 yılı ihtiyacını 
karşılamak ve teamül teşkil etmemek şartıyla, yalnız kadro cetvelleriyle gelir ve gider cetvelleri ka
bul edilerek, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulması hususu benimsenmiştir." 

Tutanaklara geçmesi bakımından bu açıklamayı yapmış oldum. 
Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN- Teşekkür ediyorum. 
Sayın Tanır, buyurun efendim. 
TBMM BAŞKANVEKÎLİ VEFA TANIR (Konya)- Sayın Başkan, öğleden sonraki bütçe gö

rüşmelerini daraltmamak için Sayın İbrahim Halil Çelik'e, Sayın Salih Kapusuz'a, Sayın Şaban 
Bayrak'a ve Sayın Fethullah Erbaş'a yazılı cevap vereceğim. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)-Unutulmaz inşallah Sayın Başkan!.. 
TBMM BAŞKANVEKÎLİ VEFA TANIR (Konya)- İnşallah efendim. 
BAŞKAN- Sayın Başkan, teşekkür ediyorum efendim. 
TBMM BAŞKANVEKÎLİ VEFA TANIR (Konya)-Ben teşekkür ederim. 
BAŞKAN- Değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi üzerindeki görüşme

ler tamamlanmıştır. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et

meyenler... Bütçenin bölümlerine geçilmesi hususu kabul edilmiştir. 
Şimdi, bölümleri sırasıyla okutuyorum: 

/ . - Türkiye Büyük Millet Meclisi 1995 Malî Yılı Bütçesi 
A-CETVELİ 

Prog. 
kodu Açıklama ' Lira 
101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 1664723 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
111 Yasama Hizmetleri 1148 600 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
112 Millî Sarayların İdare ve Korunması 488 930 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 1275 078 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
TOPLAM 4 577 331 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 1995 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
2. - Türkiye Büyük Millet Meclisi 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisi 1993 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçil
mesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Genel toplamı okutuyorum: 

A-CETVELİ 

Genel Ödenek Toplam İptal Edilen 
Toplamı Harcama Ödenek 

TOPLAM 1 644 655 387 000 1 389 135 919 000 255 519 468 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 1993 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 

Böylece, Türkiye Büyük Millet Meclisi 1995 malî yılı bütçesi ile 1993 malî yılı kesinhesabı 
kabul edilmiştir; hayırlı olmasını temenni ederim. 

Böylece, Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinin sonunda yer alan Radyo ve Televizyon Üst 
Kurulunun kadroları da, 13.4.1994 tarihli ve 3984 numaralı Kanunun 12 nci maddesi gereğince ka
rara bağlanmış bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, saat 14.15'te yeniden toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

(Kapanma Saati: 13.10) 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 14.15 

BAŞKAN: Başkanvckili Yasin Hatiboğlu 

KÂTİP ÜYELER: İlhan KAYA (İzmir), Abbas İNCEAYAN (Bolu) 

@ 

BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 51 inci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyo
rum. 

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

/ . -1995 Malî Yılı Genel vee Katma Bütçeli İdarelere ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıla
rı ile 1993 Malî Yılı Genel ve Kattna Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıla
rı (1/771; 1/754, 3/1580; 1/772; 1/755, 3/1581) (S. Sayıları: 747, 750, 748, 749) (Devam) 

B) CUMHURBAŞKANLIĞI 
1.-Cumhurbaşkanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi . , . 

2, - Cumhurbaşkanlığı 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN- Gündemimiz ve programımız gereği, Cumhurbaşkanlığı bütçesinin müzakereleri

ne başlıyoruz. 
Sayın Hükümet, Sayın Komisyon ve Sayın Temsilci yerlerini aldılar. 

Değerli milletvekilleri, grupları ve şahıslan adına söz almış bulunan değerli üyelerin isimleri
ni okutuyorum. 

Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerinde söz alanlar: 
Gruplar: -
Anavatan Partisi: Süleyman Hatinoğlu (Artvin) 
Doğruyol Partisi: irfan Koksal an (Ankara) 
Refah Partisi: Ahmet Remzi Hatip (Konya) 
Şahıslar: 
Lehinde Seyfi Şahin (Kayseri) 
Aleyhinde Halit Dumankaya (İstanbul) 
Üzerinde Şerif Ercan (Ankara) 
ERDAL İNÖNÜ (İzmir)- Sayın Başkan, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına konuşaca

ğım efendim. 
BAŞKAN- Zatı âliniz Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına... 
Değerli milletvekilleri, bu bütçe üzerindeki görüşmelerde, konuşma süreleri, gruplar adına 15, 

şahıslar adına 10 dakikadır. 
Önümüzde, 4 bütçemiz daha var; rica ediyorum; erken bitirebilmemiz için, sürelere riayet et

memiz gereği aşikârdır. 
Beni bağışlayacağınızı umarak ifade ediyorum ki; süreyi, tam takip edeceğim; süresini doldu

ran arkadaşıma yeni bir süre imkânı veremeyeceğim. 
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SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Ama, haksızlık olur öğleden önceyle, öğleden sonra 

arasında... 

BAŞKAN- Efendim, sabah da buradaydım Sayın Hatinoğlu; o, ayrı bir bütçeydi efendim, ri
ca ediyorum... 

SÜLEYMAN HATtNOĞLU (Artvin)-Öyle başladı öyle gider... 
BAŞKAN-Rica ediyorum efendim; bir egzersiz de oldu. 
Değerli milletvekilleri, esasen, bu bütçe Sayın Cumhurbakanlığı bütçesidir. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)-En önemli bütçe... 

BAŞKAN- Anayasanın 105 inci maddesine göre "layüsel amma yefal" olan bir merciin büt
çesidir. 

IBRAHÎM GÜRSOY (İstanbul)-O, ne oluyor?.. 

BAŞKAN-Efendim, şu demek; yani, "sorumsuz" demek, Anayasaya göre. 

İBRAHİM GÜRSOY (istanbul)- Atatürk'ün Türkiyesinde, niye, güzel Türkçe konuşmuyor
sun?.. 

BAŞKAN-Efendim, Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden konuşuyorum. 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul)-Yani, bir de tercüman lazım... 

BAŞKAN-Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Hatinoğlu; buyurun. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Sayın Başkan, arkadaşımın acil bir işi varmış; benden 

sıra istedi; mümkünse olabilir mi? 
BAŞKAN- Peki efendim. Bu suretle yer değiştirmiş oldunuz; sizi, ben üçüncü sıraya yazıyo

rum. 

Refah Partisi Grubu adına, Sayın Ahmet Remzi Hatip; buyurun efendim. 

Sayın Hatip, süreyi, sizde uygulama, bana şans oldu; çünkü, siz titiz bir arkadaşımızsınız. Siz
de uygularsak, sizden sonrakilerde uygulama şansımız güçlenmiş olacak. 

Buyurun. 
'* RP GRUBU ADINA AHMET REMZİ HATİP (Konya)- Sayın Başkan, Yüce Meclisin değer

li üyeleri, Hükümeti temsilen bulunan Sayın Bakanımız ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği 
mensupları; hepinizi hürmetle selamlar, bu bütçenin, memleketimize, Cumhurbaşkanlığı makamı
na ve camiasına hayırlı olması dileklerimle söze başlarım. 

Önce, şunu ifade etmek istiyorum; Cumhurbaşkanımızın seçim tarzının, halkoyuyla olması 
konusu, bu dönemde ele alınmalıdır. Anayasanın 101 ve 102 nci maddeleri, bu maksatla değiştiril
melidir. Biz, Refah Partisi olarak, bu görüşe, başlangıçtan beri sahibiz. Bu görüş, Sayın Cumhur
başkanımız Demirel Beyefendinin de kuvvetle savunduğu bir tezdir. Kendilerinin, mevcut Anaya
sadaki usule göre seçilmiş olmaları mukaddermiş; bunun üzerinde durmuyoruz. Hiç olmazsa, mü
teakip Cumhurbaşkanlığı seçiminden itibaren, halkoyuyla seçilme esasının getirilmesi noktasında, 
kendilerinin şahsen teşebbüslerinin görülmesini istiyoruz. 

Bütçe, muhammen bir rakamdır. Cumhurbaşkanlığı yüce makamının bütçesinin, teklif veçhi
le kabulü, kısıntı yapılmaması görüşündeyiz; çünkü, bu mevki, devletin başı, Türkiye Cumhuriye
ti ve Türk Milletinin birliğini temsil makamıdır. Ekonominin içinde bulunduğu darboğaz, bütçenin 
zor durumu, bu yüksek makamın, herkesten daha iyi takdir edeceği meselelerdir. Ödeneklerin büt
çeye konulması, sarfını ve harcama mecburiyetini getirmez; ama, durum takdir buyurularak, Huber 
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Köşküne milyarlık antika eşyalar alınmasından, keza, o değerde mefruşat alımından, etrafının tel 
örgü yerine, yeniden bir duvar şekline getirilmesinden, herhalde, bir iki sene vazgeçilebilir, tehir 
edilebilir. Bunun gibi, Okluk yalıları ve de emniyet dolayısıyla düzenlenecek duvar tertipleri de sı
kıntımızın olmadığı zamanlara tehir edilebilir kanaatindeyiz. 

Ülke sorunlarında, bazı hususlar zaman içinde halledilebilir; bugün ihmal edilse bile, telafisi 
daha sonra mümkün olabilir; ama, dış politikadaki yanlış karar, beyan ve tavırlar asla onarılamaz 
haller meydana getirebilir. Azeriler, Boşnaklar, Filistinliler ne hale geldiler?.. Zaten, Ermeniler, 
Sırplar ve Yahudiler, Batı tarafından kışkırtılıyor ve destekleniyorlar. Türkiye'nin pasif, küreselleş
me ve dünyayla birlikte hareket etme şeklindeki tutumu sebebiyle cesaretlendiler. Etrafımızı ateş 
çemberi sardı. Son Çeçenistan olayı da en yeni ve endişe verici bir olayıdır. Sayın Cumhurbaşka
nımızın, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin başı sıfatıyla, sözleri ve aktif girişimleriyle tavrını orta
ya koyması gerekir. Bu mazlum insanlarımızı yalnız bırakmamalıyız. 

Anayasanın uygulanması, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışması, Sayın Cumhurbaş
kanının başlıca görevleri arasındadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Anayasanın verdiği yetkiye da
yanarak bazı kanunları tekrar görüşülmek üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderdiği vaki-
dir. Bu hususa titizlikle uyması gereken Sayın Cumhurbaşkanımızın, bazı kanunları enine boyuna 
inceleyecek kadar bile bekletmeden imza ettiği ve yayıma gönderdiği bir vakıadır; ama, o kanun
lar, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bazen çok uzun müzakerelere konu olmaktadır. Muhalefete 
mensup milletvekilleri sahip oldukları ihtisaslarına göre, bu kanunları tartışmakta ve önerilerde bu
lunmaktadırlar. Bu değişiklik önergeleri, sırf muhaletten geldiği için, iktidar tarafından genelde 
dikkate alınmazken ve oy çokluğuyla bu tasarılar kanunlaşmaktayken, Cumhurbaşkanının duruma 
seyirci kalmaması lazımdır. Mesela, özelleştirme ve bunun gibi sahalarda Hükümete yetki veren 
kanun tasarılarıyla, bunlara istinaden çıkarılan kanun hükmünde kararnameler ne olmuştur; ibretle 
gördük; deste deste bu kararnameler ve yetki kanunları, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edil
miştir. 

Şu halde, burada yapılan müzakereler dikkate alınmadan, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından 
onaylanan bu yetki kanunları ve kanun hükmünde kararnameler, bu şekilde iptal edilince ortaya bir 
mesele çıkıyor. Cumhurbaşkanlığı Makamının, bu Yüce Makama yayımlanmak üzere gelen kanun
ları uzmanlarına inceletirken, Meclis müzakerelerinin de süzgeçten geçirilip, ileride iptale gidilme
sine imkân vermeyecek düzenlemeleri bir daha görüşmek üzere Meclise sevk etmesinde büyük ya
rar vardır. Böylece Anayasa Mahkemesinin de yükü azalır. Anayasa Mahkemesi keyfinden mi bu 
iptalleri yapıyor; haşa. Ama, Anayasa Mahkemesi; Anayasaya aykırılığı tespit ettiği anda görevini 
yerine getiriyor. 

Çarpıcı bir örnek daha vermek istiyorum: 4 Aralık seçimlerini düzenleyen 4044 sayılı kanu
nun müzakerelerinde, güncelleştirme meselesini burada ısrarla işledik ve de 1 milyona yakın va
tandaşımızın, kendi köylerini terör sebebiyle terk etmiş bulunmaları sebebiyle oy hakkından mah
rum edileceklerini dile getirdik. En tabiî ve zarurî vatandaşlık hakkından bu kimselerin mahrum 
edilmemesini ısrarla talep ettik; fakat, dinletemedik. Onun üzerine durumu, kanunu onaylama ma
kamı olan Cumhurbaşkanımıza arz ettik; kendisinin, bu konu üzerinde durmasını istedik; fakat, bu
nu kabul buyurmadılar. Sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi sayın üyelerinin tasvibine mazhar 
olan görüşümüz, 93 imzayla Anayasa Mahkemesine intikal etti ve bahsi geçen hüküm bozuldu. Yü
ce Makam, bidayeten, Anayasa gereği devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetme 
fonksiyonunu, hiç olmazsa, vaki talebimiz üzerine yerine getirseydi, bugün, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, yeni yıla ve bu yeni bütçeye 450 milletvekiliyle girecek ve yüce milleti tam temsil gücüy
le karşımıza çıkacaktı. 
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Sayın Çiller, Anayasa Mahkemesi iptalleri -ki, buna "acımasızca" tabirini de kullanıyorlar- se

bebiyle lafı "özelleştirme gecikmeseydi 5 Nisan kararlarımızın meyvelerini toplardık" demeye ge
tiriyor. Kışın bu ayazında meyvelere soğuk vurmasının sorumluluğunu biraz da, baba şefkati yü
zünden her kanunun onaylanmasında aramak gerekir. Şefkatli baba da -İktidar eğer nasihatini din
lemiyorsa- onun istinat ettiği ve ısrar ettiği mevzuatın ıslahı için gene Anayasa yetkisini kullanıp, 
iptali için mahkemeye başvurmalıdır. (RP sıralarından alkışlar) 

Sayın Cumhurbaşkanlığı Yüce Makamı, İktidar tarafından, zaman zaman, bakan atama, istifa 
kabulü, görevlerine son verme konularında müşkül durumda bırakılmaktadır. Halbuki, Hükümetin, 
bu Yüce Makamı rahatlatması ve bu makama yardım etmesi gerekir. 

Sayın Hikmet Çetin'in Dışişleri Bakanlığından, Sayın Kumbaracıbaşı'nın Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığından, Sayın Sağlar'ın Kültür Bakanlığından istifalarının istihsal edilmeden görevlerine 
son verdirilmesi hadisesinde, sayın bakanlar, onurlu davranışlarıyla, bir iyi tutum sergilemişlerdir. 
Siyasî tarihimizde eşine rastlanmayacak bu büyük skandal, Sayın Cumhurbaşkanının tecrübe ve di-
rayetiyle atlatılmış, İktidarın başındakilerin basiret ve beceri noksanlığı, ancak o yüce makamın ha
iz olduğu bu tecrübeler sayesinde çözülebilmiş ve bir kriz atlatılmıştır. „ 

Son defa da, Sayın Mümtaz Soysal'ın istifasının üzerinden 15 gün geçmesine rağmen, vekâle
ten yürütülen Dışişleri Bakanlığı dolayısıyla -DYP ve SHP İktidarının sayesinde- Türkiye'yi bey
nelmilel âlemde temsil zaafına duçar etmiştir. Sosyalist Enternasyonal toplantısına gidebilen Sayın 
Vekil Bakan, NATO zirvesine gitmemiş ve böylece, zirvede, Türkiye Cumhuriyeti, bakansız ola
rak temsil edilmiş, Bosna-Hersek için telâfisi imkânsız emrivakiler zuhur etmiştir. Hakeza, bugün
lerde cereyan eden ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da halen iştirak etmekte olduğu İslam Konferan
sı zirvesinde, Dışişleri Bakanından yoksun toplantılar yapılmaktadır. Devletin başı, bu önemli bu
luşmada yalnız bırakılmaktadır. 

Sayın Başkanım, muhterem milletvekilleri; yine, Anayasamız, Sayın Cumhurbaşkanına, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi adına, Silahlı Kuvvetlerin Başkumandanlığını, Genelkurmay Başkanı
nın tayinini ve de Millî Güvenlik Kurulunun toplantıya çağırılıp ve riyaseti vazifelerini vermekte
dir. Bu meyanda, Askeri Şûranın da başkanıdırlar. Bu sıfatı sebebiyle, kendilerinin dikkatini çek
mek istediğimiz bir husus vardır; -geçen sene müzakerelerde de dile getirildiği gibi, bir kere daha 
arz etmek zarureti doğmuştur- geçen hafta sonunda neşredilen altı yedi gazetenin kupürleri burada; 
burada ne görülüyor; muhtelif zamanlarda olduğu gibi, şerefli ordumuzda görev yapan birçok su
bay ve assubay evlatlarımız ve kardeşlerimiz, hanımlarının, annelerinin başörtülü, babalarının sa
kallı olmaları dolayısıyla birkısım üsler tarafından, gözaltı ve yakın takibe alınıyor, belki okuduğu 
kitap ve menkutelere kadar inceleniyor, çocuklarının devam ettiği okullar dikkate alınarak siciller 
tutulup, disiplin yoluyla mahkemeye verme imkânı yerine, itiraz hakkını kullanmamaları maksa
dıyla Yüksek Askeri Şûraya sevk edilerek, şanlı ordudan ihracı cihetine gidildiği bu haberlerde gö
rülüyor. Halbuki, Yüksek Askeri Şûranın, yalnız terfi kararlarına yargı denetiminin kapatıldığı, ka
nun vazıının irâdesi ve maksadı olduğu, o günkü zabıtlardan bellidir. Disiplin işlemleri, bu hükmün 
dışında olmasına rağmen, Anayasanın 125 inci maddesine konulan bu kural, geniş anlamda diğer 
uygulamalara da sokulmak istenmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Yüksek Askerî Şûra Baş
kanı olarak, bu tarz tekliflerin getirilmesi halinde disiplin işlemleriyle yetinilmesini, gelen muame
lelerin iade edilmesini, bunun için duruma vazıyet etmesini istirham ediyoruz; çünkü, ordumuz, 60 
milyonun, hepimizin ordusudur, hepimizin ocağıdır; onu rencide edecek suizanları bertaraf etme
nin, devlet-ordu-millet kaynaşmasını devam ettirmenin hepimizin müşterek emeli olduğundan hiç 
şüphemiz yoktur. 

BAŞKAN-2 dakikanız kaldı Sayın Hatip. 
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AHMET REMZİ HATİP (Devamla)- Bu arada, şunu da arz edeceğim: Her sene olduğu gibi 

bugünlerde de görüyoruz ki, nüfusumuzun, Avrupadakilerle beraber, 65 milyonu bulduğu bu dö
nemde, yaşh-genç, herkes, dinî vecibesini ifa için hac görevini yapmakta tehalük göstermektedir
ler. Şimdi, kışın bu ayazında, yaşlı kimselerimizin, genç vatandaşlarımızın, gitmek istedikleri hal
de, kendi mıntıkalarındaki kontenjan sebebiyle buna muvaffak olamadıklarını, kayıtlarını yaptıra
madıklarını görüyoruz. İktidarın bu meseleye çözüm getirmek niyet ve gayretinin olacağım ümit 
etmek isteriz; ama, hiç zannetmiyoruz; çünkü, bu Koalisyon, 1991'de, daha gelir gelmez, ilk iş ola
rak hac ve umrenin karayoluyla yapılmasını yasaklamış ve tahdit getirmiştir. Bizim bildiğimiz ka
darıyla, kontenjan diye bir şey yoktur; hakikatte serbesttir. Bunu, Hükümet, kendisi daraltıyor. 

Böyleyse veya böyle değilse, Sayın Cumhurbaşkanımız ağırlığını koymalı ve milleti bu ıstı
raptan kurtarmalıdır. Eğer, hac kontenjanı, hakikaten dost ve kardeş Suudi Arabistan Melikinin ira
desi tahtında 60 binle tahdit edilmiş ise, Sayın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının, kendileri
ne, muhatap olarak, ricaları ve girişimleri olması halinde netice alınacağına inanıyoruz ve bunu, 
hacca niyet eden tüm insanlarımız namına, bu kürsüden, Türk Milletinin birliğini temsil eden Sa
yın Cumhurbaşkanımızdan istirham ediyoruz; kendileri Casablanca'da bulunmakta olduklarına gö
re, bu istirhamımız kendilerine hemen iletilsin, hazır bir araya gelmişlerken, bu meseleyi halledip, 
Türkiye'ye müjdelerle dönsünler. 

Hepinizi hürmetle selamlar, bana gösterilen müsamaha sebebiyle teşekkürlerimi arz ederim. 
(RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Sayın Hatip teşekkür ediyorum efendim. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Köksalan; buyurun efendim. (DYP sıralarından alkış
lar) 

Sayın Köksalan, yürüyüş sürenizi konuşma sürenizden tenzil ve tenkis ediyorum; 

Buyurun efendim. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul)- Sayın Başkan, şunu tercüme et, yanında bir tane Türkçe ter
cüman bulundur. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)-Sen varsın ya İbrahim. 

DYP GRUBU ADINA İRFAN KÖKSALAN (Ankara)- Sayın Başkan, Yüce Meclisin değer
li üyeleri; Doğru Yol Partisinin, 1995 yılı Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerindeki görüşlerini takdim 
etmek üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Meclisi ve televizyonları başın
da bizi izleyen yurttaşlarımı sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, tarihî sürece baktığımız zaman, geçen yetmişbir yıl zarfında, Türkiye 
Cumhuriyetinde, 8 kişi Cumhurbaşkanlığı görevini ifa etmiş ve bugün 9 uncu Cumhurbaşkanımız 
Sayın Demirel bu görevi ifa etmektedir. 

Devletimizin kurucusu Yüce Atatürk, Cumhuriyetimizin ilk kuruluşunda bu kutsal görevi yap
mış yüce insandır. Daha sonra, kendisinin silah arkadaşı Sayın İnönü Cumhurbaşkanlığı görevini 
yapmıştır. 1946 yılında çok partili hayata geçen ülkemizde, Sayın Celal Bayar, 14 Mayıs 1950 ta
rihinde, Türkiye Cumhuriyetinin ilk sivil Cumhurbaşkanı olmuştur. Ne var ki, Sayın Celal Bayar, 
27 Mayıs 1960 ihtilaliyle, Cumhurbaşkanlığı görevinden indirilmiş ve daha sonra, Türkiye, Cum
hurbaşkanlarını sıkıntılı bir şekilde seçmiştir. (SHP sıralarından alkışlar?!) 

Şimdi, sevgili İbrahim kardeşim alkışlıyor; ama, buradan şuraya gelmek için böyle bir tarihî 
süreçten bahsetmek lüzumunu hissettim. Onun için, beni mazur görsün. 
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Nihayet Sayın Özal'ın vefatıyla, bu Yüce Meclis, sıkıntısız, sancısız, tam bir demokrasi zafe

riyle, Sayın Demirel'i Cumhurbaşkanlığına çıkarmıştır. Bu, demokrasimizin, bir kere daha rüştünü 
ispatı demektir. 

İBRAHÎM GÜRSOY (İstanbul)-Ama, yine inönü'nün başarısı var; onu bil. 

İRFAN KÖKSALAN (Devamla)-Gayet tabiî... Gayet tab^î... 

Yalnız İnönü'ye mahsus değil; bu, Yüce Meclis ve demokrasimizin bir zaferidir, demokrasi
mizin bir kere daha rüştünü ispatı demektir; bunu söylemek istedim. 

Değerli arkadaşlarım, bu 71 yıllık tarihî süreç içerisinde Cumhurbaşkanları, 3 Anayasa ile gö
revlerini ifa etmişler. İlk Anayasamız 1921, daha sonra 1961 ve nihayet 1982 Anayasası... -1982 
Anayasası, diğer iki Anayasaya nazaran çok daha güçlü, çok daha etkili bir cumhurbaşkanlığı sta
tüsü tespit ve tayin etmiştir. Âdeta, 1982 Anayasasının gizli mantığı içerisinde -bana göre- bir baş
kanlık sisteminin özellikleri yatmaktadır. 

Aslında, bugün, Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan Sayın Demirel, kendi kişiliğinden, 
kırk yıllık devlet tecrübesinden ve otuz yıllık siyasî tecrübesinden gelen deneyimi Ve kendi kişisel 
gücü de buna eklendiği zaman, hakikaten, 18 ay süresince, herkesin kabul edeceği örnek bir Cum
hurbaşkanlığı sergilemiştir. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Demirel, 16 Mayıs 1993 günü, bu kürsüden hitabında şöyle bir 
cümle kullanmıştı: "Cumhurbaşkanlığı makamı, bir sevgi pınarıdır, bir muhabbet pınarıdır, bir gü-' 
ven abidesidir." Aslında, hakikaten, Cumhurbaşkanlığı makamı böyledir; ama, Sayın Demirel'in ta
rihî geçmişine, tecrübesine ve mesaisine baktığımız zaman da, bütün hayatı boyunca bir sevgi pı
narı olmuştur, bir muhabbet pınarı olmuştur; hakikaten, bir güven pınarı da olmuştur. 

Bugün, ülkemizde her vatandaş, zaman zaman bunalıma dahi girse, Cumhurbaşkanı Sayın De
mirel'in o yüce makamda bulunması, onun bir ferahlığı bir rahatlığı olmakta; o nedenle, güven abi
desi olarak da orada durmaktadır. Yalnız ülkemizdeki vatandaşlar için değil, Türkî cumhuriyetler 
için dahi, bütün Türklük âlemi için dahi, bugün, Sayın Demirel, Cumhurbaşkanlığı makamında, ha
kikaten tam bir güven abidesidir. Bununla, Parlamento olarak, vatandaş olarak, ne kadar övünsek 
azdır kanaatindeyim. 

Değerli arkadaşlarım, biraz evvel, 1982 Anayasasının, Cumhurbaşkanlığını çok etkili ve çok 
güçlü kıldığından bahsetmiştim. Hakikaten, Anayasanın 8 inci maddesinde şöyle bir ifade var: 
"Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasaya ve kanun
lara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir." Bu ifadeden de anlaşılıyor ki, yürütme organının 
başı, Cumhurbaşkanıdır; yani, Başbakan ve Bakanlar Kurulunun başı, Cumhurbaşkanıdır. 

Yine, Anayasanın 104 üncü maddesinde, bu, bir kere daha perçinleniyor. Anayasanın 104 ün
cü maddesinde de, "Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk 
Milletinin Birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyum
lu çalışmasını gözetir" denilmektedir. Burada da, Anayasamız, Cumhurbaşkanına çok büyük bir 
görev vermektedir. Anayasanın 108 inci maddesine baktığımız zaman da, âdeta, bu görev somut-
laştırılarak, Devlet Denetleme Kurulu gibi bir kurulun ihdas edilmiş olduğunu görüyoruz. Devlet 
Denetleme Kurulu vasıtasıyla da, ülkenin bütün kurum ve kuruluşları denetlenebilmekte ve Sayın 
Cumhurbaşkanına bir bilgi akımı temin edilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhurbaşkanının, Anayasamızdaki yemin metnine baktığımız zaman, 
milletveki yemininden farklı bir tarafı olduğunu görüyoruz. Anayasamız, burada, Cumhurbaşkanı 
için "tarafsızlık" ilkesini getirmiştir; Anayasamızın genel anlamı içinde, bu tarafsızlık, pasif bir ta
rafsızlık değil, aktif bir tarafsızlıktır ve bu aktif tarafsızlıktan da "idarenin devamlılığını ve taraf-
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sizliğini sağlamak, partizan idareye imkân vermemek" amacı anlaşılmaktadır hakikaten, Sayın De
mirci, 18 aylık çalışma mesaisi içerisinde, engin birikim ve tecrübesiyle, bu görevi de.'en iyi şekil
de yerine getirebilmiştir. Sayın Demirci için de, asıl ve önemli olan, ülkenin ve milletin dirliği, bir
liği, düzeni ve siyasî istikrardır. Yalnız, cumhurbaşkanları için tarafsızlığın bahis konusu olmadığı 
bir tek nokta var; o da ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğü, laik cumhuriyet, Atatürk ilke ve in
kılapları; cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı makamı, işte bu konuda taraftır. O nedenle de Sayın 
Cumhurbaşkanı, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğü konusunda bugüne kadar son derece has
sas olmuşlardır. 

Değerli arkadaşlarım, cumhurbaşkanlığının Anayasal konumunu bu şekilde kısaca arz ettikten 
sonra, Cumhurbaşkanlığı bütçesine gelmek istiyorum. Tabiî ki, Cumhuriyetin ilk kurulduğu sene
lerde Türkiye' nin nüfusu 12-13 milyondu; bugün, nüfusumuz, 65 milyona gelmiş bulunmakta; ulu
sal imkânsızlıklarımız, ulusal şartlarımız, köyden şehre akın, şehirleşme, birtakım sıkıntılar, sorun
lar getirmiştir. Yalnız, ulusal sorunlar değil, uluslararası sorunlar da çoğalmış; Rusya'daki, Ortado
ğu'daki, Balkanlardaki değişiklikler ülkemize birtakım yeni siyasî sorunlar getirmiştir. Binaena
leyh, 70 yıl evveline göre Türkiye Cumhuriyetini idare etmek, yönetmek bugün, çok daha zor ve 
güç şartları ihdas etmiştir. O nedenle, bugün, Cumhurbaşkanlığında bir bilgi işlem merkezi kurul
muştur. Ülkenin ulusal ve uluslararası bütün sorunları, bu merkez vasıtasıyla, gününde ve anında 
tek tek takip edilmekte ve neticeler bir bilgi akımı şeklinde Sayın Cumhurbaşkanına iletilmektedir. 
O bakımdan, ne kadar övünsek azdır. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhurbaşkanlığı makamının bulunduğu arazi 1100 dönüm; ihata du
varları çekilmiş bu arazinin içindeki yapılan ve 1 100 dönümlük araziyi, bugünkü şartlar içerisin
de, yetmiş yıl evvelki teknolojiyle korumanın kabil olmayacağını herhalde takdir edersiniz. Bura
daki Muhafız Alayına ait binalar baraka şeklinde, kerpiç binalar. Bunlarla Muhafız Alayının mev
cudiyetini devam ettirmek ve orada yaşamını idame ettirmesini istemek, hakikaten büyük haksız
lık olur. 

Ayrıca, Yüce Atatürk zamanında yapılmış olan Camlı Köşk, bugün kullanılamaz halde. Ülke
mize pek çok yabancı misafir, yabancı devlet adamları, yabancı devlet başkanları gelmekte ve ma
alesef bu yabancı devlet başkanlarını emniyetli bir şekilde Ankara'da misafir edebilme imkânımız 
da yok. Götürüyoruz, beş yıldızlı otellerde ikametini temin ediyoruz. Tabiî bunun beraberinde ge
tirdiği birtakım sakıncalar, birtakım rizikolar da var. Bunları Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şere
fiyle bağdaştırmak hakikaten mümkün değil. Zamanında, eski Meclis binasının karşısında Ankara 
Palas varmış, orada misafir edilirmiş; ama, bugün Ankara Palasın yapısal görüntüsü, çevresel gö
rüntüsü, yabancı devlet adamlarını burada ikamet etmeye imkân vermemektedir. O nedenle, düşü
nülen, bu 1 100 dönümlük Cumhurbaşkanlığı sahası içerisindeki Camlı Köşkü restore edip yaban
cı devlet adamlarını burada misafir etmek ve ikametlerini temin etmektir. 

Değerli arkadaşlarım, zaman zaman basınımızda da sözü edilen bir Huber Köşkü var. Huber 
Köşkü, yakından görenler için daha da mana ifade edecektir, hakikaten çok tarihî bir eser. Kulla
nılmasa dahi, bugün restore edilerek muhafaza edilmesi kültürel ve tarihi bir görev; ama ülkenin 
Cumhurbaşkanı tarafından kullanıldığı zaman daha da büyük bir mana ifade eder. 

Yüce Atatürk, İstanbul'a gittiği zaman Florya Köşkünde ikamet edermiş; ama, geçen zaman 
içerisinde Florya Köşkü de kullanılamaz hale geldi ve bugün, Sayın.Demirci, İstanbul'a gittiği za
man, Levent'te kendisine ait 5 katlı bir binanın beşinci katındaki dairesini kullanmaktadır. Türkiye 
Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanı da İstanbul'a gittiği zaman, hakikaten, 5 katlı bir binanın beşinci 
katında ikamet etmemeli. Binaenaleyh, Cumhurbaşkanı yeminindeki "Türkiye Cumhuriyetinin şan 
ve şerefini korumaya..." ifadesine layık şekilde, Huber Köşkünün restore edilerek, Cumhurbaşkanı 
tarafından kullanılması, kanaatimce, Türkiye Cumhuriyeti için de çok önemlidir. 
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BAŞKAN- Sayın Köksalan 2 dakikanız var efendim; toparlar mısınız. 

ÎRFAN KÖKSALAN (Devamla)- Şimdi, iki sene evvelki bütçeye göre, şu andaki Cumhurbaş
kanlığı bütçesindeki rakamlar, zaman zaman, arkadaşlarımıza fazla görünüyor; ama, burada şu 
özellik vardır: İki sene evvel, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayına ait bütün harcamalar, Millî Sa
vunma Bakanlığı bütçesinden karşılanıyordu; şimdi, Muhafız Alayıyla ilgili bütün harcamalar, 
Cumhurbaşkanlığı bütçesi içerisinde toplanmış ve harcamalar buradan yapılmaktadır. Ayrıca, bu, 
1 100 dönümlük arazi içerisindeki her türlü inşaat, emlak ve yapı işleri de, artık Cumhurbaşkanlı
ğı bütçesi içerisinde toplanmıştır; eskiden Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bütçesinde idi. Şuna ina
nabilirsiniz ve inandığınızı da kabul ediyorum; Cumhurbaşkanlığı bütçesi, hakikaten, gerçekçi ve 
samimi bir bütçedir ve bugün, huzurunuza gelen bütçenin ikibinde biri mesabesindedir. Acil ihti
yaçlar nedeniyle ve gerekçesiyle bu bütçe hazırlanmıştır ve bu bütçenin her kuruşu yerine sarf edi
lecektir, yerine masruf olacaktır. 

Doğru Yol Partisi Grubu olarak, Cumhurbaşkanlığının 1995 yılı bütçesine "evet" reyi verece
ğimizi, buradan ifade eder; hepinize sevgi ve saygılarımı sunar, teşekkür ederim. 

BAŞKAN- Sayın Köksalan teşekkür, ediyorum efendim. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Hatinoğlu; buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkış

lar) 

Süreniz 15 dakikadır efendim; 3 dakika kala uyaracağım. 

ANAP GRUBU ADINA SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; Anavatan Partisi Grubu adına, Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerinde sözlerime başlarken, 
Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, Cumhurbaşkanımız, devletimizin başıdır. Türkiye Cumhuriyetini, mil
letin birliğini ve bütünlüğünü temsil eder. Bu nedenledir ki, bugün, bir noktada devletin bütçesini 
görüşüyoruz. Bunun için, bu yüce makamda bulunan geçmiş cumhurbaşkanlarından Hak'ın rahme
tine kavuşanlara Cenabı Allah'tan rahmet diler, sağ kalanlara da ömür boyu sağlık ve mutluluklar 
dilerken, mevcut Cumhurbaşkanımızın da, uzun yıllar başarılı hizmetler vermesini diliyorum. 

Değerli arkadaşlar, Cumhurbaşkanlığı makamını yıpratacak tutum ve davranışlardan kaçın
mak, başta, biz siyasîler olmak üzere, herkesin aslî görevidir. Geçmişte, bu hususa özen gösteril
medi. Özellikle bazı siyasîler, ilk sivil Cumhurbaşkanımız olan ve rahmetle andığımız Sayın Öza-
l'a karşı, siyasî terbiye sınırlarını da aşan bir şekilde eleştiriler getirmekteydiler. Bugün ise, bizim 
eleştirilerimiz, siyasî sorumluluğumuz çerçevesinde olacaktır. Öyle, Okluk Koyundaki yazlık sa
ray yavrusundan, köşkteki tabaktan, kaşıktan, avizeden, mobilyadan, yenen yemeklerden, içilen su
dan, yapılan binalardan, alınan araçlardan ve verilen ziyafetlerden bahsetmeyeceğim. Sayın Cum
hurbaşkanımızın, görev ve yetkilerinden bahsedeceğim. 

Değerli arkadaşlar, 1982 Anayasasıyla -1924 ve 1961 Anayasalarına göre- cumhurbaşkanına 
daha fazla yetkiler tanınmıştır. Anayasamızın 8 inci maddesi özetle, "Yürütme yetkisi, Cumhur
başkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından kullanılır" demektedir. Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kuruluna 
da gerektiğinde başkanlık yapma yetkisine sahiptir. Mevcut Anayasaya rağmen, Cumhurbaşkanı 
yetkisini aşıyor demek, Anayasanın ruhuna terstir. Anayasanın Cumhurbaşkanına tanıdığı bu yet
kiler, yetkileri eleştirenler tarafından dahi kabul edildiği için, geçmişte by-pass yasaları, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi gündemine getirildi. Kişilere göre kanun yapmak gibi, hukuk mantığına ta
mamen aykırı bu durum merhum Özal'dan sonra donduruldu. 

Sayın milletvekilleri, şimdi soruyorum: Nerede by-pass yasası? Sayın Cumhurbaşkanıma bu
radan sormak istiyorum: -Sayın Cumhurbaşkanımız bugün Türkiye'de yok; yoksa, geçtiğimiz cu-
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martesi açılışı yapılan Meclis Televizyonundan bizi izleme fırsatını bulacaktı; ama, kendisinin ti
tizliğini biliyoruz; mutlaka zabıtları okuyacaktır- Nerede kaldı bu by-pass yasası? Siz 49 uncu Hü
kümetin Başbakanıyken bu yasayı Büyük Millet Meclisine getirmiştiniz; ama, bugün bu yasadan 
herhangi bir haber mevcut değil. 

Değerli milletvekilleri, bugün, sorunumuz, yetkilerini aşan bir Cumhurbaşkanı sorunu değil
dir; Anayasal yetkilerini tam olarak kullanmayan bir Cumhurbaşkanı sorunudur. 

Değerli milletvekilleri, yetkiler kullanılmak için vardır. Eğer, Sayın Cumhurbaşkanı, Anaya
sada yer alan yetkilerini kullanmayacaksa, geçmişte savunduğu ve halka söz verdiği "by-pass" di
ye bilinen yasanın çıkması için de gayret göstermelidir ve by-pass yasasını çıkarmalıdır. 

Sayın Cumhurbaşkanıma birkaç konuyla ilgili olarak buradan seslenmek istiyorum; çünkü, 
konuşmamın başında söylediğim gibi, bu, devletin başının bütçesidir, devletin bütçesidir; o neden
le, Cumhurbaşkanıma buradan seslenmek mecburiyetindeyim. Cumhurbaşkanı seçilmeden önce 
seçim meydanlannda halka birçok konuda söz vermiştiniz. Cumhurbaşkanı seçilince verdiğiniz 
sözlerin sadece birkaçına değinmek istiyorum. Bu hudutsuz sözlerden, yalnızca iki, üçünü, hatırlat
mak istiyorum. 

Bakınız, "enflasyonu yüzde 10'a indireceğiz" diyen Cumhurbaşkanım, "işçi, memur, emekli, 
dul ve yetimleri, enflasyona ezdirmeyeceğiz" diyen Cumhurbaşkanım, "işsizliğin önüne geçeceğiz" 
diyen Cumhurbaşkanım, "hayat pahalılığım da kaldıracağız" diyen Cumhurbaşkanım; ama, bakı
nız, şimdi durum nedir; hiçbirini gerçekleştiremeden Cumhurbaşkanı olan Cumhurbaşkanımız, yu
karıdan bu olayları, takip ediyor. Tekrar sesleniyorum: 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon)-Fas'ta o, Fas'ta... 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla)- Tekrar sesleniyorum: Sayın Cumhurbaşkanım, şim
di, durum nedir?.. Bakınız; enflasyon, yüzde 140'a çıktı, bütçe açığı 200 trilyonu, iç borç 600 tril
yonu, dış borç 70 milyar doları geçiyor, 

Sayın Cumhurbaşkanım;.memur, işçi, emekli, dul ve yetimin, reel olarak bir yılda yüzde 50 
gelir kaybı olmuştur. Köylü, şehire inemez oldu; küçük esnaf, kayboldu, inşaat sektörü ve sanayi 
yerinde sayıyor, çökmek üzere, işsizlik, haksızlık, yolsuzluk ayyuka çıktı. 

HALİL BİRAHİM ÖZSOY (Afyon)- Duyamaz O, Fas'ta. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla)- Çalışan yüzbinlerce işçi, işten atıldı, 1994'de kalkın
ma hızı, eksi 5'lere düştü Sayın Cumhurbaşkanım. Cumhuriyet tarihinin en büyük fakirleşmenin 
yaşandığı bugünkü Türkiye'de, millet adına acaba, neyi takip ediyorsunuz; görmek ve duymak is
tiyoruz sizden. 

BAŞKAN- Sayın Hatinoğlu, lütfen efendim... Başbakanlık bütçesi 6 ncı sırada. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla)-1991 yılında 49 milyon lira olan traktör, bugün 500 
milyon lira, 2 320 lira olan mazot, bugün 15 bin lira, 3 100 lira olan benzin, bugün 23 bin lira, 35 
bin lira olan gübre, 650 bin lira, 20 bin lira olan bir kilo et, bugün 200 bin lira seviyelerinde ve 27 
bin lira olan bir tüpgaz, bugün 190 bin liraya çıktı. 

Sayın Cumhurbaşkanım, şimdi soruyorum : 

ABDURREZAK YAVUZ (Şanlıurfa)- Cumhurbaşkanlığı bütçesiyle bunun ne alakası var? 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla)- Sayın Cumhurbaşkanım, sizi anlıyorum; bugün, 
millete verdiğiniz sözleri değil, ancak Hükümetin yaptığı zamları takip edebiliyorsunuz. 

BAŞKAN- Sayın Hatinoğlu... 
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SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla)- Sizin deneyiminizden istifade etmek için kimse baş

vurmuyor. 

ABDURREZAK YAVUZ (Şanlıurfa)-Şikâyet mi ediyorsunuz? 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla)- Sayın Cumhurbaşkanının deneyiminden yararlan
mak için, kimse ona danışmıyor. Maalesef, Cumhurbaşkanım, siz de bu Hükümetin, devamlı, ha
talarını kapatmaya çalışıyorsunuz. Nerede kaldı şeffaflık, nerede kaldı konuşan Türkiye... Halk ise 
ümitsiz; memur, emekli, dul, yetim, işçi, köylü sefil durumdadır. 

Sayın Cumhurbaşkanım, dış politikamızda çok önemli günler yaşıyoruz. Daha düne kadar böl
gesinde güçlü, dünyada saygın bir ülke olma iddiasındaki Türkiye'ye, bugün ne oldu da, dıştaki iti
barımız gittikçe zayıflamaktadır. 

Değerli arkadaşlar, evet, sizi çok iyi anlıyorum; size kimse bir şey demiyor. (DYP sıraların
dan gürültüler) 

Bakınız Sayın Cumhurbaşkanı 5.5.1994 tarihinde ne diyor: "Ben Türkiye'yi böyle bırakma
dım." Doğnı diyor; çünkü biz, 1991'de Türkiye'yi size böyle bırakmadık; o da size böyle bırakma
mıştı; bunu siz berbat ettiniz. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BİLAL GÜNGÖR (Ankara)-Niye kaçıp gittiniz? 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla)- Yine, Sayın Cumhurbaşkanı bakın ne diyor : "İşçi, 
memur sıkıntıda ; enflasyon yüzde 120 -dört ay önceki rakam, şimdi ise yüzde 140 oldu- büyüme 
hızı eksilerde, işçi ve memur sıkıntıda, buna iyi denmez." 

27.10.1994 tarihinde basında, Demirel, Çiller'i uzman gözüyle uyardı, "Altyapı yatırımlarının 
durması iyi değil; 1995 yılında Türkiye'yi karanlıklar bekliyor" diyor Cumhurbaşkanımız. 

Şimdi soruyoruz: Milleti, bu Hükümet dinlemiyor, muhalefeti dinlemiyorsunuz, milletvekille
rini dinlemiyorsunuz, kendi seçtiğiniz Cumhurbaşkanını da dinlemiyorsunuz. Neticede, Sayın 
Cumhurbaşkanımızı mutlaka dinlemenizi, bu uyarılarını bir kez daha gözden geçirmenizi sizden 
rica ediyorum.(DYP sıralarından gürültüler) 

Değerli arkadaşlar, ben bu Hükümeti çok iyi anlıyorum. Bakınız, Cumhurbaşkanlığının talep 
ettiği bütçeyi bile, Başbakanlık, vermedi, kesti. Bir devletin başı için, Cumhurbaşkanı için, 3 kuruş 
5 kuruş eksik bütçe çıkarılır mı? Böyle bir makama, istediği bütçe layık görülmez mi? (DYP sıra
larından gürültüler) Cumhurbaşkanlığının bile bütçesini kırptınız Plan ve Bütçe Komisyonunda, 
milletvekillerinin tazyikiyle ve desteğiyle, Cumhurbaşkanlığının bütçesi düzeltildi. Cumhurbaş
kanlığının bile bütçesini kıstınız. Bu Yüce Makama da haksızlık yapılmıştır. Bu Yüce Makama 
haksızlık yapanlar elbette ki, bu bütçeyle, bu millete de haksızlık yapacaklardır. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı)- Fevkalade ayıp etmişler... 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla)- Şimdi başka bir konuya değinmek istiyorum. 
Sayın Başbakanın, sorumluluğu ve yetkisi olmayan Eşi, Özer Çiller, her türlü atamadan, dış 

politikadan ekonomiye kadar, Hükümetin birçok tasarrufuna müdahale ederken, Sayın Cumhurbaş
kanım, Anayasada yer alan yetkilerinizi kullanmak yerine "memleket iyi idare edilmiyor" demek
le yetiniyorsunuz; bu yetmez. Bu Hükümet gerçekleri görmüyor, duymuyor; bu olaylar karşısında, 
Hükümeti, ciddî bir şekilde, mutlaka uyarmalısınız. 

BAŞKAN- Sayın Hatinoğlu, 4 dakikanız var efendim; sadece, 4 dakika Sayın Hatinoğlu... 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla)- Sayın milletvekilleri, Odalar Birliği Başkanı ve 

Özer Çiller bile, bu Hükümette, Sayın Cumhurbaşkanından daha fazla yetkilidir. Odalar Birliği 
Başkanı, Irak'a, Suriye'ye bakan olmadan gidiyor; devletin televizyonuyla gidiyor... 
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HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon)-Sayın Cumhurbaşkanı, Özer Çiller'e mi vermiş yetkileri

ni? Özer Çiller mi kullanmış?!. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla)- Değerli arkadaşlar, bizi odalar mı idare ediyor!.. Bu 

Hükümetin itibarını düşünmüyorsanız, devletimizin ve Meclisimizin de mi itibarı yok...Nasıl gi
der?!. Bugün Odalar Birliği gider, yarın, Ziraat Odaları, öbür gün Tabip Odaları...Türkiye'yi oda
lar idare etmez!.. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon)- Kim?!. Kim?!. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla)- Eğer, Sayın Cumhurbaşkanı yetkilerini kullanmaya-

caksa, o zaman, halka verdiği sözlerin hangi yetkiyle takipçisi olacığını da açıklamalıdır. 
Bugün, 12 milyon nüfusa sahip olan güzel İstanbul, bu Hükümet ve üyelerinin beceriksizliği 

nedeniyle, kirli hava karşısında ölüme terk edilmiştir. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkış
lar) Sayın Cumhurbaşkanım, buna da mı seyirci kalacaksınız? İstanbul için ve diğer kirlenen şehir
ler için tedbiriniz nedir; Erzurum için, Bursa için, Eskişehir için ne düşünüyorsunuz? 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon)-Hiçbir şey... 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla)- Değerli arkadaşlar, bütçe üzerinde konuşuyoruz. 

Devletin bütçesi dedik; çünkü, devletin başkanı diye söze başladım. Bu nedenle, diyorum ki, bu
gün, telefon, elektrik ve su borcunu biraz geciktiren vatandaşın elektriği, suyu ve telefonu hemen 
kesiliyor da, Başbakanın eşinin şantiyesinde kaçak kullanılan elektrik niye kesilmiyor?!. 

TURHAN TAYAN (Bursa)-Nereden biliyorsun?.. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla)- Köylü, kışlık yağ, un, şeker ve çayım alamazken, 

Bosna-Hersek'teki askerlerimizin maaşları ödenmezken, Sayın Çiller Ailesi, yurt içinde ve yurt dı
şında servetlerine servet katmakla meşguldür. 

Sayın Cumhurbaşkanı 1995 bütçesi için "yatırım fukarası bütçedir" diye ifade etti. Yatırım fu
karası bütçe getirdiniz. (DYP sıralarından gürültüler) 

TURHAN TAYAN (Bursa)-Her tarafı çamura boğdunuz... 
_ AHMET SAYIN (Burdur)-Boğulacaksın, boğulacak... 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla)- Değerli arkadaşlar, Hükümet, her gün televizyonlar
da, köylülere film seyrettiriyor; sağırlara konferans veriyorsunuz; yaptığımz hiçbir şey yok, millet
le âdeta alay ediyorsunuz. Bakınız, Başbakan, kendi serveti için devamlı toplama ve çarpma yapı
yor, dört işlem yapmıyor; yani, sadece servetinde toplama ve çarpma yapmakla kendi serveti gayet 
iyi bir duruma gelmekte. Başbakanın bütçesi düzeliyor; ama, milletin ve devletin bütçesi düzelmi-
yor... Niye düzelmiyor?!. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakana biraz da bölme ile çıkarma
yı öğretse çok iyi olacak. 

ABDURREZZAK YAVUZ (Şanlıurfa)- Siz, Başbakanı mı yoksa Cumhurbaşkanını mı tartı
şıyorsunuz!.. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla)- Değerli arkadaşlar, bu Hükümetin kötü yönetimin
den... . 

BAŞKAN- Sayın Hatinoğlu, bir dakikanız kaldı; toparlar mısınız lütfen... 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla)- Sayın Başkan, geçmişteki bütçeleri de dinledik. Siz, 

niye bana o kadar müdahale ediyorsunuz?.. Tam 1 dakikamı siz yediniz. 
BAŞKAN- Sayın Hatinoğlu...(DYP sıralarından gürültüler) 
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SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla)- Bu kötü yönetimden dolayı, halk, bu Hükümetten 

çoktan ümidini kesmiştir. Şimdi görüyoruz ki, çok geç de olsa, Sayın Cumhurbaşkanı, aynı nokta
ya ve gerçeklere gelmiş, diyor ki: "Artık ülke iyi idare edilmiyor" Evet, bunu Cumhurbaşkanımız 
söylüyor. 

AHMET SAYIN (Burdur)-O zaman, seri de sevin» 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon)- Bir daha oku, bir daha... 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla)- "Ülkeyi daha iyi idare etmek lazım" diyor, "bu Hü
kümet bu işi beceremiyor"... O zaman, ne yapmak lazım... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Sayın Hatinoğlu, size 1 dakika daha süre veriyorum; başka sürem yok; lütfen... 5 
tane bütçemiz var görüşeceğimiz... Lütfen... 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla)- Sayın Cumhurbaşkanı, aynı demecinde "ülkenin da
ha iyi idare edilmesi için komplekse kapılmadan, daha iyisini aramaya mecburuz" diyor. 

Şimdi, 55 gündür Bakanlar Kurulunu toplayamayan mevcut Hükümetin temsilcilerine sesleni
yorum: Cumhurbaşkanının işaret ettiği bu gerçeği siz de görün. Demokrasilerde, daha iyi bir yöne
timi işbaşına getirmenin yolu seçimdir. Koltuğunuzu korumak için seçime direnmeyin, bir an önce 
erken seçime gidin, ülkeyi, -Cumhurbaşkanın da dediği gibi- bu kötü yönetimden kurtarmak hepi
mizin görevidir. Onun için, seçime gidelim; korkmayın... Bugüne kadar kaybettiğimiz günleri geri 
istiyoruz; siz bu işi götüremiyorsunuz. 

Değerli arkadaşlar, bundan sonra, Cumhurbaşkanımızın da bu konulara seyirci kalmayacağı
nı ümit ederek hepinize saygılar sunuyorum. ' 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Sayın Hatinoğlu, teşekkür ediyorum. 
Y. FEVZİ ARICI (İçel)- Sayın Başkan, bir konuya değinmek istiyorum. 
BAŞKAN- Sayın Arıcı, yerinizden; buyurun efendim. 
Y. FEVZİ ARICI (İçel)- Sayın Başkan, biz Sayın Hatinoğlu'nu severiz, aracılığınızla kendisi

ne bir sual sormak istiyorum. 
BAŞKAN- Efendim, böyle bir yöntemimiz yok. Böyle bir yöntemimiz yok Sayın Arıcı... 

Y. FEVZİ ARICI (İçel)- Sayın Başkan, Sayın Hatinoğlu, 1979 yılında Demirci Hükümetleri 
döneminde, Sayın Demirel'in ilk Genel Müdür ettiği kişilerdendir. Vefa borcu bu mudur? 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Senin beceriksiz Hükümetine diyorum ben. 

BAŞKAN- Efendim, böyle bir yöntemimiz yok... Sayın Arıcı, böyle bir usulümüz yok efen
dim. 

Sayın Arıcı, maksat hâsıl olmuştur; oturun lütfen. 
FERİDUN PEHLİVAN (Bursa)- Türkiye Cumhuriyetinin genel müdürüdür, Demirel'in de-

ğü... 
BAŞKAN- Değerli milletvekilleri, Sayın Hatinoğlu, Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerinde gö

rüşlerini belirttiler; görüşmelere devam ediyoruz. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın İnönü; buyurun.. 
Sayın İnönü bir dakikanızı rica edebilir miyim. 
Sayın Korkmazcan, buyurun efendim; yalnız, sayın hatip ayakta. 
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HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Bizim sözcümüzün konuşması üzerine itirazda bulunan 

Doğru Yol Partili bir arkadaşımız, Hatinoğlu için, Sayın Demirel'in genel müdürü olduğunu ve 
kendisinin vefa göstermediğini ifade ettiler. Devletin kamu görevlileri hiçbir zaman şu veya bu ki
şinin görevlisi olmaz... 

BAŞKAN- Devletin görevlisidir. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Türkiye Cumhuriyetinin genel müdürlüğünü yapmıştır. 

Zabıtlara geçmesi bakımından açıklama yapma ihtiyacı hissettim. 

ÎBRAHÎM GÜRDAL (Bursa)- Yeter, yeter!.. Hatip çıkmış, hâlâ konuşuyorsun; ayıp, Hasan 
Korkmazcan!.. < 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Siz Tansu Çiller'in milletvekili oldunuz; vefa gösterdi
niz mi? 

BAŞKAN-Sayın inönü, kusura bakmayın efendim, sizi beklettim. 

Buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA ERDAL İNÖNÜ (İzmir)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1995 
Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının Cumhurbaşkanlığı bölümü üzerinde, Sosyaldemokrat Halkçı 
Partinin görüşlerini sunmak için söz aldım; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, cumhurbaşkanı, devletin başı olduğu için, Türkiye Cumhuriyetini ve 
Türk Milletinin birliğini temsil ettiği için, Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerinde konuşulduğunda, is
ter istemez, devletimizin şekli, demokrasimizin yapısı; sürekliliği, yakın tarihte gördüğümüz geliş
meler gibi konular insanın aklına geliyor. 

Türkiye Cumhuriyeti bugün 71 yaşında. Bu, az bir süre değildir. Bu süre içerisinde, bir düşü
nürsek, etrafımızda, yakınımızda ve Avrupa'da birçok devlet kuruldu, sonra dağıldı; bağımsızlığı
nı kaybetti, tekrar buldu; toprak bütünlüğünü kaybetti, toprakları büyüdü, tekrar küçüldü; yönetim 
şekilleri krallıktan cumhuriyete, oradan demokrasiye geçti, bazen de tersi oldu ve hatta, bu 71 yıl 
içerisinde imparatorluklar dağıldı; ama, Türkiye Cumhuriyeti, bütün bu süre içerisinde bağımsızlı
ğını, toprak bütünlüğünü, cumhuriyetinin üniter temel yapısını, Atatürk ilkelerini ve O'nun kurdu
ğu yapıyı koruyarak, bu yapı içerisinde, her gün, her yıl, daha demokratik bir yapıya doğru, daha 
büyük katılımcı bir yapıya doğru evrim geçirdi. 

Bu süre içerisinde, Büyük Atatürk'ten başlayarak, birçok cumhurbaşkanı bu yüce makamda 
görev yaptılar. Cumhurbaşkanlığı makamı, Anayasada yapılan değişikliklerle şekil değiştirmekle 
beraber, cumhuriyetin varlığını ve sürekliliğini korumadaki önde gelen yerini hep muhafaza etti. 

Özellikle, çok partili hayata geçildikten sonra, cumhurbaşkanının görevleri, partilere karşı ta
rafsızlığı, demokrasi mücadelesindeki yeri sorun olarak karşımıza çıktı. Hatta, bir Cumhurbaşkanı, 
bir askerî ihtilal sonunda görevinden alındı; fakat, çok dikkate değer ki, sonradan, bu Cumhurbaş
kanı (rahmetli Celal Bayar) demokratik düzen için de çok saygın yerini tekrar aldı.(DYP ve ANAP 
sıralarından alkışlar) 3 askerî müdahale geçirdikten sonra ve bütün bu müdahalelere rağmen, cum
huriyetin temel yapısı bozulmadı, hatta daha güçlendi. 

Şimdi, bu sürekliliğin sağlanmasında esas etken nedir diye düşündüğümüzde, hemen karşımı
za, haklı olarak, Büyük Atatürk'ün anıları ve ilkeleri geliyor. Büyük Atatürk, en önemli, birleştiri
ci, koruyucu rolünü, kendisini kaybettiğimizden ellialtı yıl sonra dahi oynamaya devam ediyor. Bu 
kadar zaman sonra da bize önderlik eden, koruyuculuk yapan bu Büyük Önderi bir kez daha rah
metle anıyorum; aynı şekilde, ondan sonra görev yapan Cumhurbaşkanlanmızı da rahmetle, min
netle, saygıyla anıyorum. 
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Sayın milletvekilleri, cumhuriyetimiz 71 yaşında; ama, demokrasimiz daha genç. Gerçi, 

1945'ten beri; yani, elli yıl önce çok partili rejime geçtiğimizi söyleyebiliriz; ama, aradaki müda-
haleler* özellikle 12 Eylül 1980 müdahalesinden sonra partilerin kapatılmış olması ve üç yıla yakın 
bir süre demokrasi olmaması, demokrasiye ara verilmiş olması, demokrasimizin yaşını ister iste
mez küçülttü; demokrasimizin temel kurumlarına da, yeni baştan, toplum içinde kendi yerlerine 
sahip çıkma sürecini getirdi. Bu süreci hâlâ yaşıyoruz, partilerde yaşıyoruz, hâlâ üzerinde tam an
laşamadığımız Seçim Yasasında yaşıyoruz, bakanlıklarda, seçilmiş siyasetçilerle bürokrasi arasın
daki ilişkilerde yaşıyoruz, basının, şimdiki adıyla medyanın, siyasetçilere ve genellikle siyasete 
yaklaşımında yaşıyoruz; geçen on yıl içinde de Cumhurbaşkanlığı makamında yaşadık. 

Sayın Demirel'in iki yılı daha dolmamış Cumhurbaşkanlığı sırasında, bu makamla ilgili artık 
bir tartışma yapılmamakta olması, demokrasimiz için, hepimiz için büyük bir kazançtır, büyük bir 
mutluluktur. (DYP sıralarından alkışlar) Gerçi, bizim Parti olarak, 1982 Anayasasını değiştirme is
teğimiz devam ediyor. Partimizin görüşü, bu Anayasanın cumhurbaşkanlarına verdiği birtakım ata
ma yetkilerinin, bir parlamenter sistemdeki cumhurbaşkanının görevlerine uymadığı şeklindedir. 
Dolayısıyla, bu yetkinin azaltılması görüşündeyiz; ancak, şimdiki Anayasa çerçevesi içinde de Sa
yın Demirel'in gerek seçilme şekli, gerek iki yıllık Cumhurbaşkanlığı sırasında tarafsızlığını dik
katle koruması ve Anayasada gösterilen görevlerini yürütürken, özellikle koordinasyon görevini 
yaparken Anayasanın gösterdiği kurallara titizlikle bağlı kalması sayesinde, artık, Cumhurbaşkan
lığı makamı üzerinde, partiler arasında bir tartışma yapılmıyor. 

Bütçenin Plan ve Bütçe Komisyonundaki müzakeleri sırasında da, bütün partilere mensup mil
letvekilleri bu nokta üzerinde durdular; hep beraber durdular. Bunu tekrar ediyorum; demokrasimiz 
için büyük bir kazanım sayıyorum, hem bugünkü sorunlarımıza çare bulma açısından hem de ge
lecek için sağlam bir geleneği kurma açısından büyük bir kazançtır. 

1982 Anayasası, bir taraftan, Bakanlar Kurulunun, siyasetin yürütülmesinden başlıca sorumlu 
olduğunu söylüyor, bakanların Başbakana karşı sorumlu olduğunu söyleyerek aslında esas sorum
luluğu Başbakana yüklüyor; Cumhurbaşkanının tek başına yapabileceği işler dışında, imzaladığı 
kararlardan Başbakan ve ilgili bakanların sorumlu olduğunu söyleyerek Cumhurbaşkanının sorum
suzluğunu saptıyor; ama, öte yandan, Cumhurbaşkanına birtakım önemli atama yetkileri veriyor; 
bunlarla birlikte yasaları bir defa Meclise geri gönderme gibi birtakım başka yetkiler de veriyor. 
Bu durum, sistem açısından, bazı karışıklıklara kolaylıkla yol açabilir; Cumhurbaşkanlığı ile hükü
met arasında yetki karmaşasına yol açabilir. Nitekim geçen dönemde bunu yaşadık. 

Bir başka karışıklıkda dünyadaki durumdan geliyor. Başka ülkelerin bazılarında, hatta birço
ğunda, devlet başkanı, hükümet başkanı kadar, hatta bazen ondan daha fazla yetkili. O zaman, mil
letlerarası toplantılarda devlet başkanları bir araya geldiği zaman bazıları tam yetkili bazıları tam 
yetkili değil; bu da bir karışıklık ortaya çıkarıyor. Ama, bütün bunlar artık aşılmıştır. Sayın Demi-
rel, gittiği devletlerarası toplantılarda, Hükümetin bir bakanını her zaman yanında bulunduruyor, 
böylece de, hükümet politikasından ayrı bir görünüm vermiyor. O bakımdan, uyum sağlanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, özellikle, yeni bağımsızlığına kavuşan Orta Asya ya da Balkan ülkeleri
nin bizimle olan ilişkilerinde, bu ilişkilerin gelişmesinde Sayın Cumhurbaşkanının ziyaretleri ve 
yaptığı temaslar önemli rol oynamaktadır; bunu görüyoruz. Bu rolün çok faydalı olduğu da açıktır. 
Aynı zamanda, bu rolün Hükümetin politikasıyla sıkı bir işbirliği ve uyum içinde sürdürülmesi de 
başarı için şarttır. 

Sayın Demirel, ülkenin ekonomik kalkınması ve her alanda gelişmesi aşamalarını yakından iz
lediği için, yurdun dört tarafındaki temel atma ya da hizmete açma gibi etkinliklere katılıyor, o top
lantıların değerini artırıyor, insanlarımızın şevkini artırıyor; konuşmalanyla da, sağlıklı gelişme 
yollarını gösteriyor. Bunlar, kuşkusuz, sadece takdir edilecek etkinliklerdir. 
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Bazen, basında, Sayın Demirel'e, bu kadar çok yerde konuşma yapması dolayısıyla eleştiriler 

yöneltildiğini görüyorum; ama, sanıyorum ki, bu eleştiriler, daha ziyade bu konuşmaları veriş şek
linden dolayı TRT'ye, televizyona yöneltilmelidir. Sayın Cumhurbaşkanının, yurdun bir yerinde 
yapılan bir toplantıda konuşması, rahatlıkla fikirlerini söylemesi, o toplantıda bulunan vatandaşla
rı, muhakkak ki, çok onurlandırır, muhakkak ki, çok hoşlarına gider; çünkü, vatandaşların bir cum
hurbaşkanını her zaman yakından görmeleri, onun fikirlerini duymaları kolay değildir. Orada bu
lunan insanlar, Cumhurbaşkanını dinlemekten zevk duyarlar. (DYP sıralanndan alkışlar) Ama, 
TRT, bunu her gün gösterdiği zaman, başka bir durum ortaya çıkıyor. (ANAP sıralanndan alkışlar) 
O zaman, evlerinde oturan insanlar, her gün bu konuşmalan duymuş oluyorlar. Bu da, tabiî, halkın 
ilgisini canlı tutmak açısından, doğru bir şey değil. O bakımdan, benim önerim, TRT'nin buna dik
kat etmesi; yani, orada bulunan insanlarla, evlerindeki insanların -aradaki farkı görerek- ilgisini hep 
canlı tutacak bir şekil bulması. Bu, mümkündür; başka ülkelerdeki televizyonlar bunu yapıyorlar. 

Sayın milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı makamının, bugün, genç demokrasimizde, tartışılma
yan bir noktaya gelmiş olması başarısını sağladık; hep birlikte sağladık; ancak, demokrasimizin 
başka önemli güncel sorunları henüz çözülmedi. Ayrılıkçı terörü etkisiz hale getirmek için özve
riyle uğraş veren güvenlik güçlerimizin maneviyatını yüksek tutarken, bu mücadelenin hukuk dev
leti kuralları içinde yürütülmesini gözetmek, bir taraftan da, demokrasimizin kabul ettiğimiz eksik
lerini gidermek için gerekli demokratik tartışma ortamını korumak ve bu sayede gerekli anayasal 
ve yasal değişiklikleri en uygun şekliyle Büyük Millet Meclisinde gerçekleştirmek gerekmektedir. 

Bugün için -ekonomide istikrarlı bir büyüme sağlamakla birlikte- herhalde en önemli sorunla
rımız bunlardır. Bu sorunları çözmek, çok dengeli, kararlı ve soğukkanlı davranıştan gerektiriyor. 
Bu davranışlara yol gösterecek, onları destekleyecek konuşmaları da, Sayın Cumhurbaşkanının 
yaptığını görmekten mutlu olduğumu belirtmek isterim ve sonuç alıncaya kadar bu konuşmalara 
devam etmesini diliyorum. 

Sayın milletvekilleri, geçen sene de değindiğim bir noktaya tekrar değinerek, bu kısa maru
zatıma son vereceğim, tster parlamenter sistemde olsun ister başkanlık sisteminde olsun, her sis
temde, devlet başkanlarının, o ülkenin sanat ve bilim hayatına özel bir ... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Buyurun, devam edin. 
ERDAL INÖNÜ(Devamla)- ...ilgi göstermeleri, bu alanlardaki etkinlikleri desteklemeleri, ta

rihten gelen ve iyice yerleşmiş bir gelenektir. Sürekli yeni atılımlar yapma durumunda olan Cum
huriyetimizin, özellikle bu desteğe ihtiyacı vardır. Sayın Demirel'in, geçen yıl içinde, Ankara'da ve 
İstanbul'da zaman zaman konserlere, tiyatro, bale ve opera gibi temsillere gittiğini duymaktan çok 
mutlu oldum, sanatçılar ve sanatımız hesabına sevindim. 

Ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanı, birçok yerde, üniversitelerin açılışlarına da onur verdi; bilim
sel çalışmaları desteklemek için araştırma kuruluşlarımızı da ziyaret etmesini, bazı yabancı ülkele
re giderken yanına bazı tanınmış bilim adamlarımızı, örneğin Bilimler Akademisi üyelerinden ba
zılarını almasını ya da onlarla zaman zaman bir araya gelmesini önermek istiyorum. İnanınız ki, 
Türkiye'de bilimsel çalışmaların düzeyini yükseltmek ve bazı önemli eksiklikleri tamamlamak için 
bu ilgi çok önemli bir katkı doğuracaktır; çünkü, bilimsel buluşlarını bugün hayranlıkla izlediğimiz 
ülkelerin geçmişinde, ilerlemeler hep böyle sağlanmıştır. Akademiler, her zaman, devlet başkanla
rının himayesinde gelişmişler ve yaratıcı kuruluşlar haline gelmişlerdir. 

Bir cümle de bütçenin büyüklüğü için söyleyeyim: Cumhurbaşkanlığı bütçesi, Plan ve Bütçe 
Komisyonunda eklenen 200 milyar ile birlikte, toplam 643,9 milyar Türk Lirası olarak bağlanmış
tır. Bu miktarın gerekli olduğuna inandığımızı ve bütçenin lehinde oy kullanacağımızı belirtiyorum. 
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Sayın Cumhurbaşkanına ve çalışma arkadaşlarına yeni başarılar dileyerek, bütçenin ülkemize 

hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, saygılar sunuyorum.(SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN- Sayın İnönü, teşekkür ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, kişisel söz talebinde bulunan sayın arkadaşımızı davet edeceğim; an
cak, evvelce yaptığım bir ricamı tekrarlamak istiyorum. Daha önce, Genel Kurul salonunda -bu te
lefonun adı, unvanı, modeli ve markası ne olursa olsun- telefonla görüşmek İçtüzüğe aykırıdır şek
linde uyarıda bulunmuştum. Şimdi, ben, kimin konuştuğunu ismen ifade edecek değilim; ancak, bir 
kere daha rica ediyorum, burada, cep telofonuyla görüşme yapmak uygun değildir. 

Teşekkür ediyorum. 

FEYZİ İŞBAŞARAN (İstanbul)-Sayın Başkan, kim konuşuyor?.. 

BAŞKAN- Efendim, müsaade buyurun; onu, ben ifade ettim... 

FEYZİ İŞBAŞARAN (İstanbul)- Ama, televizyondan izleniyor; kimin konuştuğunu söyleyin. 

BAŞKAN-Efendim, gerekseydi ben söylerdim... 

FEYZİ İŞBAŞARAN (İstanbul)- Ama, bütün Meclis töhmet altında kaldı. 
BAŞKAN- Efendim, kalkarsınız "üstüm başım kara çalı" diye, ellerinizi kaldırır gösterirsiniz, 

sizde olmadığı anlaşılır. 

Sayın Şahin, buyurun efendim. . 
Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerinde ve lehte; yani, "Cumhurbaşkanlığı bütçesiyle ilgili olarak" 

anlamında, üzerinde diyorum. 
Cumhurbaşkanlığı bütçesiyle alakalı olarak ve bütçenin lehinde size söz veriyorum. 

Buyurun efendim, süreniz başlamıştır. 
SEYFİ ŞAHİN (Kayseri)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhurbaşkanlığı, bir devle

ti temsil ettiği için çok önemli bir makam ve görüşmeleri de devletimizin risk altında olduğu bir 
döneme rastlamış bulunuyor. 

Cumhurbaşkanlığı, yasama, yürütme ve yargı sıfatlarını üzerinde taşıyan bir makamdır. Dev
letimizin, milletiyle bölünmez bütünlüğünü temin edebilmek için yapılan çalışmalar, yapılan ye
minler, sık sık, gerek Parlamentoda ve gerekse Parlamento dışında, maalesef, ihlal edilmektedir. 
Devletin bütünlüğü, tek başına Cumhurbaşkanlığı tarafından temsil edildiği için, bu, çok önemli bir 
konudur. 

Dünyada, milletler arasında bir mücadele vardır. Milletler devletlerini kurar ve bu devletler, 
başka bir devletin -milletlerarası hukuka göre- içişlerine hiçbir zaman karışmaz; ama, son zaman
larda, özellikle Batılı bazı kuruluşların, parlamenterlerin ve devletlerin, Türk Devletinin içişlerine 
müdahale eder tarzda, Türk yargı sistemini yargılar tarzda girişimlerde bulunması bizleri üzmekte
dir. Tabiî, bunların korunması da, daha çok Cumhurbaşkanlığı makamına aittir. 

Özellikle Türkiye Cumhuriyeti Devletini kuran Türk Milleti bir bütündür. Şimdi onu parçala
yıp mozaik haline getirmek istiyorlar; ama, maalmemnuniyye bir bütündür ve birçok kabileden 
meydana .gelmiştir. Bu bütünü paramparça edip, Osmanlı Devletini nasıl Doğu Avrupa'dan attılar-
sa, Türkiye'yi de Anadolu'dan atmak fitnesinin bir parçası olarak, Türk Devletini bölmeye, parça
lamaya, mozaik gibi göstermeye çalışmaktadırlar. Türk Devletini, İstiklâl Savaşından sonra kuran
lar; Türk Milletinin bütün parçalarıyla birlikte, doğulusuyla batılısıyla, üniter yapıda kurmuşlardır. 

Bu bakımdan; son zamanlarda, özellikle, maalesef, Parlamentoda grubu olan dört parti tarafın
dan gündeme getirilen, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve yerel parlamentoların kurulması, 
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Kürt kimliğinin tanınması veya kültürel haklarının verilmesi, Türk Milleti için büyük bir fitnedir, 
büyük bir katliama hazırlıktır. Türk Devletinin üniter yapısını bozacak her hareket, Türkiye'yi kı
tale sürükler ve memleketimizi çok büyük felaketlere hazırlar. 

Bu bakımdan, toplumu mozaik haline getirmek, Kürt kimliğinin veya kültürel haklarının ve
rilmesi tarzındaki her türlü faaliyetler, aslında, Anayasamız ve kanunlarımız tarafından yasaklan
mıştır; ama, ne hikmetse, bir gevşekliktir gitmekte ve sadece bir DEP'in kapatılmasıyla bu işlerin 
önüne geçilmiş gibi görünmektedir. Bugün, maalesef, bazı medya mensuplarının, bazı konuşmacı
ların, bazı parlamenterlerin, orada burada, ağzından çıkan kelimeleri duymadan, Türk Devletini 
tehdit etmesi, bizleri üzmektedir. 

Değerli milletvekilleri, Türk Devletinin dış tehlikelere karşı korunması tabiî önemlidir. Çün
kü, devletimiz bir yangın içerisindedir. Çevremizde gerek Kıbrıs meselesi gerek Bosna-Hersek ge
rekse Kafkasya meselesi ve gerekse Türkiye'nin içerisindeki PKK hareketleri bir yangının göster
gesidir. İsrail-Arap anlaşmasının, belki, güneyimizde yeni bir sulh yolunu açması güzeldir; ama, di
ğer bölgelerimizdeki ve çevremizdeki yangını durdurmanın bir yolu olmalıdır. Türkiye'yi, Türk 
Devletini, Türk kültürünü, Türk tarihini çok yakından ilgilendirdiği için, Türk Devleti, bilhassa bu 
konularda çok aktif politika izlemeli ve çevresindeki yangının söndürülme konusunu, milletlerara
sı hukuka uyma ve milletlerin iç işlerine kanşmama prensibine göre halletmelidir. 

Bunun dışında, bugünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın, özellikle İstanbul zirvesini tertip etme
si ve Türk cumhuriyetlerinin cumhurbaşkanlarını çağırması, gerçekten, Türkiye için çok güzel bir 
gelişmedir; bu bakımdan, kendisini tebrik ederiz, Türk Milleti adına teşekkür ederiz. Ayrıca, geçen 
yıl Antalya'da, bu yıl da İzmir'de toplanan ve Türk Milleti için çok önemli olan, bin yıldan beri ilk 
defa yapılan Türk Kurultaylarını himaye etmesini ve onu geliştirmesini de teşekkürle karşılıyoruz. 

Bugün, İslam Zirvesi Konferansı toplanmış durumda, İslam zirvesine Cumhurbaşkanımız git
ti. İnşallah, bu İslam zirvesinde, bizi yakından ilgilendiren Bosna-Hersek ve Çeçenistari meselele
ri gündeme getirilir ve belki Türkiye, daha güzel bir sonuca gidebilir. 

Değerli milletvekileri, bunun dışında bahsedeceğimiz bir konu da, Cumhurbaşkanlığı maka
mının korunmasıyla ilgilidir. Mademki devletimiz bir bütündür, korunmalıdır; o halde, onun ma
kamı da korunmalıdır. Geçmiş dönemde, rahmetli Turgut Özal zamanından beri, özellikle medya 
tarafından meydana getirilen bir alışkanlık var. Her iki Cumhurbaşkanımız da Başbakanlık yaptık
ları için, medyada sık sık nüktelere sebep olur ve tenkit edilirdi. Bu tenkitler, Cumhurbaşkanı ol
duktan sonra da maalesef kesilmemi ştir. Çeşitli sebepler bahane edilerek, karikatürlerle, yazılarla 
ve çeşitli medya fonksiyonlarıyla, şaka yollu da olsa tenkit edilmektedir. Bu konunun da üzerinde 
durulması ve Cumhurbaşkanlığı makamının korunması için gerekli tedbirlerin alınmasında yarar 
vardır. 

Cumhurbaşkanlığının bugünkü bütçesi, aslında yetersizdir; ama, basına yansıdığı kadarıyla, 
Cumhurbaşkanımızın, bu bütçeyi uygun ve olumlu karşıladığı gibi bir intiba gündeme gelmektedir. 
Aslında yetersizdir; çünkü, devletimizi tehdit eden çok önemli problemlerin olduğu bir dönemde, 
Cumhurbaşkanlığı makamının, daha da büyük bir bütçeyle temsil edilmesinde fayda vardır; ama, 
ne yazık ki, bütçenin geneli üzerindeki konuşmalardan da anladığımız kadarıyla, maalesef, Türki
ye bütçesi, sadece cari harcamalar, memur maaşları, borç ve faiz ödemeleriyle doldurulmuştur. İn
şallah, ileride cebrî tasarruflara ve hızlı üretime geçmeyi sağlayacak yeni tedbirler alınarak bütçe
lerimiz düzelir ve Cumhurbaşkanlığı da bu şekilde daha iyi korunmuş olur. Cumhurbaşkanının ge
rek şahsı ve devleti temsil açısından gerekse milletlerarası bazı önemli meselelerin halli konusun
da, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığın özel bütçelerinin çok daha kabarık olması, bugünler için 
çok önemlidir. 
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Bütün bu duygularla, Cumhurbaşkanlığı bütçesinin, memleketimize ve milletimize hayırlı ol

masını diler, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN-Sayın Şahin, bir dakikanızı rica edeyim... 
Sayın Şahin, konuşmanız için teşekkür ediyorum. 

Konuşmanızın bir yerinde, takip edebildiğim kadarıyla, Parlamentonun dört grubu tarafından 
getirilen, yerel yönetimlerin güçlendirilmesiyle ilgili çalışmayı "fitne" olarak nitelendirdiniz. Zan
nediyorum, kastımzı aşan bir ifadedir. Hiçbir parti grubumuzun fitneye hizmet etmeyeceğini siz de 
bilirsiniz. Bu hususu tavzih eder misiniz efendim. 

SEYFİ ŞAHİN (Devamla)- Değerli Başkanım, bu konuda açıklama yapayım: Şahsım ve par
tim adına, "fitne" kelimesi belki kastımı aşan bir kelime oldu; o konuda düzeltme yapıyorum; ama, 
partilerimizin, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi konusunda hassas olmalannı biz özellikle bekler 
ve umarız. Çünkü, bu konu, Türk Devletinin üniter yapısıyla ilgili bir konudur. Bu konuyu da böy
lece açıklamış bulunuyorum. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Şahin. 

Devlet Bakanı Sayın Erek, buyurun. 

Sayın Erek, izninizle, takdir sizin olmakla beraber, kısa konuşmak gerek diye düşünüyorum. 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat)- Sayın Başkanım, çok değerli milletvekili ar

kadaşlarım, ekranları başında bizi izleyen değerli vatandaşlarım; sözlerime başlamadan evvel, siz
leri sevgi ve saygılarla selamlıyorum. 

Cumhuriyet Hükümetinin üyesi olarak, Cumhurbaşkanlığımızın bütçesinde konuşmanın bizim 
için çok şerefli, gurur verici bir görev olduğunu, sözlerimin başında hemen ifade etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarımızı hep beraber dinledik. Şüphesiz ki, konuşulan bütçenin önemi ve ma
hiyeti itibariyle bu çerçeve içinde bir cevap vermeyi ihtiyar edeceğim. Çünkü, Cumhurbaşkanlığı 
bütçesinin görüşüldüğü böyle bir ortamda, meseleyi, yanlış yerlere veya konuyla ilgisi olmayan 
mahallere saptırarak, polemiğin de bize göre fevkalade uygun olmayan cinslerine girmeyi ve hiç
bir zaman hazzetmediğimiz, uygun görmediğimiz, tasvip etmediğimiz, gönül olarak bu Meclisin 
mehabetini korumaya itina gösterdiğimiz bir ortamda, yanlış bir mecraya -arkadaşlarım tahrik et
seler dahi- girmemeye gayret göstereceğim ve çok kısa cevap vermekle yetineceğim. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon)-Zamanında siz çok yaptınız. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Zamanında çok yaptınız, rahmetliye çok şeyler yaptı
nız. 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa)- Rahmetli buraya geldiği zaman ayağa bile kalkmadınız. Ne
ler yaptınız neler... 

BAŞKAN-Sayın Hatinoğlu... Sayın Pehlivan... 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla)- Şimdi, hemen söyleyeyim, sizin söyledi
ğinizi tercüme edeyim; zamanında yapılmış olması, o, zamanında yapılanların, burada yeniden teş
rihine; yani, açılmasına, yaraların yeniden kanatılmasına meydan verilmemesi lazım. 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa)-Bravo! 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla)- Diğer bir şekilde ifade edeyim; kim, ne

rede, ne zaman, ne yaptıysa, bunu, Cumhurbaşkanlığı bütçesinde değil; bir araştırma getirirsiniz, 
bir soruşturma getirirsiniz, bir genel görüşme getirirsiniz, cumhuriyet tarihinin bütün olaylarını, si-
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yasî renklerini, gelişini, gidişatını, bıkmadan, usanmadan tane tane ele alırız, kesim kesim ele alı
rız; sadece sizin sekiz senelik devreyi de değil, yetmiş yıllık cumhuriyet tarihini tane tane gözler 
önüne sereriz ve biz, orada, kendi yerimizi alırız, herkes kendine düşen savunmayı yapar. 

Benim burada işaret etmek istediğim husus, "sen evvelce şöyle yaptın, ben evvelce böyle yap
tım" hususu değil. Meseleyi bu hale sürüklüyorsunuz, biz de buraya gelince, ister istemez, bir meş
ru müdafaa haline giriyoruz -ki, çok genelde dokunmak mecburiyetindeyim- ondan sonra, maale
sef, ipin ucu kaçıyor ve sen ben davasına giriyor. Sen-ben davasına girince, ne sen ne ben zarar gö
rüyoruz; zararı, Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyetinin istikran ve huzuru görüyor. Be
nim size tebarüz ettirmek istediğim husus bu. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhurbaşkanlığı bütçemizin görüşmelerinde arkadaşlarımızın muhte
lif eleştirileri oldu. Bu eleştirilerin her yönüyle istifade ettiğimiz cihetleri var. Bilhassa, çok değer
li eski genel başkan Sayın İnönü'nün gerek Cumhurbaşkanlığı makamı gerek anayasal haklar ve bu
günkü uygulamalar konusunda, fevkalade bir büyük belagatle ve fevkalade bir büyük gerçeklikle 
sergilediği çok değerli fikirlerine, bir Hükümet üyesi olarak mutlulukla katıldığımı ifade etmek is
tiyorum. 

Diğer arkadaşlarımız, bilhassa, güncel konularla da ilişkili olarak, veto hakkının niye kullanıl
madığı konusunu gündeme getirdiler, müdahalenin çok az olduğunu tebarüz ettirdiler; yani "daha 
çok müdahale et, daha çok karış" gibi bir fikir sergilediler. Tabiî, fikirlerin hepsi bizim için muh
terem de, ileri sürülen fikirler karşısında kanaatlerimizi belirtmek, en azından tabiî bir hakkımız
dır. 

Birkısım arkadaşlarımız, bu vesileyle, özellikle Cumhuriyet Hükümetinin oluşumunu ve Cum
huriyet Hükümetinin, benim de mensubu bulunmakla iftihar ettiğim ve bugün, devlet ve millet hay
rına görev yapmak için, Anayasanın verdiği ilkeler doğrultusunda, güvenoyuyla hareket eden bir 
Hükümetin üyesi olarak, bize, tarizlerini(yönelttiler. Tarizlere de bir diyeceğim yok; ama, bu tariz
lere, çok genel bir çerçevede cevap vermeyi uygun görüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, evvela şunu tespit edelim: Bugün, Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaş
kanlığı ve orada, hakkıyla, şerefiyle, gururuyla bulunan, Anayasaya göre, serbest ve hür iradesiy
le, devlet ve millet görevini gören bugünkü makam ve o makamın sahibi Sayın Süleyman Demi
rci, Cumhurbaşkanlığı makamını, çok enteresan ve istisnai bir biçimde, tarihimizin ve cumhuriyet 
geleneklerimizin hasretle beklediği bir ölçüde, gerçekten ve tam anlamıyla, çekişme ortamından, 
eleştiri ortamından, incitilebilir ortamdan, ademi yasallık ortamından çekip çıkarmış; gerçekten, 
partilerüstü, gerçekten, devleti ve milleti temsil eder bir konuma getirmiştir. (DYP sıralarından al
kışlar) Bu konuma getirmede, bütün partilerimizin, bütün siyasîlerin ve bütün kanatların belirgin 
bir dikkat, itina ve titizlik içinde olduğunu da burada açıkça söylüyorum ve bir hakkı yerine teslim 
etmek istiyorum. Aslında, doğrusu da budur. 

Arkadaşlarımızın "şöyle olması lazım, şu şekilde davranılması lazım, böyle ifade edilmesi ge
rekir" diye, Sayın Cumhurbaşkanımızdan talep ettikleri konuya, ben, yalnız bir tabloyla cevap ve
receğim: 

Değerli milletvekilleri, sevgili Türkiye Cumhuriyetinin çok değerli vatandaşları, ey milletim! 
bugün, Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan Sayın Süleyman Demirci... 

BAŞKAN- Sayın Bakan, İçtüzük gayet açık biliyorsunuz; Genel Kurula hitap buyurun lütfen. 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) - Öyle yapıyorum Sayın Başkanım. Genel 

Kurulun delaletiyle milletime hitap ettim; belki bir yanlış anlama oldu. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) - Zorlamayın Sayın Bakan, zorlamayın!.. 
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DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bugün, Cumhur

başkanımız Sayın Süleyman Demirel, doğumu, doğduğu yer, tahsili, bürokrasi hayatı, siyasî haya
tı, siyasî mücadelesi, demokrasi mücadelesi itibariyle, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir mücade
le ve demokrasi abidesi olarak -bizim kanaatimize göre- layık olduğu şerefli ve gururlu yeri almış
tır. Bu hayat, doğumundan şu ana kadar sergilenen bu tablo, onun birikimi, onun tecrübesi, onun, 
Türkiye Cumhuriyetinin her türlü meselesiyle, zorluğuyla, mücadelesiyle yoğrulmuş tabiatı, çok 
değerli milletvekili arkadaşlarımın tavsiye ve telkin ettiği hususlara en isabetli çözümü, en isabet
li müdahaleyi yapmasını gerektirecektir ve gerektirmektedir. Esasında, bu yaşantı ve bu çizgi, iste
nilen isabetliliği, istenilen birliği ve dirliği, istenilen istikrarı bugüne kadar sergileyegelmiştir; in
şallah, yasal sınırlar içinde, yine sergilemeye devam edecektir. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhurbaşkanlığı bütçesi vesilesiyle bir Hükümet üyesi olarak, sizlere 
her zaman tekrarladığım bir şeyi, affınıza sığınarak bir kere daha söylemek istiyorum: Bakınız, bu
gün içinde bulunduğumuz rejimin ne denli önemli olduğunu, ne denli kıymetli olduğunu lütfen id
raklerimizden uzak tutmayalım. Şüphesiz ki, demokrasimizin eksikleri vardır; şüphesiz ki, bugün, 
Türkiye Cumhuriyetinin ekonomik ve siyasal hayatında, henüz daha katetmesi gereken çok önem
li mesafeler vardır ve üstesinden gelmek istediğimiz, üstesinden gelmek için de canhıraş mücade
le ettiğimiz dağ gibi sorunlarımız vardır, siyasî sorunlarımız vardır, ekonomik sorunlarımız vardır; 
ama, istirham ediyorum ki; ama, haykınyorum ki, Türkiye Cumhuriyetinin istikrarını, Türkiye 
Cumhuriyetinin birliğini ve dirliğini -şartlar ne olursa olsun, hangi düşüncede olursak olalım, han
gi partide olursak olalım, birbirimizi ifna etme, yani yok etme pahasına- zedeleyebilir sözlerden, 
beyanlardan ve deklarasyonlardan, -yalnız siz değil, hepimiz- mümkün olduğu kadar kaçınmamı
zın bir büyük vatanperverlik duygusunun gereği olduğunu ifade etmek istiyoruıh. 

Meşruiyet, hürriyetçi nizam, hür basın; Allah'a bin şükür, her şeyi istediği gibi, Anayasal sı
nırlar içinde ifade eden milletvekillerimiz, gruplarımız, derneklerimiz, vakıflarımız, Anayasamız 
ve kanunlarımız itibariyle daha yapacağımız şeyler olmasına rağmen, daha katedeceğimiz mesafe
lerin bulunmasına rağmen, ekonomik ve siyasî platformda önümüzde büyük mücadeleler bulunma
sına rağmen, içinde bulunduğumuz demokratik şartların, içinde bulunduğumuz istikrarın, içinde 
bulunduğumuz hürriyetçi nizamın kıymetini/böyle ulvî bir bütçede, bir kere daha akıllardan ve 
izanlardan ırak tutulmaması gerektiği kanaatimi ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, çok kıymetli arkadaşlarımın, Dışişleri Bakanlığıyla ilgili, Tarım Bakan
lığıyla ilgili, ekonomiden sorumlu Devlet Bakanlığımızla ilgili, Hazineyle ilgili, enflasyonla ilgili, 
hayat pahalılığıyla ilgili, diğer ekonomik aşamalarla ilgili eleştirilerine, şüphesiz -ki daha dün de 
cevap verildi ve müzakere edildi, tabiî karşılıklı fikirlerle- yarından sonraki bütçelerde de gayet ge
niş olarak değinilecek. Yalnız, hemen şunu söyleyeyim ki, bir arkadaşımızın, bu vesileyle, burada 
olmayan kişilere ta'n eder ve onları suçlar gibi bir söz ve deklarasyon içine girmesini kesinlikle ga
ripsedim. 

Ben, bunların temeline girmiyorum ve bir polemiğe de yol açmıyorum; ama, Yüce Meclis şu
nu bilmelidir: Bakınız, baştan da söyledim, biz, meşru bir Hükümet olarak, Anayasanın ve İçtüzü
ğün verdiği tüm denetim haklarına, sıfırına kadar, sonuna kadar açığız; hiçbir şey gizli kapaklı kal
masın. Ben, burada, Cumhurbaşkanlığı bütçesini bir polemik konusu haline getirmek istemiyorum. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Siz, bunu polemik konusu yapıyorsunuz. 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, ekonomi politika
mızı eleştirebilirsiniz; ama, siz bunu yaptığınız anda, benim şunu söylemeye hakkım var: Bugün, 
Türkiye'nin ekonomik problemleri var, evet; enflasyonda yükseklik var, evet; kalkınmada eksikle
rimiz var; ama, şunu hesap ediniz ve -bu sözü söyleyen değerli parti sözcüsüne hitap ediyorum, ta-

- 6 8 -



T.B.M.M. B : 51 13 .12 .1994 O : 2 
biî, bütün Meclise hitap etmekle birlikte, verdiğim cevap ona ait- şunu unutmayınız ki değerli kar
deşlerim, çok sevgili milletvekilleri; biz, neresinden bakarsanız bakınız, şu anda, üç yıldır iktidar
da olan bir Hükümetiz; bu bir. Biz, neresinden bakarsanız bakınız, Türkiye Cumhuriyetinin kade
rine tek bir milim hâkim olmadan, onbir yıl sonra, bu sorumluluğun ve bu taşın altına elimizi so
kan bir siyasî İktidarız; iki... 

KADÎR RAMAZAN COŞKUN (İstanbul)- Başarılı olamadınız. Üç yılda memleket ne hale 
geldi... Becercmediniz... 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla)- Ben dinledim, siz de beni dinleyin. 
BAŞKAN- Sayın Coşkun, rica ediyorum... 

Sayın Bakan, toparlar misiniz lütfen. 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla)- Bağlayacağım Sayın Başkanım. 
Sayın Başkanım, burada, değerli arkadaşlarımız konuşurken ve bize insafsızca eleştiriler yö

neltirken, biz, gayet rahatlıkla, cevap vereceğimiz duygusuyla dinledik. 
BAŞKAN-Sayın Bakan, iki dakika süreniz kaldı. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)-Yapılan bir şey yok ki eleştirelim. 

BAŞKAN- Sayın Hatinoğlu, rica ediyorum... 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla)- İktidara geldik ve bu üç sene zarfında, Al
lah gani gani rahmet eylesin... 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu)-Ne yaptınız üç senede? 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla)- ...Sayın Özal Hakkın rahmetine kavuştu. 
Bir parti, yeniden bir genel başkan seçti, Başbakan seçti, üst üste iki defa kongre yaptı ve nihayet 
şu anda, birbuçuk yıllık bir Başbakanın sorumluluğu altında ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
güveniyle biz bu İktidarı yürütüyoruz. 

Evet, daha yapacağımız işler var, daha istediğimiz bir aşamaya da gelmedik; ama, bu, akıllar
dan kaybolursa, 300'e yakın milletvekiliyle sekiz yıl dikensiz gül bahçesinde iktidar olmanın ... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla)- ...şartları ihmal edilirse ve eğer üç yıllık, 
artı birbuçuk yıllık bir hükümet devresine, ondört yılın bütün faturası getirilirse ve bu da, bir Ko
alisyon Hükümetinin uzlaşması çerçevesi dahilinde olursa, vicdanlar, izanlar bunu hesaba katma
dan, peşin bir hükümle, belki bir eleştiri hududunu aşıp, çok ağır bir biçimde bize eleştiri yöneltir
lerse, şüphesiz ki, biz de, çok kısa olarak, söylenenin çok kısa bir şekli olarak, böyle bir savunma 
ihtiyacını duyarız. 

• Değerli arkadaşlarım, Sayın Süleyman Demirel'in, devleti ve milleti temsilen, şu anda Cum
hurbaşkanı olması, Türkiye Cumhuriyeti için bir büyük şanstır. Bu şans, birikimin, tecrübenin ve 
Türkiye'nin meseleleriyle yoğrulmuş olmanın verdiği bir büyük hizmet abidesinin, orada, devletin 
ve milletin birliği ve istikrarı yönünde gayret göstermesidir. 

Bu duygular içinde, Yüce Komisyonun yaptığı ilavelerin de fevkalade isabetli olduğunu belir
terek, Cumhurbaşkanlığı bütçesinin, devletimize, milletimize ve Cumhurbaşkanlığı makamına, Sa
yın Cumhurbaşkanımıza hayırlı uğurlu olması dileğiyle, Yüce Meclise sevgilerimi ve saygılarımı 
arz ediyorum. 

Teşekkür ederim. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN- Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 
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SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- İktidarı arıyoruz, hani nerede? 
ÎBRAHÎM GÜRDAL (Bursa)- Sen niye bu kadar rahatsızsın Sayın Hatinoğlu? 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- İktidar gelsin... Karar yetersayısı isteyeceğim. 
URAL KÖKLÜ (Uşak)- Biz İktidar değil miyiz Sayın Hatinoğlu? 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Böyle olmaz, İktidar gelsin. 

BAŞKAN- Sayın Hatinoğlu, lütfen efendim... 
Değerli milletvekilleri, önümüzde dört bütçe daha var ve bunlar görüşülecek. Rica ediyorum... 

Buyurun Sayın Dumankaya. 

Sayın Dumankaya, konumuz, Cumhurbaşkanlığı bütçesi ve siz aleyhinde... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)- Efendim, Cumhurbaşkanlığı bütçesi olduğunu biliyorum; 
ama, Sayın Bakana gösterdiğiniz toleransı bana da gösterin ki, ona cevap vereyim. 

BAŞKAN- Efendim, rica ederim, sizin, Sayın Bakana cevap verme zorunluluğunuz yok. Siz, 
bütçe aleyhinde... 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Sizin böyle müdahale yetkiniz var mı Sayın Başkan? 

BAŞKAN- Efendim, müsaade buyurun... 
H.FECRİ ALPASLAN (Ağrı)- Böyle olmaz ki Sayın Başkan, daha konuşmasına başlamadan, 

ambargo koydunuz. 
BAŞKAN- Müsaade buyurun efendim. 
H.FECRİ ALPASLAN (Ağrı)- Sayın Bakan Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerinde konuşurken, 

hiç ilgisi olmayan şeyler söyledi; ama, ona ikazda bulunma gereğini duymadınız. 

BAŞKAN- Efendim, müsaade buyurun, uyarmak zorundayım. Görüşülecek daha dört bütçe
miz var. 

H.FECRİ ALPASLAN (Ağrı)- Sayın Bakan konuşurken hiç ilgisi olmayan konulara değindi, 
onu neden uyarmadınız; o zaman dört bütçe yok muydu? 

BAŞKAN- Değerli milletvekilleri, bakın, zaman kaybediyoruz... 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon)- Adalet davet ediyorum sizi. 
BAŞKAN- Sayın Özsoy... 

Sayın Dumankaya, buyurun. 
Süreniz 10 dakikadır. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla)- Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; Cumhurbaş

kanlığı bütçesi üzerinde şahsî görüşlerimi Yüce Heyetinize arz edeceğim. Hepinizi saygıyla selam
lıyorum. 

Bugün, 13 Aralık 1994; Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşülüyor. Başbakan, Bakanlar Kurulu sı
rasında yok; Bakanlar Kurulu sırasında bakanlar yok, bomboş; İktidar milletvekilleri burada yok. 
Demek ki, Başbakan kaçaktır, Hükümet kaçaktır, İktidar milletvekilleri kaçaktır... Bu tespiti yap
tıktan sonra sözlerime başlamak istiyorum.(ANAP sıralarından alkışlar) 

URAL KÖKLÜ (Uşak)- Biz iktidar değil miyiz, buradayız işte. 

HALİT DUMANKAYA (Devamla)- Öyle müesseseler vardır ki, bunları polemik konusu yap
mamak gerekir. İşte bunlardan bir tanesi Cumhurbaşkanlığıdır, bir tanesi Genelkurmay Başkanlı
ğıdır, bir tanesi Diyanet İşleri Başkanlığıdır, bir tanesi de yüksek mahkemelerin başkanlıklarıdır. 
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Anavatan Partisi Grubu olarak, burada, Sayın Özal ölünce bir Cumhurbaşkanlığı seçimi yap

tık. Elimdeki şu gazete sütunlarını yetiştirebildiğim kadarıyla okuyacağım. Sayın İnönü burada ko
nuştu, keşke bu konuşmalar içerisinde rahmetli Özal için, Anamuhalefet Partisi Lideri olarak, bir 
tek böyle bir söz söylemiş olsaydı. O da meşru oylarla seçilmişti; Anavatan Partisi ne yaptı; çok 
değerli bir milletvekilini Cumhurbaşkanlığına aday gösterdi ve Anavatan Partisi üyeleri firesiz oy
larını kullandılar; ama, Meclis Sayın Demirel'i Cumhurbaşkanı seçti ve kendisini ilk tebrik eden, 
Anavatan Partisinin Genel Başkanı Sayın Mesut Yılmaz oldu. 

Değerli milletvekilleri, bugün övünüyorsunuz "Cumhurbaşkanlığı tartışılmıyor" diyorsunuz. 
Kim tartışmıyor onu; işte, Anavatan Partisi olarak, Anamuhalefet Partisi olarak o makamı tartışmı
yoruz, tartıştırmıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, Anayasamızın 104 üncü maddesinde Cumhurbaşkanının görev ve yet
kileri genel hatlarıyla belirlenmiştir. Maddenin birinci fıkrası "Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Bu 
sıfatla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, 
Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir" diyor. 

Cumhurbaşkanının yasamayla, yürütmeyle, yargıyla ilgili görevleri vardır. 
Bakınız, bugün o makamı işgal eden Sayın Cumhurbaşkanı neler diyordu, size kısaca arz et

mek istiyorum: "Özal, 'millete canım feda olsun' diyor. Hayır, o, 'Çankaya'ya canım feda olsun' di
yor. Milletle elbirliği yaparak o adamı oradan indirmek boynumun borcu olsun." (Sabah Gazetesi, 
11.10.1989) Bakın, "Cumhurbaşkanı" demiyor, "Sayın Özal" demiyor, "o adam" diyor. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı)-Ayıp etmiş... 
HALİT DUMANKAYA (Devamla)- Demirci, "Cumhurbaşkanı" veya "Sayın Özal" yerine "o 

adam" diye hitap ediyor. 
"O adam, kendi grubunu 'seçime giderim' tehdidiyle baskı altında tutarak, Çankaya'yı ele ge

çirmeye çalışıyor. O, millet kaçağıdır, sandık kaçağıdır," Ey Demirel, sen ne kaçağısın?.. 
BESTAMİ TEKE (Hatay)- Sandığa koydunuz da Demirel gelmedi mi? 
MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN (Balıkesir)- Hiç gerek yok bunlara. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla)- "Cumhurbaşkanlığı olayı 31 Ekimde bitmez, ondan son

ra başlar." (Hürriyet Gazetesi, 11.10.1989). Elbette ondan sonra başlamıştır; Sayın Demirel, Cum
hurbaşkanlığı makamını polemik konusu yapmıştır. 

"100 kişiden 79'u size karşıdır. O halde, Sayın Özal, siz kimin Cumhurbaşkanısınız; parasını 
pul ettiğiniz milletin mi, ürününün parasını ödemediğin çiftçinin mi, traktörüne mazot alamayan 
köylünün mü, siftah etmeden dükkânını kapatan esnafın mı, işsizlikten perişan olan insanların mı, 
yoksa geçim sıkıntısı içinde kıvranan emekli, dul ve yetimin mi?" Tıpkı bugünü tarif ediyor. 

Yine devam ediyor Sayın Demirel: "Millet bu seçimde seyirci kalmayacak" milleti sokağa ça
ğırıyor... "Millet, şimdi, 'eh ne yapalım, bu adam Başbakanlığı beceremedi, bari Cumhurbaşkanı ol
sun' mu diyecek? Bu, gülünç bir şeydir. Eğer millet, hakikaten 'varsın olsun' derse, o zaman işimiz 
zordur. Millet, gaspçıların, zorbaların eline kalacaktır." Millete sesleniyor; "Ey millet, biz o adamı 
tanımıyoruz deyin. Nasıl olsa önümüzde seçim var; senin gücünle, bu adamı oradan indirelim" 

Bakınız, bir Süleyman Demirel bunları söylüyor ve devam ediyor: "Cumhurbaşkanını ANAP 
seçecek; yani, muhalefet yok; yani, kendileri çalıp, kendileri oynayacak. Milletle elbirliği yaparak, 
o adamı oradan indirmem, boynumun borcu olsun." (11 Ekim 1989, Sabah Gazetesi) 

Tabiî, buna gücü yetmedi, onu, oradan indirmeye gücü yetmedi... By-pass etmek için burada 
yedi ay uğraşıldı; ama, Rabbim onu aldı; fakat, kendisi bu yükle orada oturuyor. 

Devam ediyor: "Çankaya sefahat yeri değildir. Oraya, tahta çıkar gibi çıkılmaz..." 
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BESTAMİ TEKE (Hatay)-Bunun bütçeyle ne ilgisi var?! 

HALÎT DUMANKAYA (Devamla)- "Etrafa ulufe dağıtarak Çankaya'ya çıkılmaz. Orası, 
emeklilerin dinlenme yeri değildir" diyor. Evet, Sayın Demirel, emekli olmuş ve şimdi orada din
leniyor. ŞHP'ye de ulufe vererek oraya çıkmıştır... 

İBRAHİM G Ü R D A L (Bursa)- Ayıp, ayıp! Böyle konuşamazsın! (DYP sıralarından gürültü
ler) 

YUSUF PAMUK (İstanbul)- Ne ayıbı, bunların hepsini söylemiş... 

HALİT DUMANKAYA (Devamla)- "Özal, milleti tanımıyor... Milleti tanımayanları da mil
let tanımayacaktır. Kendisini Atatürk ile karşılaştıracak kadar haddini aşıyor. Millet, özal'ı, ana
sından doğduğuna pişman edecektir."diyor. Bakınız, milleti, yine, Özal'a isyana çağırıyor... 

TURHAN TAYAN (Bursa)- Dumankaya, ayıp ediyorsun! Seviyeyi düşülüyorsun... 

HALİT DUMANKAYA (Devamla)- Hayır, ayıp etmiyorum... Burada o kadar çok olay var ki, 
işte bunlardan bir demet sunuyorum. 

BAŞKAN- Sayın Dumankaya... 
HALİT DUMANKAYA (Devamla)- Niçin bir demet sunuyorum biliyor musunuz; Demirel'in 

yerine gelecek bir başka cumhurbaşkanı, bunları yapmasın, o makamı yıpratmasın diye bunları 
söylüyorum.(ANAP sıralarından alkışlar) 

TURHAN TAYAN (Bursa)-Özal'a siz de isyan etmiştiniz... 

HALİT DUMANKAYA (Devamla)- Yoksa, Rahmetli Cumhurbaşkanı, Rahmetli Özal, bura
daki miletvekillerinin çoğunluğunun oylarıyla seçilmişti. Devam ediyorum... 

BAŞKAN- Sayın Dumankaya, iki dakikanız var efendim, lütfen toparlayınız. 
.Buyurun. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla)-Değerli arkadaşlarım, Çankaya millete aittir. 
TURHAN TAYAN (Bursa)-Özal'a, siz de isyan ettiniz... 
HALİT DUMANKAYA (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, ben, her zaman için, Özal'a saygı 

duydum; ama, ona saygı duymayanlar utansın. 
GAP'ı yapan Özal... Oraya gidip de onun ismini anmayan Cumhurbaşkanı Demirel utansın; 

Başbakan Tansu Çiller utansın; "Ozalcıyım" deyip de orada oturan milletvekilleri utansın... (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Sayın Dumankaya... 
HALİT DUMANKAYA (Devamla)- Ben, hiçbir zaman Özal'dan utanmadım.... 

BAŞKAN-Sayın Dumankaya... 
HALİT DUMANKAYA (Devamla)-Onunla şeref duydum... 
Değerli arkadaşlarım, burada söylenecek o kadar çok şey var ki; zaman yetmiyor; Sayın Baş

kan ikaz ediyor. 
Kısaca," birkaç cümle daha söylemek istiyorum. 
"Özal, Çankaya sakini... Boş laf ediyor... Özal'a ilk neşteri vurmak lazımdır. Özal, Türki

ye'nin önündeki engeldir. Halktan kaçan Özal'ı, doğduğuna pişman edeceğim; bu siyasî müflis, 
Çankaya'ya sığınmaya çalışıyor. Özal'mki pişkinlik; Çankaya, heves alma yeri değildir; Çanka
ya'da oturmak zordur. Özal'la anlaşmaya kalkanın sonu olur..." SHP'ye diyor... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

- 7 2 -



T.B.M.M. B : 51 13 .12 .1994 O : 2 
MUSTAFA PARLAK (Rize)-Acaba, bugün ne olurdu?.. 

BAŞKAN- Sayın Dumankaya, sadece 1 dakika veriyorum size; lütfen, son cümlenizi söyle
yin. 

HALİT DUMANKAYA (Devamla)- Değerli milletvekilleri, 1 dakikada şunu söylemek istiyo
rum. 

Eğer, bugün, o makam tartışılmıyorsa, bu, Anavatan Partisinin, Anamuhalefetin başarısıdır. 
Biz, o konuda, aynı şekilde, orayı tartışmak istemiyoruz; ama, burada oturan, çok saygı duyduğum 
Sayın İnönü, burada oturan sayın DYP'liler, Rahmetli Özal'a yaptıklarından utansınlar diyorum; 
hepinize, saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar, DYP sıralarından gürültüler) 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa)- Niye utanacağım?!. 

TURHAN TAYAN (Bursa)-Sen utan, sen!.. ^ 

URAL KÖKLÜ (Uşak)- Sayın Başkan... Sayın Başkan... 

TURHAN TAYAN (Bursa)- Başka adam mı yoktu; bu adamı çıkardınız?.. 

BAŞKAN- Değerli milletvekilleri... 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat)-Sayın Başkanım... 

BAŞKAN- Buyurun Sayın Bakan. 

TURHAN TAYAN (Bursa)- Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerinde konuşacak başka adam bula
madınız mı?.. 

BAŞKAN- Müsaade buyurun efendim... 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat)- Sayın Başkanım, sayın milletvekilinin ko

nuşmalarını, Hükümet olarak tasvip etmediğimizi, tarihin derinliklerinde kalmış siyasî mücadele
lerin yeniden gündeme getirilmesinin, Türkiye Cumhuriyetine hiçbir yararı olmadığını arz ederim. 

BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
SABRİ ÖZTÜRK (İstanbul)- Sayın Bakan, o zaman, yaptıklarınız doğru değil. 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa)- Sayın Başkan... Sayın Başkan... 
BAŞKAN- Buyurun efendim. 
İBRAHİM GÜRDAL (Bursa)- Sayın konuşmacı GAP'ın açılmasıyla ilgili konuda, "Cumhur

başkanı utanmalıdır" dedi. Bu sözleri söyleyen, GAP'ın açılmasını çekemeyen milletvekili utansın. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

URAL KÖKLÜ (Uşak)-Sayın Başkan... 

BAŞKAN- Buyurun efendim. 
URAL KÖKLÜ (Uşak)- Efendim, sayın konuşmacı, Sosyaldemokrat Halkçı Partinin, Süley

man Demirel Cumhurbaşkanı seçilirken ulufe aldığına dair bir söz sarf etmiştir. Bu, çok haksız, çok 
yersiz, çok çirkin bir ithamdır. Sosyaldemokrat Halkçı Parti, her zaman için, cumhuriyetin güven
cesi olan bir partidir. Bunun yanında, Sosyaldemokrat Halkçı Parti, tüm partilere saygı duyar; çün
kü, "partiler olmazsa, cumhuriyet, kesinlikle, olmaz" ilkesini benimser. Böyle bir parti, hiçbir za
man, Osmanlı dönemindeki yeniçerilerin almış olduğu ulufe, maaş gibi veyahut da fazladan ücret 
alma gibi bir benzetme yapılacak, yakıştırılacak bir parti değildir. 

Arz ederim. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar [! ]) 

BAŞKAN- Peki; teşekkür ediyorum efendim. 

Değerli milletvekilleri, bütçe üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
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Soru sormak isteyen arkadaşlarımı tespit etmek istiyorum... 
Sayın milletvekilleri, Sayın Sevigen, Sayın Eler, Sayın Akyol, Sayın Ergüder, Sayın Kapusuz, 

Sayın Ayhan, Sayın Güner, Sayın Erbaş, Sayın Parlak, Sayın Gürbüz soru sormak istemektedirler. 
Soru sorma talebi olanlann tespiti işlemini tamamladım. 
Değerli milletvekilleri, bu bütçede de, soru sorma süresi ile bu sorulan cevaplandırma süresi

nin tamamı 15 dakikadır. Benim ricam; ön sıralarda soru soracak sayın arkadaşlanmın, sorulanm 
net ve kısa olarak takdim etmeleridir; ki, diğer arkadaşlara da soru sorabilmeleri için sıra gelme im
kânı doğsun. 

Sayın Sevigen; buyurun. 
MEHMET SEVİGEN (İstanbul)- Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde, İLK-

SAN'la ilgili olay çok tartışıldı. 
«3 . 

BAŞKAN- Lütfen, Sayın Sevigen... 10 sayın üye daha soru soracaktır; kısa soru sorun; açık
lama yapmayın... 

MEHMET SEVİGEN (İstanbul)-Peki efendim. 
Gerçi, bu olay, Sayın Cumhurbaşkanı Başbakanken, gensoruyla buraya geldi ve oy çoğunlu

ğuyla reddedildi; ama, şimdi, buraya para yatıran, doğuda ve güneydoğuda görev yaparken ölen öğ
retmenlerimizin yakınlannın ve bu yörede halen görev yapan öğretmenlerimizin bir ricalan var; di
yorlar ki, Sayın Cumhurbaşkanı, her ne kadar, Anayasa gereği vatana ihanetten başka bir suçtan so
rumlu değil; ama, bu konuda acaba bir açıklama yapabilir mi veya bu konuda ne düşünüyor? Eğer, 
kamuoyuna bunu açıklarlarsa, sevinirim. Sayın Cumhurbaşkanının bu konudaki düşüncesi nedir? 

BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Sevigen. 
Sayın Bakan, soru soracak olan 10 arkadaşımız daha var. Arzu ederseniz, onların da sorulan-

nı alalım; isterseniz daha sonra hepsine yazılı olarak cevap verirsiniz; çünkü, sürenin yetişmesi 
mümkün olmaz. 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat)-Tabiî efendim. 
BAŞKAN-Buyurun Sayın Eler. * 
HASAN BASRİ ELER (Edirne)- Sayın Başkanım, yardımlannızla sorularımı arz ediyorum. 
Geçmişte, Konsey üyelerine, Amerika'dan verilen 5 tane araç vardı. Bu araçlar, şimdi nerede

dir ve Cumhurbaşkanlığında kullanılmakta mıdır? 
Sayın Cumhurbaşkanına, 10 Kasım günü Anıtkabir'de yapılan sözlü saldırı, Cumhurbaşkanlı

ğı kommalanndaki zafiyeti göstermiyor mu ve yine olaydan sonra, "meczup" diye nitelenen şah
sın, Anıtkabir'den götürülürken, herkesin gözü önünde, halkı tahrik edercesine elle işaret yapma
sına olanak tanınması, bu yüce .makam sahibinin korunmasındaki eksikliği, eğitimsizliği ve bunun 
yanında tehlikenin boyutlarını göstermiyor mu? 

Son günlerde, merhum eski Cumhurbaşkanımızın başlattığı federasyon tartışmalanna yeni ka
tılanlara karşı, Sayın Cumhurbaşkanımız ne zaman cevap vereceklerdir? 

Her cumhurbaşkanının veya emekli komutanların, devlet sırlarını, makam ve yetkileriyle bağ
daşmayacak şekilde şimdi açıklamasını, geçmişte de "hantal ordu" yakıştırmasının yapılmasını, Sa
yın Cumhurbaşkanımız uygun buluyorlar mı? 

Yine, Cumhurbaşkanının tek başına savaş açma yetkisi var mıdır? Biz, böyle bir şifahî emir 
verme yetkisinin Anayasaca mümkün olmadığını biliyoruz. Bunlar tartışmaya açılmıştır; kamuoyu 
yanıltılmaktadır. Bu konularda açıklama yapmayı düşünüyorlar mı; yoksa bu hak, Marmaris'te 
oturmaktan mı geliyor? 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
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BAŞKAN- Ben teşekkür ediyorum. 

Sayın Akyol, buyurun efendim. 

HASAN AKYOL (Bartın)- Sayın Başkanım, delaletinizle, sorularımı soruyorum. 

BAŞKAN- Buyurun efendim. 

HASAN AKYOL (Bartın)- Devlet Denetleme Kurulu, Anayasamızın 108 inci maddesine gö
re Cumhurbaşkanına bağlıdır. Devlet Denetleme Kurulu, Cumhurbaşkanının isteği üzerine -Silah
lı Kuvvetler ve yargı organları hariç-idarenin hukuka uygunluğunu, verimli yürütülüp yürütülme-
diğini; tüm kamu kurum ve kuruluşlarında, meslek kuruluşlarında, her türlü işçi ve işveren kuru
luşlarında, hatta vakıflarda ve derneklerde araştırma, inceleme ve denetleme yapma ve yaptırma 
hakkına sahiptir. 

Tüm üyeleri bizzat kendisi tarafından seçilen Devlet Denetleme Kurulu -rüşvet, yolsuzluk, hır
sızlık gibi hususların ayyuka çıktığı bir dönemde- bugüne kadar, hangi idareyi, hangi kamu kuru
munu ve kuruluşunu, hangi vakfı ve derneği denetletmiş, inceletmiş ve araştırtmıştır; böyle bir gö
revlendirme yapmış mıdır yapmamış mıdır ve neticesi nedir? 

Teşekkür ederim. . ." -

BAŞKAN- Sayın Akyol, ben de teşekkür ediyorum. 

Sayın Ergüder; buyurun efendim. 
HALÎL ORHAN ERGÜDER (İstanbul)- Sayın Başkan, Anayasanın 104 üncü maddesine gö

re, Sayın Cumhurbaşkanım, yasamada görevli, yargıda görevli, yürütmede görevlidir. Yürütmeyle 
ilgili görevlerinin içerisinde, gerekli gördüğü hallerde Bakanlar Kuruluna başkanlık etmek veya 
Bakanlar Kurulunu başkanlığı altında toplantıya çağırmak da bulunmaktadır 

İstanbul, bütün hatlarıyla kaybolmak üzeredir; Hükümet elini çekmiştir; Belediye Başkanı ac
zin içindedir ve 12 milyon insan ölümle karşı karşıyadır. 

Sayın mümessillere, Bakanıma ve Genel Sekreterime^ Sayın Cumhurbaşkanıma bu sözlerimin 
duyurulması hususunda emir, müsaade ve delaletlerinizi rica ederim. 

Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Ergüder. 
Sayın Ayhan; buyurun efendim. 
CEVAT AYHAN (Sakarya)- Muhterem Başkan, delaletinizle, şu iki soruyu arz etmek istiyo

rum. 
Birinci sorum şu: 1993 Cumhurbaşkanlığı bütçesi, yıl içinde yapılan aktarmayla birlikte, ha

tırladığıma göre, 110 milyar idi. 1994 bütçesi ise, yüzde 300 artışla 332 milyar olmuş ve şimdi ise, 
yine yüzde 94 artışla, bu bütçe, 644 milyarlık bir bütçe olarak önümüze gelmiş bulunuyor. Bu büt
çede, 263 milyar cari, 370 milyar da yatırım harcaması var. Geçen sene, bu büyük artışın sebebi 
olarak, Cumhurbaşkanlığı Köşkünün duvarları, lojmanlar gibi birtakım yatırımlar vardı. Ben, o za
man da, konuşmamda, bu kadar iktisadî sıkıntının olduğu bir dönemde, "olmazsa olmaz yatırımla
rının" terk edilmesi gerektiğini ifade etmiştim. Şimdi, bu 370 milyarlık yatırımın yerleri nelerdir? 

İkinci sorum şudur: Esnafa, işçiye, köylüye, işsize, memura karşı, ağır vergiler ve enflasyon 
altında ezilen bu zümrelere karşı, önce Cumhurbaşkanlığı makamının tasarruf içinde olması lazım. 
Bu harcamaların sebebi nedir? 

Arz ediyorum. * 
BAŞKAN- Teşekkür ediyorum efendim. 
Sayın Güner; buyurun efendim. 
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ENGÎN GÜNER (İstanbul)- Sayın Başkan, yüksek müsaadenizle, aşağıdaki soruyu arz etmek 

istiyorum: 

Cumhurbaşkanlığı gibi en yüce makamda oturan Cumhurbaşkanının yetki ve görevleri -ma
lumları olduğu üzere- Anayasamızca belirlenmiştir. Bu yetki ve görevlerin değiştirilmesi son dere
ce ciddî bir olaydır. Hal böyle iken, merhum 8 inci Cumhurbaşkanımız Turgut Özal zamanında, o 
zaman 49 uncu Hükümetin Başbakanı olan şu anki Cumhurbaşkanı Sayın Demirel, bu Meclise bir 
by-pass yasa tasarısı sevk etmişti. Burada, çok uzun müzakereler sonucunda, bu yasa tasarısı ele 
alınmıştı. Biz, bu yasa tasarısına karşıydık; çünkü, bu yasa tasarısının şahsî gerekçelerle getirildi
ğini ve böylesine yüce bir makamın bu gibi şahsî konularla hedef alınmaması gerektiği görüşün
deydik. 

Şimdi sormak istiyorum: Ne olmuştur da, ne değişmiştir de bu yasa tasarısı geri çekilmiştir? 
Hükümet, eğer bu görüşlere katılmıyor ve bunun, o zaman şahsî amaçlarla getirilmediğini iddia 
ediyorsa, eğer, bu bir, Cumhurbaşkanı ve Başbakan arasındaki koordinasyonun daha iyi işlemesi
ni amaçlıyor idiyse, bugün bu yasa tasarısını getirme niyetleri var mıdır; ne zaman Yüce Meclisin 
önüne getirilecektir? 

Yine ifade ediyorum ki, böyle bir yasa tasarısı getirilse bile, biz, o zamanki görüşlerimiz doğ
rultusunda, bunun doğru olmadığı kanaatindeyiz. 

Son sorum şudur: Eğer bu yasa tasarısını getirmeyeceklerse, benim görüşlerime katılıyorlar 
mı; yani, Sayın Demirel Cumhurbaşkanı olduktan sonra böyle bir gerekçe ortadan kalkmış mıdır 
ve o zaman haksız olduklarını bugün kabul ediyorlar mı? 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN- Sayın Güner... Sayın Güner... Sayın Cumhurbaşkanının kanun tasarı ya da kanun 

teklifi verme yetkisi var mı?!. 
ENGlN GÜNER (İstanbul)- Hayır efendim; o zaman verdi, Başbakan iken verdi...v 
BAŞKAN-Görüşülen bütçe, Cumhurbaşkanlığı bütçesidir Sayın Güner... 
ENGÎN GÜNER (İstanbul)-Ama, ben, Hükümete yöneltiyorum sorularımı. 

EYÜP AŞIK (Trabzon)-Hükümete soruyor Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Sayın Bakan, bu suali cevaplandırıp cevaplandırmamak... 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Sayın Başkanım, sual soracağım... 

BAŞKAN-Ne yaptık ki Sayın Kapusuz?!. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Unutmuş olabilirsiniz efendim. Sual soracaklar arasında ismim 

yok herhalde, hatırlatmak istiyorum. 
BAŞKAN-Zatı âlinizin soyadı "Kapusuz" değil mi efendim? 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)-Evet. 

BAŞKAN- Burada yazılı efendim. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)-Peki efendim. 
MEHMET ADNAN EKMEN (Batman)- Sayın Başkan, böyle soru sorulmaz ki! Yorum yapı

yorlar... 
EYÜP AŞIK (Trabzon)- Sayın Güner Hükümete soruyor, Cumhurbaşkanına değil; Hükümet 

cevap versin. 
BAŞKAN-Sayın Kapusuz, buyurun efendim. 
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SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Sayın Başkanım, delaletinizle, Sayın Bakanımızdan, şu sualle

rimin cevaplandırılmasını istirham ediyorum. 
Birinci sualim: Hacca gitmek isteyen milletimizin evlatları bir beklenti içerisindeler. Acaba, 

Sayın Cumhurbaşkanımızın, kontenjanın artırılması, karayoluyla hacca gidilmesi konusunda Hü
kümete bir uyarısı olacak mı veya Hükümetten bir talebi olacak mı? Şayet olay, Suudî Arabistan 
yetkilileriyle alakalıysa, onlardan bu konuda bir istekleri olacak mı? 

İkinci sualim: Cumhurbaşkanının görevlerinden bir tanesi de, kanunların tasdiki veyahut da . 
veto meselesidir. Sayın Cumhurbaşkanımız, Anayasa Mahkemesinden dönen kanunlarla ilgili ola
rak, yeterli tetkiki yaptıkları için mi acaba kanunlar iptal edilmiştir?! Bu tetkiki yapanları uyarma
yı düşünmekte midir? 

Üçüncü sualim: Cumhurbaşkanı, Yüksek Askerî Şûra Başkanıdır. Dolayısıyla, son günlerde 
kamuoyunda ve basında, Yüksek Askerî Şûraya intikal etmiş, birkısım askerî heyetin disiplin ce
zalarıyla ilgili birtakım girişimler söz konusudur. Bilinmektedir ki, bu zevat, yakınlarının kılık ve 
kıyafeti, ibadetleri veyahut da benzeri konulardan dolayı bu yola sevk edildiği haberleri yaygındır. 
Acaba, Sayın Cumhurbaşkanımız, bu konuda, bu milletin evlatlarının vicdanlarını rahatlatacak bir 
kararın çıkmasına yardımcı olacak mıdır? 

Son sualim: Basında çıkan ve zaman zaman Başbakanı da itham eden birtakım haberler, dedi
kodular vardır. Bunlardan bir tanesi de, Refah Partisinin, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve yargıçlar 
tarafından kıskaca alındığı yolundadır. Bugüne kadar, Sayın Cumhurbaşkanlığı yetkilileri veyahut 
da Cumhurbaşkanımız bu konuda bir açıklamada bulundular mı veya bir açıklama yapmayı düşü
nüyorlar mı? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN- Sayın Kapusuz, teşekkür ediyorum efendim. 

' MEHMET ADNAN EKMEN (Batman)- Sayın Başkanım, İçtüzüğe göre, sorular, kısa, yorum
suz ve ilgili bütçeyle alakalı olmalıdır. Şu ana kadar sorulan sorulann bir kısmı, belki Başbakanlık 
bütçesinde, belki Millî Savunma Bakanlığı bütçesinde, belki de Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesin
de sorulmalıydı. Lütfen, bu düzeni sağlayın Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Sayın Başkan, her bütçenin başında, Başkanlık, uyarısını yapıyor; onun ötesinde 
yapabileceğimiz bir şey yok. Tamamen, sayın milletvekillerinin, mesaiyi, bütçeye teksiflerine bağ
lı. Yapabileceğim başka bir şey yok. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Sayın Cumhurbaşkanını ilgilendirir efendim. 

MEHMET ÖZKAN (İzmir)- Sorular sorulduğu zaman televizyon yayını kesilsin. 

BAŞKAN- Sayın Erbaş; buyurun efendim. 
Sayın Erbaş, 5 dakikamız kaldı; geride üç arkadaşımın soru sorma hakkı var; cevap da kulla

nılmadı daha... 

Buyurun efendim. 

FETHULLAH ERBAŞ (Van)- Sayın Başkan, delaletinizle, aşağıdaki sorumun Sayın Bakan 
tarafından cevaplandırılmasını arz ederim: 

Bilindiği gibi, Cumhurbaşkanlığı bütçesi, Sayıştayca denetlenmemektedir. 1050 sayılı Yasa
nın 127 nci maddesi, 832 sayılı Sayıştay Yasasıyla yürürlükten kaldırıldığına göre, Cumhurbaşkan
lığı harcamaları, Sayıştay denetimine tabi tutulacak mıdır? 

Arz ederim efendim. 

- 7 7 -



T.B.M.M. B : 51 13.12.1994 O : 2 
BAŞKAN-Teşekkür ediyorum Sayın Erbaş. 
Sayın Parlak; buyurun efendim. 
Sayın Türkoğlu, hayrola?.. 

ARSLAN ADNAN TÜRKOĞLU (Çorum)- Sayın Başkan, bir maruzatım var. 

Efendim, sorular faslında televizyon yayını kesilse, arada reklam alınsa, bunun geliri de Bos-
na-Hersek'e yardım amacıyla kullanılsa, daha iyi olmaz mı? 

BAŞKAN-Düşünelim efendim. 
MUSTAFA BAŞ (İstanbul)- Sorular televizyondan duyulmuyor... Millet "ses, ses, ses..." diye 

bağırıyor. 

BAŞKAN- Buyurun Sayın Parlak. 

MUSTAFA PARLAK (Rize)- Sayın Cumhurbaşkanı, göreve başladığı zaman Cumhurbaşkan
lığında kaç personel vardı; bugün, Cumhurbaşkanlığında kaç personel çalışmaktadır? Eğer, perso
nel artışı olmuşsa bunun sebebi nedir? Cumhurbaşkanlığının işlevinde bir artış olmuş mudur? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN-Ben teşekkür ediyorum. 

Sayın temsilci ve Sayın Hükümete şu hususu ifade etmek istiyorum... 

Sayın Gürbüz... Bir de Sayın Gürbüz var; buyurun Sayın Gürbüz. 

Efendim, 15 dakikalık süremiz, maalesef doldu. Sadece, Sayın Gürbüz'e soru sordurma imkâ
nım var. Cevabını yazılı verirseniz, zamanı kullanmış oluruz. 

Buyurun Sayın Gürbüz. 

CEMALETTÎN GÜRBÜZ (Amasya)- Sayın Başkan, delaletinizle, iki soru yöneltmek istiyo
rum. 

Birinci sorum şu: Devlet Denetleme Kurulu, Cumhurbaşkanının talebi üzerine, 1994 yılında 
kaç denetleme yaptı; bu denetlemeler kaç kurum ve kuruluşta yapıldı; denetleme yapılan bu kurum 
ve kuruluşlar hangileridir? 

İkinci sorum şu: Sayın Cumhurbaşkanının, Uzakdoğu'ya yapacağı resmî ziyaretin ertelendiği 
duyurulmuştu. Bunun gerekçesi olarak da, ekonomik istikrar tedbirlerinin alındığı bir dönemde, ge
nel uygulamaya katılma amacı gösterilmişti. Bu ziyaret bir davete dayalı mıdır, değil midir? Daha 
sonra birçok yurt dışı gezi yapıldığına göre, bu gezinin ertelenmesinin başkaca bir nedeni var mı
dır? Bu ziyaret ve görüşmeler gerçekleşecek midir, gerçekleşmeyecek midir? Bu hususları öğren
mek istiyorum. 

Saygıyla arz ederim. 

BAŞKAN- Sayın Gürbüz, teşekkür ediyorum. 

Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat)- Sayın Başkanım, evvela, şu naçizane fikri

mi, affınıza sığınarak arz edeyim: Somların büyük bir kısmının, İçtüzüğümüzün öngördüğü içerik 
ve şekil bakımından uygun olup olmadığının takdiri, zatı âlinize aittir. 

Hepsinin cevaplandırılmasını emrediyorsanız, bunlara yazılı olarak cevap verilecektir. 
Arz ederim. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN-Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
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Değerli milletvekilleri, bütçenin bölümlerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Bölümlere geçilmesi hususu kabul edilmiştir. 

Bütçenin bölümlerini okutuyorum: . 
• / . - Cumhurbaşkanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi 

A-CETVELİ 
Prog. 
kodu Açıklama - Lira 
101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 633 480 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler . 10 450 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
TOPLAM 643 930 000 000 

BAŞKAN-Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Cumhurbaşkanlığı 1995 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
2. - Cumhurbaşkanlığı 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN - Cumhurbaşkanlığı 1993 malî yılı kesinhesabınm bölümlerine geçilmesini oyları

nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Genel toplamı okutuyorum: 
A - CETVELİ 

Genel Ödenek Toplam İptal Edilen 
Toplamı Harcama Ödenek 

TOPLAM 145 425 150 000 133 165 060 000 12 260 090 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Cumhurbaşkanlığı 1993 malî yılı kesinhesabınm bölümleri kabul edilmiştir. 
Böylece, Cumhurbaşkanlığı 1995 malî yılı bütçesi ile 1993 malî yılı kesinhesabı kabul edil

miştir; hayırlı olmasını temenni ederim. 

Sayın milletvekilleri, yeni bir bütçeye başlayacağız. 
Saat 16. 50'de toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

(Kapanma Saati: 16.32) 

—© . 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 16.50 

BAŞKAN: Başkanvckili Yasin HATİBOĞLU 
KÂTİP ÜYELER: İlhan KAYA (İzmir), Işılay SAYGIN (İzmir) 

. . . @ r - • - . 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 51 inci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyo
rum. 

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

1. - 1995 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları 
ile 1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
(1/771; İ/754,3/1580; 1/772; 11755, 3/1581) (S. Sayıları: 747, 750, 748, 749) (Devam) 

B) SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 

1.- Sayıştay Başkanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi 

2.-Sayıştay Başkanlığı 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN- Programımız gereği, Sayıştay Başkanlığı bütçesi ve kesinhesabını görüşeceğiz. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet ve Sayın Sayıştay Başkanlığı temsilcisi hazır. 

Grupları ve şahısları adına söz talebinde bulunan sayın milletvekillerini okutuyorum: 

Sayıştay Başkanlığı bütçesi üzerinde söz alanlar: 

Gruplar: DYP Grubu adına Çorum Milletvekili Arslan Adnan Türkoğlu, RP Grubu adına Van 
Milletvekili Fethullah Erbaş, SHP Grubu adına Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz, ANAP Gru
bu adına Rize Milletvekili Mustafa Parlak. 

Şahıslar: Lehinde, Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu; aleyhinde, Amasya Milletvekili 
Haydar Oymak. 

BAŞKAN- Doğru Yol Partisi Grubu adına Çorum Milletvekili Sayın Arslan Adnan Türkoğlu; 
buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA ARSLAN ADNAN TÜRKOĞLU (Çorum)- Sayın Başkan, Parlamen
tomuzun saygıdeğer temsilcileri; devletimizin saygın bir anayasal kuruluşu olan Sayıştayın 1995 
malî yılı bütçesi hakkında Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere huzurunuza gel
dim. Sözlerime başlarken, Yüce Heyetinize, şahsım ve DYP Grubu adına saygılarımı sunarım. 

Sayın Başkanım ve değerli parlamenterler, bu konuşmamda, önce, Sayıştayın tarihsel gelişi
minden bahsedeceğim. 

Mehmet Rüştü Paşa'nın riyasetinde Hazine Meclisi Alisi namıyla ilk olarak devlet hayatında 
var olmaya çalışan ve zamanın idarecilerince, 29 Mayıs 1862 yılında, bir arz tezkeresiyle padişaha 
sunularak, Muhakeme-i Kübra olarak, Divan-ı Âli Muhasebat adıyla fiilen kurulan Sayıştay, 1865 
yılında yayımlanan nizamnamesiyle, yapı, görev ve yetkilerini belirleyen bir statüye kavuşturul
muş; 1876 yılında ilan edilen Kanunî Esaside yer alarak, anayasal organ niteliğini kazanmıştır. 
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1878 yılındaki kararnameyle, Sayıştay Başkan ve üyeleri, padişah iradesiyle, yaşadıkları süre

ce görevde kalmaları ve kendileri istemedikçe azil olunamayacakları hüküm altına alınarak seçil
mişler ve bir anlamda yüksek yargı teminatına kavuşturulmuşlardır. Daha sonraları, 20 Nisan 1924 
Cumhuriyet Anayasası ve bundan sonra gelea anayasalarla, anayasal bir organ olarak değerli yeri
ni korumuştur. 

Sayıştay Başkan ve üyelerinin, 1961 ve 1982 Anayasalarında, görevleriyle ilgili suçlardan do
layı, ancak Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde yargılanabilecekleri (Madde 148) hüküm 
altına alınmıştır. Ayrıca, Anayasanın 160 inci maddesinde yer alan hükümle, 65 yaşından önce ken
dileri istemedikçe emekliye sevk edilemeyecekleri ve haklarında yapılacak disiplin ve ceza kovuş
turmaları, yüksek yargı teminatı altına alınmıştır. 

Şu anki statüde, Sayıştay, Anayasanın ilgili 160 ve 164 üncü maddeleri ve Sayıştay Kanunu 
çerçevesinde, devletin gelir ve giderlerini, mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetle
yen; tespitlerini, raporlar ve uygunluk bildirimi yoluyla Parlamentoya sunan, malî işlemlerden so
rumlu kamu görevlilerinin hesap işlemlerini yargılama yoluyla kesin hükme bağlayan yüksek de
netim ve yargı alanı olarak düzenlenmiştir. Sayıştayımız, bu statü içinde, kendisine verilen görev
leri "bağımsızlık, tarafsızlık, uzmanlık ve objektiflik" gibi ilkeler çerçevesinde, başarıyla yürüt
mektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayıştay denetiminde, 1 467 genel bütçeli, 228 katma büt
çeli, 2 861 döner sermayeli saymanlık, 332 fon saymanlığı, 18 özel bütçe saymanlığı, 2 153 bele
diye ve özel idareler, 5 208 ayniyat saymanlığı olmak üzere toplam 12 267 saymanlık vardır. Ay
rıca, saymanlıkların iş hacmi ve sayısı da, her geçen gün, çok çabuk artmaktadır. 

Takdir edersiniz ki, Sayıştayın, görevleri fevkalade ağır, mesuliyetleri de o kadar fazladır. Bü
tün gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, Türkiye'de de, yürütme organlarının denetiminin, tarafsız, ba
ğımsız, anayasal ve kendi adına denetim yapan, yargı organı niteliği üstün olan Sayıştayca yapıl
masında fayda olduğu düşüncesindeyiz. 

Sayıştay, ülkemizin ekonomik ve malî durumunu gösteren verilerin büyük bir kısmının top
landığı bir kurumdur. Bu nedenle, kamu iktisadî teşekküllerinin özelleştirilmesinde Sayıştaydan 
faydalanılması belki düşünülebilir. Parlamento denetiminin dışına çıkarılmış kurum ve kuruluşla
rın, genel bir hukukî düzenlemeyle, Parlamento, dolayısıyla Sayıştay denetimi kapsamına alınma
sı sağlanmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı koordinatörlüğünde hasır
lanan, Türkiye doğal kaynaklar raporuna göre, 1985 yılı itibariyle ülkemizde, 654 373 hektar ça
yır, 21 107 317 hektar mera ve keza, 270 728 hektar da millî park vardır. Bunlar dışındaki kamu 
mallan ile genel bütçeli idareler dışındaki kamu kuruluşlarına ait mallar konusunda rakamlar veril
memesine ve verilen rakamların da sağlıklı olamamasına karşı, ortaya çıkan tablo ülkemizde, 
önemli miktarda taşınmaz devlet malı olduğunu göstermektedir. Ülkemiz gibi, gelişmekte olan ve 
kaynak sıkıntısı çeken bir ülkenin kalkınması yönünden bu mallar sağlam birer kaynak durumun
dadır. Bu mallar gereği gibi değerlendirildiği takdirde giderek artan kamu giderlerinin kaynağı da 
bulunmuş olur. Yani, bu da devlet Hazine arazilerinin vatandaşa verilmesidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir nebze de, mahallî idarelerin denetimi üzerinde dur
mak istiyorum; ancak, personel ve kadro imkânsızlıkları nedeniyle, mahallî idarelerin denetimi 
ikinci plandayken, son yıllarda fonksiyonlardaki değişikliğe paralel olarak, bu idarelerin denetim
lerine ağırlık verildiğini memnuniyetle müşahede etmiş bulunuyoruz. Mahallî idareler üzerindeki 
Sayıştay denetimi, bu idarenin yöneticilerince de, çok olumlu karşılanmakta, kendileri için büyük 
bir destek olmaktadır. Gerçekten de belediyelerin Sayıştayca denetlenmesinde birçok fayda bulun-
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maktadır. Her şeyden önce, Sayıştayın bir yargı organı olması itibariyle, tarafsız, bağımsız bir mü
essese olup, belediyelerin böylesi bir organca denetlenmesi, sorumluluk taşıyan memurlar açısın
dan bir teminat olduğu kadar, malî işlerin selameti bakımından da, son derece faydalıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayıştay, hukuka uygunluk denetimi alanında da kendi
sini yenilemeli ve çağdaşlaştırmalıdır. Batı'daki sayıştaylar, performans denetiminin yanı sıra hu
kuka uygunluk denetimi yönünden de incelenmeli ve araştırılmalıdır. Batıda denetimde bilgisayar
lardan yararlanma artık olağan bir olaydır. Yani, bilgisayar alımına giderken, halen mevcut siste
min ne anlamda kullanıldığı değerlendirilmeli ve tartışılmalıdır. Kadrolu ödenek vizelerindeki bil
gisayarlardan yararlanıyor olmanın ne anlama geldiği iyice düşünülmelidir. Bilgisayar aracılığıyla 
yapılan kadrolu ödenek vizesi işlemleri bir denetim midir; yoksa, basit bir kâğıtçılık ve arşivcilik 
midir; bilemiyorum. Bilgisayarlardan yararlanma, bir makine satın alma ve bina yerleştirme soru
nuna indirgenirse, kamunun kıt kaynakları büyük bir sorumsuzlukla israf edilmiş olur. Bilgisayar
lar, düğmeye basınca harikalar yaratan araçlar değildir. Bunların, çok akılcı ve planlı bir şekilde 
kullanılması gerekir. 

Bugün, belgeler üzerinde, işlemlerin mevzuata uygun ve maddî yönden hatasız olup olmadı
ğının araştırılmasına ağırlık veren Sayıştay denetimi, malî işlemlerin biçimsel yönüyle sınırlı kal
mıştır. Oysa, günümüz şartlarında, daha müessir bir denetime ihtiyaç olduğu aşikârdır. 

Sayıştay, maddî ve hukukî doğruluk denetimiyle iktifa edemez. Aksi takdirde, çağın gerisinde 
kalmış olur. Maddî ve hukuksal doğruluğu da içeren; ancak, belgelerin gerisinde, muhteviyatı kav-
rayabilen, iş ve hizmetlerin yerindeliğini ve amaca uygunluğunu, harcamaların ekonoıriikliğini ir
deleyen, pek çok ülkede yapıldığı gibi, sonuçları raporlarla yasama organına ve hatta kamuoyuna 
sunan, yapıcı bir denetime geçmelidir. 

Son on yılda yaşadığımız olaylar, bu tür müessir bir denetimin ne kadar önemli olduğunu göz
ler önüne sermiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; milletimizi en çok rahatsız eden konulardan en önemli
si, yolsuzluklardın 1990 öncesi yapılan yolsuzluklardan, maalesef, bugüne kadar, yeterince hesap 
sorulamamış, yolsuzluk, yapanın yanına kâr kalmış ve bu durum, kötü niyetli kişilere cesaret ver
miştir. Bu konu, devamlı surette de istismar edilmiştir. Yolsuzluk yapanlara karşı, Parlamento ola
rak daha kararlı ve hassas olmalıyız. Yoksa, bundan, hem Parlamento hem de fertler olarak ayrı ay
rı bizler, rahatsız oluruz. 

Artık, "temiz toplum" kavramı insanların gündemine girmiştir. Bunun sonucu olarak, toplum, 
tam bir güven bunalımı yaşamaktadır. Bu bunalımı aşabilmek için, çok iyi işleyen bir denetim dü
zenine ihtiyaç vardır. Yapılanlar, yapanın yanına kâr kalmamalı, yanlış hesap, Ankara'dan, Meclis
ten, Sayıştaydan geri dönmelidir. Bunun içindir ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim 
görevi yapan Sayıştaya sahip çıkmalıyız ve bu müesseseyi daha da güçlendirmeliyiz; çünkü, Sayış
tay, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gözü ve kulağıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Dünya Bankasının mutat usullerle, dünyadaki bu tip Sa
yıştay ve ona mümasil kuruluşlar hakkında verdiği raporlar konusundaki en son teşhisi, Sayıştayı-
mızın üstün ve liyakatli bir performansa sahip olduğu yolundadır, yani olumludur. 

Sayıştay çalışanlarının tümüne teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımızın, Sayıştayımızın daha 
çağdaşlaşması yolundaki önerilerini mutlaka Hükümet olarak değerlendireceğiz. Mahalli idarele
rin, belediyelerin ve özel idarelerin kanunundaki tabiriyle söylüyorum ; sözleşmelerinin ve kâğıt
larının Sayıştay denetimiyle, tesciline tabi olması 1994-1995 bütçesinde ilk defa garanti altına alın
mıştır. 
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Bu vesileyle hepinize Grubum ve şahsım adına saygılarımı sunar; yeni bütçenin gerek ülkemi

ze gerekse Sayıştayımıza hayırlı, uğurlu olmasını dilerim. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN- Sayın Türkoğlu, teşekkür ediyorum. 

Efendim, sehavette beni geçti; ben daha uzun süre verecektim ama, o daha kısa kesti; teşekkür 
ediyorum. 

Refah Partisi Grubu adına, Sayın Fethullah Erbaş; buyurun. 

RP GRUBU ADINA FETHULLAH ERBAŞ (Van)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sa
yıştay Başkanlığının 1995 malî yılı bütçesi üzerinde, Refah Partisinin görüşlerini açıklamak üzere 
huzurlarınızdayım; Grubum ve şahsım adına hepinizi hürmetle selamlarım. 

Demokratik devlet sistemlerinde, halk iradesinin temsil edildiği parlamentoların, kamu kay
naklarının hükümetçe toplanması ve kullanılmasının bağımsız, tarafsız ve uzman kuruluşlarca de
netlenmesi zaruretinden dolayı, Sayıştay dediğimiz kuruluş ortaya çıkmıştır. 

. Ülkemizde Sayıştay ilk defa Yavuz Sultan Selim Han zamanında, bir fermanla kurulmuştur. 
O gün devletin harcamalarının denetlenmesi ve kontrolü zaruretinden doğan Sayıştay, daha sonra 
Abdülaziz Han'ın 29 Mayısl862 tarihli fermanıyla, batılı anlamda bir sayıştay teşkilatı kurulmuş 
ve başkanlığına da Ahmet Vefık Paşa getirilmiştir. İlk ismi, "Divanı Âli Muhasebat" olan Sayışta-
yımız, 1876 Anayasası ile de anayasal bir kuruluş olmuştur. 1921 Anayasası dışındaki tüm anaya
salarda, bu vasfını devam ettirmiştir. 

1982 Anayasasımn, 160 inci maddesinde de görev ve yetkileri sayılmış bulunan Sayıştayımız, 
832 sayılı Sayıştay Kanununda da Sayıştayın kuruluş, işleyiş, denetim usulleri, mensuplarının ni
telikleri ile başkan ve üyelerinin teminatları düzenlenmiştir. Ayrıca, Anayasanın 148 inci madde
siyle de, Sayıştay üyelerinin işledikleri suçtan dolayı Yüce Divanda yargılanacakları ve Sayıştay 
Kanununa göre, 65 yaşını doldurmadıkça veya kendileri istemedikleri sürece, emekliye ayrılama
yacakları gibi, Yüksek Yargı teminatıyla da donatılmışlardır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayıştay, bildiğiniz gibi, genel ve katma bütçeli dairele
rin bütün gelir gider ve mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetler. Sorumluların kesin-
hesap ve işlemlerini, kesin hükme bağlar. Yasalarca verilen, inceleme, denetleme ve hükme bağla
ma işlerini yapar. 

Anayasamızda, Sayıştaya başka görevler verilme imkânı açık tutulduğundan, 832 sayılı Yasa 
ile bu görevlere, denetime tabi kurumların sözleşmelerini ve bağıtlarını tescil etmek, genel ve kat
ma bütçeli dairelerin kadro ve ödenek dağıtım işlerini önceden vize etmek, Hazineyi zarara uğratı-
cı nitelikte görülen kanun, tüzük ve yönetmelikleri Türkiye Büyük Millet Meclisine ihbar etmek, 
malî konulardaki yasa ve yönetmelikler hakkında, istişari görüş bildirmek. Denetim sonunda, ge
rekli görülen hususları, Türkiye Büyük Millet Meclisine duyurmak, il özel İdareleriyle, belediye 
hesaplarını denetlemek gibi görevler de ayrıca Sayıştayımıza. verilmiştir. Görüldüğü gibi denetim, 
hukuk devleti olmanın gereğidir. Denetimden vazgeçilmesi, malî işlemlerin yasaya uygunluğunun 
anlaşılmasına engel olur. Bu nedenle, Türkiye Büyük.Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve Sayış
tay Başkanlığı hesaplarının da, mutlaka Sayıştay denetimine tabi olmasından yanayız. Keza, 1982 
Anayasasının 160 inci maddesiyle, Millî Savunma Bakanlığı bütçesindeki ayniyat denetiminin ve 
fonların denetiminin de Sayıştay tarafından yapılmasını istemekteyiz. 

Bir başka nokta da, ülkemizde, Sayıştay, malî işlemlerin sadece hukuka uygunluğunu denetle
mektedir. Halbuki, Amerika Birleşik Devletlerinde ve diğer bazı Batı ülkelerinde benzer kuruluş
lar "performans denetimi" dedikleri "VET" denetimine de başlamışlardır. Buradaki denetim, kurum 
ve kuruluşlarının verimliliğinin ve etkinliğinin de denetlenmesi anlamına gelmektedir. Bu alanlara 
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el atılması için, Sayıştay personelimizin yurt dışı gezilere çıktıklarını ve yurt dışında bu denetim 
şekillerini incelediklerini memnuniyetle görmekteyiz. Ümit ederiz ki, bu gezilerin sonuçları bir an 
önce meyvesini verir. Kuruluşlarımızın verimliliklerinin ve etkinliklerinin de denetlenmesi suretiy
le, bu kuruluşların başlarına kaliteli, kabiliyetli ve başarılı yöneticilerin atanmaları da sağlanmış 
olur. Devlet çarkı, serbest rekabet ortamındaki gibi daha verimli ve etkin çalışmak suretiyle, halkı
mıza daha büyük hizmetler verilmesine vesile olur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dün, Değerli Maliye Bakanımız tarafından sunulan 1995 
malî yılı bütçesi üzerinde konuşan siyasî parti liderleri, bütçe açıklarının daha ziyade iç ve dış borç 
faizlerinden oluştuğunu ittifakla belirtmişlerdir. Ülkemizde toplanan vergilerin büyük bir bölümü
nün bu faizlere gittiğini de üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoıoız. Devletin borç alması hangi ölçüler 
içindedir? Bunun belirli bir kuralı yok mudur? 

Bizim önerimiz, borç para almayı daha sıkı kurallara bağlamak ve bu dış borçların kullanılma
sını da, Sayıştay denetimine tabi tutmak suretiyle disiplinize etmemizdir; böyle giderse, bizden 
sonra gelen nesillerin haklarına tecavüz ve geleceklerine de ipotek koymuş oluruz. 

Bildiğiniz gibi, Özelleştirme Kanunu Meclisimizden çıkmıştır. "Bugünlerde KİT'lerden ve 
BIT'lerden kurtulacağız" denilmektedir. Bundan sonra, Başbakanlığa bağlı bulunan Başbakanlık 
Yüksek Denetleme Kurulunun görevleri de azalacaktır. Şu anda Sayıştayımızın 12 872 saymanlık 
hesabı bulunmakta, bunların denetlenmesi de 553 denetçiyle yapılmaya çalışılmaktadır. Sayıştayın 
daha vasıflı elemanlarla bu denetimi yapması için Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun, Sa-
yıştaya bağlanmasını, bu mümkün olmazsa, bu teşkilatın Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlan
masını da teklif ediyoruz; çünkü, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, Başbakanlığın emrinde 
denetleme yapmaktadır. Yani, daha doğrusu siyasî otoritenin elindedir. Bunu daha tarafsız denetim 
yapabilecek şekle getirmek, elbette ki bütün vatandaşlarımızın ve Meclisin de arzusudur. Başba
kanlık Yüksek Denetleme Kurulunun Meclisimize bağlanması veya Sayıştayla bağlantılı olarak ça
lışması, ülkemizde şu anda revaçta olan birçok yolsuzluğun önlenmesine de inşallah vesile olacak
tır. 

Sayıştayımızın günün şartlarına uygun hale getirilmesi için tekliflerimiz şunlardır: 

Denetimin etkinliğini artıracak ve netice alınmasını sağlayacak hukukî yapının ve mekanizma
ların kurulması. 

Sayıştayın Parlamentoya yönelik çalışmalarına, bağımsızlığına halel gelmemek kaydıyla, yo
ğunluk ve etkinlik kazandırılması. 

. Kamu hizmetlerine tahsis edilen kaynakların verimli, etkin, tutumlu kullanılmasını ve bu hiz
metlerin kalitesinin en yüksek seviyeye gelmesini sağlayacak denetimin sağlanması. 

Bilinç düzeyi artan halkın seçmen olarak karar vermesini kolaylaştırmak için bilgilendirilme
sinde, denetimin araç olarak kullanılması. 

İdarenin iç kontrol mekanizmalarının sağlıklı olarak kurulması ve işletilmesi; denetimin taraf
sız ve güçlü olması; denetimin sıhhatli olması; denetim ve raporlama standartlarının tespit edilme
si, uygulanması ve kurulması. 

Bütün kamu faaliyetlerinin Sayıştay denetimine tabi olması; şirketleşme ve özelleştirme dene
timinin Sayıştay tarafından yapılması; kamu borçlarının Sayıştayın denetiminde olması; harcama
larda çevrenin korunması endişesinin ön planda tutulması. 

Bilgisayar destekli denetim yapılması; denetim tekniklerinin geliştirilmesi; personel politika
sının denetim amaçlarına uygun olarak geliştirilmesi; denetim rehberlerinin hazırlanması. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayıştayımızın 1994'teki bütçesi 556,4 milyar TL idi; 

1995 malî yılı için Sayıştayımızın bütçe teklifi 683 milyar 911 milyon TL'dir. Demek ki -enflasyo
nun yüzde 140'lara vardığr ülkemizde- Sayıştay bütçesindeki artış oranı, ancak yüzde 22,9 olarak 
hesaplanmaktadır. 

Sayıştayımız için bu bütçenin az olduğunu görüyoruz. Çünkü, 22,9 artış var; enflasyon, yüz
de 140. Yüzde 120'lik bir azalmanın olduğunu müşahede ediyoruz. 

Bu açıdan, şu anda inşaatı geri vaziyette olan ve yapımına devam edilen Sayıştay binasının ik
mali ve bilgisayar ünitelerinin kurulması için Sayıştayımızın bu mütevazı bütçesini yetersiz gör
mekteyiz. İnanıyoruz ki, bu mütevazı bütçeyle, Sayıştayımız, hizmet binasına, konferans salonuna 
sahip olur. 

Tasarruf ilkelerine azamî derecede riayet edilerek hazırlandığı görülen Sayıştay bütçemizin, 
memleketimize, Sayıştayımıza, Türkiye Büyük Millet Meclisine hayırlı olması dileğiyle, hepinizi 
Grubum ve şahsım adına selamlıyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Erbaş. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Yılmaz; buyurun efendim 
SHP GRUBU ADINA MUSTAFA YILMAZ (Malatya)- Sayın Başkan, değerli üyeler; Sayış

tay bütçesi üzerinde SHP Grubu adına görüş ve düşüncelerimizi belirtmek üzere söz almış bulunu
yorum. Sözlerime başlarken, Yüce Meclisin bütün üyelerini saygıyla selamlıyorum. 

Değerli üyeler, Sayıştay, geçmişi 1862 yılına uzanan köklü bir kuruluşumuzdur. Bu denli uzun 
bir geçmişe sahip olmasına karşın, Sayıştayın, gelişmiş ülkelerdeki örnekleri kadar etkin bir dene
tim yapamamakta olması, düşündürücüdür. 

Sayıştay, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına, genel ve katma bütçeli idarelerin bütün gelir ve 
giderleriyle, mallarını denetlemek, sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve ya
salarca verilen inceleme, denetleme işlerini yapmakla görevlidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
adına denetim yapan Sayıştayın, Meclisle bağlan kopuk durumdadır. Genel uygunluk bildirimleri 
dışında, Meclise sunulan Sayıştay raporu yoktur. Anılan raporların niçin Meclise sunulmadığı so
rulduğunda, verilen yanıt; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde, bu raporların nasıl görüşü
leceğine ilişkin kuralların bulunmadığı gösterilmektedir. Belirtilen özür fazla bir anlam taşımamak
tadır; çünkü, Sayıştayın, böyle bir raporu hazırlamaya yönelik bir altyapısı bulunmamaktadır. 

Değerli üyeler, genel uygunluk bildirimi konusu, Sayıştay açısından başka bir dramatik olay
dır. Söz konusu bildirimler, Yüce Meclise, hiçbir tartışma olanağı sağlamayan rakamlar kalabalığı 
biçiminde sunulmaktadır. Üzülerek belirtelim ki, yıllardır, genel uygunluk bildirimleri, yasak sav
ma anlayışıyla hazırlanmakta; bu, Sayıştayın, görevini yeterince ciddî yapmadığı, yetkilerine sahip 
çıkmadığı anlamına gelmektedir. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)- Sayın Yılmaz, Osmanlı kuruluşu olunca mı öyle diyor
sunuz? 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla)- SHP Grubu olarak, her zaman, kesinhesap yasa tasarıların-
daki bu eksiklikleri ve hataları belirtmemize karşın, hiçbir şey düzelmemektedir. Bilindiği gibi, gi
der izahnamelerinin, kesinhesap yasa tasarısında, hizmetin önemini, gelişimini, hedeflerini, hedef
lere ulaşılıp ulaşılmadığını; ulaşılmışsa, bunun nedenlerini ve ödeneklerin kullanımını gösterecek 
biçimde yer alması gerekmektedir. Bu durum, 1050 sayılı Genel Muhasebe Yasasının emredici 
hükmüdür. Sayıştay, gider izahnamelerini, yasanın aradığı koşullara uygun olarak yapmamakta, 
yapamamaktadır. Nitekim, 1993 yılı Kesinhesap Yasa Tasarısında, Ulaştırma, Adalet ve Sağlık ba
kanlıklarına ait gider izahnameleri yeterli açıklıkta değildir. İzahnameleri yapılan diğer bakanlık-
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larda ise gerekli bilgiler yer almamaktadır.Onbeş ayrı gelir tertibi ile ilgili tahmin ve tahsilat ara
sındaki farklar büyük boyutlarda olmasına karşın, doyurucu açıklamalar görmek mümkün olma
maktadır. 

Öte yandan, Sayıştay genel uygunluk bildiriminde, denetimine giren bütün daire ve kurumla
rın bütçelerine konulan ödeneklerin, bütçede gösterilen iş, hizmet ve ihtiyaçlara harcanıp harcan
madığı kapsamlı biçimde açık lanmamaktadır. Katma bütçeli kuruluşlarda da gider izahnamesi ya
pılmamaktadır. 

Bütün bunların sonucunda, 1993 yılı kesinhesaplarının sağlıklı ve doyurucu denetimini yap
maya imkân yoktur. Başlangıç ödeneklerine göre hızlı büyüyen bütçe açıklarının nedenleri, önle
nip önlemeyeceği konularında bilgi bulunmamaktadır. îzahnameler konusunda bütçe gerekçesinde-
ki biçim ve esaslara uygun ayrıntılı bilgiler elde edilememektedir. Yapılan hizmetlerin ne derece 
gerçekleştiği, sapma varsa nedenleri anlaşılamamaktadır. Program bütçe sistemine uygun olarak, 
programların hangilerinin gerçekleştiği hangilerinin gerçekleşmediği ve nedenleri görülmemekte
dir. 

1993 Bütçe Yasasıyla verilen yetkilere karşın, 11 trilyon 942 milyar 723 milyon lira ödenek 
üstü harcama yapılmıştır. Bu konuda sorumlu var mıdır; varsa kimlerdir; bu husus, izahnamelerde 
görülmemektedir, iç ve dış borçlar yönünden Kesinhesap Yasa Tasarısında ve Sayıştay Genel Uy
gunluk Bildiriminde yer alan açıklamalar, inandırıcı ve güven verici değildir. Borçlanma ve avans 
sözleşmeleri ile Hazine bonoları hakkında yeterli açıklama yoktur. Bu Kesinhesap Yasa Tasarısı ile 
devletin iç ve dış borçları konusunda kapsamlı denetim yapılmamaktadır. Son yıllarda iç borçlan
ma önemli boyutlara ulaşmıştır; bunun açıklaması yapılmalıdır. 

Mal kesinhesabında da, kesinhesap yasa tasarısının verilmesi süresi içinde, Türkiye Büyük 
Millet Meclisine verilmesi gerekmektedir. 1050 sayılı Genel Muhasebe Yasasının 105 inci mad
desine karşın, mal kesinhesabı Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmemiştir. 

31.12.1993 tarihine kadar kesinleşmiş ilâmlarla 9 442 623 000 liralık tazmin hükmü verildiği 
halde, bunun yüzde 45,3'lük bölümü olan 4 252 912 000 lirası silme ve düşme yoluyla alınmamış, 
çok geniş bir bağışlama yetkisi kullanılmıştır. Bu davranış, tazmin kurumunun caydırıcılık niteli
ğini ortadan kaldırmakta, denetim etkisiz kalmakta ve kamu kaynaklarının israf edilmesine neden 
olmaktadır. . 

Değerli üyeler, gelişmiş ülkelerde kesinhesap yasa tasarısı ciddiye alınmakta ve kamuoyunda 
ilgiyle karşılanmaktadır. Artık, bizde de bu tür tartışmaların zamanı gelmiştir. Ancak, bunun için, 
söz konusu bildirimlerin, çağdaş ölçütler kullanılarak hazırlanması gerekir. Aksi halde, ortada, bu
günkü gibi, görüşülecek bir şey kalmaz. Nitekim, bu tür bildirimler hazırlanmadığından, görüşme
ler ilgi çekmemekte ve çabucak sonuçlanmaktadır. 

Değerli üyeler, denetim, çağdaşlığın ve hukuk devleti olmanın bir gereğidir. Denetimden vaz
geçilmesi ya da denetim yapılmaması, malî işlemlerin yasalara uygunluğunun anlaşılmasına engel 
olur. O nedenle, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve Sayıştay hesapları Sayıştay 
denetimine, mutlaka tabi olmalıdır. 1961 Anayasasının 127 nci, 1982 Anayasasının 160 inci mad
deleri, genel ve katma bütçe idarelerin tümünü Sayıştay denetimine bağlamıştır. Her ne kadar, 1050 
Sayılı Genel Muhasebe Yasasının 127 nci maddesi, Cumhurbaşkanlığı ve Sayıştay yanında, Büyük 
Millet Meclisi harcamaları üzerinde Sayıştay incelemesi yapılamayacağı hükmünü içermekteyse 
de, 1967 yılında yürürlüğe giren 832 Sayılı Sayıştay Yasası, genel ve katma bütçeli idarelerin tü
münün Sayıştayca denetlenebileceği ve diğer yasaların bu yasaya aykırı hükümlerinin yürürlükten 
kaldırılacağını hükme bağlamıştır. Bu açık hüküm karşısında, Genel Muhasebe Yasasının 127 nci 
maddesinin anlamı ve geçerliliği de kalmamaktadır. Şu hale göre, Sayıştay, Anayasanın ve yasala-
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rın kendisine verdiği aslî görevi yapmalı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve Sa
yıştay bütçelerini denetlemenin hukuksal bir zorunluluk olduğunu kavramalıdır. Bu bütçeler denet
lenmediğinden, Sayıştay Genel Uygunluk Bildiriminde, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Sayıştayve 
Cumhurbaşkanlığı bütçeleriyle ilgili açıklamalar yer almamaktadır. Bu bütçeler, Sayıştayca, mut
laka denetime alınmalıdır. 

Anayasa Mahkemesi, 22.2.1977 gün ve 77/6 esas, 77/4 karar sayılı ilamında, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi harcamalarının Sayıştay denetimine tabiî olması gerektiğini zorunlu görmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı da, 1991 Kasım ayı içinde yaptığı bir açıklama da, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi harcamalarının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme 
Komisyonunca değil, Sayıştayca incelenmesinin yararına inandığını belirtmiştir. Yukarıda belirti
len yasal ve anayasal zorunluluk karşısında, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve 
Sayıştay bütçelerinin, Sayıştayca mutlaka denetime alınması zorunludur. Ortada Anayasa Mahke
mesinin kararı vardır. 

"Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar 
ve idare mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktire
mez." Bu, Anayasanın 138 inci maddesinin son fıkrasında yer alan emredici bir hükümdür; aradan 
yıllar geçmesine karşın, bu hükme de uyulmamıştır. 

Değerli üyeler, Anayasa, Sayıştaya üye seçimlerinin, Türkiye Büyük Millet Meclisince yapı
lacağını öngörmektedir. Geçtiğimiz yıllarda, üye seçimi Plan ve Bütçe Komisyonunca yapılmıştır. 
Bu işlem, Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir. Bu hükme de uyulmalı, bundan böyle seçimler, 
mutlaka Yüce Meclis tarafından yapılmalıdır. 

Öte yandan, Sayıştay da, yetenekli insan gücünün giderek azaldığı izlenimini edinmekteyiz. 
Devlet adına denetim yapan bu kuruluş, çağdaş yapılanmaya mutlaka girmelidir. Aldığımız du
yumlar, Sayıştayda geçici personel sayısının giderek arttığı yolundadır. Kuruluş, kadrolaşmaya de
ğil, çağdaş yapılanmaya ve denetimdeki etkinliğini artırmaya ağırlık vermelidir. Sayıştayın dene
tim alanı -ilke olarak- genel ve katma bütçeli dairelerdir. 

Dünya ölçeğinde, kamu fonu kullanan her alanın, sayıştaylarca denetleniyor olması karşısın
da, bizim Sayıştayımızın, denetim alanının hayli dar olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır. Buna, 
1980'lerden sonra, fon kullanımının giderek büyük boyutlara ulaşmış olması ve KİT'ler için ayrı 
bir denetim mekanizmasının varlığı da eklenince, Sayıştaya çizilen denetim alanı iyice daralmıştır. 
Kamu fonu kullanan tüm alanların, Sayıştayca denetlenmesine olanak verecek önlemlerin alınma
sı uygun olacaktır. Bu, bir zorunluluktur ve buna hemen geçilmelidir. 

Sayıştayın kontrol ve denetimi, klasik bütçeler üzerinde kalmayıp, ekonominin bütün kamu 
sektörünü ve ulusal bütçeyi kapsayacak biçimde genişletilmelidir. 

BAŞKAN-Sayın Yılmaz, 3 dakikanız kaldı, lütfen toparlar mısınız. 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla)- Peki, Sayın Başkanım. 
Yolsuzluğun arttığı, fonların nasıl kullanıldığının bilinmediği, kamu kaynaklarının talan edil

diği -geçmiş bir ortamda- düşünülürse, buna zorunluluk vardır. Artık, Sayıştay, denetimdeki etkin
liğini artırmalı, yolsuzluk, yapanın yanma kâr kalmamalıdır. 

Sayıştay, diğer mahkemelerimizde olduğu gibi, ağır işlemektedir. Yıllar sonra kesinleşen ka
rarlarıyla, malî olayların dinamizmine ayak uydurma şöyle dursun, kararların infaz kabiliyeti dahi 
kalmamaktadır. Yine, ülkemizde Sayıştay, malî işlemlerin sadece hukuka uygunluğunu denetle
mekle yetinmektedir. Malî işlemlerin, verimlilik ve etkinlik yönünden de değerlendirilmesi yapıl-
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mamaktadır. Oysa, Batı'daki çağdaş sayıştay uygulamalarında bu denetim de yapılmakta, dolayı
sıyla, ülke gelir giderleri açısından daha verimli çalışma sergilenmektedir. 

Değerli üyeler, sözlerimi bağlarken, Sayıştayın, Anayasanın ve yasaların kendisine verdiği 
yetkiler doğrultusunda malî işlemlerin daha etkin denetimini yapabilmesini, çağdaş bir yapılanma 
içine girmesini diliyor, bütçesinin, ülkemize, Sayıştaya, çalışanlarına yararlı olması dileğiyle hepi
nize içten saygılarımı sunuyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar. 

BAŞKAN- Sayın Yılmaz, teşekkür ediyorum. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Parlak; buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA MUSTAFA PARLAK (Rize)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Sayıştay Başkanlığının 1995 malî yılı bütçesi üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına görüşlerimi 
sunmak üzere huzurunuzdayım. Yüce Heyetinizi, Grubum ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'de, yargı ve denetim görevini birlikte ifa eden tek kuruluş Sayış
taydın Bilindiği gibi, 82 Anayasamız, Sayıştayı, yargı başlığı altında 160 inci maddede düzenle
miştir. Yine, Sayıştay Yasasının 14 üncü maddesi, "daireler birer hesap mahkemesidir" demekte
dir. Bu hükümlere göre Sayıştayın, bir yargı kuruluşu olduğu şüphesizdir. , 

Sayıştayın, sorumluların hesap ve işlemlerini yargılayarak, kesin hükme bağlama yolundaki 
yargılama işlevi yanında, ayrıca, inceleme ve denetleme görevi vardır. Bu nedenle Sayıştay, hem 
bir hesap mahkemesi hem de bir anayasal denetleme ve inceleme kurumudur. Sayıştay, yargı işle
mi bakımından bağımsızdır; fakat, buna karşılık, denetleme ve inceleme görevini Türkiye Büyük 
Millet Meclisi adına yerine getirir. 

Son yıllarda ülkemizin gündemini işgal eden yolsuzluk olayları, etkin denetimin ve yargının 
ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. 

Değerli milletvekilleri, bugün, ülkemizin karşı karşıya bulunduğu en önemli sorunlardan biri 
terör, diğeri ise, maalesef yolsuzluklardır. Özellikle son yıllarda, ülkemizin gündemini sıkça işgal 
eden yolsuzluk olayları, toplumumuzu içten içe kemiren, toplumsal bağları çürütüp, devletin mah
vına kadar sebep olabilecek derecede bir hastalıktan Bir toplumda yolsuzluklar, yaygınlaştığı, üst 
yönetim kadrolarına ve siyasî kadrolara bulaştığı zaman, toplumun, yöneticilerine olan güveni za
yıflar. Herkes, kolay para kazanma ve köşe dönme sevdasına kapılır; haksız kazanç kapıları zorla
nır. Kimsenin kimseye ne güveni ne saygısı kalır; ama, daha da önemlisi, toplumun hukuka olan 
güveni yok olur. Hukuka bağlı yönetim anlayışı giderek azalır. Hukuk dışı yollarla, hak arama yol
ları zorlanır. Neticede siyasî otoriteye olan saygı ve güven yok olur. Ülkede, siyasî istikrarsızlık ve 
siyasî bunalım başgösterir, Türkiye, maalesef böyle bir durumun eşiğinde bulunmaktadır. Son yıl
larda meydana gelen, özellikle İSKİ, İLKSAN gibi alenî yolsuzluklar, toplumumuzun siyasete ve 
siyasetçiye olan güvenini yok etmiştir. Bugün, Türkiye, yöneticisine güven duyulmayan bir ülke 
haline getirilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, dünyanın pek çok ülkesinde yolsuzluklar olabilmektedir. En demok
ratik ve açik rejimlerin olduğu ülkelerden tutun da, en totaliter rejimlere kadar her ülkede yolsuz
luk vardır; ama, demokratik ve açık rejimlerin bir özelliği, bu yolsuzluklarla, hukuk kuralları içe
risinde mücadele edilmekte ve suçlular belirlendiği zaman en ağır cezayla tecziye edilmektedirler. 
Ülkemizde, bunca yolsuzluk iddiaları toplumun gündemini işgal ederken, mevcut denetim ve yar
gılama usulleriyle, bunların birçoğu maalesef aydınlatılamamakta, açığa çıkarılmamaktadır. Açı
ğa çıkarılabilenler de cezalandırılamamaktadır. Ülkemizde, askerî yönetimler dışında cezalandırı-
labilmiş büyük ölçüde yolsuzluk olayları yoktur. Yani, kim ne yapmışsa yanına kâr kalmıştır. Hal 
böyle olunca, mevcut denetim ve yargılama sistemimiz caydırıcı olmaktan çıkıp özendirici olmaya 
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başlamıştır, işte, bugün gelinen noktada ülkemiz, servetinin kaynağının meşruluğu tartışılan bir 
Başbakan tarafından idare edilmektedir. Yine, toplumumuzda bazı siyasî liderlerin servetlerinin 
meşruluğu tartışılmaktadır. Böyle bir ülkede, toplumun, yöneticilerine güven duymalarını bekle
mek mümkün olmadığı gibi, siyasî ve demokratik rejimi de ayakta tutmak maalesef zordur. 

Sözlerimin başında da ifade ettiğim gibi, bugün, ülkemizin karşı karşıya bulunduğu en önem
li sorunlardan biri yolsuzluklardır. Bugün, 1995 yılı bütçesini konuştuğumuz, Türkiye'nin yegâne 
yargı ve denetim kurumu olan Sayıştaya, yolsuzluklarla mücadelede önemli görevler düşmektedir. 
Bu konuda Sayıştayla ilgili hususlar üzerinde durmak istiyorum. 

Kamu kaynaklarının elde edilmesinden, bir hizmet veya faaliyete tahsis edilip harcanmasına 
ve harcamalar yapıldıktan sonra, bu kaynakların nasıl harcandığını, harcamaların mevzuata uygun 
olup olmadığı, ne kadar harcandığı" gibi soruların cevabını arayan düzenlilik denetimi yanında, "ne 
kadar harcanmalıydı, istenilen hedefe ulaşıldı mı?" gibi soruların sorulduğu, çağdaş denetim tek
niklerinden olan performans denetimine de ihtiyaç vardır. Bu sorulara cevap bulabilecek nitelikte 
bir denetimin, bizzat parlamentoca yapılmasının imkânsızlığı, parlamentoların bu işi kendi adları
na yapacak bağımsız, güvenilir ve uzman kuruluşları oluşturmasına zemin hazırlamış ve Sayıştay 
dediğimiz yüksek denetim kurulu bu ihtiyaçtan doğmuştur. 

Dünyada bugün, ister yargı yetkisiyle donatılmış, isterse yargı yetkisi olmayan Sayıştay dedi
ğimiz yüksek denetim kurumlarının, uluslararası yüksek denetim kurumlarının üye olduğu INTO-
SAI tarafından kabul edilen bazı ortak özellikleri bulunmaktadır. En önemli nitelikleri bağımsız ol
malarıdır. Meslek mensuplarına anayasa ve yasalarla güyence sağlanmıştır. Kamu fonlarının kul
lanıldığı hemen her alanda denetim yapmaktadırlar. Düzenlilik denetimi yanında, performans de
netimini de yapmaktadırlar. 

Bir diğer önemli nitelik ise, adına görev yaptıkları parlamentolara rapor vermeleridir. Bu özel
liklerin bir kısmına sahip Sayıştayımızın, çağdaş sayıştaylarda bulunan tüm özelliklere kavuşturul
ması için, Yüce Meclisimize de görevler düşmektedir. Bunun için yapılması gerekenleri şöyle özet
leyebiliriz: 

Kamu kaynaklarının elde edildiği ve kullanıldığı tüm alanlarda Sayıştay denetimini sağlaya
cak tedbirler alınmalıdır. Bu, temiz toplum olmanın bir gereği olduğu gibi, aynı zamanda anayasal 
bir zorunluluktur. Bugün yapılan araştırmalarda, yolsuzlukların büyük bölümünün Sayıştay dene
timi dışında bırakılan KİT, BİT ve kamu fonlarının kullanıldığı alanlarda olduğu görülmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim yapma yetkisine sahip ve uluslararası yüksek de
netim kurumlarının tüm niteliklerini taşıyan Satıştay varken, denetimde çok başlılığa ve karmaşa
ya yol açacak yeni arayışlara son verilmelidir. Bu amaçla, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuru
lunun Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlanması için yapılan yasal çalışmaların, arzu edilen 
olumlu neticeyi vermeyeceği ve ileride büyük sorunlar yaratacağı inancındayım. Bu yapılanma, bir 
çözüm değil, çözümsüzlüğe yol açacaktır. Başbakanlığa bağlıyken, Meclis Başkanlığına bağlı bir 
denetim organı kurulması, bu kuruluşa bağımsızlık vermeyeceği gibi, yüksek denetim kurumu ol
ma özelliğini de sağlamayacaktır. Bu, bir çeşit Meclis teftiş kurulu olacaktır; oysa, bunun yerine 
INTOSAI ve Dünya Bankası gibi uluslararası kurumların önerileri doğrultusunda Başbakanlık 
Yüksek Denetleme Kurulunun, Sayıştay bünyesine alınması, Yüce Meclisimizin, kamu kaynaklan 
üzerinde tek elden ve etkin bir denetim yolunu açacaktır. 

Sayıştay Kanununun bazı maddelerinin Anayasa Mahkemesince iptal edilmesiyle doğan boş
luk, bugüne kadar yeni bir yasal düzenlemeyle doldurulamamıştır. Sayıştayımız, yeni yasal düzen
lemeyle, çağdaş sayıştayların sahip olduğu görev ve yetkilerle donatılmak suretiyle çağdaş deneti
me imkân sağlayacak bir yapıya bir an önce kavuşturulmalıdır. 
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Yerel yönetimlerin oluşturduğu iktisadî işletmelerin, fonların ve birliklerin denetiminin Sayış

tay denetimi kapsamına alınmasını temin edecek yasal düzenlemelere ihtiyaç bulunmaktadır. Böy
lece, denetimsiz bırakılan ve oldukça büyük meblağlara ulaşan bu kaynakların denetiminin de, Yü
ce Meclisimizin adına Sayıştay tarafından yapılması sağlanmış olacaktır. 

Bugünkü Koalisyon Hükümetinin, hükümet programında, kamunun her alanında Sayıştay de
netimini öngörmelerine rağmen, maalesef bunun tersini yaptıklarını görüyoruz. En son örnek de, 
4046 sayılı Özelleştirme Yasasıdır.Bu Yasada, Özelleştirme işlemleriyle, Özelleştirme Fonunun, 
Sayıştay denetimine tabi olmadığı belirtilmiştir. Sayıştay denetimi yerine, sadece, Yüksek Denet
leme Kurulunun denetimi yeterli görülmüştür; bunun anlamı, denetimsizliktir. Başbakanlığa bağlı 
bir denetim kurumunun, yargı bağımsızlığı ve anayasal teminatı olmayan bu kurum mensuplarının, 
Başbakanın tasarruflarını hukuka uygunluk yönünden denetlemesi, eleştirmesi, hukukî ve cezaî so
nuçlar doğurabilecek raporlar yazmaları mümkün değildir. Bu nedenle, Sayıştay denetiminde ol
mayan bir özelleştirme, kamuoyunun duyduğu güvensizliği ve kuşkuları giderememiş, şaibeli bir 
özelleştirme olacaktır. Bu nedenle de, Özelleştirme Yasasında, bu yönde değişikliğin yapılmasın
da zaruret vardır. 

Anayasa ve İçtüzük hükümlerine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetim yollarına git
mesi halinde oluşturulan komisyonların, araştırma ve soruşturma konularında Sayıştay Başkanlı
ğından uzman istihtam etmesi veya doğrudan doğruya Sayıştaya inceleme yaptırarak rapor alması 
şeklinde bir uygulamanın, Meclis denetimlerinden beklenen faydayı sağlayacağı kanaatindeyim. 
Ancak, böyle bir uygulama için yasal düzenleme gerekmektedir. Bunun için, öncelikle bir kanun 
ve İçtüzükte gerekli değişikliğin yapılması yerinde olacaktır. 

Devlet emlakinin satışına ve gelir artışına\ait sözleşmelerin de, harcamaya ilişkin sözleşmeler 
gibi, ön denetime tabi tutulması için yasal düzenlemelerin yapılmasını zaruri görmekteyiz. Kamu 
kaynaklarının kullanımındaki denetimi etkin kılmak için, Sayıştayın, çağdaş denetim teknikleriy
le teçhiz edilmesinin yanında, bir hususa dikkat edilmesi gerekmektedir: Denetimin, icranını hızı
nı kesmeyecek, yatırımların sürüncemede kalmasına sebebiyet vermeyecek ve bürokratik bir en
gelleme aracı olmayacak tarzda ve süratte yapılmasını sağlayacak önlemler de birlikte alınmalıdır. 
Aksi halde, denetimin istismarı söz konusu olur ki, bu da, denetime olan güveni sarsar ve denetim
den beklenen faydanın sağlanması mümkün olmaz. 

Değerli milletvekilleri, Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından 4.11.1992 tarihi itibariyle Sayış
tay üyeliğine seçilenlerin, 23.12.1992 tarihine kadar Meclis Genel Kurulunda onaylanmaması kar
şısında, ret de edilmeyen ve konunun aradığı iki aylık bekleme süresi Anayasa mahkemesi iptal ka
rarının yürürlüğe girdiği 23.11.1992 tarihi itibariyle sınırlamaya tabi olacağı ilgililerin üyelikleri 
kesinleşmiştir. 

BAŞKAN-Sayin Parlak,3 dakikanız kaldı, rica ediyorum. 
MUSTAFA PARLAK (Devamla)-Bitiriyorum efendim. 

Ayrıca, bu izahatın yoruma muhtaç olduğu düşünülse bile, Başbakanlık genelgesiyle 
31.7.1994 tarihi itibariyle bütün idarelere duyurulan, Anayasa Mahkemesince iptal edilen yasalar 
yerine yenileri yürürlüğe girinceye kadar idari işlemlerin iptallerinin, önceki usule göre kabul edil
miş yasal hükümlere göre yapılmasına dair amir hükümler karısında, kamu kurumları idari işlem
lerini bu hükümlere göre yürütmektedirler. Bu hale göre iptal edilen 3677 sayılı Yasa yerine yeni
si de çıkarılmadığından, daha önce usulüne göre kabul edilmiş 832 sayılı Yasanın 5 inci maddesi 
hükümlerine göre, ilgililerin üyelikleri kesinleşmiştir. Üyelerin göreve başlatılmasıyla, hukuk dev
leti kavramındaki devamlılık unsuru korunacağı gibi, ilgililerin, iki yılı aşkın bir süre maruz kaldı
ğı haksızlığa da son verilmiş olacaktır. 
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Son yıllarda yaşanan yolsuzluk ve usulsüzlük olayları, etkin bir denetim ve yargılamanın ne 

kadar gerekli olduğunun bir kanıtıdır. Toplumda, Yüce Meclisimiz dahil tüm devlet kurumlan için 
oluşan güven bunalımının aşılabilmesinde, yargılama sisteminde, iyi işleyen, çağdaş bir denetim 
düzenine de ihtiyaç vardır. Bunun için, sadece, terör suçlarıyla ilgili devlet güvenlik mahkemeleri 
olduğu gibi, yolsuzluklarla ilgili suçlar için de -eğer toplumdaki bu güvensizliği ortadan kaldıracak 
ve bu kirliliği temizleyecekse- özel ihtisas mahkemelerinin kurulması gerekir diye düşünüyorum. 
Çünkü, bugünkü denetim ve yargılama sistemiyle suçluların ceza görmesi mümkün olmamaktadır. 
Halbuki, suçluların,- mutlaka ceza görmesi gerekmektedir. Yolsuzluk ve usulsüzlük, yapanın yanı
na kâr kaldığı sürece, bu suçları önlemenin ve rejimi korumanın imkânı yoktur. Hatta, yolsuzluk
larla ilgili denetim ve soruşturmalarda, dokunulmazlık engelinin de kaldırılması gerekmektedir. Bu 
tür bir ihtisas mahkemesi için, yeterli bilgi, tecrübe ve her türlü birikime ve imkâna sahip Sayışta-
ym, gerekli anayasal ve yasal bir düzenlemeyle teşkilatlandırılarak yetkili kılınmasının toplumu
muzun ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. 

Bu duygu ve düşüncelerle, 1995 malî yılı bütçesinin ülkemize ve Sayıştay mensuplarına ha
yırlı olmasını diliyor, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN- Sayın Parlak, teşekkür ediyorum. 
Hükümet adına, Devlet Bakanı Sayın Cevheri; buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa)- Sayın Başkan, Yüce Meclisin say
gıdeğer üyeleri, Sayıştayımızın 1995 yılı bütçesi üzerinde, değerli grup sözcüsü arkadaşlarımızın 
beyanlarına, zamanın imkân verdiği nispette cevap arz etmeye çalışacağım. Yine, değerli arkadaş
larımız tarafından ortaya getirilmiş olan, Sayıştayın ve dolayısıyla Türkiye'deki malî yapımn bazı 
özellikleri veyahut bazı gerekleri üzerindeki düşüncelerimizi de kısaca arz etmek istiyorum. 

1865'lerde kurulan ve o zamandan itibaren, hatta, daha önce de başlamış bulunan devletin ma
lî yapısına bir çağdaş özellik, daha doğrusu bir çağdaş gereği kazandırmak amacıyla, 1862'lerde, 
1865'lerde ve ondan sonra da devam eden tasarruflarla geliştirilen Sayıştayımız; yani Divanı Mu
hasebat, bugün devletimizin işleyişi içerisinde, malî yapımn kontrolü ve malî yapının aşağı yukarı 
bir çağdaş, sistem içerisinde devamım sağlayan bir önemli kurum olarak devam etmektedir. Arka
daşlarımızın burada ifade ettiği gibi, her ne kadar noksanları varsa da, noksanlarının giderilmesi, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve Hükümetlerin görevi ise de, bu noksanlıklara rağmen gayet 
güzel bir şekilde görev yapmakta olduğunu da, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak takdir ve te
şekkürle karşılamak istiyoruz. 

Aslında, değerli arkadaşlarım, sayın sözcülerin değindikleri hususların içerisinde burada zik
redilmeye ve hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak üzerinde durulması gereken bir husus, fon
ların idaresidir. Fonlar, muhakkak ki şu veya bu kısa dönem içerisinde icat edilmiş veyahut Türki
ye'nin malî sistemi içerisine sokulmuş şeyler değildir. Ancak, geçtiğimiz dönem içerisinde kesin
likle yanlış anlaşılmaması ricasıyla şunu söylemek istiyorum ki, fon sisteminin büyük ölçüde yay
gınlaştırılması ve bu fon sisteminin bir malî fınans modeli olarak takdim edilmesi düşüncesine ka
tılmanın mümkün olmadığını ifade etmek istiyorum. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)- Sayın Bakan, yeni fon kuruyorsunuz. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, bunu, şu ve
ya bu dönemin meselesi olarak söylemiyorum; ama, geçtiğimiz dönem içerisinde, yeni bir fınans 
modeli diye getirilen fon sistemine şöyle bir baktığımız zaman, bu fonların 58 tanesini bütçeye ge
ri almışız; yani bütçeye katmışız, 57 tanesi Sayıştay denetiminde, 38 tanesi Yüksek Denetleme Ku
rulunun denetiminde ve 12 tanesi de denetimsizdir. Bu fonlar, denetimli de olsa, denetimsiz de ol-
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sa, bir yerde, fon sisteminin, çağdaş bir model olduğunu -bazı zaruretlerin dışında, bazı kuruluşla
rın kendi kaynaklarında yine kendi hizmetlerine dönmesi zarureti olan bazı gereklerin, bazı özel 
durumların dışında, özellikle içerisinde bizimki gibi yüzlerce fonu olan bir malî sistemin, çağdaş 
malî bir model olduğunu kabul etmek mümkün değildir. Fon, bir yerde, Osmanlıdaki eski iltizam 
usıılünün çağdaş hale getirilmesidir; bunu kabul etmemiz lazım. Bu konuyu, biraz önce, yalnız Sa
yıştay üyeleriyle değil, ülkenin gerçek bir kazancı olduğuna inandığım Sayıştay Başkanı arkadaşı
mızla da değerlendirdim. 

Osmanlı Devletindeki 1862'den önceki iltizam usulüne baktığınız zaman esas şudur: Hayvan 
pazarının gelirini, adliyeye vereceksiniz; buğday pazarının gelirini, zaptiyeye vereceksiniz; bilmem 
nerenin gelirini, bilmem nereye vereceksiniz... Fon, bir yerde bunun çağdaş bir hale getirilmesi de
mektir. Bir Toplu Konut Fonu vardır; o Toplu Konut Fonunun gelir kaynaklarına avucunuzu açtı
ğınız zaman, yanlış bir şey yapmış olduğunuzu anlarsınız. Eğer, toplukonut, Anayasaya göre yapıl
ması gereken bir hizmetse -bu devletin bir bütçesi var, bir Anayasası var, Anayasanın ortaya koy
duğu fonlar var- o usûl dairesinde yapılır. Âdeta, lokantalardan, kumarhanelerden meyhanelerden 
bilmem nereye kadar herkesin içine para attığı bir dilenci torbasını, Toplu Konut idaresinin boynu
na asmışsınız; bunu çağdaş bir sistem olarak kabul etmek veya iddia etmek de mümkün değildir; 
benim söylemek istediğim budur. (RP sıralarından alkışlar) Toplu Konut İdaresinin gelir kaynak
larını bir inceleyin bakın, eğer bugün burada iddiasında bulunduğumuz çağdaş devlet yapısıyla 
bağdaşır bir tarafı varsa, o zaman konuşalım. 

Değerli arkadaşlarım, bir de kıymetli sözcülerin konuşmaları içerisinde "performans denetim" 
tabiri geçti. Performans denetim gerçekten lazımdır; ancak, Sayıştayın performans denetimi yapa
bilmesi için, kadrolarının takviyesi gerekir. Değerli arkadaşımız, bu kadroların yeterli olduğunu 
ifade etti; ancak -eğer bu kadrolar varsa- performans bütçenin, yani kalemler itibariyle takip ve de
netimin, devletin işleyişindeki rahatlığı ne ölçüde sağlayacağını veyahut devam ettireceğini de ge
ne düşünmek lazımdır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; yine değerli arkadaşlarımızın mütalaaları, kıymetli görüşleri içe
risinde, Yüksek Denetleme Kurulunun Sayıştaya veyahut Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlan
ması şeklinde bir görüş ifade edildi. Bu da, şu bakımdan üzerinde tartışılması gereken bir konudur; 
çünkü, Sayıştay, bir malî yargı sistemini temsil eder. Eğer denetimi, yani bilahara kendisinin malî 
kaza organı olarak denetleyeceği, daha doğrusu denetlemeyip hakkında hüküm tesis edeceği bir 
müessesenin icraî denetimini yaptığı zaman, o takdirde kendisinin onun üzerindeki kazaî hakkını 
kullanması tartışmalı duruma gelir; çünkü, denetimini kendisi yaptığına göre, ileride bunun malî 
yargısını da yapamaması gerekir. Aynı görüş Türkiye Büyük Millet Meclisi için de geçerlidir. Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin KİT Komisyonu vardır; eğer bu KİT Komisyonu vasıtasıyla, onun 
dışında da gene Anayasanın kendisine verdiği genel görevler içerisinde, daima kamu iktisadî teşeb
büslerini denetlemesi mümkünken, Yüksek Denetleme Kurulunu Türkiye Büyük Millet Meclisine 
bağladığınız zaman, Türkiye Büyük Millet Meclisi, kendisine bağlı, icraî bir denetim organıyla de
netlediği müesseselerin, ondan sonra, üst kurul olarak denetimini, hatta, gerekirse yargılanmasını 
gerekirse değerlendirmesini yapma hakkını, -denetimini kendisi yapmış olduğu için- bana göre 
kaybeder; yani, iş, hukuk sistemi itibariyle tartışılmalıdır. Bu şekilde, baktığınız zaman, bugünkü 
hukuk yapısını bozar; yani, Sayıştayı, icraî denetimin içerisine soktuğunuz zaman, onun malî yar
gı, kazaî organ olma vasfını zedelersiniz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisini de, Yüksek Denetleme Kuruluyla denetleme yapan bir organ 
haline getirdiğiniz zaman, bunu da üst kurul olarak onun nihai denetim hakkını ve değerlendirme 
hakkını, gerekirse soruşturma kurullarıyla gerekirse araştırma kurullarıyla Yüce Divana kadar uza-
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nabilen hakkını -bir yerde denetimini kendisi yapmış olduğu için sorumluluğunu üstlenmiş olması 
itibariyle- o hakkını, o nihaî anayasal durumunu, bana göre, gölgelemiş olursunuz. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- O zaman, denetimsizlik ortaya çıkar Sayın Bakanım. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla)- Denetimi denetlemek daha doğru 
değil midir acaba? Denetlettirirsiniz, ondan sonra siz onu denetlersiniz... 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Beş yıl denetlenmemiş bir KİT'in, denetim süresi geçmiş olur; 
zamanaşımına girer. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla)- Zamanaşımına girmez. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)-Olduğunu gördük efendim. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, Sayıştay 

üyesi seçimlerinin komisyonda yapılıp, Umumî Heyetçe, Genel Kurulca tasdiki esasına dayanan 
3677 sayılı Yasanın bu hükümlerinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi dolayısıyla, ha
len Sayıştayımızın 11 üye açığı vardır; bu açığının kapatılması için, Türkiye Büyük Millet Mecli
si olarak, süratle, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda, onun gerekçelerine uyarak 
yeni bir yasayı çıkarmamız ve Sayıştayın bu noksanını tamamlamamız gerekir. 

Cumhurbaşkanlığı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi hesaplarının da Sayıştay denetimine tabi 
olması normaldir. Esasen, 1982 Anayasası -Sayın Fethullah Erbaş'ın veyahut Sayın Mustafa Yıl-
maz'ın ifadelerinde de var- getirdiği genel tanımlama ve genel statü itibariyle, zaten, Türkiye Bü
yük Millet Meclisini ve Cumhurbaşkanlığını da Sayıştay denetimine tabi hale getirmiştir. Bunun da 
yasalarla düzenlenmesi ve Anayasanın bu gereğinin yerine getirilmesinde, bize göre, Hükümet ola
rak hiçbir mahzur yoktur. 

Sayıştayın, devletin bütün hesaplarını denetlerken, Cumhurbaşkanlığının veyahut Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin bunun dışında kalmasını gerektirecek bir haklı gerekçeyi bulmak da müm
kün değildir. Eğer, bu kuruluşların, hesabı kitabı denetlenmez bir kuruluş olarak kabul edilmesi gi
bi bir gerekçeden hareket ediliyorsa, onun da herhangi bir şekilde mantığı yoktur. Devletin herhan
gi bir kuruluşunun yaptığı hizmet de, Cumhurbaşkanlığının veyahut Türkiye Büyük Mîllet Mecli
sinin yaptığı hizmetle aynı değerdedir, aynı ölçüler içerisindedir, aynı murakabeye tabi olması ve
yahut olmaması lazımdır; bu farklılığı izah edecek mantıkî ve hukukî bir gerekçe olmadığı şeklin
deki görüşe biz de iştirak ederiz. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; geçen gün kabul ettiğimiz 4046 sayılı Yasada, özelleştir
meyle ilgili olarak, Sayıştayımıza getirilen görevler gerçekten isabetlidir. Belki, bunların içerisin
de noksanı var gibi sanılırsa da, umumiyetle, Sayıştay denetiminin özellikle dışında kalan herhan
gi bir hususu şu ana kadar bilmiyorum; eğer önümüze çıkarsa, onu da, gerekirse, tatbikat içerisin
de düzeltiriz. 

Sayın Anavatan Partisi sözcüsü değerli Mustafa Parlak arkadaşımızın, yolsuzlukların uzun 
boylu kapalı kalmaması şeklindeki görüşüne aynen biz de iştirak ederiz; çünkü, kapatmak, hiçbir 
şekilde, neticeyi örtmüyor; bir devrin kapandığını, birtakım olayların üzerinin küllendiğini veya ör-
tüldüğünü zannettiğiniz bir yerde, bir de bakıyorsunuz ki, hiç olmayacak yerde silahlar patlıyor ve 
birtakım insanlar, kapatılmış zannedilen olumsuzlukları, bir dönemin olaylarını, bir müddet sonra, 
maalesef, istenmeyen bir şekilde, silahlı mafya hesaplaşmalarıyla dahi ortaya çıkarıyorlar. Bu olay
ların bu şekilde açığa çıktığı meydanda iken, her şeyin zamanında ayıklanması, zamanında denet
lenmesi ve kontrol edilmesi şeklindeki görüşe iştirak etmemek mümkün değil; buna iştirak ettiği
mi belirtmek istiyorum. • 

Bütçe üzerinde kıymetli görüşlerini esirgemeyen değerli grup sözcülerimizin ve İçtüzük gere
ği benden sonra şahsı adına konuşacak olan değerli iki arkadaşımızın mütalaalarının, görüşlerinin 
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ve değerlendirmelerinin mutlaka nazarı itibarda tutularak kıymetlendirileceğim, değerlendirilece
ğini ve onlardan yararlanılacağını arz ile Yüce Heyete saygılar sunarım.(DYP ve SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN-Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 
Sayıştay Başkanlığı bütçesiyle alakalı olarak, şahsı adına ve lehinde olmak kaydıyla, Sayın Rı

za Müftüoğlu; buyurun efendim. 
Sayın Müftüoğlu, konuşma süreniz 10 dakikadır efendim. 
RIZA MÜFTÜOĞLU (Erzurum)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayıştay Başkanlığı 

Bütçesi hakkında görüşlerimi arz etmeden önce, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Hukuk devletinin temel taşlarından biri olduğuna inandığımız Türk Sayıştayınm, bugüne ka

dar, görevini, geleneksel ciddiyet ve titizlikle yürütegelmiş olduğunu belirtirken, gelecekte çok da
ha etkili denetim yapacağına da inancımızın tam olduğunu özellikle ve öncelikle ifade etmek isti
yorum. 

Yüzotuz yılı aşkın tarihî bir birikimi olan Sayıştayla ilgili, Yüce Meclisimizde bekleyen, 
önemli bir hukukî boşluğu dolduracak bir kanun teklifi olduğunu, bu bütçe görüşmeleri sırasında, 
siz değerli milletvekillerine hatırlatmakta fayda görüyorum. Bilindiği gibi, Anayasa Mahkemesi, 
25.5.1992 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan kararıyla, 832 sayılı Sayıştay Kanununun, Sayıştay 
Başkanı ve üyelerinin seçimine mütedair 5 inci maddesiyle, 6 ncı maddesinin üç, dört ve beşinci 
fıkralarını iptal etmiş; iptal kararının, yayımlandığı tarihten altı ay sonra yürürlüğe girmesini karar
laştırmıştı. Verilen süre, Kasım 1992'de dolmuş olmasına rağmen, bugüne kadar mesele çözüleme
miştir. Söz konusu hukukî boşluğun bir an önce doldurulması gerekmektedir. Bu yapılırken, Sayış
tay Birinci Başkanının, Sayıştay Genel Kurulunca kendi üyeleri arasından belirlenecek adaylar ara
sından, Yüce Meclisçe seçilmesi esası getirilmelidir. 

Özetle, Sayıştay Kanununun bazı maddelerinin Anayasa Mahkemesince iptali sonucu oluşan 
bu boşluğu tamamlayacak Sayıştay Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi en kısa 
zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmelidir. Milletvekili arkadaşlarımızla hazırladı
ğımız ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunduğumuz bu kanun teklifinde, Anayasa
mız ile Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay gibi yüksek yargı mercilerinin teşkilat kanunları, 
konuyla ilgili diğer mevzuat hükümleri ve 832 sayılı Kanunun iptali istemiyle, Anayasa Mahkeme
sine başvuran Anamuhalefet Partisinin iptal istemi gerekçeleriyle, Anayasa Mahkemesinin iptal ka
rar gerekçeleri özellikle göz önünde bulundurulmuştur. Bu durumu sizlere ayrıca arz etmek istiyo
rum. 

Üzerinde durmak istediğim bir diğer konu ise, mahallî idarelerin denetimi konusudur. 832 sa
yılı Sayıştay Kanununun geçici 8 inci maddesine göre, belediye ve il özel idareleri Sayıştay dene
timine tabidir. Ancak, belediye ve il özel idarelerinin Sayıştay denetimine tabi olduğu hususunun 
geçici madde yerine aslî maddelerde belirtilmesi ve mahallî idarelerin denetimine daha da ağırlık 
verilmesi gerekmektedir. 

Son zamanlarda sayılarının azaltılmasına çalışılan fonların da bir bölümü Sayıştay denetimine 
tabi değildir. Malî disiplini bozucu özellikler taşıyan fonların tümünün de Sayıştay denetimine alın
masında sayısız faydalar bulunmaktadır. 

İşaret etmek istediğim bir diğer nokta, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun, personel 
ve meslekî birikimiyle, Sayıştaya katılmasıdır. Bugün, çeşitli ülkeler incelendiğinde, kamu fonu 
kullanan tüm alanların sayıştaylarca denetlendiği görülecektir; Bu husus, Uluslararası Yüksek De
netim Kurumları Teşkilatı tarafından, üye ülke sayıştaylarına ısrarla tavsiye olunmaktadır. Bu ko
nunun dayandığı en önemli husus, denetimdeki birlik ve etkinliğin önemi olmaktadır. 
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1994 yılı içinde, Sayıştayımızın öncülüğünde, çoğunluğunu Türk cumhuriyetlerinin oluşturdu

ğu Ekonomik işbirliği Teşkilatı Sayıştaylar Birliğinin kurulmasını ve yönetim kurulu başkanlığına 
da Sayıştayımızın seçilmiş olmasını büyük bir memnuniyetle karşıladığımı belirtmek istiyorum. 
Son derece iftihar ettiğimiz bu gelişme münasebetiyle, Sayıştayımızın, kardeş Türk cumhuriyetle
ri sayıştaylarına engin bilgi ve gelenek birikimiyle yardımcı olmasını temenni etmekteyiz. 

Temenni ettiğimiz bir başka husus; 832 sayılı Kanuna 3677 sayılı kanunla ilave edilen ek 5 in
ci maddeye işlerlik kazandırılmasıdır. Bu madde, Sayıştay meslek mensuplarının, bilgi ve görgüle
rini artırmak, meslekleriyle ilgili araştırma yapmak veya kurs ve öğrenim için yabancı ülkelere 
gönderilmesine ilişkin olup, tatbikinde büyük faydalar olacağına inandığımız bir husustur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim yapan Sayıştayımızın idarî personelinin özlük 
haklarının iyileştirilmesi gereğini de vurgulamak istiyorum ve 1995 malî yılı Sayıştay bütçesinin 
ülkemize hayırlı olmasını diliyor, sizleri, tekrar, saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN-Sayın Müftüoğlu, teşekkür ediyorum. 

Sayın Oymak, Sayıştay bütçesiyle alakalı olarak ve aleyhinde olmak üzere; buyurun efendim. 

HAYDAR OYMAK (Amasya)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Büyük Millet 
Meclisi adına denetim yapan Sayıştayın bütçesinin aleyhinde şahsî görüşlerimi belirtmek üzere söz 
almış bulunuyorum. Sözlerime başlamadan önce, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, denetim görevinin gereği gibi yapılması için; yani, idarelerce yapılan 
işlem ve eylemlerin hem yazılı hukuk kurallarına hem de amacına uygun olarak yapılıp yapılmadı
ğı veya kullanılıp kullanılmadığının araştırılması, kamuoyunun da bu teftiş ve denetime güvenme
si için, vazgeçilmesi mümkün olmayan bazı kurallar, bazı koşullar vardır. Bunların başında dene
tim işlevinin hiçbir etki altında kalmadan, tarafsız bir anlayışla, adil ve dürüstçe yapılmış olması 
gelir. 

ikinci koşul: Denetim görevini yapan görevlilerin, hem görevlerinin başında hem de görevle
ri dışındaki günlük yaşamlarında, üzerlerinde taşıdıkları sıfatın sorumluluğunu bilerek hareket et
meleridir. 

Üçüncü koşul: Toplumun büyük çoğunluğunun, hatta tamamının, denetim görevinin herhangi 
bir etki altında kalmadan yapıldığına inanması, güvenmesidir. Yani, denetimin, yazılı ve genel ka
bul görmüş kurallara en uygun şekilde yapılması, denetim hizmetinden beklenen sonucu çoğu kez 
vermez. Toplumun büyük kesimlerinin, hatta tamamının buna inanması da zorunludur. Maalesef, 
ülkemizde, özellikle son on onbeş yıldır hükümet olan, devleti yöneten düşünce ve kadrolar, teftiş 
ve denetimin, alnı terlemeden, kısa sürede köşe dönme anlayışına ayak bağı olacağını bildikleri 
için, denetimde görevli kuruluşlardan rahatsız olmuşlardır. Bunun sonucu olarak, denetimle görev
li idarelerin yasal yapısından tutun, buralarda görev yapan insanların işe alınmasından görevlendi
rilmesine, özlük haklarına, sicillerine kadar müdahele edilmiş; toplum katmanlarında da büyük ra
hatsızlıklar yaratılmıştır. 

Değerli milletvekilleri, bu kurum ve idarelerin hangileri olduğuna, yapılan miidahelelerin bo
yutuna, zaman darlığı nedeniyle giremeyeceğim; ancak, bu haksız ve yersiz müdahelelerden, diğer 
kurumlarla birlikte, 132 yıllık geçmişi, önemli hizmetleri bulunan Sayıştayın da nasibine düşeni 
fazlasıyla almış olduğunu söylemekle yetineceğim. 

Bugün gelinen noktada, yani, usulsüzlük, yolsuzluk ve rüşvetin kol gezdiği, temiz toplum ara
yışlarının doruk noktasında olduğu bir dönemde, teftiş ve denetimle görevli kurumlar, idareler için, 
personel sistemimizde, göreve alınmadan tutun emekliliğe, çalışma sisteminden tutun özlük hakla
rına, sicil sistemine kadar, çağdaş bir yaklaşımla, bağımsız ve özerk çalışma koşullarını sağlayacak 
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yasal düzenlemeler bir an önce yapılmalıdır. Bu sağlanıncaya kadar, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun genel idare hizmetleri sınıfında yer alan denetim görevini yapan kişiler bu sınıftan çı
karılmalı, teftiş ve denetim hizmetleri sınıfı adında ayn bir kadro durumu oluşturulmalıdır. Hatta, 
çağdaş bir hizmet olan ve gelişmiş birçok ülkede, örneğin, İsviçre, Fransa, İsveç, Norveç gibi ül
kelerde yıllardır başarılı çalışmalar yaptığı bilinen, kişinin haklarını yargıya gerek kalmadan araş
tırıp sonuçlandıran ve Türkçemizde "Ombudsman" diye isimlendirilen sistemin ülkemizde de bir 
an önce uygulamasına geçilmesinin yararlı olacağına inanıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Sayıştay, bugün, Anayasanın 160 inci maddesiyle kendisine verilen 
görevleri, saymanlık hesaplarının sadece mevzuata uygunluk yönünden denetlenerek karara bağ
lanması gibi klasik bir denetim yöntemiyle yerine getirmeye çalışmaktadır; bu yöntemin yanı sıra, 
çağdaş sayıştayların çalışma örneğinde olduğu gibi, malî mevzuatın uygulanmasında, hükümete ve 
Parlamentoya yardımcı olmak amacıyla, denetim sonuçlarını bir genel rapor halinde verebilmeli-
dir. Hatta, bunun ötesinde, performans denetimi de denilen ya da verimlilik, etkinlik ve tutumlu
luk, kısaca VET denetimi de denilen yönteme bir an önce geçilmelidir. Bunun için dünyada kulla
nılan yeterli yöntem ve teknikler geliştirilmiş ve başarıyla uygulanmaktadır. Bizim bu yönteme 
geçmemizi engelleyen herhangi bir unsur olduğunu kabul etmek mümkün değildir. Ancak, bunun 
için, bir yasal düzenleme, bundan da önemlisi, çağdaş düşünce ve gelişmefere açık bir yönetim an
layışı, berrak bir beyin lazımdır. 

Maalesef, 1985 yılından itibaren yapılan siyasî müdahaleler, Sayıştayı, son söylediğim husus
tan büyük ölçüde yoksun bırakmıştır. Bu zihniyetin mutlaka aşılması gerekir. Hükümeti oluşturan 
siyasî partilerin, bu konuda muhalefetteyken söyledikleri sözlerine sahip çıkmalarını bekliyoruz. 

Hepimizin bildiği gibi, 832 sayılı Sayıştay Kanununun 3677 sayılı Kanunla değiştirilen 5 inci 
maddesinin tamamı ile 6 ncı maddesinin bazı bölümleri Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir. 
İptal kararı 25.5.1992 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu iptal nedeniyle, şu anda boş olan üye se
çimleri yapılamamaktadır. Sayıştayın bugünkü yönetimi -bırakın performans denetimine geçmeyi-
bu yasal boşluğun doldurulması için ikibuçuk yılı aşkın bir süreden beri hiçbir çaba göstermemiş 
ve göstermemektedir. Sayın Bakanın ifadesine göre, Sayıştayda o günden bugüne kadar 11 üyelik 
boşalmış olmasına rağmen, bugün üye seçimi dahi yapılamamaktadır. Bu boşluk, iptal edilen o 
günkü yasaya göre, 4 yıllığına seçilen ve görev süresi 4 Mayıs 1995 tarihinde dolacak olan Sayın 
Başkanın işine gelebilir; ancak, bu duyarsızlığa seyirci kalan Hükümeti ve Meclis Başkanlığını an
lamak mümkün değildir. Hükümet ve Meclis Başkanlığı neyi bekliyor?!. "Boş üye sayısı biraz da
ha artsın da, ANAP'ın yaptığı gibi, bir operasyon da ben yapayım" mı diyor?!. Sayın Bakan, yasal 
boşluğun giderilmesi yönünde temennide bulundu. Hükümetin görevi, yasal boşluğun giderilmesi 
için gerekli yasa teklifini vermektir. Bunun, bir an önce yapılmasında büyük zorunluluk vardır. Bu 
geciktirmenin nedenini tam olarak anlamış değilim; ancak, niyetleri seziyorum. 

Değerli arkadaşlarım, şu kadarını söylemek zorundayım ki, denetim ve teftiş kurumlarıyla, si
yasî amaçlarla oynamak, onların üzerinden, ileriye dönük siyasal prim kazanmak, ne onu amaçla
yan siyasal parti ve görüşlere ne de ülkeye ve topluma bir yarar getirmiştir; üstelik, getirmediği, ül
kemizde yaşanarak görülmüştür. Buna hiç kimse yeltenmesin, aksi halde, yaratılan enkazın altında 
ilk önce o enkazı yaratanlar kalacaktır. 

Değerli milletvekilleri, geçen yıllarda, Sayıştay bütçesi üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu adına yaptığım konuşmalarda, Sayıştay Başkanlığına ve Meclis Başkanlığına bazı sorular 
yöneltmiştim. Bu sorulara, bugüne kadar cevap alamadım. Örneğin, sınav sorularının kendi yan
daşlarına sızdırılmasının anlaşılması üzerine iptal edilen sınavda... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN- Lütfen toparlayın efendim. 

HAYDAR OYMAK (Devamla)- ...bu soruları sızdıranlar hakkında ne yapıldığı henüz belli 
değil. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda ya da komisyonlarda sorulan soruların cevap
sız bırakılması, bırakın nezaket kurallarım, siz sayın milletvekillerine, dolayısıyla Parlamentoya 
yapılmış en büyük hakarettir, saygısızlıktır. Meclisin saygınlığını koruma, başta Meclis Başkanlı
ğına ve siz sayın milletvekillerine düşmektedir. 

Değerli milletvekilleri, Sayıştaym, görev yaptığı binaların yetersiz ve dağınıklığı nedeniyle, 
çalışma koşullarının çok sıkıntılı olduğunu biliyorum. Sayıştay hizmet binası inşaatı devam etmek
tedir; bir an önce bitirilmesi için 1995 yılı bütçesine önerilen 350 milyarlık ödeneğin 160 milyara ' 
düşürüldüğünü hepimiz biliyoruz. Yıl içinde, Hükümetten, bu binanın bir an önce bitirilmesi için 
gerekli destek ve yardımı beklediğimi burada söylemek istiyorum. 

Sözlerimi bitirirken, yukarıda belirttiğim eksiklik ve aksaklıklar nedeniyle bütçeye olumsuz 
oy vereceğimi belirtiyor, 1995 malî yılı bütçesinin, çağdaş, etkin, verimli ve tarafsız çalışma yapa
cak bir Sayıştaym oluşmasına katkıda bulunacağı umuduyla, ülkemize ve Sayıştaya hayırlı olması 
dileğiyle, hepinize tekrar içten saygılar^sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Oymak. 
Sayın milletvekilleri, Sayıştay bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, soru sormak isteyenlerin isimlerini tespit edeceğim. 
Sayın Eler, Sayın Maruflu, Sayın Dumankaya, Sayın Sancak, Sayın Baş, Sayın Dağcı, Sayın 

Yakın. 
Sayın milletvekilleri, talepte bulunduğu halde ismi yazılmamış sayın üye varsa lütfen bizi 

uyarsın. 
Soru sormak isteyenleri tespit işlemi tamamlanmıştır. 

Sayın Hasan Basri Eler, vaadiniz vardır, sorularınız kısa ve net olacak. 

Buyurun. 
HASAN BASRÎ ELER (Edirne)- Sayın Başkanım, yardımlarınızla, Sayın Bakanımdan soru

larım olacak. 
Birinci sorum şu: Ülkemizde büyük bir vergi kaçakçılığı olduğu bilinmektedir. Sayıştaym, 

vergi kaçıranlar ile vergi tahsil ettiklerini biliyor mu? Örneğin; usulsüz vergi iadesi alanları tespit 
edebiliyor mu? Bu konuda kamuoyunun, Sayıştaym, tüm olumlu faaliyetleriyle ilgili olarak bilgi
lendirilmesi ihtiyacı vardır. Zaman zaman bu yönde açıklama yapılması, kamuoyuna bilgi verilme
si düşünülebilir mi? 

Yine, iktidar Öncesi vaatleri doğrultusunda, yolsuzluklarla mücadele edeceklerini bildirmişler
di. Bugün için zorunlu olan hayvancılık, su ürünü bakanlığı kurulmazken, esnaf bakanlığı kurul
mazken, hele, özelleştirmeden sonra dış ticaret bakanlığı büyük ihtiyaç iken, Hükümet, yolsuzluk
larla ilgili bakanlık kurulmasıyla ilgili çalışmaları olmasına rağmen, bugüne kadar, yaptıkları bu 
çalışmalar ve yolsuzluklarla ilgili olarak, ne kamuoyunu ne milletvekili olarak beni bilgilendirdi
ler. Bu konudaki çalışmaların ne durumda olduğunu, hangi safhada olduğunu bilmek istiyoruz ve 
kamuoyu da bunu beklemektedir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN- Ben teşekkür ediyorum Saym Eler. 
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Sayın Bakan, soru ve cevap süresinin tamamı 15 dakikadır. Sizce de uygunsa, soruları alalım, 

kalan süre içerisinde cevaplandırın; olabbbbilir mi, düşünür müsünüz?.. 

Sükût ikrardan gelir; öyle buyurdu Sayın Bakan! 

Sayın Maruflu, buyurun efendim. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul)- Sayın Başkan, Sayın Bakan Sayıştay denetimi ve fonlarla il
gili olarak yaptığı konuşmada, Toplu Konut Fonunun, bütçeye katılmasıyla, daha işlerlik kazandı
ğını ve bu şekilde Tekel ürünlerinden, sigaradan ve diğer kaynaklardan, hatta bir nevi dilenme ma
hiyetinde olan bu Fonun bütçeye alınmasında Maliye açısından daha yarar gördüğünü söyledi. Ba
na göre yanlıştır; çünkü, Türk malî idaresi gelir toplayamamaktadır. Gelirlerin yüzde 88'i işçiler
den ve memurlardan; yani, bordro mahkûmlarından toplanmıştır. Bu nedenle, Anavatan Partisi Hü
kümetleri zamamnda, özellikle dar gelirli kitlelerin konut sorununu çözebilmek üzere, bu Toplu 
Konu Fonu ihdas edilmiştir ve gene sekiz yıllık Anavatan Partisi İktidarı zamanında 600 binin üze
rinde konut fakirlere kazandırılmıştır. 

Şimdi, bu Fon, bu bütçede 1 lira olarak görüldüğüne göre, ben, Sayın Hükümetten sormak is
tiyorum: 1995 yılı bütçesi çerçevesinde, Toplu Konut Fonuna verilecek olan ödeneklerle kaç tane 
konut yapacaklar ve ne kadar bir meblağ ayıracaklar? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN-Teşekkür ediyorum. 

Sayın Dumankaya, buyurun efendim. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul)- Sayın Başkan, delaletinizle, Sayın Bakana bir sorum ola

cak. 
Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünde ihale yolsuzlukları odaklanmıştır. Bu ko

nuda 50 tane soru önergem vardı ve hiçbirine doğru dürüst bir cevap alamadım. Bu durum, DYP 
Grubunu da rahatsız etmektedir... 

BAŞKAN- Soru muhatabı bu tarafta Sayın Dumankaya. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul)-Şimdi soruma geçiyorum. 
Birinci sorum: Bunun Sayıştayca denetlenmesi mümkün müdür? 
İkinci sorum da şudur: Mukavelesinde avans verilmesi hususu bulunmadığı halde nasıl avans 

verilmiştir? Bu dönemde yapılan ihalelerin tümünün Sayıştay demetimine verilmesi ve Sayıştayca 
denetlenmesi mümkün müdür? 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN-Ben teşekkür ediyorum Sayın Dumankaya. 

Sayın Sancak, buyurun efendim. 
İSMAİL SANCAK (İstanbul)- Sayın Başkan, Sayın Bakanımız, biraz evvel, Toplu Konut Fo

nunun çağdaş olmadığından bahsetti. Mademki çağdaş değil, acaba zatı devletleri bu fonların kal
dırılmasını düşünüyorlar mı? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN-Ben teşekkür ediyorum. 
Sayın Baş, buyurun efendim. 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul)- Sayın Başkan, delaletinizle, Sayın Bakana iki soru sormak isti
yorum. 
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Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun görev alanına giren kamu iktisadî teşekküllerinin 

denetlenmemesi veya zaman yetersizliğinden denetlenememesi dolayısıyla birçok yolsuzluk orta
ya çıkmaktadır. Bu Kurulun Sayıştaya bağlanması için Hükümetin bir hazırlığı var mıdır? 

Diğer sorum da şudur: 1989 yılında 14 milyar liraya ihale edilen Sayıştayın yeni binası ne za
man bitirilecektir? Ayrılan ödeneklerle bu binanın bitmdsi mümkün gözükmemektedir. Bu konuda 
yeni bir hazırlık, yeni bir çalışma düşünüyorlar mı? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN- Ben teşekkür ediyorum. 

Sayın Dağcı, buyurun efendim. 

MUSTAFA DAĞCI (Kayseri)- Sayın Başkan, aracılığınızla, Sayın Bakana iki soru sormak is 
tiyorum. 

Maalesef, son yıllarda büyük bir artış gösteren yolsuzluk, hırsızlık ve rüşvet olayları milletle 
devletin arasını açmıştır; halkımızın yöneticilerine olan güveni sarsılmıştır; dolayısıyla, sistem ko
kuşmaya yüz tutmuş ve çökmek üzeredir. Yanlış yönlendirmeler sonucu da, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve dolayısıyla demokrasi yara almaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim yapan Sayıştayımızm denetim raporlarının, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda, bir genel görüşme çerçevesinde görüşülerek, Yüce 
Meclisin bilgisine sunulması faydalı olacaktır. Bu yönde Sayıştayımızm bir çalışması var mı? 

BAŞKAN-Sayın Dağcı, evet; nihayet soru bu. 

MUSTAFA DAĞCI (Kayseri)- Bir diğ er sorum şu: Devletin malî denetim birimlerinin tama
mının Sayıştayımız bünyesinde toplanması gibi bir çalışma yapılmakta mıdır? 

Bir başka sorum şu: 1991 yılından bugüne kadar Sayıştayın denetiminden geçmiş usulsüzlük, 
yolsuzluk tespiti var mıdır; varsa, bunlar hangileridir? 

BAŞKAN-Teşekkür ediyorum. 
Sayın Yakın, buyurun efendim. 
GAFFAR YAKIN (Afyon)- Sayın Başkan, delaletinizle, Sayıştay Başkanımıza üç sorum var: 
Birinci sorum şu: Batılı ülkelerde, aynı mal ve hizmet alımlarında fiyatlar mukayeseli olarak 

kontrol edilmektedir. Bir bakanlığın aldığı bir malı diğer bir bakanlık kaça almaktadır, ayrı birim
ler kaça almaktadır; bu, kontrol edilmektedir. Türkiye'de böyle bir sistem hazırlığı var mıdır; çün
kü, Avrupa'da, bu bilgisayarlarla da kontrol edilmektedir. Bizim Sayıştayımızda böyle bir çalışma 
var mıdır? 

ikinci sorum şu: Maalesef, Türkiye'de siyaset "çamur at, iz bıraksın" tarzında yapılmaktadır. 
Mahallî seçimlerden önce, çok kıymetli ve büyük hizmetleri geçmiş birçok belediye başkanımız 
hakkında olmadık iftiralar atılmıştır. Bunlann iftira olup olmadığı hususunda belediyelerin, başta 
Ankara, İstanbul, İzmir Belediye Başkanlıkları olmak üzere, büyükşehir belediye başkanlarının he
saplarını ve ihalelerini, Sayıştay, şimdiye kadar kontrol etmiş midir? İSKİ'nin, ASKİ'nin ve metro
nun şu ana kadarki hesaplan Sayıştay tarafından kontrol edilmiş midir? 

Üçüncü sorum şu: Türkiye Cumhuriyeti, bilhassa bu son dönemde, yap-işlet-devret mevzuatı 
ve özelleştirme mevzuatı gibi yeni mevzuatlarla karşı karşıyadır. Yap-işlet-devret modeli çerçeve
sinde yapılan ihaleleri Sayıştay nasıl kontrol edecektir? 

Teşekkür ederim. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)- İLKSAN'funutma, onu da söyle. 
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BAŞKAN- Teşekkür ediyorum. 
Sayın Bakan, soruları cevaplandırmak üzere, buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa)- Sayın Başkanım, ben, zaman tasar
rufu itibariyle, arkadaşlarımızın sorularını yazılı olarak cevaplayacağım. 

Esasen, sorulmuş olan soruların pek çoğu, görüşlerimi belirttiğim konuşm 
ten mevcuttu; ancak, kısaca, izninizle, sadece Toplu Konut İdaresi hakkında, kc nuşmamda ifade et
miş olmama rağmen, tekrarlamak istediğim husus şudur: 

Değerli arkadaşlarım, biz, bu fonların 57 tanesini bütçeye aldık. Daha fazlasının da alınması 
lazım. İstisnaları olabileceğini de arz etmiştim. 

Şunu bir örnek olarak söyleyeyim: Hayvancılık kredileri, Toplu Konut İdareesi vasıtasıyla ve
rilir. En azından, bu örneği, fon sisteminin ne kadar yanlış, ne kadar karışık bir sistem içerisinde, 
düşünce içerisinde kullanıldığını anlatmak bakımından arz ediyorum. Geri kalan değerli soruları 
yazılı olarak cevaplandıracağım. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN- Sayın Bakan, teşekkür ediyorum efendim. 

Değerli milletvekilleri, Sayıştayımızın, 1995 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesi husu
sunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum: 

1. - Sayıştay Başkanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi 
A-CETVELİ 

Prog. 
kodu Açıklama Lira 
101 336 919 000 000 

111 

900 

341 992 000 000 

5 000 000 000 

683 911 000 000 

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

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

Sayıştay Başkanlığı 1995 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. - Sayıştay Başkanlığı 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN - Sayıştay Başkanlığı 1,993 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oyla

rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Genel toplamı okutuyorum: 
A-CETVELİ 

Genel Ödenek Toplam İptal Edilen 
Toplamı Harcama Ödenek 

TOPLAM 346 515 620 000 227 727 479 000 118 788 141 000 
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BAŞKAN-Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayıştay Başkanlığı 1993 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 

' Böylece, Türkiye Büyük Millet Meclisi 1995 malî yılı bütçesi ile 1993 malî yılı kesinhesabı 
kabul edilmiştir; hayırlı olmasını temenni ederim. -

D) ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI 
1.-Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi 
2. - Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 1993 Malî Yılı Kesinhasabı 
BAŞKAN- Değerli milletvekilleri, programımıza göre, Anayasa Mahkemesi Başkanlığının 

bütçe ve kesinhesabının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 

Anayasa Mahkemesi temsilcisi hazır. 
Değerli milletvekilleri, Anayasa Mahkemesi 1995 malî yılı bütçesi ve 1993 malî yılı kesinhe

sabı üzerinde söz isteyen üyeleri arz ediyorum: 
Grupları adına söz isteyenler: Refah Partisi Grubu adına Sayın Oğuz; Sosyaldemokrat Halkçı 

Parti Grubu adına Sayın Kürkoğlu; Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Yalova; Doğru Yol Parti
si Grubu adına Sayın Güner. 

Şahıslan adına söz isteyenler: Lehinde, Sayın Hasan Akyol; aleyhinde, Sayın Lütfü Esengün. 

Refah Partisi Grubu adına, Sayın Oğuz; buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 
Bu bütçede de, gruplar adına süre 15 dakikadır efendim. 
RP GRUBU ADINA ALI OĞUZ (İstanbul)- Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, Anayasa 

Mahkemesi bütçesi üzerinde Grubum adına söz almış bulunuyorum; Grubum ve şahsım adına Yü
ce Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz, âli mahkemelerin bir mehabeti vardır. O mehabetlerine 
uygun bir şekilde yaklaşmak ve onlann bütçeleri hakkında yapıcı görüşlerimizi arz etmek duru
mundayız. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasa Mahkememizin, gerek kuruluşu gerek işleyişi gerek görevleri 
ve kararları hakkında Anayasada hükümler vazedilmiştir. Bir kuruluş kanunu vardır; bu kanun çer
çevesinde kuruluşu, görevleri, yetkileri sayılmış ve tadat edilmiştir. Ben, bunları, huzurlarınızda 
yeniden, uzun uzun -her yıl tekrarladığımız gibi- tekrarlayıp, sizleri işgal etmek durumunda deği
lim; ancak, şu kadarını ifade edeyim ki, gerek kuruluş ve görevleriyle ilgili gerekse âli mahkeme 
olarak yapısı, işleyişi, aktivitesi ve her şeyiyle, bu mahkememizin, bugün içinde bulunduğu duru
mu, şartları ve hizmetlerini dile getirmek bir zaruret; onun daha iyi bir şekilde çalışmasını, burada, 
müzakere edip, daha evvelki senelerde dile getirdiğimiz hususlara ilaveler yaparak ona yardımcı 
olmak görevimizdir diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 25 Nisan 1962'de göreve başlayan Anayasa Mahkemesi, Avrupa Ana
yasa Mahkemeleri Konferansının da kurucu üyesidir. Yani, Avrupa'daki anayasa mahkemelerinin 
birliğinin kurulmasıyla birlikte, kurucu üye olarak faaliyete başlamıştır. Batı ülkelerinde sayısı gi
derek artan anayasa mahkemeleri, anayasa yargısının özgün bir kuruluş tarafından yerine getiril
mesi ilkesinin benimsendiğinin somut kanıtlarındandır. 

Amerika Birleşik Devletleri Federal Yüksek Mahkemesi ile İsviçre Federal Mahkemesinin, 
aynı zamanda anayasa denetimi yapması yanında, Fransa Anayasa Konseyinin özellikleri olan iş
levleri, bu tür yargının önemini vurgulamaktadır. 
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"Türkiye'de, genel yargıdaki tutukluklara; yani, aksamalara, yalanmalara yol açan gecikmele

re ve yargı bağımsızlığına aykırı oluşumlara karşın, Anayasa Mahkemesinin çalışmaları, kimi ka
rarlarını beğenmeyip eleştirsek de, güven verici çizgisini sürdürmektedir" şeklinde mütalaalar ve 
görüşler serdedildiği gibi, başka şekilde ağır tenkitlere, hırpalamalara, hatta tecavüz mertebesine 
ulaşan eleştirilere de muhatap olmaktadır. 

Yine "hiçbir iktidar zamanında yan tutmamış, kimseye karşı da, kimseden yana tavır koyma
mış, yanlışı ya da doğrusuyla kendi görüşünü, kendi yargısını ortaya koymuştur" şeklinde görüşler 
vardır. "Bu durum, başlıbaşına bir güvencedir, mensuplarını kutluyorum" diyenler olduğu gibi, bi
raz önce de arz ettiğim şekilde, çok ağır tenkitlere de muhatap olmuştur. 

Yine "Anayasa Mahkemesinin son kararlarıyla, demokrasimiz daha da güçlenmiştir. Bu mah
kemeyi, yasama organı yerine geçmekle suçlamak yanlıştır. Öyle olsaydı, yetki yasalarını iptal et
mezdi" şeklinde görüşler vardır. "Öyle olsaydı, 4 Aralıkta yapılması düşünülen ara seçimlere iliş
kin yasanın tarih belirleyen bir maddesini, bu yolla tümünü de iptal edebilirdi" diye görüşler var
dır. "Seçim Kuruluna imkân tanımış, yasama organının takdirine el atmamıştır" şeklinde ifade 
eden, benimseyen ve takdir eden görüşler vardır. 

Özelleştirme konusundaki tutumu da böyledir. Özelleştirmenin yapılanmasını, yasaklar gibi 
engellememiş, kararlarında açıkladığı gibi, Anayasada olmamasına rağmen, günün koşulları gere
ği, özelleştirme olabileceğini; ancak düzenlenen yasalardaki gibi olamayacağını söylemiştir. Hepi
niz de takdir edersiniz ki, cidden, Anayasamızda, özelleştirmeyle ilgili hükümler yok; ama, buna 
rağmen özelleştirmenin olabileceği fikrini, Anayasa Mahkememiz benimsemiştir. Ancak, şu var ki, 
dünya yüzündeki özelleştirmenin biçimiyle, memleketimizdeki tatbikatını aynı düzeyde görmemiş, 
bizdeki, yağma Hasan'ın böreği gibi; haraç mezat satar gibi; sel önünden kütük kapar gibi; yangın
dan mal kaçırır gibi, arsa fiyatına özelleştirmeyi de tasvip etmemiştir ki, bu görüşünü de benimsi
yor ve buna katılıyoruz. Anayasanın gereklerine dikkat edilerek özelleştirme yapılabileceğini açık
ça tekrarlamıştır. 

Anayasa Mahkemesinin kuruluş ve çalışma düzenine ilişkin maddelerden başlamak üzere, ya
pılacak Anayasa değişikliğiyle, ilgili kurallara yenilikler getirilmesi gereklidir. Bir kez, böyle bir 
organın yararı açıktır. Bunda herkesin birleştiğini sanıyorum. Daha iyi çalışması için, bize düşen
leri de yapmak zorundayız. 

Tüm üyelerini, Cumhurbaşkanının ataması doğru değildir. Üye veren organlar, kendileri üye
lerini seçmelidirler. Cumhurbaşkanının kontenjanı azaltılarak, Meclise kontenjan verilmelidir; an
cak, seçimin gecikmemesi ve siyasî tercihlerin rol oynamaması için, gerekli önlemlerin alınması 
isabetli olur diye düşünüyoruz. Üyelerin seçilme nitelikleri ve çalışma yılı sınırı, daha yapıcı bir bi
çimde düzenlenmelidir. Uzun yıllar üyelik yerine, yenileme ve uzmanlığa önem verilmelidir diye 
düşünüyoruz. 

Tespitlerimize göre, Anayasa Mahkemesinin en ağır yükü, siyasî partilerin malî denetimidir. 
Bunun için özel bir kadrosu yoktur. Raportörlerle yapılmakta olan bu çalışmaların boyutları deği
şiktir. Her ili, ilçeyi ve genel merkezi kapsayan denetim işi, Mahkemenin üstlenebileceği ve başa 
çıkabileceği ölçüde değildir. Bu nedenle. Siyasî Partiler Kanununda yapılacak değişikliklerle ay
rıntılardan arındırılmalı, başka bir kurumun, özellikle Yargıtay'ın veya Cumhuriyet Başsavcılığının 
yapacağı denetimler sonunda kuşkulu bir durum varsa, müeyyide uygulanması için, dosyanın, Ana
yasa Mahkemesine getirilmesinin uygun olacağını düşünüyoruz. 

Partilerin bir dernek gibi kapatılması uygun olamaz. 
Değerli arkadaşlarım, son günlerde, özellikle Sayın Başbakanın ve bazı yetkililerin "Refah 

Partisini kapatacağız" şeklindeki beyanlarını fevkalade yadırgadığımızı burada ifade ediyoruz. 
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Ben, kendilerine, defaatle, bu kabil beyanların fevkalade yanlış olduğunu, bu beyanları yaptıktan 
sonra da, bize yaklaşımları karşısında, bunun izahının mümkün olamayacağını ifade ettiğim zaman 
"biZj böyle bir laf söylemedik. Bu, medyanın uydurmasıdır veya çarpıtmasıdır, saptırmasıdır" diye 
ifade ettiler. Diliyorum ki öyle olsun; ama, öyle olmaz da, bunu bir meydan okuma veya bir tehdit 
veya aba altından sopa gösterme şeklinde ifade ederlerse, bunun geri tepeceği, bir gün aynı tehdi
din kendilerine de yapılabileceğini düşünmeleri iktiza eder. Bunu da kendilerine hatırlatıyorum. 

"Bu işe, Anayasa Mahkemesinin bakması doğrudur. Malî denetimi, yasama ve yürütme orga
nı ve bunlar adına bir kuruluş yaparsa, kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı olur. Kararı, Anayasa Mah
kemesi vermelidir." Bu da doğrudur; ancak, bir gazetenin kapatılması hususu dahi, demokratik va
satta tenkit edilirken, partilerin böyle sorumsuzca kapatılması hususundaki teşvikleri yadırgadığı
mızı ve bunu da takbih ettiğimizi, uygun görmediğimizi yine huzurlarınızda ifade etmek isterim de
ğerli arkadaşlarım. 

Anayasa Mahkemesine, seçkin ve nitelikli görevliler alınabilmesi için, Cumhurbaşkanlığı, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Başbakanlık ve DPT'deki gibi ödeme yapılmasının uygun olacağı 
görüşündeyiz. 

Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı vermesi, 1994 yılı bütçe görüşmelerinde tartışılmış
tır. içtihatlarıyla, bu kararın alınmasının ne kadar yerinde olduğu, geçen zaman içerisinde anlaşıl
mıştır. Bunu tersine yorumlayıp, Mahkemeyi suçlamak sakıncalıdır. 

Yargıtaya saygı, hukuk devletine saygı, yargıya saygı, kuvvetler ayrılığı ilkesine bağlılık bir
birinden ayrılamaz. Kararlan, her zaman ve herkesin işine gelecek şekilde değildir ve olamaz da. 
Beğenmesek de, saygıyla karşılayıp, uymak ve bu kararlar doğrultusunda düzenlemeler yapmak 
durumundayız, iktidardayken ayrı, muhalefetteyken ayrı değerlendirmek samimiyetsizliktir. Hu
kuk devletinde, her işlemin yargı denetimine bağlı olması doğaldır. Buna karşı çıkmamak, bundan 
gocunmamak gerekir; denetim, rahatlatır ve meşruiyeti güçlendirir, kuvvetlendirir diye ifade edi
yorum efendim. 

Anayasanın, kimi maddelerini değiştirmeden, bu maddelere göre karar vermek durumunda 
olan mahkemeyi kınamak, eleştirmek ve onu, yasama organının yerine geçmekle ve Anayasayı çiğ
nemek gibi, olur olmaz şeylerle suçlamaktan da vazgeçmelidir. 

Siyasî iktidarlar, maalesef, mahkemeyi yıpratmakta beis görmemektedir; bunu da yadırgıyo
ruz; ondan hoşlanmamaktadırlar, onu engel sayma hatasını işlemektedirler. Şimdiye kadar bu so
runu çözemediklerine, Anayasada ve kuruluş yasasında, çalışmalarına hız kazandırıcı bir düzenle
me ve bir değişiklik yapmadıklarına da tanık olduğumuzu ifade ediyorum. 

Mahkemeye sorulup tespit edilen bir değişiklik önümüze getirilmemiştir. Kararlarının, Batı ül
kelerinde bile takdirle karşılandığı bir mahkemeyi yıpratmamakta fayda olduğunu ifade ediyorum. 

Anayasa Mahkemesi kararlarının geç yayımlanmasının nedenleri üzerinde durmalı ve bu du
rumu gidermek için de, kadro, araç, gereç olanakları gözden geçirilmelidir diye ifade ediyorum. 
Yoksa, usulen söylenmiş sözlerle, sorunları her yıl gündeme getirip, geçiştirmenin hiçbir yararı ol
mayacaktır. Bütçe nedeniyle konuşup, daha sonra unutmak ve işi oluruna bırakmak kimseye yarar 
sağlamaz. 

Mahkemenin, Yüce Divan olarak çalıştığı ve bu düzeyi gözetilerek, bütçesi, doğrudan, Genel 
Kurula, olmazsa, komisyona gelmeli ve Maliye Bakanlığının olurları gerekmeden, bütçesini ken
disi kullanmalıdır diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, özellikle, fonksiyonları ve icra edeceği görevler bakımından da, sadece, 
mahdut, iktidar, daha doğrusu, hükümeti teşkil eden partiler ve Anamuhalefet partisi, mahkemeler, 
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Riyaseticumhur gibi belli makamlara, dava açma yetkisi, Anayasa Mahkemesine gitme yetkisi ve
rilmesini de uygun görmüyorum. En azından, bir kanun değişikliği ile, Mecliste grubu olan parti
ler de Anayasa Mahkemesine rahatlıkla gitmeli ve böylece, 90 imza toplama zarureti de ortadan 
kaldırılmalı diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bize, her zaman insan hakları, çocuk haklan anlaşmaları imzalatıp, son
ra da gelip, bize ders veren, hatta bizi kontrol etmek isteyen Avrupalıların, özellikle şu anda, Av
rupa kıtasında, insan haklarını ihlal etmesi karşısında; dünyadaki haksızlıklar, hukuk ihlalleri kar
şısında, bu âli mahkemelerimizin, beyanları ile, ifadeleri ile, dünyadaki bütün anayasa mahkeme
lerine ve onların başkanlarına çağrıda bulunarak, 3 milyon insanın yerinden yurdundan sürülmüş 
olması, 500 bin insanın katledilmiş olması, 100 bine yakın çocuk ve kadının ırzına geçilmiş,olma
sı karşısında, bütün dünya anayasa mahkemelerim" ve onun başkanlarını, bu haksızlıklara karşı yar
dıma çağırması ve sesimizi onlara duyurmasının gereğini ifade etmek istiyorum. 

Bugün, Avrupa'daki açlık, sefalet ve insan haklan ihlallerinin, artık tahammül edilmez nokta
lara geldiğini ifade etmek istiyorum. Özellikle diğer anayasa kuruluşları ve anayasa mahkemeleri 
başkanlarını, onların yetkililerini mutlaka bu durumdan haberdar etmek ve onlan yanımıza çekmek 
hususunda gayretler içerisinde olmamız gerekir diye düşünüyorum. 

Memleketimizde şu anda yetkili bazı kimselerin, belki, bunu hafife alması veya bir siyasî sim
ge olarak tarif etmesi, "her kuruluşun veya müessesenin kendisine has kıyafeti vardır" şeklinde te
vil etmesi karşısında, Anayasanın, vicdan, fikir ve inanç hürriyetine değer verdiği ve onun hakkın
da hükümler koyduğu ülkemizde, hâlâ, üniversitede okuyan yavrularımızın başörtüsü zulmü altın
da inlediklerini, hâlâ bu meselenin halledilmeyisin!, bu vesileyle gene yüksek huzurlarınızda dile 
getirmeyi ve ifade etmeyi bir borç telakki ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, yapıcı, faydalı tenkitlerimizi ve yapıcı ikazlarımızı burada, her zaman, 
her vesileyle söylemekte fayda vardır; ama, biraz önce, Cumhurbaşkanlığı bütçesinde, burada, her 
iki yönden de söylenen sözleri tasvip etmek mümkün değildir; çünkü Cumhurbaşkanlığının da, âli 
mahkemelerimizin de bir mehabeti vardır. 

Bize, mesleğe başlamadan önce, bu meslekte yıllanmış olan değerli arkadaşlarımız, mahkeme
lerin mehabetinden bahsederlerdi. Tabiî ki... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN-Buyurun efendim. 
ALİ OĞUZ (Devamla)- ...Cumhurbaşkanlığının da mahkemelerin de, hele âli mahkemelerin 

de bir mehabeti vardır. Onun için, faydasız tenkitlerle yıpratmak yerine, yapıcı ve faydalı tenkitler
le onlara yardımcı olmanın faydalı olacağına inanıyorum. 

Değerli arkadaşlanm, özellikle şunu ifade etmek istiyorum: Anayasa da, Anayasa Mahkeme
si de, fikirler de, hiçbir zaman tabu değildir. Şahısların tabu olmaması gibi, fikirlerin de tabu hali
ne getirilmesinden yana değiliz. Her şeyden evvel, Anayasamızda da, Anayasa Mahkememizde de, 
tabiî ki, tenkide değer taraflar olacaktır. Yalnız, bu tenkitlerin, yapıcı olması gerektiğine işaret et
mek istiyorum; ama, dünya yüzünde, bizim Anayasamızda olduğu gibi, değiştirilemez hükümler 
bulunduğunu tahmin etmiyorum. 

Burada tekrar etmek istiyorum: Anayasa yetkilileri, Anayasayı bu hususta iyi bilen yetkililer 
de, her türlü fikirlerin rahatlıkla tartışılabileceği bir ortam içerisinde, bu fikirlerin, selametle müza
kere edilmesini ve tatbik sahasına konulmasını sağlamalı. 

Geçen senelerde huzurlarınızda özellikle şunu ifade ettim: Hukukumuz dışarıdan ithaldir. Bu
gün, hâlâ, bünyemize uygun olduğunu da ifade etmek mümkün değildir. Bunun için özellikle bü-

i yük enstitüler kurarak, bu enstitülerde bunları tartışıyor ve geliştirilmesine gayret ediyoruz. 

- 1 0 4 -



T.B.M.M. B : 51 13 .12 .1994 O : 3 
Halbuki, bizim inancımız odur ki, Peygamber Efendimiz (aleyhissalatı vessellem "ilim Çin'de 

dahi olsa, gidip alın" diyor. İlim, Çin'de ise, oradan da alalım; ama, Arabistan'daysa, oradan da ala
lım; ille de Avrupa'dan alacağız diye bir ısrarın, bir mana ifade ettiğine inanmıyorum. Onun için, 
diyorum ki, medenî hukuk enstitülerinin, ticaret hukuku enstitülerinin, anayasa enstitülerinin yanı
na, bize bin yıl hukuk olmuş İslam hukuku enstitülerini de koyarak, karşılıklı bunları tartışmakta 
fayda var. Güzel, hangi taraftaysa oradan alalım; doğru hangi taraftaysa oradan alalım. Çünkü, İs-
lamda taassup yoktur, gelin görün ki, Batı'dan gelmiş bir sistemse, herkes müdafii kesiliyor; fakat, 
İslamda varsa, "bu olmaz" diyor. Yahu! Allah'tan kork; birisi Allah'ın emri, diğeri kulun emri. Ku-
lunkini alıyorsunuz, hemen fersude oluyor, tesirleri kayboluyor, yıpranıyor veya bir müddet sonra 
yenisini yapma ihtiyacını duyuyorsunuz. Halbuki, Cenabı Allah, yarattığı kulunun ihtiyacını en iyi 
bilendir. 

Onun için, müesseselerimizi kuralım, bunları karşılıklı tartışalım; iyi neredeyse oradan alalım. 
Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi, ilim Çin'de ise Çin'den alalım; ama, Arabistan'daysa, Is-
lamdaysa, onlardan da alalım diyorum. 

Bu vesileyle, Yüce Heyetinize saygılarımı arz ediyorum efendim. (RP ve ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN- Sayın Oğuz, teşekkür ediyorum efendim. 

Sayın milletvekilleri, TRT'nin 3'üncü kanalının yayın şartlan itibariyle, bugün, saat 18.55'ten 
itibaren naklen TV yayını yapılamıyor. Konuşma yapacak arkadaşlarımızın ilgisine saygıyla sun
mak isterim. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Her gün böyle mi olacak Sayın Başkan? 
HALÎT DUMANKAYA (İstanbul)- Onun için mi Başbakanlık bütçesi en sona kaldı? 
BAŞKAN- Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Kürkoğlu; buyurun. 
SHP GRUBU ADINA CELAL KÜRKOĞLU (Adıyaman)- Sayın Başkan, sayın üyeler; Ana

yasa Mahkemesi bütçesi üzerinde, SHP Grubunun görüşlerini belirtmek üzere söz almış bulunuyo
rum; bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Anayasa Mahkemesi, faaliyetlerini belirli bir çerçeve içerisinde yürüten bir kurumdur. Bu çer
çeve, Anayasadır. Anayasa Mahkemesinin sağlıklı bir işlev yerine getirebilmesi, ancak sağlıklı 
Anayasayla mümkündür. Bugün, Anayasa Mahkemesinin, parti kapatma ya da bazı kararnameleri 
geri gönderme gibi kararlarına, siyasal yelpazemizin hem sağından hem solundan tepkiler gelmiş
tir. 

Yine Anayasa Mahkemesi kararlarıyla başlayan bir süreç sonucunda, bugün, Türkiye'nin, hem 
Avrupa Birliği hem de Gümrük Birliği konularında, karşısına aşılmaz engeller çıkmıştır. Gerek 
sağda gerekse solda biz siyasîlerin, dönem dönem, Anayasa Mahkemesine eleştiriler yöneltmemi
zin çok fazla bir anlamı olamaz. Anayasa Mahkemesi yargıçları, önlerine gelen konuları, mevcut 
Anayasaya uygunluğundan hareketle karara bağlamaktadırlar. Bu anlamda Anayasa Mahkemesinin 
konuşulması, her şeyden önce Anayasanın konuşulması anlamına gelmektedir. 

Anayasalar, toplumun yönetilmesi için gerekli otorite ile, toplumu oluşturan bireyler arasında
ki ilişkiyi düzenlerler. Her şeyden önce ise, vatandaşların hak ve özgürlüklerini belirlerler. Anaya
saların ruhunda, kişilerin, devlet karşısında sahip oldukları temel hak ve özgürlüklerin güvence al
tına alınması vardır. 

Anayasa, siyasal iktidarı sınırlama ve onun diktatörlüğe dönüşmesini engelleme düşüncesiyle 
ortaya çıkmış, demokrasi tarihinin en nadide kuruluşlarından biridir. Oysa, bugün, Türkiye'de, in-
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sanlar, hak ve özgürlüklerini değil, yasakları garanti altına alan, vatandaşa karşı devleti koruyan, 
kısacası, anayasacılık hareketinin ruhuna aykırı bir Anayasa ile yönetilmek durumundadır. Türki
ye insanlarına, bu Anayasa, 1982 Anayasası layık değildir. Bu Anayasada değiştirilmesi gereken 
birçok madde vardır. Hatta, ruhu, özgürlüklere karşı olan bu Anayasa tümden değiştirilmelidir. 
Başlı başına, geçici 15 inci madde bile, bu Anayasanın halkımıza layık olmadığının bir kanıtıdır. 

"12 Eylül 1980 tarihinden, ilk genel seçimler sonucu toplanacak Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin Başkanlık Divanını oluşturuncaya kadar geçecek süre içinde, yasama ve yürütme yetkileri
ni Türk Milleti adına kullanan, 2356 sayılı Kanunla kurulu Millî Güvenlik Konseyinin, bu Konse
yin yönetimi döneminde kurulmuş hükümetlerin..." diye başlayan ve bir dönemin bütün yönetici
lerini ve yetki sahiplerini, her türlü karar ve tasarruflarından dolayı, cezaî, malî ve hukukî sorum
luluktan muaf tutan geçici 15 inci madde, Anayasamızda, bir demokrasi ayıbı olarak yer almakta
dır. 

Dünyanın her yerinde, yetki ve sorumluluk bir arada değerlendirilir. Yetki ve sorumluluğun 
birlikteliği, yönetim biliminin evrensel bir ilkesidir. Yetkili kişilerin sorumsuz olması; ancak, dik
tatörlüklerde karşılaşılan bir durumdur. Bu yüzden, geçici 15 inci madde derhal kaldırılmalıdır. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)- Çok doğru söylüyorsunuz Sayın Kürkoğlu. 

CELAL KÜRKOĞLU (Devamla)- Bu Meclis sıralarına seçilerek oturan ve yalnızca 5 yıllığı
na dokunulmazlık verilen insanların -milletvekillerinin- dokunulmazlığı kaldırılırken; demokrasiyi 
rafa kaldıran, Meclisin kapısına kilit vuran Kenan Evren ve arkadaşlarına ömür boyu dokunulmaz
lık verilmesi, demokrasi kültürü almış hiçbir vatandaşımızın kabul edemeyeceği bir durumdur. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)- Padişahlıkta bile yoktur bu. 

CELAL KÜRKOĞLU (Devamla)- Yine, bu Anayasanın 118 inci maddesinde yer alan Millî 
Güvenlik Kurulu da, hem Anayasanın hem de bütün siyasal sistemimizin demokratikliğini gölge 
altında bırakan bir kurumdur. 

Bu Mecliste, İktidarla muhalefetin, koalisyon dönemlerinde iktidar partilerinin, tek parti hü
kümetlerinde de iktidar partisi milletvekillerinin; hatta, aynı hükümet içerisinde bakanların birbir
lerinden ayrı düşündükleri ve ayrı davrandıkları birçok konu olmuştur; bu, son derece doğaldır. 

Fikir çeşitliliği ve fikir mücadeleleri, demokrasinin besin kaynaklarıdır. Öte yandan, her ne 
hikmetse, Millî Güvenlik Kurulu, kurulduğu günden bu yana tavsiye kararları almış, bu kararlan 
Türkiye Büyük Millet Meclisine bildirmiş; bu tavsiye kararlarından hiçbirinde, ne hükümetler ne 
de Meclisimiz çelişki içinde olmamıştır, olamamıştır; Millî Güvenlik Kuruluna ters düşememiştir. 
Millî Güvenlik Kurulu kararlarını -ama, bütün kararlarını-noktasına virgülüne dokunmadan kabul 
etmiştir. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)- Sizin partinizde dahil değil mi Celal Bey?.. 
CELAL KÜRKOĞLU (Devamla)- Hiçbiri reddedilmeyen tavsiyeleriyle, ülkenin kaderine 

damgasını vuran bir kurumun varlığı, yine, Yüce Meclisin en yüksek karar mercii olduğu konusun
daki savlara ciddî kuşkular düşürmektedir. 118 inci madde Anayasadan çıkarılmadıkça, ne Anaya
samız ne de siyasal sistemimiz tam anlamıyla demokratik sayılabilir. 

Demokrasilerde, hükümetin ve parlamentonun üstünde bir güç olamaz. Millî Güvenlik Kuru
lunun her tavsiyesinin otomatik olarak kabul edilmesi, Yüce Meclisi bir noter durumuna düşürmüş
tür ve demokrasilerde "hükümetin ve parlamentonun üstünde bir güç olamaz" ilkesi açıkça çiğnen
miştir. 

Anayasanın, seçme ve seçilme yaşına ilişkin maddeleri de çağın çok gerisindedir. Bugün, ül
ke ekonomisine yön veren dev holdingler, gün geçtikçe daha genç insanlar tarafından yönetiliyor. 
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Nüfusumuzun büyük bir kesimi de gençlerden oluşmaktadır. Buna rağmen, bu Anayasada, seçilme 
yaşı hâlâ 30'dur. 18 yaşında her türlü sorumluluğun altına giren gençlerimiz, bu Anayasaya göre oy 
kullanamamaktadırlar. Ülkenin ve siyasal partilerimizin çoğu, seçme ve seçilme yaşının aşağı çe
kilmesinden yana olmasına rağmen, mevcut Anayasanın, üzerinde kolayca uzlaşılabilecek bu mad
deleri bile bugüne kadar değiştirilememiştir. 

Bugün, ülkenin her yerinde, profesörü, sanatçısı, işçisi, öğretmeni ve öğrencisi, kendi konum
larına ilişkin bir değerlendirmeye giriştiklerinde, mevcut Anayasanın mutlaka değiştirilmesi konu
sunda birleşmektedirler. 

Bu Anayasa, baştan sona değiştirilmelidir. Arkasında yüzde 92 destek olduğu söylenen mev
cut Anayasanın ve yüzde 92 desteğin her hücresine, bir baskı döneminin korkusu sinmiştir. 

1982 Anayasasının oylamasına ilişkin bir anekdot anlatılır: Gazetecilerin oturduğu bir sitede, 
oylama öncesi bir araya gelen gazeteciler, "aramızdan bazıları evet oyu atsın da dikkat çekmeye
lim" kararı almışlardır. Oylama sonrası ise, o sandıktan ezici bir çoğunlukla "evet" oyu çıkmıştır. 
Gazeteciler, bu ülkenin en korkak insanları değildir; tersine, yürekli oldukları varsayılır. Peki, on
ları "biraz evet oyu atalım" noktasına götüren, sonra da hep "evet" oyu attıran etken nedir; bir bas
kı döneminin korkusundan başka nedir yüzde 92'nin açıklaması. 

Bu ülkenin her vatandaşının, gururla "benim anayasam" diyebileceği, her şeyden önce, özgür
lükleri garanti altına alan ve bütün bir toplumun katılımıyla yapılmış sivil bir anayasaya ihtiyacı 
vardır. (SHP, RP ve CHP sıralarından alkışlar) 

Her vatandaşın gururla sahip çıktığı bir anayasa, bugün karşılaştığımız birçok sorunun ve sis
temdeki tıkanmanın da anahtarı olacaktır. Anayasa Mahkemesi yargıçlarını da, gururla uygulaya
cakları bir anayasaya kavuşturmak, bizim görevimizdir. 

Bu duygu ve düşüncelerle Yüce Meclisi selamlıyor, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı bütçesi
nin, ulusumuza ve halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. (SHP ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ediyorum Sayın Kürkoğlu. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Yalova; buyurunuz. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA YÜKSEL YALOVA(Aydın)-Muhterem Başkanım, muhterem mil

letvekilleri; Anayasa Mahkemesi Başkanlığı bütçesi hakkında Anavatan Partisi Grubunun görüşle
rini arz etmek üzere, yüksek huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum; öncelikle, hepinizi, en üstün say
gılarımla selamlıyorum. 

"19 uncu Yüzyıl parlamentoların yüzyılı, 20 nci Yüzyıl ise anayasal adaletin yüzyılı" diyor 
Prof. Mavro Capalletti. İçinde yaşadığımız yüzyıl, eğer, anayasal adaletin yüzyılı ise, o zaman, ana
yasal adalete bir dönüp bakalım istedim; istedim ki, klasik bütçe konuşmalarından farklı olsun; is
tedim ki, dili, birazcık, içinde yaşadığımız yüzyılı da aşabilsin. 

Sayın milletvekilleri, Fransa'da Fransızcanın en iyi konuşulduğu yerler arasında bir sıralama 
yapıldığında, birincisi tiyatro, ikincisi baro, üçüncüsü de -belki inanmak istemeyenler çıkabilir-
parlamento sayılmıştır. 

Dil konusuna özellikle girme mecburiyetini, benden önce konuşan iki sayın sözcüyü dinledik
ten sonra vardım. Önce, Refah Partisi sayın sözcüsünün ya da Refah Partisinin, Anayasa Mahke
memiz hakkındaki müspet yaklaşımın?, parti olarak memnuniyetle karşıladığımızı, hemen ifade 
edeyim; ancak, SHP temsilcisini dinlerken, bu dil sorununa -yani lisan anlamında söylemiyorum-
anayasa hukuku dili sorununa neden daha fazla yer vermemiz gerektiğine, bir kez daha kani oldum. 

Bakınız, 1982 Anayasasına katılmak, destek vermek başka şeydir; Anayasa Mahkemesine ka
tılmak, inanmak başka şeydir. Eğer, ceza hukukunun temel kurallarından biri olan "suç olmadan 
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ceza olmaz" ilkesini hatırlarsak, Anayasa Mahkemesiyle, Anayasa Mahkememizin uygulamalarıy
la 1982 Anayasasını sorumlu kılamayacağımız gerçeği apaçıktır. 

Peki, anayasa hukuku dili diyorsak; o Anayasamızdaki, ister Anayasa Mahkemesi kararlan ol
sun, ister anayasalanmızdakİ dili oluşturan, normları oluşturan temel dayanaklarımız ne; ona baka
lım. Temel dayanaklar dediğimiz vakit, o normlara vücut veren bir kültürden söz etmemiz lazım. 
O kültür dayanaklarına girdiğimiz vakit de, gerilere gitmemiz lazım. Her ne kadar, Sayın Başba
kan, 29 Eylül 1994 tarihli Le Nouwel Observateuf Dergisine verdiği demeçte "atalarımızın kim ol
duklarını dahi, tam olarak bilmiyoruz" demişse de, o, kendisini bağlayacağı için; biz, bugünkü 
Anayasa normlarına, Anayasa diline simge olarak yerleşen teknik tabirleri gelin, ta geçmişlerden 
bu yana getirelim diyorum. 

Bakınız, atalarımızın Orta Asya'da bulunduğu dönemde, Orta Asya'daki göçebe yaşamının ka
rakteristik özelliği şöyle sıralanıyor: Cömertlik, konukseverlik, otlakların paylaşılması ve imece. 
Ta bugüne bile, bir kültür tortusu halinde uzayabilen, gelebilen özellikler... 

Mademki burada bir tarihsel ufuk turu denemeye çalışıyoruz, Şamanist Altaylıların bir atasö
zünü anmanın tam sırasıdır diye düşünüyorum: "Bu sulug ol bir atı yok emi, anı emle yümez bu 
dünya kamı." Bugünkü dildeki karşılığı şöyleymiş: Açgözlülük bir hastalıktır. Bu hastalığı bütün 
dünya kamları tedavi edemez. 

Bakınız, bugünkü kültürel tortuların geçmişteki iplikçikler halindeki uzantılarına bakıyoruz; 
Orta Asya dönemindeki bize ilişkin karakteristik özelliklerin üzerine, 10 uncu Yüzyılda göklerde 
ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır anlayışı, islamiyet anlayışı oturmuş. 

Hazreti Peygamberimizin dönemindeki Medine toplumunun tipik özelliklerine baktığımız va
kit, yine bugünkü hukukumuzda -biraz önce Ali Oğuz Bey bir parça bahsettiler- tipik özellikler ha
linde kendisini gösteren Roma hukuku mülkiyet anlayışının- ki, «atı hukukunun temel taşlarından 
birisidir-tam karşısında olduğunu görürüz. Nedir o Roma hukukunun mülkiyet anlayışı? Jus uten-
diy e abutendi; yani, kullanmak ve tüketmek. Örneğin, bir saksı çiçeğimiz var. Eğer biz o çiçeğe, 
Roma hukukundaki mülkiyet hakkının bize sağladığı algılayışla bakarsak, o çiçeğin dallarını kopa
rıp attığımızda, yani senin işin bitti dediğimiz vakit, işte Roma hukukunun mülkiyet hakkı algıla
yışının tipik bir yansımasını, bir algılanışını, bir ele alınışını izliyoruz demektir. Oysaki, bunun tam 
zıttı olduğunu söylediğim İslamiyetteki mal sahipliği mülkiyet anlayışına baktığımız zaman, İsla-
miyette, mal sahibinin, aynı zamanda sorumlu bir yönetici olduğunu görüyoruz; yani, mülkiyetin 
toplumsal bir görevinin olduğunu söylüyoruz. Bir malm, kişinin olduğu kadar, aynı zamanda, top
lumsal fonksiyonu itibariyle de devlete ait.olduğunu, topluma ait olduğunu düşünmeden edemedi
ğimizi söylüyoruz. İşte, onun için, Kur'an-ı Kerim'de yer alan, "muhakkak ki, hükmedenler, ada
letle hükmetmeye mecburdurlar" sözü, bugün, yine aynı zihniyetin yansımasıdır. (RP sıralarından 
alkışlar) 

Bakınız, zaman içinde, hiçbir şeyin, eski haliyle, ilk haliyle kalmadığını görüyoruz; ne bugün
kü İslam toplumları, Peygamber Efendimizin dönemindeki Medine toplumunun karakteristik özel
liklerini muhafaza edebilmiştir ne de Roma yasaları aynı kalabilmiştir. Ancak, bu, mülkiyete iliş
kin, paylaşıma ilişkin kültürel tortular, hep gelegelmiştjr bu günümüze. İşte, Batı'da bu, "homoeco-
nomicus" dediğimiz "ekonomik insan" şeklinde kendini bulmuş, bizde de, Kemal Tahir'in deyimiy
le, "çile çekme gücü yüksek, azla yetinme alışkanlığı olan insanlar" yaratmış. 

Kamusal, toplumsal mülkiyetin tarihselleştirilmesi, müesseseleştirilmesi dediğimiz vakit, bu
günkü, o geçmişten gelen iplikçiklerle, tortularla şekillenmiş olan kamusal mülkiyetin kurumsal
laşma düzeyinde tipik bir örneği anayasa mahkemesidir, bir başka örneği de parlamentodur. 
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Bakınız, siyaset-hukuk ilişkisine girmeyeceğim; ama, kurumlar düzeyinde düşündüğümüz va

kit, müesseseler düzeyinde düşündüğümüz vakit, birbiriyle son yıllarda sürtüşmeli gibi -son yıllar 
derken, bir iki yılı kastetmiyorum, 1962 yılından bu yana ilişkilerini ele alarak değerlendiriyorum-
gözüken Parlamentonun ve Anayasa Mahkememizin ikisinin de tabi olduğu ortak bir kaderden 
bahsetmek istiyorum. Rostovv adlı Amerikalı bir siyaset bilimcisinin bir teorisi var: "Sarkaç Teori
si..." Bizim tarihimize bakarak diyor ki: "Siz, henüz Meclisinizin çift mi, tek mi olması hususunda 
karar verebilmiş değilsiniz; çift meclisle başlamışsınız, sonra tek meclise gelmişsiniz, sonra sena
to; yine çift meclis..." 

Şimdi bakıyoruz, son yıllarda, parlamenter rejimden ümidini kesenlerden -işte, ikinci cumhu
riyettir, işte, Neo-Osmanlıcılıktır gibi akımlar var- hep duyuyoruz; acaba, yeniden ikinci meclisi mi 
getirsek diyorlar, işte, bu, 

Parlamentonun tabi olduğu, âdeta mahkûm edilmek istendiği bir durumdur. 
Anayasa mahkemelerinin Batı'daki orijinine, kuruluş sebeplerine baktığınız vakit, o ikinci 

meclisle aynı, yani, seçilmişlerin karşısına atanmışların çıkarıldığım görüyoruz. Bu, ya parlamen
toların ikinci meclisi kanalıyla -senatoları eliyle- olmuş ya da anayasa mahkemeleri eliyle olmuş. 

Şimdi, anayasa mahkemeleri modelini, 1961 Anayasası ile benimseyen ülkemize baktığımız 
vakit, Anayasa Mahkemesinin, bir kaderi, hep taşıya-geldiğini görürüz. Nedir o; siyasal iktidarın, 
kendisine bakışıdır. 

Elimde, sistem analizi teorisinin kurucusu David Easton'ın, sistem analizi modelini, Türki
ye'de en seçkin bir şekilde uygulamış olan Doç. Dr. Artun Ünsal'ın, "Anayasa Mahkemesi" konu
lu bir çalışmasından bilgiler var. 1962-1977 yıllan arasında, Anayasa Mahkemesine yapılan iptal 
başvurularını klâsifiye etmiş. Buna göre, açılan davaların yüzde 38'i Adalet Partisine, yüzde 24.5'i 
de Cumhuriyet Halk Partisine ait. Bu oranların büyük bir kısmı, 1963 yılında gerçekleşmiştir. Ha
tırlarsak, 1963 yılı, Adalet Partisinin, meşruiyetini kökleştirme mücadelesini verdiği bir yıldır. 

Burada, öyle, geçmişi filan suçlamak değil derdim; ama, son yıllardaki örnekleriyle de baktı
ğınız vakit, bir şeyle karşılaşıyoruz, ortak bir paydasını yakalıyoruz. Her kim ki, siyasal iktidarda; 
padişahlık döneminde olduğu gibi, varsaymak istediği, o mutlak iktidar gibi algılamak istediği o 
siyasal iktidarını, hukuk kaideleriyle sınırlamaktan, sınırlatmaktan yana değil. Her kim ki, siyasal 
iktidardan muhalefete düşmüş, bakıyorsunuz -bu da bizim siyasal partiler kültürümüzün herhalde 
tipik bir özelliği olsa gerek- özgürlükten yana, hukuktan yana, hukuk devletinden yana, hukukun 
üstünlüğünden yana bir tavır sergilemekte. Şimdi, bu kısır döngüyü kırmamız lazım. 

Diyarbakır gezisi sonrasında -işte Hasan Korkmazcan Bey burada- yüksek huzurlarınızda, bu 
kürsüden yaptığım gündem dışı bir konuşmada, Fransız Anayasa Hukukçusu olan Hourio'nun, 
"Fransa'nın Dcvrevi Anasayal Bunalımları" adlı teorisinden bahsetmiştim ve Türkiye'nin, anayasal 
bir krize, anayasal bunalımlar dönemine girmek üzere olduğunu söylemiştim. İşte, şu geçen bir bir-
buçuk yıllık döneme bakarsak, hukuk-siyasal iktidar ilişkisinin, daha doğrusu hukuk-siyaset ilişki
sinin müesseseleşememiş olmasından ötürü, yani siyasal iktadardaki insanların kendilerini hukuk
la sınırlatmak istememelerinden ötürü, birçok anayasal bunalımı görüyoruz. İşte, PKK meselesi 
böyle; işte, DEP davası böyle. İşte, şimdi, DEP davasının ilk aşamada yerel mahkemede (birinci 
mahkemede) sonuçlanması sonrasındaki siyasal iktidarın tepkilerinden belli. 

Bakınız, Doğru Yol Partili, Anayasa Komisyonu üyesi bir arkadaşımız, Anayasa Komisyonu
nun bir toplantısında Anayasa Mahkememize ilişkin, sanki yeni bir keşif icat etmiş gibi, "ben, 
Anayasa Mahkemesinin zihniyetini tespit ettim" dedi. "Nedir o?" dedik. "İşte, Sayın Mümtaz Soy-
sal'ın, Anayasa Hukukuna Giriş adlı kitabı" dedi ve başladı okumaya. Bunu, Anayasa Komisyonu-
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nun değerli üyeleri hatırlayacaklar. Demek ki, Sayın Soysal da o Anayasa Hukukuna Giriş ders not
larında Marksizmden, Leninizmden bahsettiğine göre, işte, Anayasa Mahkemesinin bugünkü zih
niyeti de budur demeye getirdi, o mantığın doğal sonucu olarak. Biz, orada dedik ki, bakın, bunu 
söylerken, kendi eski Genel Başkanınıza da hareket ediyorsunuz; yani, bugünkü Sayın Cumhurbaş
kanına da hareket ettiğinizin farkrrda değilsiniz. Neden; çünkü, Sayın Cumhurbaşkanı, bu Anaya
sa gereği oraya üye seçmiş. Şimdi, o üyeleri, böyle Marksist, Leninist falan diye nitelemeye hak
kınız var mı? Kaldı ki, işin politik yanına bakarsanız, Mümtaz Soysal'ın o günlerde Dışişleri Baka
nı olduğunu ya da Koalisyonun bir üyesi olduğunu söylemek de mümkündü. 

Bakınız, şimdi, bir yanlışı hiç yapmamamız lazım. Bundan yedi yıl önce, Çeşme Altınyunus 
Tesislerinde, Amerikan Anayasasının 200 üncü yılını kutlama programları çerçevesinde bir toplan
tı yapılmıştı.Orada, Amerikalı bir yüksek yargıç anlatıyor: Büyük bir kentin -New York'un- Bele
diye Başkanı, o kentle ilgili bir sorun konusunda, Yüksek Mahkeme yargıcına gelmiş; yardım iste
yecek. O toplantıyı izleyenlerden birisi, o yargıca, peki, ne dediniz demiş- -ben, cümle arasında, bi
lebildiğim kadarıyla, böyle, İngilizce, Fransızca kelimeler kullandığım zaman; hiç, öyle, aşağılık 
kompleksinden değil veya ne bileyim, burada kullanmak istemiyorum, hevesli olduğumdan filan 
değil- benden iyi İngilizce bilenlere, kelimenin tam anlamını sordum; defol anlamını taşıyor. 

Bakın, eğer, bizde de, bir yürütmeyi... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

• YÜKSEL YALOVA (Devamla): Sayın Başkan, affınıza sığınarak... Müsaade eder misiniz?.. 
(RP sıralarından "Devam" sesleri) 

BAŞKAN-Estağfurullah. 
Efendim, Sayın Yalova, güzel konuşuyor; onu biz de tespit ediyoruz da; bu güzelliği, zaman 

tanımıyor. 
Buyurun Sayın Yalova. 
YÜKSEL YALOVA (Devamla)- Bakınız, Sayın Mümtaz Soysal ve 92 arkadaşı, yürütmenin 

durdurulması talebiyle, Anayasa Mahkememizde dava açtı. Doğrudur, 1972 ve 1985 yılında, hatta 
bugünkü Sayın Başkanın, kendi görüşleri, o dönem için, Anayasa Mahkemesinin yürütmeyi dur
durma kararı veremeyeceği şeklinde olabilir; ama, 1982 Anayasası -SHP'li arkadaşıma söylüyo
rum- beğenmediğimiz o 1982 Anayasası çerçevesinde de, yürütmeyi durdurma talebinin karşılana
bileceği şeklinde hukukî imkânlar var. . 

Ben, bir mukayese olsun diye hemen arz edeceğim; Almanya'da Federal Anayasa Mahkeme
sinin, müesseseleşmiş olarak, geçici tedbir kararı söz konusu. Yine, Fransa'da, Anayasa Konseyi
nin, önleyici norm denetimi alabildiğini hepimiz biliyoruz. Amerika Birleşik Devletlerinde ise, 
Anayasa Mahkemesinin, bırakınız yürütmeyi durdurma talebini karşılamayı, -injunction diyorlar-
kazaî emir verebilme yetkisi var. O zaman, bizim, ne yapıp edip -daha şurada, 1962'den bugüne ne 
geçti; 25 yıl- eğer bir sarkacın içerisine kendimizi mahkûm etmek istemiyorsak, müesseselerle il
gili yorum, görüş, düşünce belirtirken mutlaka ve mutlaka, onun ilişikte olduğu diğer müessesele
ri, toplamı itibariyle siyasal rejimin kaderini, siyasal rejimden de giderek ülkenin sistemini düşün
memiz lazım. Yani, Amerikalı o yargıcın söyleyebildiği şeyi, biz, burada söyletebildiğimiz zaman, 
siyasal iktidar mensupları olarak ya da siyaset mensupları olarak, kendisini hukukla sınırlı sayan, 
hukuk devleti kavramının üstünlüğüne inanan siyaset mensupları olarak onur duymamız lazım. 
Yoksa, üç tane yetki kanunu Anayasa Mahkemesinde iptal edildi diye, yanımıza bazı bakanlarımı
zı alarak, Anayasa Mahkemesi Başkanını, üyelerini ziyaret yollarını aramak, belki, bugün, kendi 
hukuk bilgisizliğimizin, cehaletimizin karşılığını, sorumsuzluğundan kurtarılmasını sağlayabilir; 
ama, bu ülkenin müesseselerine zarar verir. 
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Sayın Başkanıma hoşgörüleri nedeniyle minnetlerimi sunuyorum; bir tek cümle söyleyeceğim; 

bütçesi 62 milyar 250 milyon... Bakmadım bile; bakamadım bile ayıptır, günahtır. Bugün, en faz
la yatırım yapmamız gereken alan, herhalde Anayasa Mahkemesidir, Yargıtaydır... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
YÜKSEL YALOVA (Devamla)-... adalet mekanizmasıdır. 
Hepinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN- Buyurun Sayın Yalova. 

YÜKSEL YALOVA (Devamla)- Efendim, suiistimal etmemek için, saygımı sunmuştum. 
BAŞKAN-Şimdi, nazlanmayın yani!.. Süre verdik; buyurun. 
YÜKSEL YALOVA (Devamla)- ...herhalde hukuk alanı olmak gerekir, çünkü, kendimizi 

ekonomizm modasına kaptırarak, ülkede şahıs başına düşen, işte şu kadar millî gelirle filan açıkla
dığımız zaman, toplumsal meseleleri çözdüğümüzü zannedegeldik, öyle bir hastalığın içine gark et
tik kendimizi; ama, bilelim ki, enflasyon yüzde 100 de olsa, yüzde 147 de olsa, yüzde 200 de olsa, 
işte Arjantin örneği ortadadır, iki program uygularsınız, indirirsiniz; ama, özellikle hukuk kurum
larını zedelerseniz, bugün belki kendinizi -diyelim- diğer siyasî muhataplarınızdan kurtarırsınız; 
ama, toplumdan, tarihin yargısından kurtaramazsınız diye düşünürüm. 

Hoşgörünüze teker teker saygılarımı sunuyorum. 

Sağ olunuz. (Alkışlar) 
BAŞKAN- Sayın Yalova, teşekkür ediyorum. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Sabri Güner; buyurun efendim. 
DYP GRUBU ADINA M.SAB.Rİ GÜNER (Kars)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ana

yasal dengeler ile hak ve özgürlüklerin korunması, hatta yaratılması yönünde kararlar istihsal et
mesini temenni ettiğimiz Anayasa Mahkemesinin 1995 yılı bütçesi üzerinde, Doğru Yol Partisi 
Grubu adına söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisin değerli üyelerini saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yasayı mit olmaktan çıkaran asıl etmen, şüphesiz, anaya
sa yargısıdır. Her ne kadar, yasa koyucu, hak ve özgürlüklerin koruyucusu ise de, yasama organı, 
genel oyun güvenine dayanarak, yasaları yapma ve değiştirme iktidarına sahip ise de, anayasa mah
kemesi, belli yasama hükümlerini yürürlükten kaldırabilir, yasanın uygulama tarzlarını belirleyebi
lir, anlamını açıklığa kavuşturabilir; hatta yeni hükümlerin konulmasını yasa koyucuya öğütleyebi-
lir. Sonuçta, anayasa mahkemesinin işlevi, yasa koyucunun anayasayı doğru uygulamasını denet
lemektir. 

Halkın seçtiklerinin çalışmasını değerlendiren ve gerektiğinde onu yaptırıma tabi kılan anaya
sa yargıçlarının denetimine meşruiyet kazandıran özellik, demokratik rejim ve insan hak ve hürri
yetlerinin koruyuculuğudur. Anayasa yargısı denetimiyle, aslında devletin demokratik kurum ve il
keleri korunmaktadır. Ne var ki, anayasadan sonra çıkarılan yasalarda, anayasanın yasaklayıcı hü
kümlerine aykırı liberal hükümler varsa; bu çelişkinin giderilmesi işi de nankör bir görev olarak, 
Anayasa Mahkemesine düşer. Anayasa yargısını kabul etmiş bir sistemde, bunun aksini düşünebil
mek zordur. Demokratik hukuk devletinin hak ve özgürlüklerinin koruyucusu ve güvencesi diye bi
linen anayasa mahkemesi, bu gibi durumlarda ters bir işlev görmek zorunda kalacaktır; ancak, bu 
terslik, doğrudan doğruya antidemokratik nitelikli anayasadan kaynaklanıyor olacaktır; tıpkı, yeni
sini yapıncaya kadar, hukuk devletinin gereği olarak uymakla zorunlu olduğumuz Anayasamız gibi. 

Bir yasanın, anayasadan daha fazla demokratik ve özgürlükçü olduğu gerekçesiyle iptalini is-
teyebilmenin siyasî ve manevî sorumluluğu çok ağırdır ve hatta, millet temsilcilerinin ayıbıdır. Bu 
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Anayasa yürürlükte olduğu sürece, bu Parlamento, bu ağır siyasî sorumluluğun ezikliğini duyacak; 
Anayasa Mahkemesi de, duyduğu manevî sorumlulukla birlikte toplumun geniş kesimleri tarafın
dan hazmedilmeyen, hemen her platformda tartışılan kararlar verecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; anayasa, her ülkede, yasayı ya da denetimine tabi kılınmış 
diğer hukukî işlemleri denetlemek için, Anayasa Mahkemesince kullanılan ölçü normudur. Kimi 
anayasaların başlangıç kısmı da, referans metni ya da ölçü norm içinde yer almaktadır. 1982 Ana
yasasının dayandığı temel görüş ve ilkeleri belirten "Başlangıç" kısmı için, Anayasanın 176 ncı 
maddesinde aynen şu hüküm yer almaktadır: "Anayasanın dayandığı temel görüş ve ilkeleri belir
ten başlangıç kısmı, Anayasa metnine dahildir." 

Şimdi, Anayasamızın, "Başlangıç" kısmından sadece bir bölümünü okuyorum: "Türk Milleti
nin ayrılmaz bir parçası olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin, milletin çağrısıyla gerçekleştirdiği 12 Ey
lül 1980 Harekâtı sonucunda, Türk Milletinin meşru temsilcileri olan Danışma Meclisince hazırla
nıp Millî Güvenlik Konseyince son şekli verilerek Türk Milleti tarafından kabul ve tasvip ve doğ
rudan doğruya onun eliyle vazolunan bu Anayasa..." 

Sayın milletvekilleri, Türk Silahlı Kuvvetleri, elbette, Türk Milletinin ayrılmaz bir parçasıdır; 
ama, Türk Milleti, bu harekâtı yapmak üzere onları çağırmadı. Millet, bir-sabah uyandığında, olan 
olmuş, temsilcileri Parlamentodan -söylemeye dilim varmıyor ama- kovulmuştu.Danışma Meclisi 
de hiçbir zaman Türk Milletinin meşru temsilcileri olmadı, olamazdı da. 

Meşruiyyet kavramının bir tarifi vardır; ihtilallerden sonraki danışma meclisleri, bu tarifin hiç
bir kelimesine uymaz. Bu Anayasa, doğrudan doğruya milletin eliyle ve millet tarafından vazolun-
madı. Buradaki kabul ve tasvip, askerî rejimden kurtulmanın bir önkoşuluydu. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; denetim alanı dışında tutulan her işlem ya da kural, hukuk 
devleti ilkesini zedeler. Mevcut Anayasamızdaki denetlenemez işlemler, hukuk devletinin ayıbıdır. 
Bir iki çarpıcı örnek vermek istiyorum. 

148 inci maddenin birinci fıkrasının son cümlesini aynen okuyorum:" Ancak, olağanüstü hal
lerde, sıkıyönetim ve savaş hallerinde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin şekil ve esas ba
kımından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla, Anayasa Mahkemesinde dava açılamaz." 

Geçici 15 inci maddeye göre, 12 Eylül 1980 tarihinden, ilk genel seçimler sonucu toplanacak 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Başkanlık Divanı oluşuncaya kadar çıkan yasalar, kanun hük
münde kararnameler, o dönemde yapılan tasarruflar, bu tasarrufları yapanlar hakkında cezaî, malî 
ve hukukî sorumluluk iddiası ileri sürülemez. 

Vaktinizi fazla almamak için bu örnekleri çoğaltmıyorum; ancak, geçici 15 inci madde hak
kında bir tespit yapmak zorundayız. Anayasanın değişmezlik özelliği taşıyan 1, 2 ve 3 üncü mad
deleri, Anayasanın öteki kurallarına göre üstün norm niteliğindedir. Şimdi, bu geçici 15 inci mad
de, üstün norm niteliği olan, değişmezlik niteliği taşıyan, Anayasının temel kurallarından biri. olan 
2 nci maddedeki "hukuk devleti" kavramını işlemez hale getirmiyor mu? 

Saym Başkan, sayın milletvekilleri; demokrasi, en belirgin anlamıyla, hak ve özgürlüklerin 
korunduğu bir rejimdir. Hak ve özgürlükler kullanılamaz hale sokulursa, demokrasinin özüne do
kunulmuş olur. Anayasa Mahkemesinin esas işlevi bu noktada başlar. Tekrar ediyorum; hukuk dev
leti olmanın, hukukun üstünlüğü prensibinin bir gereği olarak -yenisi hazırlanıncaya kadar- uymak
la zorunlu olduğumuz bu Anayasa yürürlükte olduğu sürece, Anayasa Mahkemesinin, bu esas işle
vini, istenilen düzeyde yerine getirebilmesi düşünülemez. Bu sebeple de, Anayasa Mahkemesi üye
lerinin yorumları önem taşır. Yorum, bir irade işlemidir. Yasayı oylayanlar, onu nasıl anladıkları
nı belirtmezler; belirtselcr bile, onu aynı biçimde anlamış değildirler, Anayasa Mahkemesi üyele
ri, yasayı yorumlarken, demokrasinin özüne dokunmamak için azamî özeni göstermelidirler. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün, toplumumuzda hemen herkesin, hemen her kesi

min dilinden düşürmediği bir demokratikleşme çabası mevcuttur. Biz de inanıyoruz ki, ülkemizin 
dünyadaki önemi ve saygınlığı, devlet ve toplum yapımızı daha da demokratikleştirdiğimiz ölçüde 
artacaktır. Ancak, biz, demokratikleşmeyi, başkaları istediği için değil, her şeyden önce, kendi in
sanlarımızın bu ülkede daha mutlu yaşamaları için istemekteyiz. Demokratikleşme, bazı yasaların 
bazı maddelerini değiştirmek, bazı maddelerine ilaveler yapmakla olmaz. Demokratikleşme, sivil 
toplumun bütün beklentilerini, ideallerini, gelişmiş Batı toplumlarındaki demokratik kurumları 
kapsayan ve katılımcılığı sağlayan nitelikte bir anayasa yapılmasıyla olur. Bu ise, insan onuru ve 
haysiyetinin gereğidir, kişilik haklarının gereğidir, sivil toplum olmanın gereğidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; daha ileri, daha çağdaş, daha sağlıklı, daha kökleşmiş bir 
demokrasi ideali ve bu ilkeleri kapsayan bir sivil toplum anayasası yapma onuru, bu Parlamento
nun olmalıdır. Unutulmamalıdır ki, hürriyetlerden en çok yararlanılması, ancak, yönetilebilir bir 
demokrasi içerisinde mümkün olur. Eğer, anayasa üzerinde temel anlaşma sağlanmamış ise, parti-
lerarası yarışmanın ve halk iradesinin bir anlamı kalmaz. O halde, geliniz, rejimin kimliğini ve sa
hibini belirleyebilmek için, millet iradesini üstün kılabilmek için, temel hak ve özgürlükler konu
sunda evrensel değerleri yakalayabilmek için, Anayasa Mahkemesi kararlarını tartışılır olmaktan 
çıkarabilmek için, toplumumuzun değer yargılarına uygun bir sivil toplum anayasası yapma onu
runu birlikte yaşayalım. 

Bu duygularla, Anayasa Mahkemesinin 1995 yılı bütçesi hayırlı olsun diyor, saygılar sunuyo
rum. 

BAŞKAN- Sayın Güner, teşekkür ediyorum. 
Hükümet adına, Sayın Bakan; buyurun efendim., 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa)- Sayın Başkan, Yüce Meclisin say
gıdeğer üyeleri; Anayasa Mahkemesinin bütçesi üzerinde gruplar adına yapılmış olan değerli gö
rüşlere cevap arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. Sözlerime, Başkanlığa ve Yüce Meclise te
şekkür ederek ve saygılar sunarak başlamak istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Anayasa Mahkemesinden ziyade, Anayasanın konuşuldu
ğu, aslında bütçesini konuştuğumuz Anayasa Mahkemesi yerine, belki de haklı olarak, belki de yer
leşmiş bir geleneğin devamı olarak, daha ziyade Anayasa ve Anayasanın getirdiği veyahut düşün
dürdüğü birtakım meseleler üzerinde, her zaman olduğu gibi, arkadaşlarımız tartışarak, değerli gö
rüşlerini ifade ettiler. 

Refah Partisi Sözcüsü değerli arkadaşımızın, mahkemelerin mehabetiyle ilgili kıymetli görüş
lerine iştirak etmemek mümkün değildir. Ben, değerli arkadaşlarımızın mütalaalarına karşı yine bu 
sayın sözcünün görüşünden girerek şunu ifade etmek istiyorum. Mahkemelerin mehabetini, her 
şeyden önce, tartışmaların dışında tutmak; onu, kuvvetler ayrımı sisteminin içerisinde, rejimin ve 
demokrasinin teminatı olan bir sistemin, bir müessesenin parçası olarak görmek ve öyle göstermek 
ve ona o saygıyı daima duymak gerekir. 

Aslında, burada, Danışma Meclisinin çıkardığı, şu veya bu şekilde Anayasanın dibacesinde 
veyahut 148 inci maddesinde yer alan -arkadaşımızın son derece haklı olan görüşleri ne olursa ol
sun- hususlar bizim meselemizdir, Anayasa Mahkemesinin meselesi değildir. Anayasa Mahkeme
sine bu hakkı veren ve bu Anayasanın uygulanmasını isteyen biziz. Şayet bunun düzeltilmesi ge
rekiyorsa -ki, arkadaşımızın söylediği gibi gerekiyor- sondan başlayarak mehabet noktasına gelme
ye çalışırken ifade edeceğimiz şey şudur ki: Her şeyden önce, bir sivil anayasa... Yani, bir askeri 
yönetimin arkasından gelmiş ve onun tayin ettiği bir sistem içerisinde, bir düzen içerisinde düzen-
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lenmiş bir anayasamn, mutlaka, bir sivil yapıya, bir sivil anlayışa kavuşturulmasına ve Doğru Yol 
Partisi sözcüsü sayın arkadaşımızın çok güzel ifade ettiği gibi, Türkiye'nin, katılımcı bir anayasa
ya ihtiyacı vardır. İşte o zaman Anayasa Mahkemesinin üzerinde zaman zaman tartışmalar yapılan 
bugünkü kararlan, bu tartışmaların dışında kalır. 

Anayasa Mahkemesi, mutlaka, bu tartışmaların dışında olmalıdır; çünkü, inandığımız ve de
mokratik düzenin temeli ve teminatı saydığımız kuvvetler ayrılığı ilkesi gereği, her şeyden evvel, 
yasamanın, yürütmenin ve yargının, belirgin çizgilerle birbirini tamamlamaları; devletin varlığını, 
devletin Uç Önemli erkini teşkil ettikleri düşüncesiyle ve o şuur, o bilinç içerisinde birbirlerini ta
mamlamaları, birbirlerinin aksine hareket eder tarzda değil, devletin ve toplumun yararına olan ha
reketlerini katmak suretiyle tamamlamaları gerekir. 

Burada, arkadaşlarımızın hepsi, ben de takdirle, teşekkürle karşılıyorum ki, yargı erkine karşı 
son derece dikkatli hareket ettiler, son derece dikkatli konuştular ve o şekilde konuşmamız lazım
dır. Bizim burada yargıladığımız, daha doğrusu, bütçesini yaptığımız, Anayasa Mahkemesidir. 

Biz, Anayasa Mahkemesini, herhangi bir icraî kuruluş gibi, yani Yüce Meclisin denetimine ta
bi olan herhangi bir icraî kuruluş gibi mütalaa edip, ona göre değer yargıları yürütemeyiz; ona hak
kımız yoktur; bu anayasa düzeni içinde hakkımız yoktur. Sadece bu anayasa düzeni içerisinde de
ğil, evrensel hukukun -arz etmeye çalıştığım gibi- kuvvetler ayrılığı ilkesine dayanan bir demokra
tik sistem ve bir demokratik rejimin temelleri itibariyle de, burada, Anayasa Mahkemesini tartış
mamız gerekmez. Anayasayı tartışabiliriz; Anayasa, nihayet, böyle bir meclisin, bundan önceki 
meclislerden birisinin, şu veyahut bu şekilde, şu veyahut bu dönem içerisinde yapmış olduğu, mey
dana çıkarmış olduğu bir yasa, bir üst yasa olması itibariyle dahi yine tartışmaya açık olmalıdır. Ne 
yapmalıdır, ne yapmamalıdır... 

Partilerin kapatılması konusunda, Refah Partisi değerli sözcüsünün, endişeden kaynaklanma
dığını umduğum görüşlerine katılmamak mümkün değildir; çünkü, her şeyden evvel, bugün, üç de
fa kapatılmış olan bir siyasî partinin temsilcisi olarak, burada, hasbelkader huzurunuzda bulundu
ğumu ifade etmek istiyorum. 

Parti kapatmanın, özellikle Meclis kapatmanın son derece yanlış ve düşünülmemesi gereken 
bir olay olduğunu ifade etmek istiyorum. İngiltere tarihinde bir tek defa kapatılmış olan parlamen
toyu kapatan kimseyi -herhangi bir çağrışım yaptırmak düşüncesiyle değil, sadece, olayı değer yar
gısı olarak ifade etmek istiyorum, ki, hep biliyoruz tarihî bir hadise olarak- mezarından çıkarıp as
mışlardır. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)- Biz, 15 inci maddeyle, koruyoruz ama!.. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla)- Hayır, onu demek istemiyorum 

ben. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)-Onu ben söylüyorum. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla)- Bu Meclis, milletin seçtiği meclis

tir. Millet bunu kapatmaz, değiştirir. Bizler de, insan olarak, netice itibariyle, hatalarımızın, kusur
larımızın hesabını, sadece milletin huzurunda vermeliyiz. 

Anayasanın dibacesinde (önsözünde) arkadaşımızın ifade ettiği şey, işte buradaki "Hâkimiyet, 
kayıtsız şartsız milletindir " sözünün inkârından başka bir şey değildir. 

Eğer, milletin, seçtiği meclisi sadece kendisinin denetlemesini kabul edersek, onu değiştirme 
hakkının da yine sadece milletin kendisine ait olduğunu kabul eder ve bundan da hiçbir suretle ve 
hiçbir şart altında vaz-geçmezsek, işte o zaman "Hâkimiyet, kayıtsız şartsız milletindir" sözüne, ru
huyla ve manasıyla inanmış olduğumuzu ve kendi ruhumuzla da inanmış olduğumuzu, ancak o za
man göstermiş oluruz. 
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Sayın Celal Kürkoğlu'nun "Anayasanın soruşturulması" şeklindeki düşüncelerini de, yine, bu 

arz ve ifade etmeye çalıştığım görüşlerimle, Anayasa Mahkemesinin değil, Anayasanın bizatihi 
kendisinin soruşturulması veya sorgulanması veyahut da tartışılması şeklinde anlamak istiyorum. 

Temel hak ve özgürlüklerin değil, yasakların güvence altına alındığı bir Anayasa olduğunu ifa
de etmek de, bana göre, hepimizin değişik aşamalarda, değişik kademelerde ve değişik ölçülerde 
şikâyetçi olduğumuz Anayasaya da bir yerde, bir ölçü içerisinde haksızlık olur; yani, bu Anayasa
nın, ne önsözüne ne 148 inci maddesine ve ne de geçici 15 inci maddesinde taşıdığı antidemokra
tik hükümlerine katılmak mümkün olmamakla birlikte, sadece yasaklann güvence altına alındığı 
bir anayasa olduğunu iddia etmek de, bana göre aynı ölçüde, biraz, insaf değerlendirmeleriyle he
sap edilmelidir diye düşünürüm. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Anavatan Partisinin sayın sözcüsü "1982 Anayasasını so
rumlu tutamayız" diyor. Özellikle Anayasamızla ve hele hele Anayasa Mahkemesiyle ilgili kısım
ları dikkatle aramamıza rağmen, çok değerli ve güzel konuşmasının içerisinde göremediğimiz bir 
husus oldu ve "seçilmişlerin karşısına atanmışları koymak" şeklinde bağladığı, daha doğrusu açtı
ğı cümleyi bağlamadan bıraktı arkadaşımız. Değerli bir siyasî partimizin adına yapılmış konuşma
da geçen bir ifade olduğu için, bunu sorma hakkını kendimizde gördüğümü düşünüyorum; şu ba
kımdan: "Çift meclis yerine Anayasa Mahkemesini, yani, ikinci meclis yerine Anayasa Mahkeme
sini koyuyoruz; seçilmişlerin karşısına atanmışları koyuyoruz" şeklindeki bir düşüncenin, tabiatıy
la değerli Anavatan Partisi sözcüsünün ifadesi olması itibariyle paylaşıldığını düşünmek istiyorum. 
O zaman, seçilmişlerin karşısına konulmuş olan bu atanmışlar meclisinin sık sık önüne gitmeyi de 
izah etmek mecburiyeti çıkar; onu ifade etmek istiyorum. Seçilmişlerin karşısına atanmışları koy
mak suretiyle, bu atanmışların karşısına... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)- Sayın Başbakan da çok şikâyet ediyor Sayın Bakan. 
YÜKSEL YALOVA (Aydın)-Batı'da öyle... Orijini, çıkışı öyle. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla)- Arkadaşımızın değerli görüşlerini 
burada cerh etmek istemiyorum. 

Seçilmişlerin karşısına konmuş olan atanmışlardan, Anavatan Partisinin ne anladığım, neyi 
söylemek istediğini de anlamak istediğimizi, bir hakkımız olarak ifade ediyorum. 

YÜKSEL YALOVA (Aydın)-Biz de görev sayarız. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla)- O zaman, eğer, seçilmişlerin karşı
sına konmuş atanmışlar Meclisi olarak bunu, sistemin bir sakameti, bir yanlışı olarak görüyorsak, 
sık sık karşısına gitmekteki gerekçelerimizi de izahta güçlük çekeceğimizi ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, her şeyden evvel, arkadaşımızın Kur'an-ı Kerim'den Roma hukukuna 
kadar uzanan değerli görüşlerini ben de sizin gibi zevkle dinledim, sadece bu kafama takıldığı için 
soruyorum. 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; zamanınızı fazla israf etmemek ve mümkünse bu prog
ramı saati içerisinde bitirmek düşüncesiyle, grupları adına yapılan üst seviyede, düzeyli olan ve gü
zel ifadeler taşıyan bu beyanlarla, bu kıymetli görüşlerle zenginleşmiş olan bu tartışmayı, bu gö
rüşmeyi, Hükümet adına saygıyla, takdirle karşıladığımızı ifadeyle, Yüce Heyete saygılarımı sunu
yorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN- Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 

YÜKSEL YALOVA (Aydın)- Sayın Başkanım, affınıza sığınarak zabıtlara geçmesi bakımın
dan bir açıklamada bulunabilir miyim? 
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BAŞKAN-Estağfurullah. 
Buyurun Sayın Yalova. 

YÜKSEL YALOVA (Aydın)- Ben, seçilmişler-atanmışlar meselesini, anayasa mahkemeleri
nin Batı'daki tarihsel gelişimine ilişkin bir gerçeği vurgulama anlamında söylemiştim. 

Grup Sözcüsü olduğum için, bu açıklamayı zarurî gördüm. 
BAŞKAN- Zabıtlara geçti efendim. 

Değerli milletvekilleri, Başkanlık olarak düşünüyoruz ki, Anayasa Mahkemesinin sayın tem
silcilerini ara verme süresi içerisinde burada tutmayalım. Onun için, Anayasa Mahkemesi bütçesi
nin bitimine kadar süre uzatımı hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)-Sayın Başkan, sual sormak istiyorum. 

BAŞKAN- Sayın Kapusuz, izin verirseniz, görüşmeleri tamamlayalım. 
İsminizi kaydettik Sayın Kapusuz. 
Sayın Akyol, buyurun efendim. 
Sayın Akyol, her sayın üye, süreyi ara verme süresinden kullanıyor; kısa konuşursanız sevini

riz; ama, yine de takdir sizin tabiî. 
Buyurun. 
HASAN AKYOL (Bartın)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan Anayasa 

Mahkemesi bütçesi üzerinde söz almış bulunuyorum. Öncelikle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
10 dakikalık süre içinde Yüce Anayasa Mahkemesi hakkındaki tüm görüşlerimi ifade edebil

mem, tabiî ki mümkün değil; ancak, benden önce konuşan arkadaşlarım bu konuyu teferruatıyla di
le getirdiler; ben, önemli gördüğüm birkaç hususa değinmek istiyorum. 

Anayasa Mahkemesi, 1982 Anayasasının 146 ncı ve müteakip maddelerinde yer almış anaya
sal bir kuruluştur. 

Anayasa Mahkemesi, 1982 Anayasasının 148 inci maddesine göre, kanunların, kanun hük
münde kararnamelerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Anayasaya uygun olup olmadı
ğını denetler; Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar Kurulu üyelerini, yüksek yargı organlarının 
başkan ve üyeleri gibi bir kısım görevlileri, Yüce Divan sıfatıyla yargılar. Görüldüğü gibi, gerçek
ten önemli ve yüksek bir yargı organıdır. 

Anayasa Mahkemesi, Anayasanın bekçisidir. En önemli görevlerinin başında da bu gelir. 
Anayasa Mahkemesinin görevini ve önemini belirttikten sonra, 11 asıl, 4 yedek üyeden oluşan 

bir hâkim heyetiyle bu görevi nasıl yaptığını belirtmek istiyorum ve 11 asıl, 4 yedek üye, Anayasa 
Mahkemesine nasıl atanır; buna bir bakmak istiyorum. 

Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, Yüksek İdare Mahkemesi gibi yüksek mahkemeler, kon
tenjanlarının üzerinde aday gösterir; bunlar arasından, Cumhurbaşkanı, asıl Üyeleri seçer ve atar. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bizim Anayasamız, kuvvetler ayrılığı esasını benimse
miştir; yani yasama,, yürütme ve yargı, birbirinden ayrı ve bağımsızdır. Yine Anayasamıza göre, 
Cumhurbaşkanı da yürütmenin başıdır. Yürütmenin başı, Anayasa Mahkemesi üyelerinin tamamı
nı, önerilen üyeler arasından seçer ve atarsa, kuvvetler ayrılığından, yargının bağımsızlığından bah
setmek mümkün değildir. 

Anayasa Mahkemesi, gerektiğinde Cumhurbaşkanını, Yüce Divan sıfatıyla yargılayacaktır. 
Kendilerini seçen ve atayan kişiyi, atanan kişiler, nasıl, tarafsızca yargılayacaktır? O nedenle, Ana-
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yasa Mahkemesi de dahil, tüm yüksek yargı organlarının atama işlerinde, yürütme, yargının işine 
karışmış olmaktadır. Bu nedenle, yargı bağımsız değildir, hâkim ve savcı teminatı sağlanabilmiş 
değildir. 

Anayasa Mahkemesi üyelerinin tamamının veya önemli bir bölümünün, egemenliğin sahibi 
olan millet adına hareket eden Türkiye Büyük Millet Meclisince, nitelikli çoğunlukla atanması, ka
nımca doğru olur. Bazı Avrupa ülkelerinde durum budur. Böylece, hâkim teminatı ve yargı bağım
sızlığı da, sanıyorum, gerçekleşmiş olur. Hâkim olmayan kişilerin, Anayasa Mahkemesine hâkim 
olarak seçilmesini de doğru bulmuyorum. Bu, yapısal bir bozukluk yaratmaktadır. Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi 1961 Anayasasında yoktu; 
1971 Anayasa değişikliğiyle, anayasal düzenimize girmiştir. Kanun hükmünde kararnameler, yet
ki kanununa dayanılarak ve bazen de yetki kanunu dışında Bakanlar Kurulunca çıkarılmakta, ka
nun yerine geçmektedir ve özellikle, 1 inci Özal Hükümeti ve 50 nci Hükümet döneminde -sayı ba
kımından- rekor düzeyde çıkarılmıştır. 

Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi, Anayasamızın 91 inci maddesinde ve 121 inci 
maddesinin üçüncü fıkrasında düzenlenmektedir. Anayasa Mahkemesininin de belirttiği gibi, ka
nun hükmünde kararnameler, ivedi ve acil durumlarda, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuru
lundan kanun çıkarmanın mümkün olmadığı veya zor olduğu durumlarda çıkarılmalıdır. 

Özellikle, 50 nci Hükümet döneminde, gerekli gereksiz ve Anayasaya da aykırı bir biçimde, 
kanun hükmünde kararnameler ve yasalar çıkarıldı. Hükümetin, Türkiye Büyük Millet Meclisini 
dışlayarak, gerekli gereksiz kanun hükmünde kararname çıkarması, kuvvetler ayrılığı prensibini 
zedelemekte; bunun sonucu, yürütme, yasamanın yerine geçmiş olmaktadır ki; bu da, yasamanın 
devredilmezliği ilkesine aykırı düşmektedir. İşte, bu aykırılıklar nedeniyle, gerek yetki yasaları ve 
gerekse kanun hükmünde kararnameler, Anayasa Mahkemesince, haklı olarak iptal edilmektedir. 
İşte, bu durumda, Hükümet ve İktidar kanadı, Anayasa Mahkemesini haksızca eleştirmektedir, bu
nu, doğru bulmuyorum. Eleştirilerini, bu yüce makamın gereksizliği ve işlevini tamamladığı iddi
asına kadar getirenler vardır; bunlara katılmıyoruz. 

Batı ülkelerinin tamamında, Anayasa Mahkemesi vardır. Sovyetler Birliğinin dağılmasından 
sonra, bağımsızlığını kazanan Türk cumhuriyetleri de anayasal düzene geçmekte ve bizim Anaya
sa Mahkememizden örnek almaktadırlar, yardım istemektedirler. Yapılacak şey, özellikle İktidarın 
yapacağı şey, kuvvetler ayrılığı anlayışı içinde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yasama görevine 
saygı duyarak ve Türkiye Büyük Millet Meclisini işleterek, ülkeyi, hukukun üstünlüğüne uygun, 
hukuk devleti anlayışıyla idare etmesidir. Kanun hükmünde kararnamelerle, keyfî devlet anlayışıy
la, bu ülke yönetilemez. Bunun en önemli garantisinin, Anayasa Mahkemesi olduğu görülmüştür. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anayasa Mahkemesi, kurulduğu günden bu yana, huku
kun üstünlüğü ve laik demokrasimizin yerleşmesi doğrultusunda önemli görevler ifa etmiştir ve et
mektedir. 

Sözlerime burada son verirken, 1995 yılı Anayasa Mahkemesi bütçemizin, ülkemize ve mille
timize hayırlı olmasını diliyor; hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN- Sayın Akyol, teşekkür ediyorum. 
Anayasa Mahkemesi bütçesiyle ilgili olarak ve aleyhinde olmak kaydıyla, Sayın Lütfü Esen-

gün?.. Yok. 
GAFFAR YAKIN (Afyon)-Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Efendim, sizin kaydınızı yapalım; ama, sıra gelmez Sayın Yakın. 
Şahsı adına, aleyhinde, Sayın Fethullah Erbaş; buyurun efendim. 
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FETHULLAH ERBAŞ (Van)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anayasa Mahkemesi 

bütçesi üzerinde, kişisel görüşlerimi açıklamak üzere söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bilindiği üzere, Anayasa Mahkemesi, 1961 Anayasasıyla mevzuatımı
za girmiş bir yüksek mahkemedir ve 27 Mayıs öncesi Demokrat Parti yönetimine tepki olarak ku-
rumlaştınlmıştır. 1982 Anayasasında da -1961 Anayasasına göre birtakım değişiklikler yapılmış 
olmasına rağmen- hemen hemen aynı hüviyetiyle muhafaza edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin, komisyonları ve Genel Kuruluyla yaptığı kanunların, Anayasaya aykırı olup olmadığını de
netleyecek olgunlukta ve güçtedir. Buna rağmen, bazı kanunların Anayasa Mahkemesince iptal 
ediliyor olması, hükümetlerin yanlış kararlarının, Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisinde parti ve 
grup baskısıyla kanunlaştırılabilmesindendir. Hükümetlerin, milletvekilleri ve parti grupları üze
rindeki egemenliği azaldıkça, Anayasaya aykırı kanun çıkarma ihtimali de o nispette azalacaktır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu konuda, dikkatli ve duyarlı davrandığında, Anayasa Mahkeme
si, bir bakıma demokrasinin sigortası olma görevini devam ettirecektir. Yapmamız lazım gelen ha
reket bu olmasına rağmen, geçtiğimiz yıllarda Anayasaya aykırı yasa çıkarmanın çok çarpıcı ve 
üzücü örneklerine tanık olduk. 

Sayın Başbakan, dün, bu kürsüden, Özelleştirme Yasasının üç kez engellendiğini, millete şi
kâyet sadedinde dile getirdi. Özelleştirmeyle ilgili yasalar, gerçekten iki kez Anayasa Mahkeme
sinden geri döndü; ama, şunu ifade etmek gerekir ki, iptal edilen Özelleştirme Yasası değil, bu ko
nuda Hükümete kanun hükmünde kararname çıkarma imkânı veren yetki kanunlarıydı. Orada ya
pılan neydi; Hükümet, 49 tane kanunda değişiklik yapmak üzere Meclisten yetki aldı. Özelleştir
meyle ilgili olarak Hükümetin keyfî uygulamalarına imkân veren bir yetki tasarısı kabul edildi. Bu 
tasarılar görüşülürken, gerek Anayasa Komisyonunda gerekse Yüce Genel Kurulda, Anayasadaki 
kuvvetler ayrılığı prensibinin ihlal edildiğini, Meclisin kendisine ait olan yasama hak ve yetkisini, 
icra organına; yani, Hükümete devretmekte olduğunu; bunun ise, Anayasaya aykırılık teşkil edece
ği defalarca söylendi. Hükümeti ve Meclis çoğunluğunu bu yolda ikaz ettik; ancak, Hükümet ikaz
lara kulak asmayarak, Anayasaya aykırı yasa tasarısını elindeki çoğunluk gücüne dayanarak yasa
laştırmayı başardı. 

. İşte, böyle durumlarda Anayasa Mahkemesinin varlığı bir teminat olarak karşımıza çıkıyor. 
Nitekim, yanlış hesap Bağdat'tan döndü ve yetki yasaları Anayasa Mahkemesince iptal edildi. Üç 
yılı aşkın bir zamandan beri özelleştirmeden bahseden Hükümetin, Anayasaya aykırı olarak yetki 
yasası çıkarmak yerine, son olarak yaptığı gibi özelleştirmeyle ilgili müstakil bir yasa tasarısı ge
tirmesi gerekirdi. Bu, ancak, üç yıllık bir gecikmeyle gerçekleşebildi. Buradaki gecikmenin sorum
lusu, Hükümetin ta kendisidir. , 

Bu konuda bir başka örnek de, ara seçimlerle ilgili olarak çıkarılan 4044 sayılı yasa teklifidir. 
Bu yasa teklifi, Anayasa Komisyonunda hem de yasaları Anayasaya uygunluk açısından denetle
mekle görevli bir komisyonda verilen önergenin kabulüyle Anayasaya aykırı hale getirildi. Meclis 
Genel Kurulunda, verdiğimiz önergeler ve yaptığımız ikazlar fayda vermedi. Anayasaya aykırı ola
rak.bir kısım seçmen kütük dışı kaldı. Bu yasa çıkarılırken iktidar partilerine Anamuhalefet Parti
si de iştirak etti. Birlikte işledikleri bu hatayı, Refah Partisinin, Anayasa Mahkemesine götürmeye
ceği zannedildi; ama, bilindiği üzere, sağduyu sahibi milletvekillerimizin gayretiyle 93 imza ta
mamlanarak, Anayasa Mahkemesinde açılan iptal davasının sonucu yasa iptal edildi. Bu örnekleri 
görünce, Anayasa Mahkemesinin, Türkiye'de, bir süre daha önemli görevler yapma durumunda ka
lacağını tespit ediyoruz. 

Sayın Başkan/değerli milletvekilleri; 1982 Anayasası bir demokrasi ve hukuk ayıbı olmaya 
devam ediyor. 12 Eylül kalıntısı mevzuatın ayıklanacağını ve demokratikleştirileceğini ifade eden 
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Hükümet, bırakın Anayasayı değiştirmeyi, insan hak ve hürriyetlerine aykın birçok yasayı hatta 
yönetmelikleri dahi değiştirmemiştir. 19 uncu Dönem yeni bir anayasa yapılması veya en azından 
1982 Anayasasının tamir ve tadili için önümüzde iyi bir fırsat olarak duruyor; ama, bu fırsat ve im
kân üç yıldan beri değerlendirilemedi ve 133 üncü maddesi dışında, Anayasada hiçbir değişiklik 
yapılmadı. Ancak, siyasî partiler arasında teşkil edilen ortak çalışma grubu, geçtiğimiz haziran 
ayında, yoğun bir çalışma sonucu, birçok maddenin değiştirilmesine ve yeni metinlerde mutabık 
kaldı. Bu kurulun çalışmalarına devam etmesini temenni ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
(RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Erbaş! 
Sayın milletvekilleri, Anayasa Mahkemesi bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, soru sormak isteyenleri tespit edeceğim; Sayın Ergüder, Sayın Kapusuz, Sayın Gökalp. 
Soru sormak isteyen başka sayın üye var mı?.. Yok. 
Soru sormak isteyenleri tespit işlemi tamamlanmıştır. 
Sayın Çelik'in sorusu yazılıdır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüksek delâletlerinizle, aşağıdaki yazılı sorularımın cevaplandırılmasını saygılarımla arz ede

rim. 
İbrahim Halil Çelik 

Şanlıurfa 
Soru 
1. Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Yekta Güngör Özden'in kaç polis tarafından korundu

ğunu söylerler mi? 
2. Yüce Mecliste Anayasa Mahkemesi bütçesi görüşülürken, Meclise saygı gereği, Bay Baş

kan Özden'in gelmeyişini nasıl açıklayacaklardır; bunu merak ediyorum. Bu tavır demokratik mi
dir? 

BAŞKAN-Teşekkür ediyorum. 
Sayın Bakan, sizin katılmadığınız zamanlarda, işin süratle yürümesi için şöyle bir prensip uy

gulanıyordu: Soru sorma ve cevap verme toplam süresi 15 dakikadır; arzu ederseniz soruların ta
mamını alalım veya yine, arzu ederseniz bunlara yazılı cevap imkânınız da vardır. 

DEVLET BAKANI ONAY ALPAGO - Peki efendim. 

BAŞKAN- Sayın Ergüder, buyurun efendim. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul)- Sayın Başkan, iki sualimi takdim ediyorum. 
53 üncü madde, kararların gerekçeli olarak yazıldığını buyurur; maalesef, uygulamada hükü

met, bakanlar ve milletvekilleri kararın çıktığını duyar ve ondan sonra hukukî ve tasarrufî birtakım 
yanlışlıklar başlar. Acaba, bundan böyle, Anayasa Mahkemesi kararlarının gerekçeyle beraber ya
zılmasını rica edebilir miyiz; çünkü, aksi takdirde çok büyük yanlışlıklara sebebiyet veriyor. 

İkinci istirhamım; cumhurbaşkanını, Bakanlar Kurulu üyelerini, Anayasa Mahkemesi üyeleri
ni, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yargıtayı yargılamaya yetkili olan Anayasa Mahkemesinin terti-
bindeki üyelerinin, ceza hukukuyla alakalı olup olmadığına dair kanunda sarahat yok. Şöyle arz 
edeyim ki, hukuk o kadar ilerliyor ki, artık her mesele bir ihtisas haline geliyor; son olarak çevre 
ve uzay hukuku başladı. Acaba, oraya seçilecek olan insanların, ceza hukukunda şöhret yapmış, 
yüksek hâkimlerimiz tarafından teşkilinde herhangi bir düşünceniz var mı yok mu?, 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN- Evet, tabiî, sualinizin içerisinde, çevre uzmanlığı da bulunan üyelerin seçimi dü

şünülüyor mu; var herhalde. Ben öyle algıladım Başkan olarak. 
Evet Sayın Bakan, soruları aldınız... 

DEVLET BAKANI ONAY ALPAGO-Evet efendim. 

BAŞKAN-Sayın Kapusuz, buyurun. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Sayın Başkanım, delaletinizle, aşağıdaki sorularımın cevaplan

dırılmasını... 

BAŞKAN-Sayın Kapusuz, dalaletinizle diye mi ifade buyurdunuz? 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)-Delaletiniz efendim. 

BAŞKAN-Peki, o zaman, buyurun. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)- Delaletle, dalaleti tefrik edecek... 
BAŞKAN-Farkı var da. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Sayın Başkanım, sualim şu: Biraz önce Anayasa Mahkemesi 

bütçesi üzerinde konuşma yapan Sayın Bakanımız "Anayasa tartışılabilir, tartışmaya açılabilir, 
açılmalıdır; ancak, Anayasa Mahkemesi tartışılmamalıdır" dediler. Ancak kamuoyunda ve basında 
sık sık tartışmaya sebep veren yetkililer, beyanlarda bulunmaktadırlar. Acaba, bu tartışma bundan 
böyle yetkililerin, yine aynı kapıyı açıp tartışmaya zemin hazırlamaları devam edecek midir? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN- Sayın Kapusuz, ben teşekkür ediyorum; sualiniz alınmıştır. 

Sayın Gökalp, buyurun efendim. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)- Sayın Başkan, aracılığınızla, aşağıdaki sorularımın Sayın Ba

kan tarafından cevaplandırılmasını dilemekteyim. 

Anayasa Mahkemesi Başkanı veya üyeleri ile Başbakanın veya Bakanların bir konu hakkında 
görüşmesini uygun buluyorlar mı? 

Buna ilaveten, ayrı bir sorum da şudur: Cumhurbaşkanı, bilindiği gibi, Anayasanın 104 üncü 
maddesi gereğince, Anayasa Mahkemesi üyelerinin tamamını atama hakkına haizdir. Bu konuda, 
iktidarı temsil eden her iki parti, hem SHP hem de DYP, muhalefette iken bu kuraldan çok rahat
sız olduklarını söylemişlerdi. Bu kuralın değişmemesi, acaba İktidar olmalarına mı bağlıdır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN- Ben teşekkür ediyorum. Sayın Gökalp, sorularınız alınmıştır. 
Sayın Bakan, biraz önce ifade ettiğim gibi, sözlü ya da yazılı cevap verme imkânınız vardır. 

Buyurun. 
DEVLET BAKANI ONAY ALPAGO- Sayın Başkanım, biz, soruların yanıtlarını yazılı ola

rak takdim edeceğiz. 
BAŞKAN- Teşekkür ediyorum. 
Değerli milletvekilleri, sorular alınmış, nasıl cevaplanacağı hususu, Sayın Bakan tarafından 

ifade olunmuştur. 
Şimdi, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı bütçesinin bölümlerine geçilmesi hususunu oylarınıza 

sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Şimdi, bölümleri okutuyorum: 
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1. - Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 1995 Malı Yılı Bütçesi 

A-CETVELİ 
Prog. 
kodu Açıklama • Lira 
101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 47 375 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
111 İnceleme ve Yargı Hizmetleri 14125 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 750 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
TOPLAM . 62 250 000 000 

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

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 1995 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. - Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN - Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 1993 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçil

mesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Genel toplamı okutuyorum: 
A-CETVELİ 

Genel Ödenek Toplam İptal Edilen Ödenek Dışı 
Toplamı Harcama Ödenek Harcama 

TOPLAM 22 201550 000 21749 913 000 607 418 000 155 781000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 1993 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Böylece, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 1995 malî yılı bütçesi ile 1993 malî yılı kesinhesa

bı kabul edilmiştir; hayırlı olmasını temenni ederim. 
Sayın grup başkanvekilleri, şu anda saat 20.15; 21.00'de toplanabilir misiniz? 
TURHAN TAYAN (Bursa)-Uygundur Sayın Başkanım. 

BAŞKAN- Değerli milletvekilleri, programımızı ikmal etmek için, saat 21.00'de toplanmak 
üzere, birleşime ara veriyorum. 

(Kapanma Saati: 20.15) 

© 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 21.00 

BAŞKAN: Başkanveldli Yasin HATİBOĞLU 
KÂTİP ÜYELER: Abbas İNCEAYAN (Bolu), Kadir BOZKURT (Sinop) 

— — © — "• " 

BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 51 inci Birleşiminin Dördüncü Oturumunu açı
yorum. 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
B) ÇEŞİTLİ İŞLER 

, 1. - Bazı bakanlıkların bütçe görüşme günlerinin değiştiğine ilişkin Başkanlık duyurusu 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, programımız gereği Başbakanlık bütçesinin görüşmelerine 

başlayacağız; ancak, daha önce Genel Kurulun bilgisine sunmak istediğim bir husus var. 
Değerli milletvekilleri, programda, bütçelerin görüşülme günleri arasında bir yer değişikliği 

oldu, onu ifade etmek istiyorum. İlgili bakanların mutabakatları üzerine, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığı bütçesi ile Sağlık Bakanlığı bütçesi ve Ulaştırma Bakanlığı bütçesi ile de, Orman Ba
kanlığı bütçesinin görüşülme günleri yer değiştirmiştir. Buna göre, Sağlık Bakanlığı bütçesi, 
16.12.1994 Cuma günü; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesi, 21.12.1994 Çarşamba günü; 
Orman Bakanlığı bütçesi, 17.12.1994 Cumartesi günü; Ulaştırma Bakanlığı bütçesi de, 20.12.1994 
Salı günü görüşülecektir. . 

Sayın üyelerin bilgilerine sunulur. 

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

/ . T 1995 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları 
ile 1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
(1/771; 1/754, 3/1580; 1/772; 1/755,3/1581) (S. Sayıları': 747, 750, 748, 749) (Devam) 

E) BAŞBAKANLIK 

1. - Başbakanlık 1995 Malî Yılı Bütçesi 
2. - Başbakanlık 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN-Sayın milletvekilleri, Başbakanlık bütçesinin görüşmelerine başlıyoruz. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet hazır. 
Bütçenin tümü üzerinde, grupları ve şahısları adına söz isteyen sayın üyelerin isimlerini arz 

ediyorum: 

Grupları adına söz talebinde bulunan sayın üyeler: Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına 
Sayın Yavuz, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Köymen ve Sayın Altınkaya, Doğru Yol Partisi 
Grubu adına Sayın Ceyhun ve Sayın Filiz, Refah Partisi Grubu adına Sayın Kazan. 

Şahısları adına söz talebinde bulunan sayın üyeler: Lehinde, Sayın Erbaz; aleyhinde, Sayın 
Dumankaya. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Yavuz; buyurun efendim. 
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SHP GRUBU ADINA SABRİ YAVUZ (Kırşehir)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tür

kiye Büyük Millet Meclisinin müzakeresine sunulan 1995 Malî Yılı Konsolide Bütçe Kanunu Ta
sarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, bugün, Başbakanlık bütçesi hakkında Sosyal 
Demokrat Halkçı Parti Grubunun görüşlerini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum.; Yüce Mec
lisi ve değerli milletvekillerini saygıyla selamlıyorum. 

Başbakanlık bütçesinin görüşülmesi, bir yerde, bütçedeki rakamların bütçe tekniği açısından 
analizi yanında, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik, sosyal ve siyasî yapının değerlendirilmesi 
ve bu yapıda iktidara yön verecek çözüm önerilerinin araştırılması ve tartışılması ortamım yarat
maktır. 

Sayın milletvekilleri, 3056 sayılı Yasayla düzenlenen Başbakanlık teşkilatının kuruluş amacı, 
bakanlıklar arasında işbirliği sağlamak, hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini izlemek, devlet 
teşkilatının düzenli bir şekilde işlemesini sağlamak, daha açık bir ifadeyle, hükümetçe vaat edilen 
hususların yerine getirilmesinin baş sorumlusudur; toplumun tüm sorunlarının ve istemlerinin çö
zümüyle özdeşleşen siyaset erkinin odağıdır. 

Dünya ekonomisinin büyüme trendine girdiği bir dönemde, Türkiye ekonomisinin reel olarak 
küçülmesi olumsuz bir gelişme olarak değerlendirilebilir. 1993'te yüzde 7,6 oranında büyüyen Tür
kiye ekonomisinde 1994'tc 3,8 oranında bir gerileme olacağı tahmin edilmektedir. Ancak, bu bek
lenilen bir gelişmeydi; iç ve dış dengesizliklere dayalı, sağlıksız bir ekonomik yapının oluşturduğu 
büyümenin daha fazla sürdürülmesi olanaksızdı. 5 Nisan istikrar kararlarının doğal bir sonucu ola
rak büyüme gerilemiştir. Bu durum, bu tür istikrar programlarını başarıyla uygulamış olan ülkeler
de de görülmüştür. 1995 yılında ise yüzde 4,4 oranında bir büyüme öngörülmektedir. Bu pozitif bü
yüme öngörüsü gerçekçidir; çünkü, Türkiye ekonomisi genelde sıfır veya negatif bir büyümenin ar
dından, pozitif bir büyümeye geçme esnekliğine sahiptir. Ancak, öngörülen büyüme hedefinin yüz
de 4,4 oranının biraz altında veya üstünde gerçekleşip gerçekleşmeyeceği tartışmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, Koalisyon Hükümetini en çok uğraştıran konuların başında terör sorunu 
gelmektedir. Hemen belirtmek gerekir ki, terör, PKK'nın şiddet olaylarını tırmandırmasıyla sınırlı 
değildir. Sivas katliamı göstermiştir ki, terör, dinsel kılığa da girebilmektedir. Sivas katliamını ya
panlar, laikliği, dinsizlik ya da din karşıtlığı gibi gösteren bir motifi kullanan kimselerdir. Bunu 
görmezlikten gelmek, buna anlayışla ve ılımlı olarak yaklaşmak devletin temel niteliklerine yöne
lik şiddet hareketlerinde çifte standart uygulamak olur. 

PKK terörüne karşı duyarlı davranan, büyük basanlar kazanan Hükümet, aynı duyarlılığı din 
motifli şiddet hareketlerinde de göstermelidir. Başka bir ifadeyle, şiddetin hiçbir biçimi, motifi 
onaylanmamalıdır. Nitekim, Terörle Mücadele Kanununda değişiklik yapan tasan, bu anlayışla ha
zırlanmış ve terörün her iki biçimine de aynı duyarlılık gösterilmiştir. Ancak, bazı çevrelerde, din
sel amaçlı teröre yönelik tedbirler, büyük rahatsızlık yaratmış, son günlerde bazı yayın organların
da, bu yeni tasarının, 1991 yılında kaldırılmış olan Türk Ceza Kanununun 163'üncü maddesini ye
niden yürürlüğe koyduğu biçiminde haber ve yorumlar çıkmaktadır. 

Bazı çevrelerde bu yönde bir kampanya yürütülmektedir. Laiklik karşıtı ve şeriatçı düşünceyi 
savunan bu çevreler, düşünce özgürlüğünü yok sayan maddelere karşı, bugüne kadar bırakınız kar
şı çıkmayı, hiçbir görüş ve düşünce ileri sürmemişlerdir. Yalnızca kendi düşünce özgürlükleriyle 
ilgilenmişlerdir. Bu, tam bir çifte standarttır. Kaldı ki, bu çevrelerin, yeni tasarıya getirdikleri eleş
tirilerin hukuksal, mantıksal ve bilimsei bir içeriği de bulunmamaktadır. 

GAP'ın önemli ayağı olan Şanlıurfa Tünelinin tamamlanarak Harran Ovasına su verilmesini 
sevinçle karşılıyoruz; ancak, henüz işin başındayız. Şimdilik 30 bin hektarlık alan sulanacaktır. 
GAP'ın tamamlanmasıyla, sulanacak alan 1 milyon 700 bin hektara çıkacak; işte o zaman yörenin 
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kaderi değişecektir. Yaratılacak zenginliğin, adil bölüşümünü sağlayacak bir toprak reformu, bu
günden planlanmalı ve hazırlıkları tamamlanmalıdır. Toprak reformu, toprak dağıtımından ziyade 
mülkiyetin yaygınlaştırılması şeklinde görülmeli ve yeni bir anlayışla ele alınmalıdır. 

Özelleştirme Yasasının yürürlüğe girmesiyle, özelleştirme uygulamalarında, kamuya ait olan 
işletmeler elden çıkarılırken, ekonomisi büyük oranda kamu işletmelerine bağlı Karabük ve Zon
guldak gibi yörelerle PETLAS'm bulunduğu yörede, yöre halkının istek ve istemleri dikkate alın
malıdır. Bu istekler dikkate alınmadan yapılacak özelleştirme uygulamaları, halkın büyük oranda 
burukluğuna neden olacak ve yöre halkının desteğine dayanmayan böyle bir uygulama, o yörede 
özelleştirmenin uygulama şansını oldukça azaltacaktır. 

ABDULLAH KINALI (Hatay)-Ama Hükümet ortağıyız. 

SABRI YAVUZ (Devamla)- işte söylüyorum; yöre halkının istekleri dikkate alınsın diyorum. 

ABDULLAH KINALI (Hatay)- Hükümet ortağıyız; ama, eleştiri yapıyorsunuz. 

SABRİ YAVUZ (Devamla)- Bu, eleştiri değil. Benim ilimde de var, özelleştirilecek kuruluş
lar. Özelleştirmeye karşı da değilim; ama, oradaki halkın istekleri dikkate alınarak özelleştirilsin di
yorum; Karabük de öyle, Zonguldak da öyle. Oradaki insanların isteklerini iterek bir özelleştirme 
olursa, sıkıntı olur; uygulama şansı da azalır demek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği üzere, kamu çalışanlarının sendikalaşmasına yönelik engelleri 
kaldıracak 87 ve 151 sayılı ILO sözleşmeleri, Yüce Meclisimizce kabul edilmiştir. Böylece, Birin
ci Koalisyon Protokolünde yer alan taahhüdün yaşama geçirilmesinde önemli bir adım atılmıştır. 
Ancak, bu düzenlemelerin iç hukukumuza yansıtılması süreci, henüz tamamlanamamıştır. Bilindi
ği üzere, Yargıtay 4 üncü Hukuk Dairesi,'17 Ekim 1994 tarihinde verdiği kararda, memurlara ve
rilecek sendika kurma hakkının 87 ve 151 sayılı ILO sözleşmeleriyle anayasal bir nitelik kazandı
ğına hükmetmiştir. Umarız, bu kararla, Anayasaya aykırılık iddiaları ve tartışmaları son bulmuş 
olur. Bu karar dikkate alınarak, memurların sendika kurmasına yönelik yasa tasarısı, en kısa süre
de ilgili komisyonlarda görüşülerek, Genel Kurul gündemine getirilmeli ve yasalaşmalıdır. 

Hükümetin, yeni bir personel rejimi üzerinde çalıştığını biliyoruz. Kamu çalışanlarının, katı
lımcı, huzurlu ve güvenli bir ortamda, verimli hizmet vermelerini sağlayacak; liyakat, ehliyet ve kı
demi eş boyutlu değerlendirecek; çağdaş ve dinamik bir reformu gerçekleştirecek bu tasarının he
men yaşama geçirilmesi gerekmektedir. Bu tasarıyla, kamu çalışanlarına, özellikle, toplu sözleşme
li grev hakkı olan sendikal hakkın verilmesi gerekir. Bundan, hiç kimsenin korkmaması lazım; çün
kü, artık toplumlar, ülke sorunlarını birlikte yüklendikleri ve birlikte omuzladıkları sürece başarılı 
oluyorlar. Avrupa'da olduğu gibi, ülkemizde de artık, bundan sonra sendikalarımız, ülkemizin var 
olan sorunlarına çözüm üreten, proje üreten kurumlar olmalıdır. Ülkemizin sorunlarını; ancak, bir
likte böyle omuzlayabilir, böyle çözebiliriz. Aradan geçen üç yıla rağmen, yeni personel rejimi ça
lışmalarının tamamlanamaması üzücüdür. Hükümetin, bu konuya gerekli duyarlılığı göstermesini 
diliyor ve bekliyoruz. 

Değerli milletvekilleri, Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planının hazırlık çalışmaları sırasında 
oluşturulan, bilim, araştırma, teknoloji ana planında açıkça belirtildiği gibi, ülkemizin, bilim ve tek
noloji altyapısı henüz kurulamamıştır. 1963 yılında müspet bilimler alanında araştırma yapmak 
üzere kurulmuş olan TÜBİTAK, 1987 yılma kadar bu işlevi sürdürmüş, bu tarihten sonra ise, siya
sal iktidarın güdümüne alınarak, bir bilimsel kuruluştan çok, ticarî bir işletmeye yaraşır şekilde ör
gütlenmiştir. Hazırlanan bir kanun hükmünde kararnameyle, bu gidişe "dur" denilmiş ve TÜBİ
TAK yeniden özerk bir yönetim biçimine kavuşturulmuştur. Hükümetimizin bu girişimiyle, TÜBİ
TAK, böylece, bilimsel bir kuruluşa yaraşır şekilde örgütlenir konuma getirilmiştir. 
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Umarız, bu arada, teknoloji politikası oluşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla oluşturulan, 

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun Kurulmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamede Deği
şiklik Yapan -ve Meclis gündeminde bulunan- kanun Hükmündeki Kararname, en kısa sürede ya-
salaşır. 

Ülkemizin ulaştığı ekonomik gelişme düzeyi ve uluslararası ilişkilerimizin bizi getirdiği aşa
ma, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelerin, ülke kalkınmasında değerlendirilmesini zorunlu kıl
maktadır; maalesef, ülkemizde, araştırma ve geliştirme faaliyetleri için ayrılan kaynakların, gayri 
safî millî hâsıladaki payı ve araştırıcı personel sayısı yetersiz kalmaktadır. 

Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı ve TÜBİTAK tarafından ortaklaşa yürütülen bir araştır
manın bulgularına göre, araştırma-geliştirme harcamalarının millî gelir içindeki payı, 1991 yılı iti
bariyle, binde 5,4 olarak hesaplanmaktadır. Oysa, gelişmiş ülkelerde bu pay, yüzde 2 ilâ 3,5 civa
rında seyretmektedir. Aynı şekilde araştırıcı personel sayısı da son derece yetersizdir. 1991 yılı iti
bariyle, 10 bin nüfus başına düşen araştırıcı sayısı 6'dır. Ülkemiz, 2000'li yıllarda gelişmekte olan 
ülkelerle yarışmak istiyorsa, bilim ve teknoloji politikalarının yeniden gözden geçirilmesi gerek
mektedir. Ayrıca, üniversiteler dahil, dağınık olan bilim kurullarının, bir koordinasyona götürüle
rek, ayrı ayrı araştırma yapma yerine, aynı konuda tek araştırma yapmaları sağlanmalı, böylece, ül
kenin kıt olan kaynakları rasyonel kullanılmalıdır. 

Başbakanlık merkez teşkilatıyla ilgili bir konuya değinmek istiyorum: Bugün Başbakanlıkta 
geçici olarak çalışanların sayısı, kadrolu çalışan personel sayısının hayli üstündedir. Bu yığılmanın 
nedeni, diğer bakanlıklardan farklı olarak, Başbakanlıkta çalışanlara fazla ücret ödenmesidir. Bu 
haksızlığın, Personel Kanunuyla ilgili değişiklik çalışmalarında dikkate alınarak bir an önce kaldı
rılması gerekmektedir. Böylece, hem Başbakanlığa olan talep ve yığılma azalacak hem de diğer ka
mu kurumlan memurlarıyla olan ücret dengesizliği son bulacaktır. 

1965 yılında yürürlüğe giren özel bir kanunla kurulmuş ve kamu kurumu niteliğinde bir kuru
luş olarak tanımlanmış olan, Millî Prodüktivite Merkezi, dünyadaki benzerleriyle, hemen hemen 
aynı alanda faaliyet göstermesine rağmen, bu faaliyetler, hiçbir zaman etkili ve başarılı olamamış
tır. Millî Prodüktivite Merkezinin, fiziksel altyapı, personel, teknolojik imkânlar ve bütçe açısından 
son derece yetersiz koşullarda faaliyet göstermek durumunda kalması, bu başarısızlığın belki de bi
rinci nedeni olmuştur. 

Dünyada ve ülkemizde ortaya çıkan ekonomik, politik, sosyal ve kültürel gelişmeler, Türki
ye'nin önüne yeni ufuklar açmış ve paha biçilmez imkânlar doğmuş bulunmaktadır. Böyle bir dö
nemde ülkemizde, özenle hazırlanmış, planlanmış bir ulusal verimlilik hareketinin başlatılması ve 
bu hareketin odak noktasında da, koordinatör ve katalizör işlevini üstlenmiş çok yönlü bir verimli
lik merkezinin görevlendirilmesi şarttır. Verimlilik ve ekonomik kalkınma alanında, İkinci Dünya 
Savaşının hemen sonrasından bugüne kadarki dönemde gerçekleşen gelişmelerden alınacak başlı
ca derslerden biri de budur. 

Orta vadeli diye nitelendirilebilecek bir gelişme süreci boyunca, yeterince desteklenerek ve 
güçlenerek yeni yüzyıla girmeden, kendi başına ayakta durabilen bir tür verimlilik merkezi, en az 
dünyanın başka bölgelerindeki kadar çarpıcı başarılara yönlendirilebilen bir kurum durumuna ula
şacaktır. 

Her alanda özgürlükçü ve katılımcı tam demokratik rejim, ulusumuzun vazgeçilmez, feda edil
mez, ödün verilmez yaşam tarzıdır. Bu bağlamda, millet idaresinin mutlak üstünlüğü, egemenliğin 
kayıtsız şartsız Türk milletine ait olduğu ilkesi, ülkemiz için her şeyin hareket noktasıdır. 

Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Türkiye'nin üniter devlet niteli
ği, toplumsal yapımızdan kaynaklanan geleneksel bir beraberlik, birlik fikrini yansıtmaktadır. Bu 
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birlik ve beraberlik, ortak bir siyasî kültürün sonucudur. Beraberlik ve birlik fikrinin zedelenmesi
nin, kimseye faydası ve hayrı yoktur. Ülkemizin, günümüzün siyasal, sosyal ve ekonomik koşulla
rını dikkate alan, sivil toplumun gelişmesinden başlayan, katılımcı ve tam demokratik bir anayasa
ya ihtiyacı olduğu açıktır. Zira Türk toplumu, kendisine kabul ettirilmiş ve bu nedenle on yıl gibi 
bir sürede yaşlanmış ve ülke ihtiyaçlarının tamamen gerisinde kalmış bir anayasa ile yönetilmeye 
devam edilemez, edilmemelidir. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin ihtiyacı olan anayasa, hukukun üstünlüğünü vazgeçilmez il
ke sayan, tam demokratik ve çoğulcu sistemi öngören, çağdaş bir anayasa olmalıdır. Böyle bir ana
yasanın, tüm siyasî partiler başta olmak üzere, ülkedeki ilgili kuruluşların ve halkımızın uzlaşması 
sonucu oluşması en büyük dileğimizdir. Şuna inanıyoruz ki, katılımcı demokrasilerde, genel muta
bakat, anayasaların kalıcılığının en önemli unsurudur. 

Bu düşüncelerle Başbakanlık bütçesinin Başbakanlık teşkilatına, ulusumuza hayırlı olmasını 
diliyor, Yüce Meclise saygilar sunuyorum.(SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Saym Yavuz, teşekkür ediyorum efendim. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Köymen ve Sayın Altınkaya konuşacaklar. 
Sayın Altınkaya önce siz konuşacaksınz; ama, şunu ifade etmek istiyorum: İkinizin konuşma 

süreniz toplam 30 dakikadır; siz ne kadar konuşursanız, diğer arkadaşınız kalan süreyi tamamlar, 
Yani, onbeşer dakika hesabı değil, ikisi birden 30 dakika hesabıdır; ikisi arasında fark vardır efen
dim. 

Sayın Altınkaya, buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA CENGÎZ ALTINKAYA (Aydın)- Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Anavatan Partisi Grubu adına, Başbakanlık bütçesi üzerinde görüşlerimi sunmak üzere huzur
larınızdayım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Ülkemizde Başbakanlık, siyasî gücün devlete yansıma mekanizmasının ve bürokrasinin bey
nini oluşturmaktadır. Siyasî sistemimiz, icra içinde en etkin yeri, Başbakanlığa vermiştir. Buna 
bağlı olarak dâ, Başbakanlık makamı bugün, büyük ve önemli yetkilerle donatılmıştır. Ben, Başba
kanlıkta başarılı olunabilmesi için, neler yapılması icap eder şeklinde bir yaklaşımla, bugünkü du
rumu tespit ve Anavatan Partisinin 23-25 Eylül 1994 günleri, Abant'ta yaptığı toplantılarda üretti
ği fikirleri ve çözüm önerilerini sunan bir konuşma yapmak arzusundayım. 

Böylesine güçlü yetkilerle donatılmış olan Başbakanlığa bağlı kamu kurum ve kuruluşlarının 
sayıları gittikçe artmaktadır ve bunlarla birlikte, Başbakanlığın gücünün ve yetkilerinin de, iyice 
büyümüş olduğunu ve yükü kaldırılamaz hale geldiğini görüyoruz. Ülkemiz yönetiminde, uzun yıl
lardır Başbakanlığa bağlı dairelerin sayısının artmasının, Başbakanın çalışmasını güçleştirdiği yo
lundaki iddialara, eleştirilere, hatta, özeleştirilere de sık sık rastlamaktayız. 

Zaman içinde, Başbakanın yükünü azaltmak için, çeşitli çözüm arayışları gündeme gelmiştir. 
Bu probleme getirilmeye çalışılan ilk çözüm ise, ihdas edilecek devlet bakanlıklarına, Başbakana 
bağlı dairelerin bir kısmının bağlanmasıdır. Bu konuda, 1946'da, "Devlet Dairelerinin Bakanlıkla
ra Ayrılması ve Devlet Bakanları Hakkında Kanun Tasarısı" ile devlet bakanlıkları kurulmuş; bu 
kanunun gerekçesinde, "Başbakanlığa doğrudan bağlı devlet dairelerinin çeşitli işleri göz önünde 
bulundurulur ve hele bunlar arasında çalışma konusu, ayrı bir bakanlık kurulmasını gerektiren bü
yüklükte olanlar olduğu düşünülürse, Başbakanın, devlet işlerinde daha serbest çalışabilmek için, 
bu dairelerin başında bulunacak bir bakanın yardımına ihtiyacı olduğu kolayca anlaşılabilir" denil
mektedir ve bu tasarı, Mecliste görüşülürken, o zamanki üyelerden Sadık Aldoğan, devlet bakanı 
görevlendirilmesini, arabaya beşinci tekerlek takılması gibi gereksiz bir işlem olarak nitelendirmiş-
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tir. Bu eleştirinin haklı yönleri bulunmakla birlikte, devlet bakanlıktan ihdasım lüzumsuz sayama
yız. Devlet bakanlıklarının ihdas edilmesiyle ilgili gerekçeler arasında, Başbakana yardım etmek, 
koordinasyonu sağlamak, özelönem ve öncelik taşıyan konularda tecrübe ve bilgilerinden istifade 
edilmesi gibi hususlar yer almaktadır. 

Zaman içerisinde devletin büyümesi ve kurulmak zorunda kalınan bazı yeni kurum ve kuru
luşların Başbakanlığa bağlanmasıyla, Başbakanların görev yükünde artış meydana gelmesi nede
niyle, devlet bakanlıkları sayısında da sürekli artış meydana gelmektedir. Aynı şekilde, bunlara 
bağlanan kurumların sayısında da sürekli artış gözlenmektedir. 

Ancak, devlet bakanlıkları kurulurken, örgütlerin kurulması düşünülmemiş, görevin geçici 
olacağı öngörülmüş; ancak* kendisine bağlı kurumların idaresi söz konusu olunca, ister istemez 
kendiliğinden bir bürokrasi oluşmuş ve devlet bakanlıkları da, artık, bakanlık şekline dönüşmüştür. 

Sonuçta, bugün, devlet bakanlıkları, birer hizmet bakanlığına dönüşmüştür. Hizmet bakanlığı
na dönüşen devlet bakanlıklarının personel giderlerinin, Başbakanlık bütçesinden karşılanacağı ön
görülmüştür. Bunun dışında kalan giderlerin, nereden karşılanacağına ilişkin herhangi bir hüküm, 
kanunlarımızda yoktur. Zaman içerisinde, bu konuda ortaya çıkan problemlerin, çıkarılan genelge
lerle aşılmaya çalışıldığını görüyoruz; ancak, bu düzenlemeler yetersiz kalmıştır. Bunun sonucu 
olarak, geçtiğimiz dönemde, bir devlet bakanının çay harcamalarının ilgili kuruluşça karşılanması
nın hesabının sorulması gibi, hoş olmayan durumlarla bile karşılaşmıştık. 

Başbakanlık bütçesinin görüşülmesi nedeniyle, bu konudaki mevzuat boşluğunu Yüce Heye
tinize hatırlatmayı da bir borç biliyorum. Yeni bir kanun çıkarılmasına gerek olmadan, bütçe kanu
nu tasarısına eklenecek "devlet bakanlıklarının tüm harcamaları, Başbakanlık bütçesine konulacak 
ayrı bir ödenekten karşılanır" şeklindeki bir maddeyle, problem kısmen de olsa çözülecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Başbakanın yükünü azaltmanın bir yolu olarak da, za
man içinde, Başbakanlığa bağlı bazı kurumların, ayrı bakanlık şeklinde örgütlenmesi söz konusu 
olmuştur. Zaman içinde Başbakanlığa bağlı bazı kurum ve kuruluşların ayrı bakanlık şekline dö
nüşmeye devam etmesi sağlıklı bir gelişme olacaktır. 

Geçtiğimiz günlerde, Sayın Başbakan, kendisine bağlı kurum ve kuruluşların çokluğuna ve bu 
kurumların elinde bulundurduğu ekonomik gücün büyüklüğüne işaret ederek "Avrupa'da elinde en 
büyük güç ye imkân bulunduran Başbakan benim" şeklinde bir beyanatta bulundular, arkasından 
da, "bu gücü sizlerle paylaşmak için Özelleştirme Yasasını çıkardık" buyurdular. Gerçekten de 
merkeziyetçiliğin ülkemizde ulaştığı bu noktada, daha fazla yetkinin daha az sayıda elde ve hatta 
tek elde toplanması gibi bir olgu ortaya çıkmakta. Parlamenter sistemin ruhuna aykırı olarak, ken
di ellerimizle, neredeyse, imparatorlar yaratıyoruz. 

Avrupa'daki bir toplantıya katılan bir Millî Eğitim Bakanımız, kendisine bağlı okullarda 14 
milyon öğrenci bulunduğunu söyleyince, oradaki diğer ülkelerin eğitim bakanları "siz, bakan mısı
nız yoksa imparator mu" şeklinde kendisine takılmışlardır. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun)-Yalan mı yani?!. 
CENGİZ ALTINKAYA (Devamla)- Düşünün ki, Başbakanımız, Avrupalı meslektaşlarına 

kendisine bağlı kurumlardan bahsetsiydi, bilançolarını, çalıştırdığı personel sayısını verseydi, aca
ba kendisine nasıl bir sıfat verilirdi!.. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun)- Siz, 14 milyonu yadırgıyor musunuz? 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir)-Yanlış mı yani?.. 
CENGİZ ALTINKAYA (Devamla)- Yanlış anlamayın, ben, ne şimdiki ne de bundan önceki 

Sayın Başbakanlar için böyle bir sıfat kullanıyorum; bu, Türkiye'nin bir gerçeği. 
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ÎHSAN SARAÇLAR (Samsun)-14 milyon insanın okuması yanlış bir şey mi yani? 

CENGİZ ALTINKAYA (Devamla)- Hayır, kötü bir şey demedik; ama, merkeziyetçilik bu ko
nudaki rasyonelliği sağlayamayacağı için, insanların bunu hayretle karşıladıklarını ifade ettim. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun)- Ademi merkeziyet olsa daha mı iyi olur? 

CENGİZ ALTINKAYA (Devamla)- Neyse... Ben, sataşmalara cevap vermeyeceğim. 

Siz, Grup Başkanvekili olarak dinleyeceksiniz efendim. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun)-Ben de açıklama istiyorum sizden... 

CENGİZ ALTINKAYA (Devamla)- Efendim, doğru değil tabiî; tek kişinin, milyonlarca kişi
nin meselesiyle ilgilenebildiğim iddia ediyorsak, o zaman "Türkiye'de Millî Eğitimin hiçbir soru
nu yoktur" demek lazım. Bunu diyemediğimize göre, bu işte de bir reforma ihtiyaç var. Yalnızca 
bir elde -başbakanın elinde- toplanan gücün büyüklüğüne işaret ediyorum. Böyle bir gücü elinde 
bulunduran bir başbakanın -hangi başbakan olursa olsun- bu güçleri, parti içi ilişkilerde ve millet
vekilleriyle ilişkilerde kullanması, bir yerde, kaçınılmaz hale gelmektedir. Bu durum ise, demokra
simizin yaralarından ve rahatsızlıklarından biri şekline dönüşme eğilimi göstermektedir. 

Başbakanlığa bağlı olan kamu kurum ve kuruluşları arasında iktisadî nitelikte olanlar ağırlık 
taşımaktadır. Yapılacak özelleştirme sonucunda, bu iktisadî kuruluşlann -başta bankalar olmak 
üzere- devlet bünyesinden, dolayısıyla, Başbakanlık bünyesinden çıkarılması uygun olacaktjr. Bi
zim, bu konuda, Anavatan Partisi olarak,-ürettiğimiz çözümler var; bu kitaplar yayımlandı, daha 
başarılı olmak istenirse -her yerde bulunabilmektedir- bu kitaplardan istifade edilebilir. 

İşte, Anavatan Partisi çözüm de önerebiliyor. 
Burada, bir paragrafta "Başbakanlık, diğer bakanlıklar üzerinde bir emir ve koordinasyon ma

kamı olarak ele alınmalı ve bugünkü icracı niteliğinden çıkarılmalıdır. Başbakanlıkla ilgili veya 
Başbakanlığa bağlı kuruluşlardan gerekli olanlar, görev alanlarına göre, icracı bakanlıklara intikal 
ettirilmelidir" deniliyor. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; bir başbakanın, etrafındaki kalabalıkla veya çevresindeki küçük 
küçük işlerle uğraşması yerine, Anayasada tarif edildiği gibi, genel manada, bakanların çalışması
nı gözetmesi ve genel çözümler üretmesi beklenir. 

Bugün, Türkiye'de, kamu personelinin yaşamakta olduğu karmaşa, zaaf, sıkıntı, artık, her gün, 
her an yaşadığımız hadiselerden biridir. Zaman zaman bazı meslek gruplarının talepleri burada çö
züme kavuşturulmakta; ama, şu memleketin kalkınması için, bu memleketin altyapısının geliştiril
mesi için en ağır görevleri yüklenmiş olan mimarlar ve mühendisler için, maalesef, hiçbir adım atı
lamamaktadır. 

Başbakanın görevleri arasında, bakanlıkların görevlerini başarıyla yürütüp yürütmediklerinin 
koordinesinin olması lazım. Bugün, çevresindeki kalabalığı bırakması; Çevre Bakanlığı Türkiye'de 
başarılı olmakta mıdır, hava kirliliği, su kaynaklarının kirliliği konusunda Çevre Bakanlığının ihti
yaçları nelerdir; yeni yasal düzenlemelere ihtiyacı var mıdır yok mudur gibi konuları koordine ede
bilecek şekilde, etrafını ayıklaması gerekmektedir. , 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; eğer, başarılı olunmak isteniyor ise, tabiî ki, Anamuhalefet 
Partisinin önerilerine kulak verilebilir; ama, bu takdir kendilerinindir. 

Ben, burada, son bir paragraf olarak, bir gerçeği tespit ederek, huzurlarınızdan ayrılmak isti
yorum. 9 Kasım günü, Şanlıurfa tünellerinden, bir boruyla by-pass yaparak su geçirildi. Atatürk 
Barajı -GAP'ın anahtar projesidir- 3 milyar dolara mal olmuş ve herkesin hayretle izlediği bir sü
ratle 1986 Haziranında başlamış 1990 Ağustosunda da bitmiştir. Aynı şekilde, tünel inşaatları da 
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metre metre, santim santim takip edilerek delinmiş ve yüzde 99'u betonlanmış, Atatürk Barajını gö
lü dolu olarak iktidarı devrettik. Bu barajda, özellikle gövde inşaatında, Anavatan Partisinin döne
mi haricinde bir tek çivi çakılmamıştır; leblebi kadar çakıl taşı yoktur. 

Böyle olduğu halde, 9 Kasım günü, Türkiye'nin ekonomisinin kurtulacağı, Türkiye'nin, oradan 
doğacak refahla kalkınacağı, işsizliğin çözüleceği, terörün duracağı gibi afakî sözler ifade edildi. 
Atatürk Barajından sulanacak arazi 480 bin hektar. Orada, yıllardan beri, yeraltı sulamasıyla, zaten 
50 bin hektar arazide sulu ziraat yapılıyor. Bizim, sekiz yıllık iktidanmızda, her yıl ortalama 60 
bin hektar, sulu ziraate ilave arazi verdik, hatta 1990 yılında 92 bin hektar verdik; yani, şimdi, bu 
tünelin ucundan geçireceğimiz suyla 30 bin hektar daha araziyi sulayacağız. Tabiî, emeği geçen
lerden Allah razı olsun, başta rahmetli Cumhurbaşkanımız Özal olmak üzere. 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa)- Rahmetli Özal'a bir Fatiha'yı çok gördüler!.. 
CENGİZ ALTINKAYA (Devamla)- Ancak, bunu, bu kadar büyütülecek bir şey olarak da gör

meyin. Elbette sevinçliyiz; ama, şu olay, GAP'ın başlangıcı falan değil, maalesef, sonu olmuştur; 
cenaze töreni olmuştur orada. Ertesi gün bütün işçiler, mühendisler kapı dışarı edilmiş ve müteah-
hitin gazetelerde çıkan beyanları var. Urfa Tünelinin müteahhiti "martta Harran'da kıyamet kopa
cak" diyor. Bu kıyamet, tabiî, sadece müteahhit tarafından beklenmiyor, bizler de bekliyoruz; ni
san ayında burada kıyametler kopacak. 

Burada, suyun geçişine ilişkin törenin yapılacağı zaman, aslında, toprağın ve bitkinin suyu is
tediği zamandır; kasım ayında, yağmurlar başlarken su töreni yapılmaz; o, deneme çalışmasıdır. 
Gerçek tören nisan ayında yapılırdı; nisan ayında, hep birlikte giderdik; sekizyüz yıllık hasretle su 
bekleyen toprakların suyla kavuştuğu andaki o heyecanı, o fokurdamayı, oradan neşet edecek olan 
tozlarla etrafa saçılacak kokuyu duyardık; halaylar çekerdik ve köylümüzle birlikte bayram eder
dik. Ne yazık ki, 4 Aralık seçimleri öncesi diye acele ettiniz ve bir deneme çalışmasını tören hali
ne getirdiniz.Bundan sonra, artık, siyasî katıklarınız da bitmiştir. 

M.FEVZİ ŞIHANLIOĞLU (Şanlıurfa)- Suyu görmeden toprak nadasa bırakılır mı? 
CENGİZ ALTINKAYA (Devamla)- Kurdelesi kesilecek ne GAP kaldı ne başka hastane, otel 

kaldı. -
Beni dinlediğiniz için hepinize saygılar sunuyorum; bütçenin de, inşallah, hayırlı uğurlu olma

sını temenni ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN-Teşekkür ediyorum Sayın Altınkaya. Anavatan Partisi Grubunun süresinin ikinci 

bölümünü, ya da bakiye bölümünü kullanmak üzere, Sayın Köymen; buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA YAVUZ KÖYMEN (Giresun)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Başbakanlık bütçesi üzerinde Anavatan Partisi Grubu adına, görüşlerimizi arz etmeye devam edi
yoruz; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, zamanın çok kısa olduğunu düşünerek, oldukça ana konulara girmeye 
gayret göstereceğim. Konuşmamı, üç ana konu üzerinde dizayn etmiş bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bugün, Türkiye'nin en önemli meselelerinden biri KİT'lerdir. KİT'ler 
üzerinde yapılan haksızlıklar, usulsüzlükler, yolsuzluklar ve haksız uygulamalar hakkında, Yüce 
Heyete, kısaca, bilgi arz edeceğim; daha sonra, Sayın Çiller'in başında bulunduğu ekonominin du
rumu ve ekonomik göstergelere kısaca gireceğim; daha sonra ise Sayın Çiller'in işbaşına geldiği 
günden bugüne kadar yaptığı gaflar, yanlışlar ve şovlardan bahsedeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, KİT'lerde yapılan bir dizi haksızlık, yolsuzluk, usulsüzlük ve vurdum
duymazlıklar olduğunu görüyor, okuyor ve duyuyorsunuz; ama, Sayın Başbakan bu konularda fev
kalade duyarsız davranıyor. 
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Değerli arkadaşlarım, bakınız, Sayın Çiller'e bağlı bazı kuruluşlarda neler olup bitiyor; birkaç 

somut örnek vermek istiyorum: İsterseniz, 27 Mart 1994 mahallî idareler genel seçimleri öncesine 
birlikte bir gidelim. Sayın Başbakan, ekonomide istihdamı artıracaklarını, toplumun çeşitli kesim
lerine hitap eden yeni kredi türlerini ve finansman tekniklerini hizmete sunduklarını ifade ediyor. 

Değerli arkadaşlarım, gençlere girişimci kredisi vaat ediyorlar; ev kadınlarına kredi vaat edi
yorlar; özürlü girişimcilere özürlü çalıştırma kredisi, özürlü ihtiyaç kredisi; askerden geç terhis edi
lenlere kredi; şehit, dul ve yetimlere kredi; bazı sanatların ve sanatçıların teşviki kredisi... Değerli 
arkadaşlarım, bu konulara niçin değiniyorum biliyor musunuz; seçim öncesi bu kredileri dağıtmak 
için yoğun bir şekilde reklam ve ilan kampanyası başladı; gazetelerde çarşaf çarşaf, boy boy ilân
lar çıkmaya başladı, televizyonlarda "2001" adı altında günlerce reklâmlar yapıldı. Halk Bankası 
hesaplarının Türkiye Büyük Millet Meclisi KİT Komisyonunda 17.5.1994 tarihinde denetlenmesi 
esnasında, Halk Bankasının Sayın Genel Müdürüne şu soruyu yönelttim: Bu kredileri dağıtabilmek 
içiri ne kadar ilân ve reklâm parası ödediniz ve dağıttığınız kredinin tamamı ne kadardır? Değerli 
arkadaşlarım, ne yazık ki, ürpertici bir ifadeyle, Sayın Genel Müdür "110 milyar lira kredi dağıt
tık, 67 milyar lira da ilan ve reklam parası verdik" diyor. 

SALİH KAPUSUZ(Kayseri)- Az!.. Az!.. Sayın Özal da doyuramadı basını. 

YAVUZ KÖYMEN(Devamla)- Değerli arkadaşlarım, bu olay, KİT Komisyonu tutanaklarına 
aynen geçmiştir ve o gün Komisyonda bulunan değerli milletvekili arkadaşlarım da, bunu, maale
sef, üzüntüyle izlemiş bulunmaktadırlar. 

Sayın Başkan, sayın milletvekillleri; Sayın Çiller'in basın ve televizyon kanalıyla milleti nasıl 
ipnotize ettiği, nasıl uyuttuğu, 27 Mart seçimlerinde milleti nasıl kandırarak oy aldığı bir kere da
ha ortaya çıktı. 4 Aralıkta seçimlere gidilecekken, milletimizin uyandığı, bu katmerli yalanlara 
inanmadığı anlaşılınca, demokrasinin birinci unsurunu yerine getiren Anavatan Partisi Genel Baş
kanı Sayın Mesut Yılmaz'a "kaçak" diyert Sayın Çiller'in seçimlerden nasıl kaçtığını, milletten na
sıl kaçtığını, esas kaçağın kim olduğunu milletimiz açıkça görmüştür. 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur)-Ne kaçması yahu; saçmalama! 

YAVUZ KÖYMEN (Devamla)- Rahatsız olmayın efendim. İşte, seçimlerde kimin kaçtığını 
Yüce Türk Milleti çok yakinen gördü; kimin kaçtığını gördü. 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur)-Kim iptal ettirdi?!. 

YAVUZ KÖYMEN (Devamla)- Biz seçime gittik, onunla da övünüyoruz; ama, siz seçimler
den kaçtınız. 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur)-Niye iptal ettirdiniz?!. 
YAVUZ KÖYMEN (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, bir başka olaya gelmek istiyorum: Yi

ne, KİT Komisyonunda TEK'in hesaplarını denetliyoruz; Sayın Çiller'in eşinin kaçak elektrik kul-
landığıyla ilgili elimdeki belgeleri gösteriyorum ve eski Genel Müdür Sedat Yıldız'a soruyorum. 
Sayın Yıldız, söz alıyor "Sayın Köymen, sorunuza cevap vereceğim, zannetmeyin ki cevaplandır
mayacağım" diyor ve söze başlıyor. Sedat Yıldız aynen şu ifadeyi kullanıyor... 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)-Bunlar mafya yahu! -

YAVUZ KÖYMEN (Devamla)- Evet, aynen şu ifadeyi kullanıyor: "Cami avlusuna pisle
dik..." Değerli arkadaşlarım, bu konu da basına yansıyor, tutanaklarda mevcut ve belgeyi, arzu 
eden, ilgi duyan arkadaşlarım olursa, hemen dağıtmaya ve vermeye hazırım. 

AHMET SAYIN (Burdur)-Sen, onu iyi sakla... 
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YAVUZ KÖYMEN (Devamla)- Sayın Ahmet Sayın, siz de çok iyi biliyorsunuz onu. Sayın 

Tansu Çiller'in, kendi imzasıyla, TEK Genel Müdürüne yazdığı yazı; 153 milyon liralık kaçak kul
lanılan elektrikle ilgili yazı. Arzu ediyorsanız, okumak ve görmek istiyorsanız, ilgi duyuyorsanız 
değerli arkadaşlarım, bunu size dağıtabilirim, verebilirim. 

ABDULLAH KINALI (Hatay)-Ayıp, ayıp!.. Utan!.. 

YAVUZ KÖYMEN (Devamla)- Buyurun... Buyurun... Almak isteyenler çoğaltsın, alsınlar. 
Değerli arkadaşlarım, Yüce Türk Milleti ve değerli milletvekilleri çok iyi biliyorlar ki, Ame

rika Birleşik Devletlerinde, yanında çalıştırdığı işçinin sigorta primini ödemeyen bir bakan, olayın 
duyulması üzerine hemen istifa ediyor. Yazık!.. Ne garip ki, Sayın Çiller, büyük bir pişkinlikle, 
bunları duymazlıktan geliyor. 

ABDULLAH KINALI (Hatay)-Ara sıra Meclise gel Meclise! 

YAVUZ KÖYMEN (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, bakınız, şimdi, yine, düşündürücü baş
ka bir olayı anlatmaya çalışacağım. En güçlü Başbakan olduğunu, ekonominin kuruluşlarının en 
fazla kendisine bağlı olduğunu gururla ifade eden Sayın Çiller'e soruyorum: Kalkınma Bankası si
ze mi bağlı yoksa eşinize mi bağlı? (ANAP sıralarından "eşine bağlı" sesleri) 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)-Uçuran'a bağlı, Uçuran'a... 

YAVUZ KÖYMEN (Devamla)- Komisyonda, Kalkınma Bankası Genel Müdürüne, sokakta
ki vatandaşın dahi özel bankaların batacağından haberi olduğu halde, bu adı geçen bankalardan ne
den paralarını çekmediğini soruyorum. Sayın Genel Müdür Özal Baysal'ın cevabı ise fevkalade ür
pertici: "Bazı yetkili ve yetkisiz kişilerin talimatları doğrultusunda hareket etmek mecburiyetinde 
kaldığını" açıkça ifade ediyor. Kim bu yetkili ve yetkisiz kişiler dediğimizde de, çekinmeden "Sa
yın Özer Çiller" olduğunu ifade ediyor.(DYP sıralarından gülüşmeler) 

M, RAUF ERTEKIN (Kütahya)- Özer Çiller değil, Özer Uçuran Çiller... 
YAVUZ KÖYMEN (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, gülmenize gerek yok. Ben, bu olayı so

mut yaşadım ve sizin içinizdeki değerli milletvekili arkadaşlarımla bunu Komisyonda beraber ya
şadık. Bana inanmıyorsanız, o değerli milletvekili arkadaşlarıma sorabilirsiniz. İşte, Sayın Güçlü 
de burada. O Komisyonda o arkadaşımız da var... 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Sayın Köymen, biz de varız; oradaydık. 
YAVUZ KÖYMEN (Devamla)- Sayın Kapusuz da burada ve değerli KİT Komisyonu üyesi 

arkadaşlarım bu olayı yaşadılar. Burada, oturup gülebilirsiniz... 
Değerli arkadaşlarım, Sayın Başbakana bağlı kuruluşlarda haksızlığın yolsuzluğun, usulsüzlü

ğün duyulmadığı gün kalmıyor. Ö kadar önemli, güzide kuruluşlarımız var ki, tam bir ağalık reji
mi hâkim; çiftlik gibi idare ediliyor. Değerli arkadaşlarım da buna aynen katılacaklar. 

TRT'nin hali içler acısı. TRT'nin başındaki Sayın Profesör, milletin vekillerinin gözünün içi
ne baka baka yalan söylüyor; Kurumun kaynaklarını, usulsüzce, haksız olarak ve pervasızca israf 
ediyor; birilerine menfaatlar sağlıyor. Bu icraatlar hakkında, Sayın Çiller'e, yazılı ve sözlü sorular 
yöneltiyoruz; maalesef, Sayın Çiller, bu konuda da vurdumduymaz davranıyor, kayıtsız kalıyor ve 
pişkinliğe veriyor. 

Değerli arkadaşlarım, bir milletvekili arkadaşınız olarak ben, birkaç tane yazılı ve sözlü soru 
yönelttim; maalesef, Sayın Çiller bugüne kadar ne yazılı ne de sözlü sorularımıza cevap verdiler. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Okuryazarlığı yok, onun için cevap vermiyor. 
YAVUZ KÖYMEN (Devamla)- Değerli milletvekilleri, vaktim kısa olduğu için detaylarına 

giremiyorum. 
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Yine, zincirin halkalarından biri olan, Başbakanın kocasına bağlı bir kuruluş daha var; huku

kun hiçbir kuralının işlemediği, ehliyetsiz kişiler tarafından kamu kaynaklarının çarçur edildiği, 
kârlılık ve verimlilik kurallanna hiç uyulmayan, Doğru Yol Partisinin merkez teşkilatı gibi çalışan 
bir kuruluş. İsmini söylememe gerek yok, bunun hangi kuruluş olduğunu herhalde hepiniz çok iyi 
anladınız. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Söyle... Söyle... 

ALİ KEMAL BAŞARAN (Trabzon)-Turban, Turban... 

YAVUZ KÖYMEN (Devamla)-Evet. 
Turbanın başında bulunan Sayın Genel Müdüre ve yöneticilere soruyorum: Yapmış olduğunuz 

icraatlardan vicdanen memnun musunuz? 

Sayın Çiller, bu olayların hiçbiri kulağınıza gelmiyor mu? Gündeme getirdiğimiz sorunları si
ze hiç mi ulaştırmıyorlar? Devlet bu kadar sahipsiz midir? 

ABDULLAH KINALI (Hatay) - Dedikoduyu bırak!.. 
YAVUZ KÖYMEN (Devamla)- Sayın milletvekili, siz, bizim dedikodu yaptığımızı düşünün. 

Ben, burada hangi konuyu gündeme getirdiysem, somut delillere dayandırdım. Bunun böyle oldu
ğunu, KİT Komisyonunda beraber çalıştığımız sizin arkadaşlanmz çok daha iyi biliyorlar. Somut 
delillere dayanmayan hiçbir konuyu gündeme getirmiyorum. 

ABDULLAH KINALI (Hatay)-O zaman, yargıya git... 
YAVUZ KÖYMEN (Devamla)- Sizlerin, sayın milletvekili kürsüde bir şeyler söylüyor, aca

ba bunda ne kadar gerçeklik payı var diye düşünerek dinleyip, ondan sonra değerlendirmesi gere-
. kir. '". '• ' 

ERKUT ŞENBAŞ (İzmir)-Dinliyoruz, sen konuş... 

ABDULLAH KINALI (Hatay)- Yargıya git, yargıya... •; ' 
YAVUZ KÖYMEN (Devamla)- Allah aşkına, şimdi, elinizi vicdanınıza koyun ve bu olayları 

iyi değerlendirin. Zannediyorum, Sayın Çiller'in, eşine sözü geçmiyor, öyle anlıyorum. Allah aşkı
na, bu olaylara, Sayın Çiller'in dur demesi lazım. Zaten, siz, bizi ciddiyetle dinlemediğinizden ve 
olayları da iyi yaşamadığınızdan dolayı, dur deme imkânınız da yoktur. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Sayın Köymen, Sayın Başbakan, eşine kendi soyadını vermiş, 
nasıl, sözü geçmez!.. 

BAŞKAN- Sayın Kapusuz, bunu söylemeye mecbur musunuz?!. 
YAVUZ KÖYMEN (Devamla)- Sayın Başkan, vaktim oldukça az; müsaade ederseniz, müm

kün olduğu kadarıyla ekonomik olaylara girmek istiyorum. 

Sayın Çiller, 5 Nisan kararlarıyla ortaya koyduğu tarihimizin en ağır zam paketini açıklarken 
"biz bunları yapmasaydık enflasyon ve işsizlik artardı" demiştir. Tamamen tersi olduğunu birlikte 
yaşadık. 

Sayın Çiller "enflasyon hedefimiz yüzde 22" demiştir. Peki, şimdi, Sayın Çiller'e huzurunuz
da soruyorum: Bugün, enflasyon yüzde kaç?!. 1991 yılında yüzde 68 olan enflasyonu, 1994 yılın
da yüzde 140'a çıkarıyorsunuz ve bir de bununla övünüyorsunuz! 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur)- 1983 yılında, yüzde 110'du... 
YAVUZ KÖYMEN (Devamla)- Değerli milletvekileri, Sayın Çiller, ekonominin tüm verile

rini kötüleştirmiştir. Herhalde, rakamları büyütmekle, iyi yaptığını zannediyor. Yüzde 5,5 oranın-
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da kalkınan Türkiye'yi yüzde 5 geriye giden, küçülen Türkiye yapmışsınız, 78 trilyondan aldığınız 
iç borç stokunu 600 trilyona çıkarmışsınız... 

AHMET SAYIN (Burdur)-Siz kaça çıkarmıştınız?!. 

YAVUZ KÖYMEN (Devamla)- 4 900 liradan devraldığınız dolan 37 bin liraya çıkarmışsınız, 
faiz oranlarını yüzde 40'lardan yüzde 406'lara yükseltmişsiniz, dış borcu 48 milyar dolardan almış 
70 milyar dolara yükseltmişsiniz... Bu işleri yapan... (DYP sıralarından gürültüler) 

Evet, değerli arkadaşlarım, neden rahatsız oluyorsunuz; bu işleri yapan sizin Başbakanınız Sa
yın Çiller değil mi!.. Bu rakamların herhangi birisinde bir yanlışlık var mı?!. 

Y. FEYZİ ARICI (İçel)-İn biraz... 

YAVUZ KÖYMEN (Devamla)- ...hiçbirinde yanlışlık yok. O, sizin rahatsızlığınız. 

25 Kasım 1991 tarihinde "altı ay sabır gösterin, altı ay sonra yaşam standardınız yükselecek, 
yükselmeye başlayacak" diyen siz değil misiniz; çalışanlarımıza "düzelmezse benden hesap sor
sunlar" diyen siz değil misiniz. Ancak, gelin bakın ki, pahalılık, haksızlık, yolsuzluk, işsizlik bü
yük bir hızla artmış; şimdi, bunların hesabını sizlerden sormayacak mıyız sayın milletvekilleri?!. 
Bizim görevimiz nedir!.. 

Bir başka olaya girmek istiyorum. Bir Başbakan düşünün ki, hiçbir araştırmaya gerek görme
den, her gün yeni bir zam yapıyor. Yine, KİT Komisyonunda... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN-Sayın Köymen... 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)-5 dakika daha ver, Sayın Başkan. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)- Sayın Başkan, gündüz 5 dakika fazla süre veriyordunuz. 

BAŞKAN- Efendim, nerede o 5 dakika?!. Rica ediyorum efendim... 

Size, 2 dakika daha süre verdim; lütfen, bitirin efendim. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)- Sayın Bakana üç dört dakika fazla süre verdiniz, Refahlı 
arkadaşlara 5 dakika fazla süre verdiniz; onun için, ben de 5 dakika fazla konuşacağım. 

BAŞKAN- Sayın Dumankaya, müsaade buyurun... 

YAVUZ KÖYMEN (Devamla)- Sayın Başkan, her zaman çıkmıyoruz bu kürsüye... 

BAŞKAN- Siz, lütfen, size verdiğim 2 dakikalık süreyi kullanın efendim. 

YAVUZ KÖYMEN (Devamla)- Şimdi, bir Başbakan düşünün ki, hiçbir araştırmaya gerek 
görmeden, her gün yeni bir gaf yapıyor; Zonguldak'a, nükleer santral kuruyor, Fırat Nehrini Kon
ya Ovasına akıtıyor, Türkiye'nin ortasında PKK'nın helikopterini uçuruyor "benim ikinci vatanım 
Amerika" diyor ve ne acı ki, tarihi şanlı sayfalarla dolu Türkiye Cumhuriyetinin Başbakanı, sıkıl
madan, çocuklarının geleceği için Amerika'ya yatırım yaptığını, Yüce Türk Milletinin huzurunda 
ifade ediyor. ~ ' < . , 

50 milyar borç takarak batırdığı İstanbul Bankası davasından yargılanan Sayın Özer Uçuran, 
Türkiye'nin Başbakanının kocası değil mi değerli milletvekilleri. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)-Ortak, ortak!.. 

YAVUZ KÖYMEN (Devamla)- Bizim Vadi Kooperatifi davasında, 3 kişiye, sus payı olarak, 
Başbakanlık Tanıtma Fonundan 1 milyon dolarlık proje veren yine Türkiye Cumhuriyetinin beyaz 
sayfa açmış Başbakanı Sayın Çiller değil mi. 
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500 milyon liraya aldığını iddia ettiği yatı mal beyanında göstermeyerek 2,5 milyara kasko 

yaptıran kişi Sayın Çiller'in kocası değil mi. 
Değerli arkadaşlarım, vaktim oldukça kısa... 

BAŞKAN- Son cümlenizi söyleyin efendim. 

YAVUZ KÖYMEN (Devamla)-Sayın Başkan, hemen bağlamaya çalışıyorum. 

BAŞKAN-Bağlamayı bırakın, son cümlenizi söyleyin efendim. 
YAVUZ KÖYMEN (Devamla)- Hemen bağlamaya çalışıyorum Sayın Başkan; biraz müsama

hanızı rica ediyorum. 
BAŞKAN- Lütfen, son cümlenizi söyleyin. 

YAVUZ KÖYMEN (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, Sayın Başbakan, ezberlediği "saadet 
zincirini kırdım, halkın parasını halkın parası yaptım" sözünü her platformda haykırıyor. Biz si
zi anlayamıyoruz Sayın Başbakan; daha doğrusu, anlamakta güçlük çekiyoruz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Sayın Köymen, bakın, ben size 2 dakika süre verdim. 
YAVUZ KÖYMEN (Devamla)-Allah razı olsun. 

BAŞKAN-Biraz da, Allah sizden razı olsun. 
ALİ KEMAL BAŞARAN (Trabzon)- Sayın Başkan, 5 dakika verdiniz, daha dolmadı. 

BAŞKAN- Efendim, lütfen... Cümlenizi toparlamanız için son olarak 1 dakika süre daha ve
riyorum. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Allah rızası için sözünü kesmeyin... 
YAVUZ KÖYMEN (Devamla)- Sayın Başkan, mümkün olduğu kadar, ikazınız doğrultusun

da, hemen bağlamaya çalışıyorum. 

BAŞKAN-Efendim, siz boş yere zaman tüketiyorsunuz. 
YAVUZ KÖYMEN (Devamla)-Sayın Başbakan, herhalde siz karıştırıyorsunuz... 

ABDULLAH KINALI (Hatay)-Boş konuşma... 
YAVUZ KÖYMEN (Devamla)- ...büyümesi gereken rakam enflasyon değil, ihracat, ticaret, 

sanayi, tarım ve kalkınma hızı. Şimdi, ben buradan soruyorum; yüzde 60 mı büyük yüzde 140 mı? 
Dün, Anavatan Partisini, insafsızca, haksızca, acımasızca eleştiren "yüzde 60 enflasyonla toplumu 
ezdiniz, perişan ettiniz, fakirleştidiniz" diyen siz değil misiniz. Bugün, Sayın Başbakan, fevkalâde 
bir pişkinlikle, kalkıyor, elini havaya dikiyor "haydi, haydi Türkiye" diyor. Evet, haydi, haydi Tür
kiye, yüzde 5 gerilemeye; haydi, haydi Türkiye, sanayide yüzde 11 küçülmeye; haydi haydi Türki
ye, ticarette yüzde 16 küçülmeye; haydi haydi Türkiye, tarımda küçülmeye... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Sayın Köymen, ben sizin sürenizi 3 defa uzattım. Lütfen, Sayın Köymen... (DYP 
ve ANAP sıralarından gürültüler) 

YAVUZ KÖYMEN (Devamla)- Son cümlemi söyleyeyim Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Buyurun, son cümlenizi söyleyin. 
SELAHATTİN KARADEMİR (Kahramanmaraş)-Bu kadar da olmaz, Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Müsaade buyurun efendim. 
YAVUZ KÖYMEN (Devamla)-Bağlıyorum... 
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BAŞKAN- Efendim, bana bakmadan bağlayın; sürenizi kullanın. 

YAVUZ KÖYMEN (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, heba edilen üç yıldan sonra, biz, 1991 
yılında bıraktığımız Türkiye'yi sizden geri istiyoruz. Şimdi ne diyoruz biliyor musunuz: "Haydi, 
haydi Türkiye, 1991'e" 

Bütçenin, aziz milletimize hayırlı olmasını Cenabı Allah'tan niyaz eder, hepinizi saygıyla se
lamlarım. (ANAP sıralarından alkışlar)' 

BAŞKAN- Sayın Köymen, teşekkür ediyorum. 

Sayın Dumankaya, o merakınız zail olsun diye ifade ediyorum; Grubunuz sözcüsü Sayın Ya
lova, 15 dakikalık süresini 23 dakika olarak kullanmıştır. Rica ediyorum... 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Bugün bana kastın mı vardı? Ben, sizden çok alacak
lıyım Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Değerli milletvekilleri, Doğru Yol Partisi Grubu adına Sa,yın Ekrem Ceyhun ve Sa
yın Hacı Filiz. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın Ceyhun, iki sayın üyemiz olarak toplam süreniz 30 dakikadır. 15 dakikaya yaklaştığınız 
zaman, ben, izninizle zatı âlinizi uyaracağım. 

Buyurun, Sayın Ceyhun. 

DYP GRUBU ADINA EKREM CEYHUN (Balıkesir)- Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın 
üyeleri; Başbakanlık bütçesi münasebetiyle, Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini belirtmek 
üzere huzurlarınızda bulunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

Sözlerime başlamadan önce, Yüce Meclisimizi, şahsım ve Doğru Yol Partisi Grubu adına say
gıyla selamlarım. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; bilindiği üzere, Anayasamızın 161 inci maddesi, 
bütçenin hazırlanmasını ve uygulanmasını, 162 nci maddesi ise bütçeyle ilgili işlemlerin neler ol
duğunu ve görüşmelerin nasıl yapılacağını ayrıntılarıyla belirtmiş bulunmaktadır. Şu anda. Yüce 
Meclisimize takdim edilen ve 10 bin sayfayı aşkın doküman, 200 bin kamu görevlisinin 5 ay sü
reyle çalışması sonucunda ortaya çıkan bütçe dokümanıdır, Anayasamızın bu amir hükmünün ye
rine getirilmesidir. 

Yine, bu bütçe, sizler adına görev ifa eden, Plan ve Bütçe Komisyonunun geceli gündüzlü 
ve yorulmak bilmeyen çalışmaları sonucunda nihaî şeklini alarak, sizlere takdim edilmiş bulunu
yor. Parlamentonun en önde gelen ve devri mümkün olmayan görevlerinden biri olan bütçeyi, Yü
ce Meclisimize sunmakta emeği geçen tüm kamu görevlilerine, Plan ve Bütçe Komisyonunun Sa
yın Başkanı ve sayın üyelerine, şahsım, Doğru Yol Partisi ve Yüce Meclis adına şükranlarımı su
nuyorum. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; bütçelerin hazırlanması ve Yüce Meclise sunul
ması görevi, Anayasanın 162 nci maddesi gereğince Bakanlar Kuruluna aittir. Anayasanın 109 un
cu ve 112 nci maddeleri, Bakanlar Kurulunun, kuruluş, yetki ve sorumluluklarını açıklamıştır. Ana
yasanın, 112 nci maddesini göre "Başbakan, Bakanlar Kurulunun başkanı olarak, bakanlıklar ara-' 
sında işbirliğini sağlar ve hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetir.Bakanlar Kurulu, bu 
siyasetin yürütülmesinden birlikte sorumludur... 

Başbakan, bakanların görevlerinin Anayasa ve kanunlara uygun olarak yerine getirilmesini 
gözetmek ve düzeltici önlemleri almakla yükümlüdür" demektedir. Başbakanın, bu görevlerini ye
rine getirebilmesi için, 10 Ekim 1984 tarih ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkillat Yasası, Yüce Mec
lisimizce kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir. 
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işte, bugün, Yüce Meclisimiz, devlet organlarımızın Cumhurbaşkanlığından sonra gelen ikin

ci büyük organı olan ve yukarıda zikrettiğimiz kanunda, görev ve yetkileri belirtilen Başbakanlık 
bütçesini müzakere etmektedir. 

Uzun yıllar önce, Başbakanlık Müsteşarı ve daha yakın yıllarda da Devlet Bakanı olarak Baş
bakanlıkta çalışmış ve Başbakanlık teşkilatıyla yakından ilgilenmiş bir arkadaşınız olarak, bu büt
çe münasebetiyle, öncelikle, Başbakanlıkta görev ifa etmiş ve halen bu teşkilatta çalışan değerli ka
mu görevlilerine, sorumluluk duyguları, Anayasaya ve yasalara tam riayet, düşüncelerini, devlet 
memuriyeti ciddiyeti içerisinde, üstlerine çekinmeden iletebilme casareti ve yorulmak bilmeyen ça
lışma azimlerinden dolayı teşekkür ederim. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 1992 ve 1993 yıllarında alman tasarruf tedbirleri
ne, 1994 malî yılında da devam edilerek, Başbakanlık Merkez Teşkilatı ve bağlı kuruluşlarına bü
yük tasarruflar sağlanmıştır. 1995 Malî Yılı Bütçe Kanun Tasarısının da bu tasarrufa riayet edile
rek hazırlanmış olduğunu görmekten duyduğumuz memnuniyeti belirtmek istiyorum. 

Başbakanlığın, koordinasyon görevi ifa edecek tarzda düzenlenmesi yasaya bağlanmıştır. De
ğerli Anavatan Partisi sözcümüzün ifade ettiği gibi, bugünkü teşkilatı itibariyle Başbakanlık, haki
katen büyük bir bakanlık haline gelmiştir. Bugün, Başbakanlığa bağlı ünite sayısı 34 civarındadır. 
Bu ünitelerin bir bölümlerinin devlet bakanlıklarına bağlı olması, Başbakanlık Merkez Teşkilatı 
görevini azaltmamaktadır. Temenni etmekteyiz ki, Başbakanlık, kısa sürede, kendisine bağlı dev
let bakanlıklarında bulunan icrai birimleri ya yeni bir icrai bakanlığa bağlayarak veya bünyesinden 
ayırarak, koordinasyon görevini ifa edebilecek ve 3056 sayılı Yasaya uygun bir teşkilata kavuşa
cak hale gelsin. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisimizin sayın üyeleri; bütçe müzakereleri, Yüce Meclisimizin en 
önemli işlevlerinden bir tanesidir. Milletimizin büyük bir fedakârlıkla, alın teri, el emeği, göz nu-. 
ru karşılığı kazandığı meblağlardan ödediği vergilerle oluşturulan bütçelerin, halkımızın tercihi ve 
beklentileri doğrultusunda sarf edilip edilmediği ve bunun nelere sarf edildiği konusu tartışılmalı
dır. 

Bütçeler üzerinde titizlikle durulmalıdır. Kamu kaynakları, ülke ve millet yararına en uygun 
şekilde kullanılıyor mu, kullanılmıyor mu; bunu inceleyip tartışmaktan daha tabiî bir şey görmü
yoruz. Muhalefetin sayın sözcülerinin ve kişisel görüş belirten sayın milletvekillerimizin, düşünce
lerini, buna dönük olarak ortaya koyduklarına inanıyoruz. 

Başbakanlık bütçesi dolayısıyla, hükümet icraatının tenkit edilmesi normal bir gelenektir. 
Doğru Yol Partisi Grubu, muhalefetin bu uyarılarını, çok partili demokratik nizamın vazgeçilmez 
bir unsuru ve gücü olarak kabul eder. Bu sebeple de, bunlardan, uygulanabilir olanlarından yarar
lanılması konusunda, ilgililer nezdinde teşebbüste bulunmayı bir görev sayar. 

Bugün, ülkemizin karşı karşıya bulunduğu pek çok sorunu vardır. Bu bütçeyle, bunların bir 
bölümü çözüme kavuşacaktır; ama, yeni sorunlar çıkacaktır, çıkmaya da devam edecektir. Bu, mil
letimizin dinamik gücünün bir işaretidir. Buna sevinmek lazımdır.. Ancak, bu sorunlar içinde bazı
ları vardır ki, bunlar artık, birer millî dava haline gelmiştir ve Yüce Meclisimiz, iktidar, muhale
fet ayırımı yapmaksızın, el ve gönül birliğiyle bunlara çözüm bulmalıdır. Bize göre bunlar şu dört 
konudan ibarettir: 

1-Yurdumuzun aziz bir parçasında-zayıflamasına rağmen-devam eden terör, 
2- Dış politikada ülkemizi yakından ilgilendiren Kafkasya, Bosna-Hersek ve Kıbrıs sorunları, 

3- Trafik canavarıyla mücadele, 
4-Demokratik bir anayasa yapmak. 
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Ülkemizin aziz bir köşesinde, hunharca, acımasız bir şekilde, kadın, çoluk çocuk demeden ca

na kıyan ve kan döken teröre karşı, başladığı tarihten itibaren, Yüce Meclisin bu konuda gösterdi
ği birlik ve beraberlik ruhu, Türk Milletinin, millî davalarda her zaman gösterdiği yüksek millî şu
urun bir işareti ve tecellisidir. Bunun sonucu olarak, 49 uncu Cumhuriyet Hükümetince gerçekçi 
bir şekilde belirlenen siyasî kararlılığın, 50 nci Cumhuriyet Hükümetince de devam ettirilmesi ne
ticesi, bugün, terörle mücadelede elde edilen başarı, küçümsenemeyecek ölçüdedir. Ancak, olay 
henüz bitmemiştir; bitinceye kadar da, Yüce Meclisimizin, tek bir vücut gibi, bu hadisenin önlen
mesine destek olacağına, Doğru Yol Partisi Grubu tam bir inanç ve güven içindedir. 

Bu mücadeleyi, canlarını dişlerini takarak, büyük bir vatanseverlik duygusu içinde yürüten ve 
başarıya ulaştıran kahraman Silahlı Kuvvetlerimize ve güvenlik güçlerimize şükranlarımızı sunar
ken, bu mücadelede şehit olan Silahlı.Kuvvetler ve güvenlik mensuplarına Allah'tan rahmet, yakın
larına ve milletimize başsağlığı diliyoruz. 

Herkes şuniı çok iyi bilmelidir ki, bu yangını, devletimiz ve milletimiz muhakkak söndürecek
tir; hukuk devletine yakışır bir şekilde, hukukun içinde kalarak söndürecektir. Türkiye'nin, ülkesi 
ve milletiyle bölünmez bütünlüğü bozulmayacak ve bozdurulmayacaktır. Misakımillî hudutları, içe
risinde, Türkiye'nin, kimseye verecek bir tek çakıl taşı bile yoktur. (DYP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar) Böyle emelleri olanların, bu emelleri kursaklarında kalacaktır. Hiç kimsenin, toprak
larımızdan bir tek çakıl taşı dahi almaya gücü yetmeyecektir (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) ve biz, bir tek çakıl taşını dahi vermemekte kararlıyız. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; Türkiye Cumhuriyetinin bütün vatandaşları, böl
ge, ırk, dil, din, mezhep ve cinsiyet farkı gözetilmeden, kanunlar önünde eşittir; herkes birinci sı
nıf vatandaştır ve böylece hayatlarını sürdürmeye devam edeceklerdir. Biz, etnik ayrılıkları, zen
ginliğimiz olarak gören, çağdaş bir millet anlayışına sahibiz. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan 
beri, hiçbir vatandaş, şimdiye kadar, kökenine göre değerlendirilmemiştir, bundan sonra da değer
lendirilmeyecektir. Bu sebeple, hiç kimsenin ayrıcalık yapmasına asla izin verilmemiş, bundan son
ra da verilmeyecektir. 

Anayasamızın 3 üncü maddesinde yer alan, "Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez 
bir bütündür" ilkesine uygun olarak, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü asla tartışma konusu yaptır
mayız. Üniter devlet yapımızda en ufak bir sapmaya veya bunu bozucu bir harekete asla müsaade 
etmeyiz. 

Buradan bütün dünyaya bir kere daha seslenmek istiyoruz: Türkiye Cumhuriyeti, kuvvetler 
ayrımına dayalı bir hukuk devletidir; bu devlette yargı bağımsızdır. Mahkemelere hiç kimsenin et
ki yapması söz konusu değildir. Hâkimlerimiz, yasalara ve kendi hür vicdanlarına dayalı olarak ka
rar verirler. Bu kararlar, hukukun emretüği merciler yoluyla sonuçlandırılır; tıpkı onların memle
ketlerinde olduğu gibi. Türkiye'de hâkimler vardır ve var olmaya da devam edecektir; çünkü, Tür
kiye Cumhuriyeti, var olan hukuk devletini, Yüce Meclis eliyle, hukukun üstünlüğüne dayanan bir 
hukuk devleti kurmaya kararlıdır ve bunu da başaracaktır. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; dış politikada, Kafkaslar, Bosna-Hersek ve Kıb
rıs konusunda, Yüce Meclisimiz, tam bir mutabakat içinde olduğunu, tüm dünyaya, bundan birkaç 
gün önce, bir kere daha göstermiştir. Yüce Meclisimizin teşkil ettiği Bosna-Hersek Çalışma Grubu 
bugün görevine başlamış, en kısa sürede, raporunu, gereği yapılmak üzere, Yüce Meclisinize suna
caktır. 

Trafik canavarı konusuna gelince: Hepinizin malumu olduğu üzere, bu konu, bir yılda, bir sa
vaşta kaybedilebilecek insanımızdan daha fazlasının kaybına sebep olmaktadır. Bu konuda, Yüce 
Meclisimizin devamlılık arz eden bir çalışma grubu teşkil etmesini ve bu grubun, konuyu ele ala
rak, tüm ilgililerle bir arada çare bulmasını teklif ve arz ediyoruz. 
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Son olarak, demokratik bir anayasa yapma şerefinin bu Meclise nasip olmasını diliyoruz. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; Yüce Meclisimiz, henüz, 1924 Anayasasından 
sonra, kendi hür iradesiyle bir anayasa yapabilmiş değildir. Bugünkü Anayasamızın da, tam de
mokratik bir anayasa olmadığında, hemfikir olduğumuz kanaatindeyim. Bu konuyla ilgili olarak, 
Sayın Meclis Başkanımızın başlattığı çalışmaları, bütçe müzakerelerinden sonra, hemen ele alma
yı teklif ediyoruz. 

Bu konuda, Doğru Yol Partisi Grubunun önerdiği değişiklikler şunlardır: Anayasanın, seçme, 
seçilme ve siyasî faaliyette bulunma haklarını düzenleyen 67 nci maddesinde, 18 yaşını dolduran 
her Türk vatandaşına seçme ve halkoylamasına katılma; yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın oy 
kullanma hakkından yararlanmasına olanak sağlamak. Siyasî partilerle ilgili hükümleri düzenleyen 
68 inci maddesinde, siyasî partilere üye olma yaşının 2l'den 18'e indirilmesi; ayrıca, katılımcı ve 
çoğulcu demokrasinin oluşmasına imkân vermek amacıyla, siyasî partilerin kadın kolu, gençlik ko
lu gibi yan kuruluşlar kurabilmesine izin verilmesi. Siyasî partilerin uyacakları esasları düzenleyen 
69 uncu maddesinde, dernekler, sendikalar, vakıflar, kooperatifler ve kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşlarının, siyasî partilerle ilişki ve işbirliği yasaklarının kaldırılması. Milletvekili se
çilme yeterliliğini düzenleyen76 nci maddesinde 30 olan milletvekili seçilme'yaşınm 25'e indiril-

. mesi. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğiyle bağdaşmayan işleri düzenleyen 82 nci maddesinde
ki, milletvekilerinin, kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşlarında ve sendikalarda görev ala
mayacaklarına ilişkin yasakların kaldırılması. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinin düşmesine 
ilişkin 84 üncü maddedeki yasaklayıcı ve engelleyici hükümlerin kaldırılması. Kamu kurumu nite
liğindeki meslek kuruluşlarına ilişkin 135 inci maddenin -siyasetle uğraştıkları iddiasıyla- anılan 
meslek kuruluşlarının kapatılmasına olanak tanıyan hükümlerinin kaldırılması. Anayasanın, sendi
ka kurma hakkına ilişkin 51 inci maddesiyle, sendikal faaliyete ilişkin 52 nci maddesinde mevcut 
yasakların kaldırılması. 

Doğru Yol Partisi Grubu, büyük bir koordinasyonu gerektiren bu konularda, Başbakanlığın, 
üzerine düşeni tam olarak yapacağından emin olarak, bu konuyu Yüce Meclisimize arz etmektedir. 

BAŞKAN-Sayın Ceyhun, 15 dakikayı dol durdunuz; takdir sizin. 

EKREM CEYHUN (Devamla)-Bağlıyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Takdir sizin; ben hatırlatıyorum... 

EKREM CEYHUN (Devamla)- Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; son olarak şu
hu arz etmek istiyorum: 

Müzakeresini yaptığımız 1995 yılı bütçesiyle, Anayasamızın 166 nci maddesine göre, yedin
ci beş yıllık kalkınma planı hazırlanacaktır. Plan yapma görevi Başbakanlığa aittir. Bu plan, bizi 
yeni bir çağa; yani, 21 inci Yüzyıla taşıyacaktır. Bu sebeple, Doğru Yol Partisi, bu konudaki gö
rüşlerini, planlama sorumluluğu taşıyan Başbakanlık bütçesi vesilesiyle, Yüce Meclisinize kısaca 
arz etmek istemektedir. 

Bugünlerde, 20 nci Yüzyıl bitmekte, 21 inci Yüzyıla adım atılmaktadır. 20 nci Yüzyılın sonu
na yaklaşırken, insanoğlu, kendisinin, hem büyük yaratıcı hem de korkunç tahrip gücünü gördü. Bir 
nükleer savaşta, savaşın kazananı olmayacak, sadece kaybedeni olacaktı; bunu anladı. 

Şimdi, herkes, savaşsız zafer peşindedir. Bu ise, bilgiyle ve bilginin yönetimleri hâkimiyetiy
le olacaktır. Hür dünya, hürriyetin zaferini ve bunun içinde bilimin ve bilginin zaferini aramaktan 
vazgeçemez, Vazgeçmemelidir. İnsanlık, 21 inci Yüzyıla girerken, eğitimsizlik, fukaralık, sefalet 
ve kalkınmamışlığı bilgi yoluyla yenmeye mecburdur. 
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Bazı kimselerin değerlendirmelerine göre, son on sene içinde, dünyada, teknolojiyle birlikte 

sosyal hayat, ekonomi, ticaret, bilişim ve diplomasi sahasında görülen yeni oluşumlar, geçmiş iki 
üç yüzyılda olan gelişmeden daha kapsamlı ve etkilidir. 

İnsanoğlunun önünde, böyle büyük bir hedef duruyor. Acaba, insanoğlu, bu hedefe ne kadar 
yaklaşabilecek, biz bunun neresinde olacağız? Sorun budur. Bu sorunun çözümünde, bilgi toplumu 
olma, bilgiye ve bilim adamına önem verme, bilgiyi yerinde ve doğru olarak kullanma ve bunlara 
dayalı hür ve demokratik bir devlet düzenini kurma yatmaktadır. 

Çağa ulaşma hedefinin başında, yeni bir teknolojinin ortaya atılmasıyla, insan yaşamında, bil
gi ve düşüncesinde meydana getirdiği ihtilal mahiyetindeki değişiklikle, başta devlet olmak üzere, 
bütün kurumlann gözden geçirilmesi ve insanın, onlara değil; onların, insan ihtiyacına cevap verir 
hale getirilmesi isteği galip gelmektedir. 

İşte yedinci beş yıllık kalkınma planı hazırlanırken, bu hususlara değer verilmesini, Doğru Yol 
Partisi arzu etmektedir. 

Gene, yedinci beş yıllık kalkınma plam hazırlanırken, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Meclisimi
zin Dördüncü Yasama Yılını açarken irat ettikleri nutukta ifade buyurdukları "Türkiye ne yapma
lıdır, 2 000 yılında neler olmalıdır" düşüncelerine de bu planda yer verilmesi doğru olacaktır. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; tabiîdir ki, bu düşünceler, plan yapıcılarımız için 
bir mehazdır; bunlardan yararlanarak meydana getirecekleri plan, Yüce Meclisimize gelecek, tartı
şılıp, karara bağlanacaktır. 

Plan hazırlığında emeği geçecek olanlara şimdiden basanlar diliyoruz. 

Bu düşünceler içinde, Başbakanlığın 1995 yılı bütçesinin, Başbakanlığa, aziz milletimize ha
yırlı ve uğurlu olmasını diliyor, bu bütçeyle ilgili olarak, Doğru Yol Partisi Grubunun kabul oyu 
vereceğini beyan ediyor, Yüce Meclisimizi saygıyla selamlıyorum. ( DYP sıralanndan " Bravo " 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN- Sayın Ceyhun, teşekkür ediyorum efendim. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun)-Devlet adamı işte böyle konuşur! 

BAŞKAN- Doğru Yol Partisi Grubunun bakiye süresini kullanmak üzere, Sayın Hacı Filiz; 
buyurun efendim. 

Sayın Filiz, kalan süreniz 11 dakikadır efendim. 

DYP GRUBU ADINA HACI FİLİZ (Kırıkkale)- Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer 
üyeleri; Doğru Yol Partisi Grubu adına, 1995 yılı Başbakanlık bütçesi üzerinde söz almış bulunu
yorum. Sözlerime başlarken, Başbakanlık bütçesinin, milletimize ve memleketimize hayırlı, uğur
lu olmasını temenni ediyor; Grubum ve şahsım adına, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Başbakanlık bütçesi üzerinde yapılan görüşmeler, çoğunlukla Hükümetin genel politikasıyla 
ilgili olmakta, ülkenin bütün sorunları bu kürsüden gündeme getirilerek Başbakanlık bütçesi görü
şülmektedir. Bu nedenle, benim konuşmam da bu yönde olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, DYP-SHP Koalisyonunun kurulduğu günden bugüne, 1993 ve 1994 
yılı bütçe görüşmelerinde olduğu gibi, dün başlamış olduğumuz 1995 yılı bütçe görüşmelerinde de, 
bu kürsüye gelen muhalefet milletvekilleri olsun, muhalefet liderleri olsun, hepsi Hükümeti eleştir
mekten başka hiçbir şey yapmadılar. Sadece eleştirmekle de kalmadılar, ağır ithamlarda bulundu
lar; fakat, hiçbir çözüm önerisi getirmediler. 

Eleştirileri hoş karşılamayı, bunları olumlu bir katkı olarak değerlendirmeyi, bu eleştirilerden 
istifade etmeyi İktidar olarak görev sayıyoruz. İktidarı denetlemek muhalefetin en önemli görevi-
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dir; muhalefet bunu yapacaktır, bunu saygıyla karşılıyoruz; ancak, halkımız, kısır siyasî çekişme
leri hoş karşılamıyor, doğru da bulmuyor, bu tür siyasî çekişmelere prim vermiyor. Eğer prim ver
seydi, 27 Mart mahallî seçimlerinde, bütün olumsuzluklara, kamuoyu araştırmalarında dördüncü, 
beşinci parti gösterilmesine ve medyanın şans vermemesine rağmen, Doğru Yol Partisi birinci par
ti olmazdı. Yine, halkımız, kısır siyasî çekişmeye prim verseydi, 4 Aralıkta, ayrı ayrı 15 yerde ya
pılan seçimlerde, Doğru Yol Partisini büyük bir farkla birinci parti yapmazdı. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- 5 mi büyük, 4 mü?!. 

HACI FİLİZ (Devamla)- Değerli milletvekilleri, vatandaşımızın, ne milletvekillisinde ne Ba
kanlıkta ne de Başbakanlıkta gözü var. Vatandaşımız, Türkiye'nin iyi ve doğru idare edilmesini is
tiyor, sorunlarına çözüm arıyor. . 

Değerli milletvekilleri,.buraya, biraz önce, ANAP Grubundan Sayın Köymen çıktı. Söyleye
cek bir sözü olmayanlar, çareyi, insanları karalamakta, insanlara leke sürmekte bulurlar... 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun)- Kafanızı vurursunuz; ama, geç kalırsınız. 

HACI FİLİZ (Devamla)- Bu, çare değil, çaresizliğin ta kendisidir. (DYP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, 1983 ila 1991 yılları arasındaTürkiye'yi sekiz yıl idare eden Anavatan 
Partisi İktidarları, geriye, kronikleşmiş bir enflasyon; son haddine varmış kamu finansan açığı; he
men hemen tamamına yakım iç ve dış borca giden bir bütçe; borç batağına batmış KİT'ler, maksi
mum noktaya çıkmış terör olayları ve duran yatırımlar bıraktı... 

Değerli milletvekilleri, Sayın Turgut Özal, 1992 yılında, Üçüncü İzmir İktisat Kongresinde, 
"Osmanlı Devletinin son yüzelli senesinden itibaren en büyük meselemiz, kalkınma önünde en bü
yük engelimiz ve darboğazımız, dış ödemeler dengesinin çözülmeyi sidir' demişti. Biz, dış ödeme
ler dengesizliğini de en kötü şekilde devraldık. Türkiyemizi bu olumsuzluklardan kurtarabilmek 
için ya ekonomik kararlar alacaktık ya da ülke sorunlarının giderek çığ gibi büyümesine izin vere
cektik. Biz, 1987 yılında alınması gerekli olduğu halde, alınmayan ekonomik kararlan, ülke çıkar
larının bu yönde olması sebebiyle, hiç çekinmeden 5 Nisanda aldık. Aradan sekiz ay gibi bir süre 
geçmesine rağmen, döviz kurlarında istikrarın sağlanması, faiz oranlarının düşmeye başlaması, ih
racatın artması, ithalatın azalması, dış ticaret açığının daralarak, ödemeler dengesinin fazla verir 
hale gelmesi, 5 Nisan kararlarının doğruluğunun ispatıdır. 

Değerli milletvekilleri, bugün Türkiye'de 241 tane KlT mevcutur. Bu KİT'lerde 580 bin kişi 
istihdam edilmektedir. Bu KİT'lerin, savunma sanayiine yönelik olan Makine Kimya Endüstrisi dı
şında, büyük çoğunluğunun kuruluş gayesi ortadan kalkmıştır. KİT'ler, sanayi yatırımı yapabilecek 
insanlarımızın olmadığı dönemlerde çok başarılı görevler yapmışlardır. Bugün, Rusya dahi, kamu 
iktisadî teşekküllerinin yüzde 75'ini özelleştirmiştir. Biz de, bu özelleştirme sorununu çözebilmek 
için gerekli olan yasayı, sabahlara kadar çalışarak Meclisten çıkardık. Şimdi görev Hükümetin. 
Özelleştirmenin kısa sürede yapılması, Türkiye'nin önünü, açacaktır. Devlet, dört günde bir trilyon 
lira faiz yükünden kurtulacak, gerçekleştireceği özelleştirme gelirleriyle de, çiftçiye, esnafa vere
ceği kredilerle, eğitime ve sağlığa yapacağı yatırımlarla Türkiye'nin önünü açacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1995 yılı bütçesi, 5 Nisan kararlan ile 1994 yılında bütçe 
dengelerinde sağlanan iyileşmelerin devam ettirilmesini hedef almıştır. 1995 yılı bütçesinin en 
önemli özelliklerinden bir tanesi de, Sosyal Sigortalar Kurumu ile Bağ-Kur için bütçeden 26 tril
yon lira ödenek ayrılmasıdır. Bu ödenek, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan emekli maaşı 
alan emeklilerimize verilecek en güzel müjdedir. Bütçeden aynlan bu para, bu kurumlarımızı da 
maddî yönden rahatlatacaktır. 
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Yine, ilk defa, kentleşmede ortaya çıkan çarpıklıkları çözmek, büyük kentlerde çıkan sorunla

ra Hükümetçe el atmak için, 1995 yılı bütçesine 2 trilyonluk ödenek ayıran Hükümetimize, bu 
olumlu yaklaşımlarından dolayı da teşekkür ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye nüfusunun yüzde 50'ye yakını tarımda çalışıyor. Türkiye'de ta
rımdan elde edilen verim çok düşük. Türkiye'de, dekar başına 100 - 150 kilogram buğday alınır
ken, Amerika ve Avrupa'da dekar başına 400 - 500 kilogram buğday alınıyor. Sanayi memleketle
ri olmalarına rağmen, dışarıya tarım ürünü ihraç ediyorlar. Bu devletlerin seviyesine gelebilmek 
için, sulamaya, tohuma ve gübre konusuna, yani tarımda üretimi artırmak için, Hükümetimizin da
ha çok destek yermesini bekliyoruz. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde ekonomik istikrarın sağlanması, kronikleşmiş enflasyonun 
düşmesi, kalkınma hamlesinin tekrar başlaması için, özelleştirmeye, vakit geçirmeden başlanmalı; 
yap-işlet-devret modeli hemen harekete geçirilmeli, kısa vadeli dış borçlardan kaçınılmalı; Türki-
yemize gelecek yabancı sermaye kadar, Türk sermayesinin de dışarıya yatırım yapması; ihracatı
mızın artması ne kadar önemli ise, en az bunlar kadar önemli olan, devletin, sağlam ve devamlılı
ğı olan kaynaklara kavuşturulması gerekir. 

Bunun yolu, adil bir vergi düzeninin kurulmasından geçer. Bu amaçla, Meclisten, çok güzel 
vergi yasaları çıkardık. Buna ilave, kayıt dışı ekonominin vergilendirilmesini çok önemli görüyo
rum. 

Sayın milletvekilleri, 11 Aralık Cumartesi günü, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 46 ncı 
yılını kutladık. Bugün, dünyada hiçbir ülke, insan hakları konusunda mükemmel değil; az veya 
çok, her ülkede insan hakları ihlali var. Dileğimiz, bütün dünyanın, insan hakları konusunda, en iyi
ye, en güzele ulaşması. 

Dünyada, bugüne kadar varlığını sürdürebilen, tarihin en eski milletiyiz. Üç kıtada 120'ye ya
kın devlet kurmuşuz. Atalarımızın kurduğu devletlerde, Batı ülkelerinin geçmişinde olduğu gibi, 
kölelik rejimi göremezsiniz. Başka dine, başka ırka karşı, insan haklarına aykırı saldırı göremezsi
niz. Geçmişimizde, ne engizisyon mahkemeleri ne kölelik ne de kilise zorbalığı var. Karakterimiz
de, millî ve manevî değerlerimizde, insan haklarına saygı var. Bugün, Türkiye de insan haklarına 
bağlı demokratik bir devlettir. 

Demokratikleşme ve insan haklan konusunda Hükümetimiz çok güzel atılımlar yapmıştır. 
CMUK'un. çıkarılması, ILO sözleşmelerinin onaylanması, Radyo Televizyon Yasasının çıkarılma
sı, yine -en son- Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesinin onaylanması, demokratikleşmeye veri
len değeri göstermektedir. Demokratikleşme konusunda, Meclisimizin, Seçim Yasası değişikliği 
gibi, Anayasa değişiklikleri gibi, yapacağı daha çok işi var. Demokratikleşme ve insan haklan ko
nusunda, Türkiyemizin önündeki tek engel olan -on yıldır devam eden- PKK terörü, artık, bitme 
noktasına gelmiştir. Doğu ve güneydoğudaki vatandaşlarımıza yaptıkları baskı, sona erme noktası
na gelmiştir. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında, cumhuriyet kurulduğundan beri, 
vatandaş eşitliği egemendir. Anayasamızın bir diğer temel ilkesi "Türkiye Devleti, ülkesi ve mille
tiyle bölünmez bir bütündür" ilkesidir ki; Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bugüne kadar, bu bütünü 
oluşturan hiçbir unsurdan taviz vermemiştir, vermesi de düşünülemez; ancak, çağlar boyu birlikte 
yaşamış insanların arasına, düşmanlık tohumu eken, böylece, sahte düşmanlıklar yaratarak, ülkeyi, 
bölüp, parçalamaya kalkışan ve bu amaçla, açıkça tehdit ve tertip içinde bulunanlar, aslında, ben
ce, insanlık suçu işlemektedirler. İnsan haklarına, demokrasiye asıl darbeyi, bu zihniyet vurmakta
dır. Türkiye, PKK terörünün bitmesi sonucu, insan haklan konusunda, en mükemmel devletlerden 
biri olacaktır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN- Sayın Filiz, lütfen toparlayın... 

HACI FÎLİZ (Devamla)- Türkiye Cumhuriyeti, ırkçılık temeline dayanan bir devlet yapısı 
içinde değildir; ırkçılığa daima karşı çıkmıştır ve çıkmaya da devam edecektir. Esasen, hiçbir mil
let de tek bir etnik kökenden oluşmuş değildir. Biz, etnik farklılıkları zenginliğimiz gören çağdaş 
bir millet anlayışına sahibiz. Türkiye'de, hiç kimse, şimdiye kadar, kökenine göre değerlendirilme
miştir; bundan sonra da değerlendirilmesi söz konusu değildir. Kimsenin ayırımcılık yapmasına da 
asla izin verilmeyecektir. 

Bu duygu ve düşüncelerle, 1995 yılı Başbakanlık bütçesinin, milletimize ve Başbakanlığımı
za hayırlı ve uğurlu olmasını Cenabı Allah'tan diler; hepinize saygılar sunarım. (DYP ve SHP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN-Sayın Filiz, teşekkür ediyorum. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Abdüllatif Şener. 
Efendim, süreyi yalnız mı kullanacaksınız? 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)-Evet. 
BAŞKAN-Peki, buyurun efendim. 
RP GRUBU ADINA ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

1995 yılı bütçesi üzerinde görüşüyoruz, konuşuyoruz. Başbakanlık bütçesi üzerinde sağlıklı değer
lendirmeler yapabilmemiz için, bütçenin geneli üzerinde birkaç çizgi çekmek zorunluluğunu hisse
diyorum. 

Bildiğiniz gibi, bu bütçe, beş yıllık planını hazırlayamamış bir Hükümetin bütçesidir. Önün
deki beş yılı hesaplayamayan, planlayamayan ve bu Meclise getiremeyen bir Hükümetin, bir yıllık 
dönem için getirmiş olduğu rakamların da büyük bir anlam ifade etmeyeceğini, burada tespit etmek 
zorundayız. Bu bütçe, Başbakanlık konutunun sıcak ortamında, ülke gerçeklerinin uzağında, âdeta 
bir hayal âleminde kaleme alınmış bir bütçedir. Bu hayalin esintileri, dün, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi kürsüsünde kendisini hissettirmiştir. 

1995 yılı bütçesi nedir; 1995 yılı bütçesi, 198 trilyon lira açık, 125 trilyon lira da yatırımın ol
duğu bir bütçedir; yani, bu yıl, yatırım yok demektir. 1994 yılı bütçesinde, genel gider artışları yüz
de 60; personel ödeneklerindeki artış ise, yüzde 58 civarındadır. Dolayısıyla, bu, 1995 yılı bütçe
siyle, milletçe, 60 milyon insanımızla daha fazla fakirleşeceğiz, daha fazla yoksullaşacağız demek
tir. 

880 trilyon liralık vergi gelirlerinin ancak 8 trilyon lirası servet vergilerinden elde edilmekte; 
346 trilyon liralık bir kısmı Gelir Vergisinden tahsil edilmekte ve geriye kalan 500 trilyon liranın 
üzerindeki bir gelir de harcama vergilerinden oluşmaktadır. Bunun anlamı, 1995 yılı içerisinde de, 
yine, devlet, elindeki malî araçlarla, gelir dağılımını daha fazla bozacak demektir. Mutlu azınlık, 
yine, vergi cenneti denilebilecek bir ortamda kendisini hissederken, düşük ve dar gelirliler, vergi
nin ağır baskısını, bu yıl da, daha ağır bir şekilde üzerlerinde duyacaklardır. 

Bütçenin 500 trilyon lirası, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına aittir; 294 trilyon liralık bö
lümü Maliye Bakanlığına tahsis edilmiştir ki, bu da, Maliye Bakanının, bu bütçeyi, bu haliyle, yü
rütme gücü ve yetkisi kalmamıştır demektir. Hazineye ayrılan bütçenin de transferlere ve borç fa
izi ödemelerine yöneldiği düşünülecek olursa, bu bütçenin, baştan sona, bir borç ödeme bütçesi ol
duğu açıkça görülecektir. 

Bütçeden, Bayındırlık Bakanlığına 11 trilyon lira ayrıldığına göre, yollar, devlet inşaatları, yi
ne, bu yıl da yapılamayacak; yol bekleyenler, inşaatları yarıda kalanlar hüsran içerisinde kalacak
lar demektir. 
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Ulaştırma Bakanlığına, bu yılın bütçesinden 4 trilyon lira ayrılmıştır; bunun anlamı da, demir

yolu ve deniz nakliyatının daha da gerileyeceğidir. 

Orman Bakanlığına 3 trilyon lira ayrıldığına göre, 1994 yılı içerisinde, hepimizi derinden üzen 
orman yangınlarıyla tahrip olan millî değerlerimizin yerine yenilerini koymanın mümkün olmaya
cağı açıktır; ancak, yine de, bir anlamda teselli olunacak bir nokta vardır, o da, bu bütçenin, belir
gin bazı özellikler resmetmesidir ki, bu özellikleri, Sayın Genel Başkanımız dün bu kürsüden dile 
getirmişlerdi. Bunlar da, Sayın Başbakanın ekonomik göstergelerle ilgili olarak ortaya çıkardığı 
şampiyonluklardır. 

Tüm bu özelliklerine rağmen, biz, yine de, başta, üzerinde konuştuğumuz Başbakanlık bütçe
si olmak üzere, bu bütçenin milletimize hayırlı olmasını diliyor, 1995 yılı uygulamalarının milleti 
hüsrana uğratmamasını temenni ediyoruz. 

Bu bütçeyle ortaya çıkan verilerin olumlu sonuçlar ortaya çıkarmayacağı açıkça anlaşılmakta
dır, görülmektedir. 

Başbakanlık bütçesine baktığımızda da, bu genel tabloyu hemen hissetmemiz mümkündür. 19 
trilyon liranın üzerindeki bu bütçenin kalemleri arasında bazı ilginç ödeneklere rastlamak da müm
kündür. 

Genel yönetim ve destek hizmetlerine 6,6 trilyon liralık bir ödenek ayrılmıştır; ama, bu öde
nek içerisinde istihbarata ayrılan 4,6 trilyon lira, en yüksek bölümü ifade etmekte olup, bu bölüm
de, geçen yılın ödeneğine göre yüzlde 1 lO'luk bir artış vardır. Temenni ederim ki, bu ödenek, son 
İsrail gezisinde MOSSAD'la yapılan görüşmelerin ortaya çıkardığı bir artışı ifade etmez, yansıt
maz... 

Buna karşılık, insan haklarıyla ilgili olarak 77 milyar liralık bir ödenek ayrıldığını görüyoruz. 
Gerçekten, insan haklarıyla ilgili bir bakanlık kurulmuştur ve bu bakanlık, bütçesi itibariyle Baş
bakanlık bünyesi içinde değerlendirilebilir. Bir hemşerimin bakanlığını yaptığı bu teşkilata ayrılan 
77 milyar liralık fevkalade düşük bu ödeneğin ne anlama geldiğini, bu parayla bir bakanlığın var
lığını nasıl sürdürebileceğini, doğrusu merak ettiğimi, burada ifade etmek istiyorum. Yani, açıkça, 
sayın hemşerimin bakanlığına ayrılan ödenek yeterli değildir demek istiyorum. 

Yine, bakanlıklararası koordinasyon ve genel siyaset hizmetleri için 248 milyar lira, millî gü
venlik için 103 milyar lira, devlet personel rejimi için 73 milyar lira, kadın ve aileyle ilgili olarak 
da 89 milyar lira ayrılmıştır. Bunların başlıbaşına, ayrı bir devlet bakanlığı şeklinde örgütlendiğini 
düşünecek olursanız, ayrılan bu ödeneklerle, pek çok devlet bakanlığı bünyesinde, beklenen önem
li hizmetlerin yerine getirilemeyeceğini takdir edersiniz. 

Diğer taraftan, malî transferler arasında, 2 trilyon lira civarında, TÜBİTAK veyahut Atom 
Enerjisi Kurumuna ayrılan bir para görüyoruz; ama, diğer taraftan, sosyal transferler arasındaki ra
kamları da çok ilginç bulduğumuzu ifade etmek istiyorum. Memurların öğle yemeği için ayrılan 2 
milyar, Darülaceze için ayrılan para, gerçekten, fevkalade düşüktür. Bu, memurları öğle yemeğin
den mahrum etmek, Darülacezeyi de yeterli imkânlara kavuşturmama anlamına gelmektedir. 

Küçük girişimcilikle ilgili projelere ayrılan paranın, yine aynı şekilde, fevkalade düşük oldu
ğunu belirtmek istiyorum. 

Nikahtan doğuma aile eğitimine, özürlü ailelerinin eğitimine ayrılan paraların da fevkalade ye
tersiz olduğunu, bu hizmetlerin, bu paralarla gerçekleştirilemeyecek durumda olduğunu, burada be
lirtmek istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Başbakanlık bütçesinden neyin beklendiğini burada tespit 
edebilmek için, Başbakanın görevlerinin ne olduğunu bir kez daha hatırlamamız gerekir. Anayasa-
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nın 112 nci maddesinde Başbakanın görevleri sıralanmıştır. Bunlar arasında, şunlar dikkatimizi 
çekmektedir: Başbakan, bakanlar arasında işbirliğini sağlayacaktır. Bunun dışında, Hükümetin ge
nel siyasetinin yürütülmesini gözetecektir. Bakanlann, görevlerini, Anayasa ve kanunlara uygun 
olarak ifasını gözetmek ve düzeltici önlemleri almakla uğraşacaktır. Bu görevler, Anayasamızın 
112 nci maddesinde tanzim edilmiştir, düzenlenmiştir, sayılmıştır. 

3056 sayılı Kanunda Başbakanın görevleri yine sıralanmakta, Bakanlar arası işbirliğini temin, 
Hükümetin genel siyasetini gözetme görevleri burada da zikredildikten sonra, "devlet teşkilatının 
düzenli çalışmasını temin etmek" ifadesi yer almaktadır. Bu kanuna göre, mevzuatın Anayasaya 
uygunluğunu incelemek ve yasama organıyla münasebetleri yürütmek de Başbakanın görevleri ara
sındadır; idarede etkinliği sağlamak, devlet teşkilatındaki teftiş ve denetim sistemini geliştirmek, 
aynı şekilde, Başbakanın görevleri arasındadır ve Türk Devleti ve Milletiyle ilgili tarihî, hukukî, 
idarî ve sair belgeleri toplamak da, yine aynı şekilde, Başbakanın görevleri arasında zikredilmiş bu
lunmaktadır. 

Ancak, geçen bir yılda ortaya çıkan uygulamaları, politikaları sağlıklı bir şekilde değerlendi
recek olursak, Sayın Başbakanın, gerek Anayasada gerekse 3056 sayılı Kanunda zikredilen görev
lerini gerektiği gibi yerine getiremediğini hemen ifade ederiz. ' 

Bu görevler arasında, gerek ilgili kanunda gerekse Anayasanın 112 nci maddesinde, açık bir 
şekilde, bakanlararası işbirliğinin sağlanmasından söz edilmektedir. Bu Hükümette, bu Kabinede 
bakanlar arasında işbirliğinin olduğunu söyleyebilmek, herhalde mümkün değildir. Bu, muhalefet 
partilerine mensup milletvekilleri açısından da mümkün değildir; ama, öyle inanıyorum ki, iktida
rı oluşturan siyasî partilerin sayın milletvekilleri nezdinde, nazarında da, böylesine bir işbirliğinin, 
koordinasyonun ve uyumun olmadığı açık seçiktir ve belirgindir. Her gün, bakanlar arasında birta
kım sürtüşmelerin ortaya çıktığını, gerek basın yoluyla gerek diğer vasıtalarla öğreniyoruz; hatta, 
bunu zaman zaman, bu Mecliste ortaya çıkan tartışmalarla izlememiz, tespit etmemizde her zaman 
mümkün olmaktadır. Daha, kısa bir süre önce, bir Sayın Dışişleri Bakanının istifası ve istifa önce
si, israil'de MOSSAD'la yapılan bir toplantıda bile bulunmaması -israil'de olduğu halde- hepimi
zin hatırındadır. 

Yine, aynı şekilde, Terörle Mücadele Kanunu Tasarısı üzerinde ortaya çıkan, Kabinedeki tar
tışmaları, uzlaşmazlıkları hepimiz yakinen, ilgiyle izlemekteyiz. Bu tartışmalar, aslında, yalnızca 
Kabinede kalmıyor, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altına intikal ediyor, Genel Kurula yansı
yor ve bu kürsüde, bakanlar arasında işbirliği ve uyumun olmadığını gösteren tablolar, sahneler ya
şanıyor; bunu, hep birlikte, ibretle izliyoruz. 

Böylesine bir kabine nasıl bir kabinedir, böylesine bir hükümet nasıl bir hükümettir, ülke men-
faatlarına uygun politikaları ortaya nasıl çıkarabilecektir -kendisinin bizatihi varlığı bir sorun ol
muşken- ülke sorunlarının üstesinden nasıl gelecektir; doğrusu, ben de merak ediyorum. 

Özellikle, bu Terörle Mücadele Kanunu Tasarısı üzerindeki tartışmaların, Meclis kürsüsüne 
kadar intikal ettiğini, yansıdığını da belirttim, iki gündür, Genel Kurulda, özellikle SHP sözcüleri, 
kürsüye çıktıklarında bu konuyu dile getiriyorlar ve bu kanunun çıkmayışından dolayı duydukları 
üzüntüyü ifade ediyorlar, sitemlerini dile getiriyorlar ve sürekli bunu telaffuz edip duruyorlar. Baş
bakanlık bütçesi üzerinde konuşan Sayın SHP Sözcüsü de aynı şekilde ifadelerde bulundu; bu ta
sarı üzerinde görüşlerini ifade etti ve olayı, döndü dolaştı, Sivas olaylarına kadar götürdü. 

Belli bir soruna takılırken, bu sorunun boyutlarını saptırmanın hiçbir anlamı yoktur. Sivas 
olayları, bu Mecliste konuşulmuştur, görüşülmüştür; bu konuda araştırma yapılmıştır; rapor da bu 
Mecliste tartışılmıştır. Olayların bütün boyutlarını da sayın milletvekilleri bilmektedir; ancak, bu 
konudaki Meclis Araştırması Komisyonu raporu üzerindeki düşüncelere, fikirlere ve bu Mecliste 
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ortaya çıkan görüşlere aykırı olarak, tekrar, dönüp dolaşıp, bu konunun, bu Mecliste dile getirilme
sini yadırgadığımı belirtmek istiyorum. Aynı sayın milletvekillerinin, Başbağlar olayını hiç hatır
lamamalarını da yadırgadığımı belirtmek istiyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

Yine, aynı sayın milletvekillerinin, kendi bakanları tarafından, hatta, genel başkanları tarafın
dan "12 Aralık tarihine kadar bu tasarı Meclisten çıkmazsa Hükümeti bırakırım" sözünü niçin ta
kip etmediklerini, buradan, bir muhalefet partisi milletvekili olarak ifade etmek isterim. (RP sıra
larından alkışlar) Mademki, bu konu sizi böylesine rahatsız ediyor, bu konudan dolayı duyduğunuz 
tepkileri Meclis kürsüsüne kadar taşıyorsunuz, o halde, bu konu etrafında verdiğiniz sözü niçin tu
tamıyorsunuz?.. 

MEHMET TAHÎR KÖSE (Amasya)- Genel Sekreter istifa etti... 
ABDÜLLATÎF ŞENER (Devamla)- Evet, Genel Sekreterin görevini bırakmasıyla teskin ola

bilirsiniz; ama, verilen sözlerin tam anlamıyla yerine getirilmesi gerektiği kanaatimi, burada tekrar 
ifade etmek istiyorum. 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara)- Hükümet mi olacaksınız?.. 

ABDÜLLATÎF ŞENER (Devamla)- Biz, bir genel seçim sonrasında, tek başımıza iktidar, tek 
başımıza hükümet olmayı tercih ediyoruz. 

M. SEYFÎ OKTAY (Ankara)- Şimdi istemiyorsunuz yani... 

ABDÜLLATÎF ŞENER (Devamla)-Bu Meclisten, böyle bir formülün çıkması, bizim açımız
dan mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, biraz önce okuduğum Anayasanın 112 nci maddesinde ve 3056 sayılı 
Kanunda belirtilen Başbakanın görevleri arasında, genel siyasetin tanzimi, dirayet ve güvenilirlik 
vardır; ancak, Sayın Başbakanın, genel siyasetin tanziminde herhangi bir dirayeti ve güvenilirliği, 
ne Mecliste ne de kamuoyunda sağlayamadığını belirtmek istiyorum. Sürekli potlar, gaflar, yanıl
malar, yanlışlar ve yanlıştan düzeltme çabalan kendini gösteriyor. 

İki gündür, terör olaylanyla ilgili olarak, bir başarıdan söz ediliyor. Sanki, DYP- SHP Koalis
yonu, ülkede mevcut terör olaylarının kökünü kazımış, bu olayı bitirmiş, memleket huzur ve sükû
na kavuşmuşcasına sözler, beyanatlar birbirini takip ediyor ve Sayın Başbakan da bunu ifade edi
yor; bunu ifade ederken de, öldürülen terörist sayısını veriyor. Sayın Başbakan, dün, terörü nasıl 
bitirdiğini anlatırken, yine, öldürülen terörist sayısını verdi; ancak, şehit olan güvenlik görevlileri
nin sayısına hiç değinmedi. İşte, 16.11.1994 günü, bu Mecliste, bu kürsüden, Sayın İçişleri Bafo: 
nının, 1994 yılı için vermiş olduğu terör vakaları ve sonuçları önümde duruyor. 1994 yılı içerisin
de, 1 057 güvenlik görevlisinin şehit olduğunu, Sayın İçişleri Bakanı, bu Hükümetin Bakanı ifade 
etmiştir... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)- O rakam çok değişti... 
ABDÜLLATÎF ŞENER (Devamla)- 16.11.1994 tarihinden bugüne kadar, bu sayılar daha da 

yükselmiştir; ama, Sayın Bakanın, bu Mecliste, en son vermiş olduğu rakamları tekrar etmek isti
yorum. 2 498 güvenlik.görevlisinin yaralandığını, 1 027 vatandaşın da, bu terör olaylarında, haya
tını kaybettiğini ifade etmiştir. 

Terör olaylarında ölen ve yaralananların sayılarında böylesine bir artma varken, bu rakamlar 
önümüzde dururken, hâlâ, bu ülkede, terörün kazındığını, bitirildiğini söyleyebilmenin ne anlama 
geldiğinin takdirini, size bırakıyorum; bunu, takdirlerinize arz ediyorum. 

Halbuki, bu Koalisyon Hükümeti, ülkeyi devraldığında, yine bu Mecliste verilen rakamlara 
göre, şehit olan güvenlik görevlisi sayısı 130 civarındaydı. 100'lü, 130'lu rakamları 1 000'li rakam
lara çıkaran bu İktidar, hâlâ, terörün kökünü kazıdığından söz etmektedir! 
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Sayın Bakanın vermiş olduğu rakamlar arasında, ilginç olan bir rakam daha vardı; Sayın Ba

kan, terör olaylarında yaralanan, yakalanan militan ve sempatizanların, terör olaylarına karışan top
lam militan ve sempatizanlara oranının sadece yüzde 39 olduğunu belirtmişti. Bunun anlamı nedir; 
demek ki, bu İktidar, terörün kökünü kazımamış; ama, terörü belli bir bölgeden bütün Türkiye'ye 
yaymıştır. Çünkü, Olağanüstü Hal Bölgesinde meydana gelen olaylarda yakalanan militan ve sem
patizanlar bütün terör olaylarına karışanların, terör olaylarında yakalananların sadece yüzde 
39'udur. Demek ki, bu İktidar döneminde, ülke geneline yayılmış bir terör olayı vardır. 

Bu rakamlar ve göstergeler, hâlâ, terörün sonunun geldiğinden, terörü bitirdiğinden bahseden 
Sayın Başbakanın, ülkenin içerisinde bulunduğu durumu takdir edemediğini göstermektedir. 

Sayın Başbakan, geçen yıl, aynı şekilde gazetelere ilanlar verdi ve vermiş olduğu ilanlarda, sa
dece, bildiğimiz terör olaylannm değil; başka terörlerin olduğunu da söyledi, ekonomik terörden 
söz etti; toplanan bütün vergiler borca ve faize gidiyor dedi. Demek ki, bu İktidar döneminde, te
rör, sadece bir bölgeden Türkiye geneline yayılmamış; nitelik itibariyle farklı alanlara doğru da 
kaymış; Türkiye, bir ekonomik terör ortamına sürüklenmiştir. Aynı şekilde, Sayın Başbakanın -
kendisi bölücülüğe karşı mücadeleden söz ederken- bölücülük niteliğindeki beyanatları, hepimizin 
hatınndadır. Geçen sene yapmış olduğu Taksim mitingi münasebetiyle yayımladığı bildiri önüm-
dedir. Anayasaya uygun olarak, anayasal kurallar içerisinde bu Meclisin çatısı altında bulunan ve 
bugün, Türkiye'nin en büyük partisi haline gelmiş olan Refah Partisine yönelik olarak, "son gün
lerde, 'adil bir düzen kuracağız' iddiasıyla ortaya çıkan bir siyasi partinin.." diye başlayan bu bildi
risinin de, nasıl bir bölücü nitelik taşıdığı açık seçik görülmektedir. 

Genel siyasette, dirayet ve güvenilirliğin, Sayın Başbakan tarafından gerçekleştirilemediği de 
ortadır. Söylediği bir sözü hemen arkasından değiştiren bir Başbakanın güvenilirliği sağlayabilme
si mümkün değildir. Karabük'ü, önce, Ocak 1995'e kadar özelleştiremcdiği takdirde kapatacağını 
söyleyen İktidar, bugün, bu kapatma takvimini üç yıl uzattığını söyleyebilmektedir. Bu konuda bir 
büyük zikzak ve kararsızlık, hemen kendisini göstermektedir. Hükümet kurulurken, programında, 
koruculuğu kaldıracağını, tasfiye edeceğini, olağanüstü hale son vereceğini söyleyen İktidar, koru
cu sayışım artırıyor ve olağanüstü hali her seferinde uzatıyorsa, nasıl bir kararsızlık ve dirayetsiz
lik içerisinde olduğunu ortaya koyuyor demektir; bunu hepimiz tespit etmiş oluyoruz. 

SALİH KAPUSUZ(Kayseri)-Çekiç Güç de dahil. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla)- "Güneydoğuya yatırımlar" dedi, arkasından hiçbir şey 
çıkmadı. "Kredi" dedi, yine arkasından hiçbir şey çıkmadı. 

SELAHATTİN KARADEMİR (Kahramanmaraş)- Güneydoğu Anadolu'ya yatırımlar yapıl
mıştır... Şırnakta kömür işletmesi açıldığı gibi. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla)- Gidip de bakarız... Rakamlar da elimde; ama vaktim dar 
olduğu için o rakamları vermiyorum. Krediyle ilgili olarak verdiği, güneydoğuyla ilgili olarak ver
diği sözlerden, yatırımlardan kaçı gerçekleşmiştir; hepimiz biliyoruz ve bütçede de görüyoruz. 

Helikopterlerin bile "PKK'ya ait helikopterler olduğunu" söyleme gafleti bu Mecliste defalar
ca dile getirildiği için, ben, tekrar üzerinde durmak istemiyorum; ama sayın milletvekillerine hatır
latmakta da fayda var. 

Bu milletin oyuyla seçilmiş bir Başbakanın, İsrail'de "İslamî kökten-dincilikten ve tehlikesin
den" söz etmesinin, konuştuğu zemin itibariyle, ne kadar yanlış bir tutum olduğunu, ne kadar yan
lış bir ifade olduğunu da tekrar hatırlatmak istiyorum. 

Aynı şekilde, arzı mevud olayını da hepiniz hatırlıyorsunuz; bu konu da bu Mecliste konuşul
muştur. 
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"Kafkasya Rusya'ya terk edilemez" sözlerinin arkasından, bugün, Çeçenistan'ın, gerçekten, 

Rus işgaline uğraması karşısında, Türkiye'nin Kuzey Kafkasya politikasını yeniden gözden geçir
mesi gerektiğine duyduğum inancı da, burada ifade etmek istiyorum. 

Kuzey Kafkasya, gerçekten Türkiye açısından önemlidir. Türkiye'nin bu bölgedeki insanlarla 
tarihî bağlan vardır, dinî bağları vardır, akrabalık bağları vardır. Bu bağlar hiç yokmuş gibi düşü
nülemez, varsayılamaz ve bu varsayımlar etrafında bir dış politika oluşturulamaz ve Dışişleri Ba
kanlığının, bu konuyu, Rusya'nın bir iç meselesi gibi algılamasını, Rusya'nın toprak bütünlüğüyle 
ilgili olarak ifade etmesini de, Hükümetin bu konudaki yanlış bir tutumu olarak değerlendirdiğimi 
belirtmek istiyorum. Dinî, tarihî ve akrabalık bağlan dışında, bu bölge, Orta Asya Türk cumhuri
yetlerine Türkiye'den ulaşılabilecek bir koridor niteliğindedir; Karadeniz kıyısındaki Abhazya'dan, 
Hazar Denizi kıyısındaki Dağıstan'a kadar uzanan bu bölge, Orta Asya'ya ulaşmak için bir koridor 
niteliğindedir. Bu özellikleri (vasıflan) dikkate alınmak suretiyle, Kuzey Kafkasya politikasının 
tekrar gözden geçirilmesi ve bu Mecliste konuşulması gerektiği kanaatimi tekrar ifade etmek isti
yorum. 

Evet, Anayasada ve ilgili kanunda Başbakanın görevleriyle ilgili birtakım maddeler sayılmış
tı; bunlann hiçbirinin gerçekleşmediği ortadadır. İdarede etkinliğin sağlanması da Başbakanın gö
revleri arasındadır; ama, Sayın Başbakanın vermiş olduğu bazı demeçler ve kullanmış olduğu bazı 
sözler, bu konuda da idarede etkinliğin olmadığını, bu görevini de gerçekleştiremediğini göster
mektedir. Sayın Başbakan, bürokrasideki tıkanmadan söz etmektedir, düzenin kokuşmuşluğundan 
söz etmektedir; ama, bu konuda kendisinin görevli ve sorumlu olduğunu unutmaktadır. 

Yine aynı şekilde, Sayın Başbakanın görevleri arasında, mevzuatın Anayasaya uygunluğunun 
sağlanması meselesi vardır; ama, mevzuatın Anayasaya uygunluğunun sağlanması bir yana, bu İk
tidarca, bu Kabinece Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilen pek çok kanun tasansının, Mec
listen çıkıp yasalaştıktan sonra, Anayasa Mahkemesi tarafından nasıl iptal edildiğini hepimiz bili
yoruz. Yetki kanunlan, Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir; hatta, en son iptal edilen kanunlar 
arasında, hepimizin bildiği Seçim Kanunu vardır. Sayın Başbakanın, seçmenlerin seçme hakkını 
elinden alan bir ifadeyi net ve açık bir şekilde bünyesinde taşıyan bir kanunla seçime gitme çabası 
içerisinde bulunması, mevzuatın Anayasaya uygunluğunu sağlama görevini ne derece başanyla ye
rine getirdiğini... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
SALÎH KAPUSUZ (Kayseri)- Seçimden de kaçıyor başkan. 
BAŞKAN- Sayın Şener, size iki dakika süre veriyorum; lütfen, toparlar mısınız. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla)- Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Evet, Anayasaya aykınlığı, çok açık, çok net ve çok belirgin olan bir seçim kanunuyla seçime 

gitme çabası içerisinde bulunan bir Başbakanın, mevzuatın Anayasaya uygunluğunu nasıl sağlaya
cağını hepimiz merak ediyoruz. 

Dolayısıyla, sürem de dolmuş olduğu için, bütün bu görevleri, bu Sayın Başbakanın nasıl ye
rine getirdiğini, tek tek, bütün boyutlanyla irdelemeye gerek yok; ama, görünen odur ki, Anayasa
da ve ilgili kanunda zikredilen görevler, hiçbir zaman yerine getirilememiştir. Şimdi ortada, Sayın 
Başbakan tarafından yerine getirilemeyen görevlerin yer aldığı bir Anayasa ve ilgili kanun vardır. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)-Bravo!.. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla)- Umudumuz ve dileğimiz, üzerine düşen görevleri yerine 

getirebilecek, getirme dirayeti, gücü ve iktidarı olacak bir başbakanın iktidarda olacağı günleri sağ
lamaktır. Bunun kısa zamanda gerçekleşeceğine duyduğum inanç içerisinde, hepinize saygılar su
nuyorum. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN- Sayın Şener, teşekkür ediyorum. 
Sayın Bakan, söz talebiniz mi var efendim? 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa)- Evet. 

BAŞKAN- Hükümet adına, Devlet Bakanı Sayın Cevheri; buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa)- Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Başbakanlık bütçesi üzerinde, gruplar adına yapılmış olan değerli konuşmaları ve onların içe
riğindeki, (muhtevasmdaki) eleştirileri, Hükümet adına cevaplamak için huzurunuzdayım. Bunları 
-katıldıklarımızla ve katılmadıklarımızla birlikte hepsini- değerli birer eleştiri olarak kabul etmek 
suretiyle, konuşmacılara teşekkürlerimi arz etmek istiyorum. 

Başbakanlık bütçeleri, Başbakanın, Hükümetin başkanı, başı bulunması itibariyle, genelde da
ima Hükümetin genel politikasına kayması ve genel politikasının ve -değerli sözcülerin de burada 
ifade ettikleri gibi- genel bütçenin dün yapılmış olan eleştirilerinin ve görüşmelerinin âdeta bir de
vamı niteliğinde olması tabiîdir; bunun yadırganacak bir tarafı da yoktur; arz ettiğim gibi, Başba
kan, Hükümetin başıdır. 

Burada teknik düzeyde yapılan gayet değerli görüşmeler oldu; özellikle, Sayın Altınkaya'nın 
bahsettiği Atatürk Barajı meselesine varıncaya kadar... Keşke o tenkidi kendisi yapmayıp da, de
ğerli arkadaşı Sayın Köymen'e bırakmış olsaydı. Kendisinin yaptığı değerli tenkitleri de ayrıca te
şekkürle karşılamak istiyorum; çünkü, biraz sonra, zamanın verdiği imkân içerisinde, o konuda da 
bazı şeyleri açıklama, bazı yanılgıları ve yanıltılmış olmaları da düzeltme imkânını bana verdiler. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'nin bugün içerisinde yaşadığı ekonomik ve si
yasî durumu -teröründen ekonomisine kadar- sadece üç yıllık bir dönem içerisinde sınırlamak, ha
disenin başlangıcını üç yıl öncesinden tutmak, öyle sanıyorum ki, isabetli bir şey olmayacaktır; şu 
bakımdan: Bazı olaylar vardır ki, yaptığınız veyahut yapılmış olan herhangi bir şey, tesirlerini, bir 
değil, birkaç ay, hatta çok uzun yıllar sürdürür. Bunu, kesinlikle bir mazeret olarak söylemiyorum; 
ama, Bütçe Komisyonununda da bu meseleyi uzun uzun konuştuk ve tartıştık. Bazı şeyleri bilmek, 
bazı şeylerin nereden geldiğini ve bugünkü olayların kaynağında yatan sebepleri de düşünmek ve 
bulmak lazım. 

Bir gerçektir ki, Türkiye, 1980'li yıllar içerisinde, millî gelir seviyesi 1 200 dolarlarda olan bir 
ülke iken, bir ithalat ve bir tüketim cenneti olarak yaşatılmıştır. Türkiye, kendi hayatının, kendi im
kânlarının, kendi gücünün çok üzerinde bir hayata alıştırılmış, bir tüketim cenneti haline getiril
miş... 

EYÜP AŞIK (Trabzon)-Evvel Allah... 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla)- Müsade ederseniz ben konuşaca

ğım. 
... ve Türkiye'de öncelikler kaybedilmiştir. Daha dün, burada yapılmış olan tartışmalar içeri

sinde, Sayın Mesut Yılmaz'ın konuşmasından sonra, Sayın Başbakanın, cevap verirken söylediği 
bir şey vardı: " 10 ilâ 11 milyar doları, bu ülke, otoyollara sarf etmiştir." 

Gidin, bakın o otoyollara -Bütçe Komisyonunda da söyledik- şurada bir Kepekli-Çayyolu var
yantı vardır; 120 milyon dolara mal oldu. Başbakanın dışarıda bulunduğu bir sırada kendisine ve
kâlet ederken, açılışında ben de bulundum. Bizden önce yapılmış, ihale edilmiş, bağlanmış bir iş
ti. 120 milyon dolar, kaç trilyon yapar?.. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)- Sayın Bakan, o ihalelerin verilmesinde amaç neydi?.. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla)- Gidin bakın; eğer, o 20 kilometre
lik güzergâhta, 10 araba görürseniz, ben burada bekliyorum. 
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EYÜP AŞIK (Trabzon)- Otoyollara karşı olduğunuzu biliyoruz Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla?- Öncelikler bu şekilde kaybedilmiş, 
prestij yatırımlarına dönülmüş... 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)- O ihaleler başka gaye için mi verildi Sayın Bakan?.. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla)- Acele etmeyin. Biraz sonra Sayin 
Dumankaya bunların hepsinin cevabını verir. Onun için rahat olun. Ona aktarın; o, biraz sonra ce
vabını verir. 

Türkiye, böyle yaşamış ve böyle yaşatılmış. Ben, geçenlerde, değerli arkadaşımız, Sayın Ho
camız Ekrem Beyle birlikte katıldığımız bir Odalar Birliği toplantısında da söyledim; iddia ediyo
rum: Petrol Ofisinin, şu otoyolların üzerinde ihaleye çıkardığı 24 benzin istasyonunundan bir ta
nesine bile talipli çıkmadı. Sebebi: çünkü, gelip geçen araba yok. Burada, sözcülerden birisi o gün 
söyledi veya bütçede söyledi; Sayın Süleyman Hatinoğlu söyledi. 

EYÜP AŞIK (Trabzon)-Son toplantıda söyledi. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ(Devamla)- "Gidin bakın, o otoyollarda trafik 

kazaları ne kadar azalmış" dedi. Gayet tabiî, geçen olmazsa kaza da olmaz dedik kendisine. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)- Başka gaye için mi ihaleye verildi Sayın Bakan? 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, Anavatan 
Partisinin, Anamuhalefet Partimizin Sayın Lideri, dün burada her şeyi söyledi; ancak, söylediği 
yanlışların doğrularının ne olduğunu söylemedi. Eğer doğrularının ne olduğunu söylediyse, şu doğ
ruyu söyledi deyin, biraz sonra Halit Dumankaya arkadaşımız gelsin, burada söylesin; bu 
bir.(ANAP sıralarından gürültüler) 

İkincisi: Neyi, nasıl yapacağını söylemedi. 

EYÜP AŞIK (Trabzon)- Söyleyecek, biraz bekleyin. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla)-Sayın Altınkaya, bir şeyler söyle

meye kalktı; umutlandık; sadece, Bolu'da hazırlanan bir kitabı gösterdi ve bıraktı. 
Dikkatle dinlediğim konuşmasının başında ve umutla beklediğim konuşmasının sonunda, bek

lerdim ki, Bolu'da hazırlanan-Pandorra'nın kutusu gibi- milletin mucize beklediği o paketin içeri
sinden, bu kürsüde dile getirilen, yanmış, yıkılmış, batmış olan Türkiye'nin nasıl kurtarılacağına ait 
bir satırı burada söylesin. Eğer Sayın Yılmaz söylediyse -zabıtlar buradadır- çıkaralım bakalım. 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun)- Acele etmeyin Sayın Bakan, on gün kaldı. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla)-Bırakın şimdi onları. 

Siz uyanır uyanmaz, Partinizin dördüncü parti olduğunu burada söylediniz; oraya geleceğiz 
daha... 

İSMAÎL SANCAK (İstanbul)- Sanki seçimden Anavatan kaçıyor!.. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, burada dün 

yapılmış olan ve bütçenin tümü üzerindeki müzakereler içerisinde kalması gereken konularla hu
zurunuzu işgal etmek istemiyorum. 

Dünya ekonomisi büyürken -SHP Sözcüsü Sayın Sabri Yavuz'un söylediği gibi- Türkiye'deki 
küçülme, aslında 1980'li yıllarda yürütülmüş olan ve gerçeğin üzerine oturmayan ekonomi politi
kasında, gerçeğin üzerine geldi oturdu. 

EYÜP AŞIK (Trabzon)- Allah'tan korkun! Yüzde 5 küçülme... 
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DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla)- Kabul edersiniz, kabul etmezsiniz, 

o, sizin bileceğiniz bir şey. 

EYÜP AŞIK (Trabzon)- Konuşmasanız daha iyi... 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla)- Senelerce Türkiye'yi, gücünün 
üzerinde yaşattınız; senelerce Türkiye'yi, hayal âleminde tuttunuz ve Türkiye, gerçeklerin üzerine 
geldi oturdu. 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun)- Yanlışlıklan hep bize bağlıyorsunuz. Üç yılda ne yaptınız; onu 
anlatın bize. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla)-Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; Sayın Sabri Yavuz arkadaşımızın beyanları içerisindeki özelleştirmeye de bir ölçüde değin
mek istiyorum. 

Özelleştirmenin kapatma olmadığını; özelleştirmenin, orada çalışan insanların bir kerede ka
pının önüne konulması şeklinde kesinlikle anlaşılmaması gerektiğini, burada defaatle ifade etmeye 
çalıştık. > 

Bugün, kurulmuş olan Özelleştirme Üst Kurulunun ilk yapacağı iş, Et-Balık Kurumunun, ça
lışan 4 bin işçisine (4 bin çalışanına) devri olacaktır. Bununla, ilgili olarak, aşağı yukarı bir ay, boş 
bırakılan bu sıraların karşısında, bu Mecliste yaptığımız tartışmalarda, daima şu söylendi; "Çalışan 
bu insanlar kapının önüne konulacaktır". Bunun öyle olmadığını, geliştireceğimiz bu modelin, ica
bında Karabük için de, icabında Zonguldak için de uygulanacak bir model olduğunu söyledik. İn
şallah, hep beraber göreceğiz. 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun)- Yaparsanız, takdir ederiz sizi. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla)- Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; yine burada, Sosyaldemokrat Halkçı Partinin Değerli Sözcüsünün söylediği, "İslamiyet din te
rörünü kaldırmaz..." Kesinlikle, İslamiyette terör de yoktur. (RP sıralanndan alkışlar) İslamiyet, din 
terörünü götürmediği gibi; İslamiyet, hoşgörü dinidir. İslamiyet, herkesi kucaklayan, kendi dinin
den olmayan insanlara da kucak açan bir yüce inanç sistemidir. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Öğrensinler Sayın Bakan... Çok doğru Sayın Bakan... 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla)- Bunu, burada, değişik vesilelerle 

birçok defa söyledik. Onun için, İslamiyeti, ne bir terör vasıtası ne de bir siyaset vasıtası olarak kul
lanmamak lazımdır. İslamiyet, bir inanç, bir düşünce sistemi olarak, ona inananlan, İslamiyetin de
yimiyle, onunla müşerref olanları, onunla şereflenmiş olanları Yüce Yaratıcılarına bağlayan bir 
inanç sisteminden başka bir şey değildir. Onu yanlış anlamak, onu başka türlü anlamak ve onun tar
tışmasını yapmak, ülkeye hiçbir şey kazandırmaz değerli arkadaşlanm. 

Burada, katılımcı demokrasi üzerinde dile getirilmiş olan değerli görüşlere katılmamak müm
kün değildir. Zaten çağımız, bugün, artık, çoğulcu demokrasiyi geride bırakmış ve çoğulcu demok
rasinin statik yapısı, bugünkü çağın süratini ve çağın gelişimini karşılamaktan çok uzak kalmıştır. 
Onun için, her hareketiyle, demokratik kuruluşlarıyla, hatta fert olarak, her gün, devlet ve toplum 
hayatının içerisinde yaşanan katılımcı bir demokrasi... Demin Anayasa Mahkemesi bütçesi üzerin
de söylediğim gibi, mutlaka, devletimizin hukuk sistemi içerisinde, eğer bunun noksanları, ihtiyaç
ları ve gerekleri varsa, yerine getirilmelidir. 

Sayın Altınkaya, devlet bakanlıkları ihdasını gereksiz sayamadığını; bunların, personel ihtiya
cının Başbakanlıkça karşılanmasının, bugün fiilî bir durum olmaktan çıkarılıp, bunun, gerekirse, 
yasal düzenlemelerle yerine getirilmesini ifade ettiler ki, gayet yerindedir ve bu değerli görüşün
den dolayı da değerli arkadaşımıza teşekkür etmek isterim. • 
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Muhterem arkadaşlarım, burada Sayın Altınkaya'nın, Atatürk Barajıyla ilgili beyanlarına ce

vap vermek ihtiyacında ve hatta zaruretindeyim; şöyle ki: Atatürk Barajı konusu üzerinde bir mik
tar durmak lazım. Yalnız, şunu hemen söyleyeyim ki: Dün Sayın Yılmaz'a burada büyük bir hata 
yaptırıldı. 9 Kasım 1994 günü, yani Urfa Tünellerinin açılışındaki törende çekilmiş olan o video 
kasetlerini yarın buraya getireceğim ve basına vereceğim, hep beraber seyredeceğiz. Orada bir su
yun, bir havuza akıtıldığı şeklinde, bir Sayın Genel Başkanı, gülünç demek istemiyorum, ama, sı
kıntılı bir duruma düşüren bilgiyi kim vermişse, Sayın Genel Başkanın, o kasetleri seyrettiği za
man, kendisine o bilgiyi verenlerden hesap soracağından eminim. 

EYÜP AŞIK (Trabzon)-By-pass borusuyla... 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla)- Göreceğiz... By-passı da, yarın 

hepsini göreceksiniz. Ben, herkesi, hepinizi davet ediyorum, beraber seyredelim... Beraber seyre
delim... (DYP sıralarından alkışlar) 

EYÜP AŞIK (Trabzon)- Beraber basın toplantısı da yapalım. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla)- Oradan Sakarya Nehri kadar su 
akıyor. 

EYÜP AŞIK (Trabzon)- By-pass borusuyla getirdiniz. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla)- Bakın, burada benim söylemek is

temediğim şeyleri, buramda tutmak istediğim şeyleri şimdi bir bir söyleyeceğim size. Bakın, din
leyin... 

EYÜP AŞIK (Trabzon)- Saklamayın, söyleyin. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla)- 1983 senesinin 4 Kasımında, Ev-

ren'le birbirinizin elinden, Atatürk Barajının temel atmasını kaptınız. 1983 Kasımında iktidara gel
diniz -arkadaşınız söyledi- 1986 yılına kadar niye beklediniz? 

SABRİ ÖZTÜRK (İstanbul)- Neyi beklemişiz?.. 
EYÜP AŞIK (Trabzon)-Onu biz dört yılda bitirdik. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla)- Neyi beklediniz?.. Kaç trilyon 

koydunuz üstüne biliyor musun? (DYP sıralarından alkışlar) Ben söylemiyorum; arkadaşın söyle
di, "1986'da başladı" dedi. 1983 yılında temeli atıldı. Evren, size bırakmamak için, ayrılmadan te
melini attı; bıraktınız... 

EYÜP AŞIK (Trabzon)-Biz başladık, biz bitirdik. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla)- Hadi canım, sende... Neyi başla

dın, neyi bitirdin?.. Dinleyin bakayım!.. 
EYÜP AŞIK (Trabzon)- Atatürk Barajına biz başladık, biz bitirdik... 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla)- Telaş etme, telaş etme... 
EYÜP AŞIK (Trabzon)- Bir çiviniz yok orada; bir çiviniz yok; ancak, kurdelesini kestiniz. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla)- Vay anam vay!.. Sevsinler seni!.. 

Eğer şimdi susarsan, ben sana anlatacağım. 
EYÜP AŞIK (Trabzon)-Tamam; bir de basın toplantısı yapalım... 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla)- Dinle bakalım şimdi, dinle baka

lım... 
BAŞKAN- Sayın Aşık, rica ediyorum. 
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EYÜP AŞIK (Trabzon)-Devamlı bize laf atarak konuşuyor. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla)- 29 Ekim 1980 günü bunun temeli 
atılacaktı, eğer 12 Eylül olmasa idi, sizi buraya getiren o 12 Eylül olmasa idi. 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun)-Sizi kim getirdi?.. Ayıp oluyor! 
BAŞKAN-Sayın Bakan, rica ediyorum... 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla)- 4 Kasım 1983*te temeli atıldı. Si
zin, Sayın Bayındırlık Bakanı arkadaşınız diyor ki "1986'da başladık" 1983'ten 1986'ya kadar ne 
yaptınız?.. 

SABRİ ÖZTÜRK (İstanbul)- Bu konuya girmeyin Sayın Bakan, sınıfta kalırsınız. 
EKREM PAKDEMÎRLİ(Manisa)- Para nefedc?.. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla)- Dahası var; bir dakika dinleyin; 

Sayın Pakdemirli, 20 Temmuz 1980'de, Devlet Su İşlerinin tören salonunda, 3 milyar dolarlık 
kredi sözleşmesi imzalandı mı imzalanmadı mı? İmzalanmadı deyin!.. 

EKREM PAKDEMlRLİ (Manisa)-İmzalanmadı tabiî. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla)- İmzalandı. Ondan sonra 1981 se
nesinde... 

EKREM PAKDEMlRLİ (Manisa)-1984 Şubatında imzalandı. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla)- ...dönemin Maliye Bakanının -
Anavatan Partili Maliye Bakanının- basında "bu, 3 milyar dolar değildir, 1 milyar 600 milyon do
lardır; onu da alırsak, nasıl ödeyeceğiz" diye beyanı var. Onun üzerine, dönemin Enerji Bakanına 
-Sayın Kıratlıoğlu buradaysa- cevap verdirdik biz. Hiç çarpıtmayın; söylemek istediğim her şeyi, 
hatta, söylemek istemediğimi de söyliyeceğim... 

EYÜP AŞIK (Trabzon)- Televizyonda açık oturuma var mısın? 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla)- Açık oturuma da varız, hepsine de 

varız. Açığına kapalısına gerek yok, ben söylüyorum şimdi size. Bundan daha açık oturum olamaz. 

EYÜP AŞIK (Trabzon)- Gerek var, gerek var... Siz konuşun, biz dinleyelim, öyle mi?.. Açı
koturuma gelin, tartışalım. 

SABRİ ÖZTÜRK (İstanbul)-70 sente muhtaç bir ülke bıraktınız. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, 20 Nisan 

1980 günü Devlet Su İşleri tören salonunda imzalanan kredi sözleşmesi miktarı 3 milyar dolar; 1 
milyar dolar inşaat için, 1 milyar ,dolar elektrik ve mekanik aksamı için, 1 milyar dolar da iletişim 
hatları için. Ondan sonra, dönemin Maliye Bakanı "bu krediyi alırsak, nasıl öderiz" dedi. Nasıl öde
riz dediği kredi, 20 sene vadeli, 7 sene ödemesiz ve yüzde 5 faizliydi. Banker Kastelli'nin ayda yüz
de 10, yani senede yüzde 120 faiz verdiği bir dönemde, yüzde 5 faizli krediye "faizi" çok dediniz, 
kullanmadınız... 

EYÜP AŞIK (Trabzon)- Sayın Bakan, sen ne yapacaksın; biz parayı bulduk, yaptık. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla)- ...ve ondan sonra, 1 milyar dolar 

karşılığı İsviçre Frangını bulmak için, gittiniz, Avrupa'da dolaştınız. 

EYÜP AŞIK (Trabzon)-Bulduk, yaptık.. 
SABRİ ÖZTÜRK (İstanbul)-Siz, 1 milyon doları bile bulamıyorsunuz. 
H.FECRİ ALPASLAN (Ağrı)- Sayın Bakan, niye sertleştiriyorsunuz? 
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BAŞKAN- Sayın Bakan, gecenin bu saatinde... Rica ediyorum... 
Sayın milletvekilleri, rica ediyorum, gecenin bu saatinde şu programımızı bitirelim. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla)- Tabiî, buldunuz yaptınız; yaptığı
nız bu!.. 

Değerli arkadaşlarım, Şanlıurfa tünelinin açılışına, o gün, hepinizi davet ettik. Orada, sizin, 
Sayın Genel Başkanınızı yanılttığınız gibi, öyle, bir borudan bir havuza su akmıyor. 

EYÜP AŞIK (Trabzon)- By-pass borusuyla Sayın Bakan... Ben gittim gördüm. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla)- Yarın video kasetlerini getirece
ğim, basın bürosuna gidin seyredin. O zaman -kim verdiyse Sayın Genel Başkana o bilgiyi- o bil
giyi verdiğiniz için öyle zannediyorum ki, mahcup olursunuz. 

EYÜP AŞIK (Trabzon)- Sayın Bakan, açıkoturuma var mısınız? 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla)- Getireceğim yarın, hep beraber 

seyredeceğiz; bütün Meclisi davet ediyorum; eğer, bu söylediklerinizi, yarın söyleyebilirseniz, ben, 
bir daha bu kürsüye çıkmam. 

SABRİ ÖZTÜRK (İstanbul)- Sayın Bakan, mahcup olursunuz. 
EYÜP AŞIK (Trabzon)- By-pass borusu değilse, ben milletvekilliğini bırakacağım; sen de bı

rakacak mısın? 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla)- By-pass borusu değil. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı yapmış sayın arkadaşım "bu suyu nisan ayında akıtsaydınız" 

diyor. Beyler, nisan ayında akıttığınız zaman, nisan ayında pamuk ekilecek... 
EYÜP AŞIK (Trabzon)- O zaman çiftçiye yarar... 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla)- Sayın Başkan... 

~~ BAŞKAN- Sayın Aşık, şu açıkoturum konusunu sonra aranızda halledin, rica ediyorum. 
YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - Sayın Başkan, üç yıldır ne iş yapıyorlar; onu söylesin. 
BAŞKAN- Sayın Köymen, rica ediyorum... Lütfen... 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla)- Sayın Başkan, değerli arkadaşla

rım; nisan ayında akıttığınız zaman, sayın arkadaşımızın bilmediği... 
Bırakın canım; ne elinizi kolunuzu sallıyorsunuz, dinleyecekseniz dinleyin, dinlemeyecekse-

niz... 
BAŞKAN- Sayın Bakan, rica ediyorum... 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla)- Dinle bir bakalım... 
Nisanda su bırakıldığı zaman, o tarlalara arpa ekilmiş olur; biz bunu sonbaharda bıraktık ki, 

adam görsün de eksin diye. 
SABRİ ÖZTÜRK (İstanbul)- Üç yıldır kaç para harcadımz? 
EYÜP AŞIK (Trabzon)- Su akıyor mu şimdi? 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla)- Gelemediniz, görmeye tahammül 

edemediniz, sevinemediniz; sevinmeliydiniz, gelmeliydiniz. Bu bizim değil; biz yaptık demedik; 
bunu, siz de yapmadınız; bunu Türk Milleti yaptı ve tarihe bir onur abidesi olarak dikti. (DYP sı
ralarından "Bravo" sesleri, alkışlar; ANAP sıralarından gürültüler) 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun)- Başbakan Sayın Tansu Çiller'i mi görmeye gidecektik, Sayın 
Karayalçın'ı mı görmeye gidecektik!.. 
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BAŞKAN- Sayın Köymen... Sayın Köymen... 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla)- Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; bu değerli arkadaşlarımızın ısrarlı davetine rağmen; ilgili bakan arkadaşımızın, Sayın Genel 
Başkanı iki defa telefonla armasına rağmen, telefona çıkmayarak, gelip görmediler, görmek iste
mediler. Eserinizse, gelip göreydiniz, sevineydiniz. 

SABRİ ÖZTÜRK (İstanbul)-Biz yaptık onu; biliyoruz. 
YAVUZ KÖYMEN (Giresun)- Biz orayı gördük, on kere gördük. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla)- Sanatkârlar geldi; Kibariye'den 
Coşkun Sabah'a kadar hepsi geldi ve orada, halkla birlikte düğün yaptılar; sizin yapamadığınız, si
zin görmeye tahammül edemediğiniz düğünü yaptılar değerli arkadaşlarım.(ANAP sıralarından gü
rültüler) 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun)- GAP'ın gün cenaze törenini hazırladınız. 
BAŞKAN-Sayın Bakan... 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla)- Hiç olmazsa, o sanatçıların duydu
ğu heyecanı, gelip duymalıydınız. 

BAŞKAN- Sayın Bakan, konuşmaları cevaplandırır mısınız efendim... Lütfen... Süreniz bit
mek üzere. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla)- Süre bitmek üzereyse, toparlaya
yım. 

BAŞKAN- Lütfen... Sayın Bakan, başka grupların konuşmaları da var... 
ALİ KEMAL BAŞARAN (Trabzon)- Sayın Başkan, Sayın Bakan, kürsüde havayı sertleştiren 

birkaç bakandan birisi; böyle olmamalı. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla)- Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; Sayın Abdüllatif Şener'in, Sayın Erbakan'ın söylediklerinin -haklı olarak; yani, eleştirerek söy
lemiyorum- aşağı yukarı bir tekrarı mahiyetinde beyanları oldu. 

Bu bütçenin bir borç bütçesi olduğunu ve Türkiye'nin bir borç batağına saplanmış veya sapla
tılmış olduğunu, biz bugün söylüyor değiliz. Bizim devraldığımız Türkiye'de, herkes bu borcu söy
lüyor da, bu borçları ödeyelim mi ödemeyelim mi; onu kimse söylemiyor. Bu borcun nasıl olduğu
nu, bunlardan sormanız lazım. 

, SABRİ ÖZTÜRK (İstanbul)- Siz, borçları azalttınız mı artırdınız mı; onu söyleyin* 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun)-Kaç trilyonla devraldınız? 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla^ Değerli arkadaşlarım, Sayın Ab

düllatif Şener, Millî İstihbarat Teşkilatı bütçesindeki artışın, MOSSAD ile yapılan görüşmelere 
bağlanmaması, bağlı olmaması temennisinde bulundular. 

Değerli arkadaşlarım, bu kürsüde, çoğu zaman, Batı kulübü, Amerikan taklitçiliğiyle itham 
edildik. Sonunda, bizi, bu kürsüde, Amerikan taklitçiliğiyle itham eden Sayın Genel Başkan, daha 
evvelsi gün Amerika'dan geldi!.. Onun için, bu MOSSAD lafını fazla etmeyin. Hoca bir gün eğer 
oraya da giderse, sonra bunları söylediğiniz için sıkıntıya girersiniz!..(RP sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya)- Amerika'ya gitmek değil, taklitçilik ayıp Sayın Bakan. 
BAŞKAN-Sayın Bakan, toparlar mısınız efendim. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla)- Toparlıyorum efendim. 
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Sayin Başkan, değerli arkadaşlarım; izin verirseniz, Yavuz Köymen arkadaşımızın beyanına 

cevap vererek sözlerimi toparlamak istiyorum. 

BAŞKAN- Sayın Bakan, o Grup bitmişti galiba. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla)-Yani, ben istiyordum ki, Sayın 
Cengiz Altınkaya, o güzel konuşmalarının sonunda, bana göre, yaptığı bu hatayı yapmayıp, onu da 
Sayın Yavuz Köymen'e devretmiş olsaydı, iyiydi; çünkü, Yavuz Köymen, "27 Martta uyuttunuz 
milleti; 4 Aralıkta uyandı" dedi. 4 Aralıkta uyandı; ne oldu; 4 üncü oldunuz.(ANAP sıralarından 
gürültüler) 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun)- Kaçtınız bu milletten. Kaçtığınızı millet de biliyor. 
EYÜP AŞIK (Trabzon)-Kaçtınız... 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla)- Demek ki, milletin uyanması la

zımmış. Uyuduğu zaman, 2 nci oldunuz; uyandı, 4 üncü oldunuz; mesele bundan ibaret. 
YAVUZ KÖYMEN (Giresun)- Sayın Bakan, 4 Aralıktaki seçim ne oldu? Neyi anlatıyorsu

nuz? i 

ALİ KEMAL BAŞARAN (Trabzon)- Fatih'teki seçimde ne oldu Sayın Bakan, onu da söyler 
misiniz? 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla)- Ben söylemedim; Sayın Yavuz 
Köymen söyledi. 

Sayın Başkan, kıymetli izinlerinizi, müsamahanızı bu şekilde kullanmak zorunda kaldığım 
için üzgünüm. 

Ben, burada, Rahmetli Turgut Özal'ın yaptığı bir Urfa ziyaretinde tünele bile gitmemiş oldu
ğunu söylemek istemiyordum; ama, beni söylemek zorunda bıraktınız. Katiyen, hatırasına hürmet
sizlik değil... 

SABRİ ÖZTÜRK (İstanbul)- Ediyorsunuz Sayın Bakan... 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla)- Nur içerisinde yatmış olduğunu 

tekrarlayarak şunu da bir kere hatırlatırım: 1984 senesinde Başbakan olarak yaptığı ziyaretle ilgi
li gezi programı, her şey, devletin arşivlerinde -hem vilayette hem burada- vardır; bakın bakayım, 
bugün bu kadar sahip çıktığınız eseri, acaba gidip yerinde görmüş müdür? 

Saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Sayın Bakan, teşekkür ederim. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa)- Sayın Başkan... 
BAŞKAN- Buyurun efendim. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa)- Sayın Başkan, zabıtlara doğru geçmesi bakımından şunu 

ifade ediyorum: Son olarak tünelin iki taraftan delinmesinde delme makinesinin direksiyonunda 
ben vardım, delme makinesinin üzerinde de Sayın Özal vardı. Bu husus zapta doğru geçsin. 

BAŞKAN- Teşekkür ediyorum efendim. 
Değerli milletvekilleri,söz sırası, Başbakanlık bütçesinin lehinde kişisel söz talebinde bulunan 

Sayın Yaşar Erbaz'da. 
Buyurun Sayın Erbaz. 

YAŞAR ERBAZ (Yozgat)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; benden önce konuşan Sayın 
Bakanın, hepinizin uykusunu açmış olmasından herhalde en çok istifade edecek olan en şanslı mil
letvekili benim. 
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ABDULLAH KINALI (Hatay)- Kimsenin uyuduğu yok!.. Kim uyuyor ki!.. ' 

YAŞAR ERBAZ (Devamla)- Başbakanlık bütçesi hakkında Milliyetçi Hareket Partisinin gö
rüşlerini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi, Partim ve şahsım 
adına saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, kuruluşundan bugüne kadar bütün hükümetler, ellerindeki imkânlar nis
petinde bütçeler hazırlamışlardır. Hepinizin bildiği gibi bütçeler, devletin bir yıl içerisindeki gelir 
ve giderlerinin tahmin değerleriyle, bu değerlere ulaşmak için vergi toplama, toplanan bu vergile
ri harcama izni verilmiş olan ve mevcut hükümetlerin izledikleri politika yönünde hazırlanan bel
gelerdir. 

3056 sayılı Yasayla düzenlenen Başbakanlık teşkilatının kuruluş amacının; bakanlıklar arasın
da işbirliğini gerçekleştirerek, hükümetin genel siyasetini yürütmek olduğu, devlet teşkilatının dü
zenli bir şekilde çalışmasını sağlamak olduğu hepinizce malumdur. Başbakanlık, icranın en üst ma
kamıdır. Bu nedenle Başbakanlık bütçesini, hükümetin bütün icraatlarından sorumlu bir kuruluşun 
bütçesi olarak mütalaa etmek gerekir. Ancak vaktin darlığı, Hükümetin bütün icraatları hakkında 
görüşlerimizi açıklama imkânım vermemektedir; bu sebeple, ülkemizin bugün karşı karşıya bulun
duğu en önemli iki sıkıntısı -ki, bunlardan birincisi hayat pahalılığı, diğeriyse, bölücü terör olayla^ 
rı- üzerinde kısaca durmak istiyorum. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)-Son zamlardan da bahsedin. 

YAŞAR ERBAZ (Devamla)- Hayat pahalılığının çözümü, kısa vadede, oldukça zordur. Hü
kümetlerin, bu sorunu çözmek için, kısa, orta ve uzun vadeli iktisadî politikaları oluşturması ve 
ekonomik istikrarı sağlaması gereklidir. Kamu açıklarının asgarî seviyeye indirilmesi şarttır. Özel
leştirme, çalışan personele zarar vermeyerek, onların özlük haklarına dokunmadan, süratle yapıl
malıdır. 198 trilyon lira açık veren bütçe için, yeni yatırımların hayata geçirilmesi de, maalesef, 
mümkün değildir. 

Kamu harcamaları, ülkemizin altyapı ihtiyaçlarını karşılamak üzere, öncelikle, eğitim, sağlık, 
savunma olmak kaydıyla düzenlenmelidir. Vergi alanındaki çalışmalar tüm ekonomik faaliyetleri 
kapsamalı, vergi tabanı genişletilmeli, herkes ödeme gücüne göre vergilendirilmen, vergi gelirleri, 
gelişmiş ülke seviyelerine yükseltilmeli ve devletin esas gelirlerinin vergi kaynakları olduğu unu
tulmamalıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemiz insanları hemen her kesimde, 5 Nisan ekono
mik istikrar tedbirleri dolayısıyla, çok ciddî sıkıntılar içerisindedir; özellikle, dar gelirli esnaf ve 
köylüler ile bordro mahkûmu işçi, memur ve emekliler hayat pahalılığı altında ezilmişlerdir. An
cak, bu bütçe rakamlarıyla, bu kesimlerin hayat şartlarının düzeltilmesi konusunda, onlara nefes al
dırılacak bir imkânın verilmediği de açık bir gerçektir. Dilerim, Hükümet bu konuda, yıl içinde iyi
leştirici bazı önlemleri alır. 

Değerli milletvekilleri, diğer konuya geçmeden, burada, Başbakanlıkla ilgili kuruluşlardan 
olan Atom Enerjisi Kurumunun, spesifik bir konusunu da dile getirmeyi faydalı görmekteyim. 

Dünya milletlerinin nükleer teknolojiyi yaygın şekilde kullandığı bir zamanda, ülkemizde bu 
teknolojiyi kullanabilecek tek merkezin Atom Enerjisi Merkezi olduğu herkesçe bilinmesine rağ
men, Atom Enerjisi Kurumunun kendi teşkilat yasasının Meclisten geçmemesi dolayısıyla, Başba
kanlığın diğer kuruluşlarına verilmiş olan tazminatın bu kuruluşa verilmemesi, burada çalışanların 
fevkalade büyük üzüntüsüne sebep olmuştur. Bunun düzeltilmesini Yüce Meclisten bekliyorum. 

Ayrıca, Başbakanlık taşra teşkilatı ile merkez teşkilatı arasında, ödenekler konusunda ciddî 
farklılıklar vardır. Bu sebeple, bunun da düzeltilmesi gerekmektedir. Başbakanlığa bağlı bir kuru-
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luşun merkez teşkilatı ile bölge müdürlüğünde çalışanların farklı ücretler alması, aynı kuruluşta ça
lışan bu insanlar arasında ciddî bir haksızlığa sebep olmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizin bir bölgesinde, bölücü bir örgütün akıttığı 
kanlar, yıllardır dinmek bilmiyor. Hükümetler, Türkiye Cumhuriyetinin üniter bir devlet yapısına 
sahip olduğunu asla unutmamalıdırlar. Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinde yaşayan insanlar, 
etnik kökenlerine, dinlerine, dillerine ve yaşayış tarzlarına bakılmaksızın, hepsi birinci sınıf vatan
daş olarak kabul edilmişlerdir ve gerçek budur. 

Ülkemizi kuranlar arasında, bütün Anadolu'dan insanlar vardır. Eğer, istenseydi o dönemde, 
bu vatana "Türkiye" üzerinde yaşayan insanlara da "Türk Halkı" denmezdi. Türk, bir kültür ve kim
lik adıdır. Kendini kederde, kıvançta ve tasada bir ve beraber hisseden insanların, ortak adıdır. Hal 
böyle iken, misakımillî sınırlan içinde değişiklik yapmak isteyenler, doğuda kukla bir Kürt devle
ti isteyenler, maalesef, ihanet içerisindedirler. Bölücü örgüt PKK'nın ilk hedefinin federasyon, da
ha sonra da bağımsızlık kazanma isteği olduğunu artık bütün millet bilmektedir; ancak, bir sayın 
parti liderinin ve Hükümette görevli değerli Başbakan Yardımcısının "federasyon tartışılmalıdır" 
sözünü, çok büyük bir talihsizlik olarak karşıladığımızı da burada belirtmek isterim. Kimin adına, 
kinlinle bu görüş tartışılacaktır? Bu, Türkiye'de hangi ihtiyaçtan kaynaklanmıştır? 

Değerli milletvekilleri, dünyanın hiçbir yerinde, bir terör örgütünün* devlete karşı muvaffak 
olduğu görülmemiştir. Köklü bir devlet anlayışına sahip büyük Türkiye Cumhuriyeti de, ülkesi ve 
milletiyle, bu terör örgütünün kökünü kazıyacak güce fazlasıyla sahiptir. Teröre harcanan paralar 
ve bunların ülkeye kaybettirdiklerini anlatmak istemiyorum; muhakkak ki, ülke ekonomisine bü
yük zarar verdiği inkâr edilemez; ancak, terör örgütünü yok etmek için yapılan harcamalara karşı 
olduğumuzun da sureti katiyede anlaşılmadığının altını çizmek istiyorum. Bedeli en pahalı olan, bu 
mukaddes toprakların, bölünerek, parçalanarak koparılmasıdır. Bu topraklar üzerinde yaşayan her
kes, hangi mezhep ve hangi meşrepten olursa olsun hepimiz, kan dökerek bu devleti kurduk. Bu se
bepten dolayı da, öyle, kolay kolay, bölünüp parçalanmasına müsaade etmeyiz. Bu konuda, Sayın 
Genel Başkanımızın; "Gerekirse kan dökülür" demesi, kamuoyunda çarpıtılmış, insanlar üzerinde 
yanlış yorumlar çağrıştırılarak "Türkeş, bunu nasıl söyler" şeklinde yaygara koparanlar olmuştur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, şimdi size soruyorum; eğer Türkiye, giderek böyle bir 
mecraya sürüklenmiş, doğu ve güneydoğu, ülkeden koparılacak noktaya getirilmişse, buna mani 
olmak gibi yüce duygu uğruna kan dökülmez de başka ne için dökülür? Zaten şu anda bu bölgede 
fidan gibi erlerimiz, polislerimiz, kamu görevlilerimiz şehit edilerek, kanları dökülmüyor mu? 

Değerli milletvekilleri, bugün dünyada 6 bin civarında farklı dil konuşulmakta, buna karşın sa
dece 184 bağımsız devlet bulunmaktadır. Demek oluyor ki, her bağımsız ülkede yaklaşık 30'u aş
kın farklı dille konuşan insanlar bir arada kardeşçe yaşamaktadır. Ülkemizde de asırlardır bir ara
da yaşadığımız farklı dilleri konuşan kardeşlerimiz vardır; ancak, bunları bizden koparmak isteyen
lere buradan bir kez daha haykırıyorum; bu sınırlar içinde 185 inci devlete asla müsaade edilmez 
ve edilmeyecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bu kanı durdurma noktasında Hükümetin aldığı bir ka
rarla, yıllar önce Milliyetçi-Hareket Partisinin köycülük politikasının temelini oluşturan tarım kent
lerinin bir benzerini "merkez köyler" adı altında bu bölgede hayata geçirmesinden, aynen MHP'nin, 
terörü önlemek için bu bölgede özel eğitilmiş yeni bir güvenlik teşkilatı oluşturulmasına ilişkin tek
lifinin -tam olmasa da- bir benzerini teşkil ederek, teröristleri dağlarda yaşamaya mahkûm etmele
rinden duyduğumuz memnuniyet kadar memnuniyet duymaktayız. 

Bu düşünce ve duygularla, Başbakanlık bütçesinin, ülkemize, devletimize ve milletimize ha
yırlı olmasını diliyor, hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. (MHP ve DYP sırlarından al
kışlar) 
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BAŞKAN-Sayın Erbaz, teşekkür ediyorum. 

Başbakanlık bütçesinin aleyhinde konuşmak üzere, Sayın Halit Dumankaya, buyurun efen
dim. 

Sayın Dumankaya, süreniz 10 dakika. 

Sayın Dumankaya, saat 23.40; gecenin bu saatinde rica ediyorum... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)-Tolerans gösterin. 

BAŞKAN-Hiç, toleransı moleransı... 

HALİT DUMANKAYA (Devamla)-Sayın Başkan, saat başlamış... 
BAŞKAN- Başlamadı efendim. 

HALİT DUMANKAYA (Devamla)- Hayır; başlamış. 
BAŞKAN-Müsaade buyurun, size özel saat vereceğim. Bakın özel bir saat. 

Buyurun. 

HALİT DUMANKAYA (Devamla)- Sayın Başkan, muhterem milletvekileri; hepinizi saygıy
la selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Yine, bir tespit yapmak istiyorum. Tespitim şu: Bakanlar da, Başbakan da burada yok. Başba
kanlık bütçesi görüşülüyor. Bakanların yüzde 80'i ve milletvekilerinin çok büyük bölümü yok. 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur)-Bir de o tarafa bak... Ayıp be!.. 

ERKUT ŞENBAŞ (İzmir)-ANAP nerede?.. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla)- Ama, burada, Başbakanlık bütçesi görüşülürken, biz, na

sıl bir Türkiye devrettik? İşte devrettiğimiz Türkiye. Sayın Mesut Yılmaz, bu kitapla, Türkiye'yi, 
Sayın Demirel'e devretmişti. İşte, bu kitapta, itibarı olan bir Türkiye, kasasında 12,5 milyar dolar 
olan bir Türkiye, içte ve dışta güvenilir olan bir Türkiye devretmiştik. 

Değerli arkadaşlarım, bu kitabın içini okuduğunuzda -zaman olsa- size nasıl bir Türkiye dev
rettiğimizi ve bugün, nasıl bir Türkiye olduğunu göreceksiniz. 

AHMET ŞEREF ERDEM ( Burdur)- Nasıl bir Türkiye devrettiniz? 

HALİT DUMANKAYA (Devamla)- Değerli milletvekilleri, burada, Sayın Bakan, otoyolları 
fuzuli gördü. Size, Allah aşkına diyorum; bir gün, o yollan kapayın, Türkiye'de trafiğin ne hale gel
diğini göreceksiniz. Ama, siyasî bir tercih. 

, EYÜP AŞIK (Trabzon)-Kıskanıyorlar. 

HALİT DUMANKAYA (Devamla)- Bu yollara devam etmeseydiniz; o, sizin tercihiniz ola
caktı. 

Sayın bakanlar, Sayın Başbakan, bu Meclisten kaçıyor; seçimden de kaçıyor. Niçin kaçmasın; 
sanayici berbat bir durumda; çünkü, yüzde 1000 faizle para alacak. Peki, sanayici zor durumda da, 
işçi, memur nasıl durumdadır? O insanlara nasıl gideceksiniz? İşçi, toplusözleşmeden olan alaca
ğını alamıyor. Ya memur -dürüst memur diyorum, hırsızları demiyorum; onları sonra söyleyece
ğim size- 217 bin lirayla nasıl geçinsin? Çünkü, simit 5 bin lira oldu, çay 5 bin lira; ikisi 10 bin li
ra. Günde 3 öğün simit ve çayla idare etse 30 bin lira, ayda 900 bin lira eder. 4 nüfuslu olduğu za
man, 3 milyon 600 bin lira eder... 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)-Son zamlar... 
HALİT DUMANKAYA (Devamla)- Bu işçi, size nasıl oy verecek? Bu memur, size nasıl oy 

verecek? 
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BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Bursa)- Senin vaziyet nasıl?(!) 

HALÎT DUMANKAYA (Devamla)- Peki, bunlar iyi de, çiftçi daha mı iyidir?(!) Köylü daha 
mı iyidir? Çünkü, gübre 10-15 kat arttı. İlaç 21 kat arttı. Peki, bu çiftçi size ne diyecek? Peki, o da
ha iyi de, esnaf ne durumda? Esnaf da dükkânını kapatıyor. O, haraç diye aldığınız vergiler yüzün
den, esnafın yüzü gülmüyor değerli arkadaşlarım. 

BAHATTİN ALAGÖZ (Gaziantep)-TOYOTO nasıl?(!) 
HALİT DUMANKAYA (Devamla)- Terör dediniz; Refah Partili sayın arkadaşım rakam ver

di. Bana, İçişleri Bakanının sözlü ve yazılı soruma dün verdiği cevap; bakınız, bu Hükümet sizin 
döneminizde 12.1.1991'den 20.10.1994'e kadar boşaltılan köy sayısı 2 115 ... 

KORAY AYDIN (Trabzon)-Doğru karar, doğru... 

HALİT DUMANKAYA (Devamla)- Yine, kapalı okul sayısı 5 210 ve yakılan okul sayısı. 
192, ölen vatandaşın sayısı 2 433, şehit olan güvenlik görevlilerinin sayısı 2 295. 

Şimdi, utanmadan da "terör bitti" demek yanlıştır. 

, AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur)- Raporu oku. 

c HALİT DUMANKAYA (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, ben, burada, size, Çilleristandan, 
Bizim Vadi Kooperatifinden, İstanbul Bankasının soyuluşundan, Başbakanın Amerika'daki gayri-
meşru servetinden bahsetmeyeceğim; neden bahsedeceğim biliyor musunuz; bakınız, elimdeki şu 
dosya Başbakanlığa bağlı TURBAN tesisleriyle ilgilidir ve burada, sahte faturalarla devlet dolan
dırılmıştır. 

BAHATTİN ALAGÖZ (Gaziantep)-Onu daha önce söyledin. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla)- İşte, ben burada, size, Sayın Başbakan Yardımcısına bu

nu ihbar ediyorum. Zaten öbürü şeklendir; Başbakan Yardımcısı Sayın Cevheri'dir. 
Yine, ben buradan şunu söylemek istiyorum; elimdeki şu dosyaya göre -bunlar zabıtlara geçi

yor- Başbakanlığa bağlı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü de soyulmuştur. Niçin soyulmuştur bi
liyor musunuz? Başbakanlık Teftiş Kurulunda bunu külleyebilirsiniz; ama, bunun peşini bırakma
yacağız, bunu da bakanlara söylüyorum; bunların üzerine gidin. 

Değerli arkadaşlarım, halk sizden bıkmıştır. Bugün, Özer Çiller nerededir biliyor musunuz? 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun)-Bugün nerede, kiminle? Almanya'da kiminle?.. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla)- Bir büyük gazete patronuyla Almanya'dadır. 
Değerli arkadaşlarım, bugün, Türkiye'yi Tansu Çiller idare etmiyor; Özer Çiller idare ediyor. 

(DYP sıralarından gürültüler, ANAP sıralarından alkışlar) Ben buradan size şunu söylemek istiyo
rum; bürokratları o atıyor. Şimdi, korkum vardır, endişem vardır; endişem, özelleştirmeyle ilgili
dir. Bakınız, şimdi ne olacaktır; aç kurtlar bekliyor, o özelleştirilecek yerleri kapacaklar, bunu bi
lesiniz, o oteller alınacak. Bunu kim pazarlayacak ve kim pazarlıyor biliyor musunuz; Özer Çil
ler pazarlıyor. Balanız, buradan, Sayın Başbakana şunu söylemek istiyorum: "Bunu bakan yap, ba
kan olmadan, eğer bunların üzerine dışarıdan elini koyarsa; işte, Türkiye'de o zaman mafya çök
müş olur" diyorum. 

AHMET SAYIN (Burdur)- Yonca, yonca... 
HALİT DUMANKAYA (Devamla)- Bugün, Türkiye'de, İtalya'daki gibi, mafya çökmüştür; 

buradan, günlerdir bağırıyorum, şu yolsuzlukları, arsızlıkları yerinde tespit ediyorum, filmini çeki
yorum; ama, bakıyorum, adam meydan okuyor. 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak)-Hayali ihracatı anlat. 
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HALİT DUMANKAYA (Devamla)- Değerli arkadaşlanm, şunu belirtmek istiyorum: Resmî 

bankalara bakınız, dışarıdan 2,5 trilyonluk bono alınıyor; Halk Bankası, bundan 2 trilyon ziyan edi
yor. Bunun, bana gelen cevabı da buradadır. Ya Banker Bako... Devletin bankasından bir günde 
kredi alıyor ve bu krediyi geri vermiyor. Bunda, bazı milletvekilleri aracı oluyor. (ANAP sıraların
dan "Göster" sesleri) 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)-İsmini söyle, ismini. 

HALİT DUMANKAYA (Devamla)- Peki, değerli arkadaşlarım, siz burada neyi konuşuyorsu
nuz, nasıl konuşuyorsunuz? Bunları, size söylüyorum, belgelerini getiriyorum; ama, bir çare bul
muyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, şunu özellikle belirtmek istiyorum. Belki laf atıyorsunuz... Bakınız, şu
rada, Leyla Yeniay Köseoğlu Hanım oturuyor; Ozal'ın oraya gidip gitmediğinin şahidi, şimdi sizin 
milletvekilinizdir; hiç olmazsa ona.sorun, o size anlatır. 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur)-Soruyoruz. 

MEHMET HALİT DAĞLI (Adana)- Tamam, yeter artık! 
HALİT DUMANKAYA (Devamla)- Size, şunu söylemek istiyorum: Değerli arkadaşlarım, 

Türkiye'de, öyle bir hale geldiniz ki, Başbakan burada bir saat konuştu, ne söyledi? 

Değerli arkadaşlarım, bir Başbakan düşünün ki, bütçesinde, hiçbir meselenin esasına girme
yen, ne ekonomi ne üst üste yağmur gibi gelen zamlardan ne de enflasyon altında inim inim inle
yen çiftçiden, evine ekmek götürmekten aciz duruma düşürdüğü memurdan, umutları bitmiş, çare
sizlik içinde kıvranan işçiden, evinden dışarı çıkamayan dul ve yetimden, vergi istemeden başka 
zaman hatırlamadığı esnafından, hakedişlerini ödemeyerek iflas ettirdiği müteahhitlerden, milyon
larca iş bekleyen, aş bekleyen işsizinden tek cümle dahi etmeyen, tüm politikasını ve varlığını üç 
kelimeye bağlamış olan Sayın Çiller, bu milletten ne bekliyor? Yıllardır öğrendiği tek bir şey var 
"gel kardeşim, kaçma... Kaçaklar... Kaçtılar... Kaçıyorlar..." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) > 
HALİT DUMANKAYA (Devamla)- Sayın Başkan, tamamlıyorum. 
BAŞKAN- Buyurun. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla)- El insaf! Böyle memleket idare edilir mi? (DYP sırala- , 

rından gürültüler, gülüşmeler) 

Değerli arkadaşlanm, bakınız, şunu söylemek istiyorum... 
Gülüyorsunuz; ama, öyle bir an gelecek ki, sokağa çıkamayacaksınız. 
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur)-Sen güldürüyorsun. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla)- Sokağa çıkamadığınız zaman da bu memlekette bu yol

suzlukların hesabını millet sizden soracaktır. 
Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından "Bravo"sesleri, alkışlar; DYP sırala

rından gürültüler) 
BAŞKAN- Sayın Dumankaya, teşekkür ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, Başbakanlık bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Soru soracak arkadaşlarımın isimlerini tespit ediyorum. 
Daha önce yazı ile Başkanlığa müracaat etmiş arkadaşlarımız da vardır. 
Soru sormak isteyen arkadaşlarımın isimlerini okutuyorum: Lütfen, takip buyurur musunuz... 
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Başbakanlık bütçesi üzerinde soru sormak isteyen milletvekillerinin listesi: 
Mehmet Sevigen 
Coşkun Gökalp 

Orhan Ergüder 

Mustafa Ünaldı 
Eyüp Aşık 

İsmail Sancak 

Süleyman Hatinoğlu 

Elaattin Elmas 
Cengiz Altınkaya 

Yaşar Erbaz 
Cevat Ayhan 

BAŞKAN- Soru sormak isteyenleri tespit işlemi sona ermiştir. 

SABRI ÖZTÜRK (istanbul)- Ben de varım Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Sayın Öztürk, mümkün değil. 

Sayın Sevigen, buyurun efendim. 
Kolunuzda saat var; ama, bir de buradan göstereyim: Saat 24.00 efendim; yani, çarşamba gü

nüne giriyoruz. 
MEHMET SEVlGEN (İstanbul)- Sayın Başbakana sorulacak o kadar çok soru var ki efendim. 

BAŞKAN- Aman efendim, mutlaka vardır da, siz, yine kısa tutun. 
MEHMET SEVİGEN (istanbul)- Efendim, biliyorsunuz, Sayın Başbakan Türkiye Büyük Mil

let Meclisine ne zaman başvurduysa -iyi veya kötü- Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Türki
ye Büyük Millet Meclisinden çıkacak kanunlara yardımcı olmuşlardır ve destek vermişlerdir. 

Şimdi, Sayın Başbakana sormak istiyorum; Sayın Başbakan son günlerde, Türk Halkının seç-
' tiği Türkiye Büyük Millet Meclisi yerine, Fethullah Hocadan yardım istemiştir. Fethullah Hocanın 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde milletvekilleri mi vardır? 

BAŞKAN-Teşekkür ediyorum. 
Sayın Gökalp, buyurun efendim. 
EYÜP AŞIK (Trabzon)- Sayın Başkan, eskiden, bu sorular için bir mikrofon vardı... 

BAŞKAN-Duyuyoruz efendim, zabıtlara da geçiyor. ı 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı)- Bir telsiz mikrofon olsun efendim. 
BAŞKAN- Şimdi, bir mikrofon icat edersek, heves artar. 
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı)-Telsiz mikrofon efendim... 

EYÜP AŞIK (Trabzon)- Ama, eskiden vardı efendim. 
BAŞKAN- O eskidendi efendim. 
YAVUZ KÖYMEN (Giresun)- Hani konuşan Türkiye, ne oldu? 
BAŞKAN- Konuşuyor efendim... Biz insanları konuşturuyoruz, mikrofonları değil. 
Buyurun Sayın Gökalp. 
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COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)- Sayın Başkan, aracılığınızla, Sayın Bakandan, aşağıdaki so

rularımı cevaplandırmalarını diliyorum efendim. 

Bugün, burada da konuşuldu, sorudan önce şunu söyleyeyim: Sayın Bakanın da söylediği gi
bi, Atatürk Barajı tüm Türk Halkının ortak eseridir. Emeği geçen kim varsa, hepsine saygı duyu
yor, teşekkür ediyoruz. (Alkışlar) 

Halk Bankasından, gençlere, ev hanımlarına, askerden terhis olanlara 110 milyar lira kredi ve
rildiği iddia edildi. Bunun 67 milyar lirasının reklam ve ilan parası olarak verildiği iddia ediliyor; 
bu doğru mudur? Bu doğru ise, hangi basın kuruluşuna ne kadar pay aynldı? Bu uygulama, devlet 
eliyle bazı kişileri zengin etmek değil de nedir Allah aşkına. Vicdanları sızlamıyor mu? 

H. FECRÎ ALPASLAN (Ağn)-Soru mu bu? 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)- Evet, soru; bundan iyi soru olur mu? 

Sayın Başbakanımız "rantiye kesiminin beli kırıldı" diyor. Üç ayda yüzde 50 basit faiz veri
lerek, netice itibariyle de yıllığı toplanarak, bileşik faiz olarak yüzde 406'yı buluyor. Bu, rantiye ke
siminin zengin edilmesi değil de nedir? Bu şekilde rantiye kesiminin beli kırılır mı; saadet zinciri 
kınlırmı? 

Bakınız, bugünkü Günaydın Gazetesindeki bir habere göre -okumuyorum; zaman dar- hazine 
bonosu, devlet tahvili ödemeleri 53 trilyon 700 milyar liradır. Sadece kamu kesiminde, SSK emek
lileri kesimine 18 trilyon, SSK çalışanlan kesimine 6 trilyon olmak üzere, toplam 24 trilyon lira 
maaş ödenecektir. Yani, kamu kesiminin tüm giderlerinin yaklaşık üç misli bir para, faiz kesimine 
kaynak olarak aktarılıyor. Bu mu rantiye kesiminin belini kırmak? 

işin en ilginç tarafı, Sayın Maliye Bakanımız tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine su
nulan bütçe konuşmasının sonlannda, "Kurumlar Vergisi, 1994 yılında 42 trilyon, 1995 yılında ise, 
47 trilyon 200 milyar liradır. Yani, artış oram yüzde 12,4'tür "denilmektedir. Kurumlar Vergisini 
bir yıl içerisinde diğer yıllara devrederken, oranını yüzde 12 olarak artırmak mıdır rantiye kesimi
nin belini kırmak? 

Kıymetli arkadaşlanmın bildiği gibi, Bakanlar Kurulu, iki aydır toplanmıyor. Türkiye güllük 
gülistanlık mı; esnaf kan ağlıyor, işçiler sokakta, memurlar sokakta, öğretim üyeleri sokakta, çift
çiler aç ve sefalete sürüklenmiş, bugünkü gazetelerde de resimleri var, mimarlar ve mühendisler 
diplomalarını yakıyor; bütün bunlar Bakanlar Kurulunun toplanması gerekliliğini kanıtlamıyor 
mu? Bunların olması, Bakanlar Kurulunun toplanmasına cevaz verdirmiyor mu? 

Son sorum; Sayın Başbakan "Ortadoğuda son sosyalist devleti yıktık" diyor. Türkiye Cumhu
riyeti Anayasanın 2 nci maddesinde özetle "Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik ve sosyal bir 
hukuk Devletidir" demektedir. Türkiye Cumhuriyeti sosyalist devlet değildir, sosyal devlettir. 

Teşekkür ederim. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTÎN KURT (Kocaeli)- Sayın Başkan, 

şimdi, bu, soru mu?!. 
BAŞKAN-Efendim, onu Sayın Bakan takdir eder; müsaade buyurun. 

Buyurun Sayın Ünaldı. 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya)- Sayın Başkan, delaletlerinizle cevaplandırılması dileğiyle, za

mandan kazanmak için, sorularımı hızla arz edeceğim. 
1- 1993 bütçesinde de ekonomiden sorumlu olan Sayın Çiller, bütçe kanununda görüleceği 

üzere, bütçe açığının 53 trilyon olacağını açıklamış; şimdi, kesinhesapta, gerçekleşen, 130 trilyon 
olmuştur. Bu yıl da aynı oranda sapma olmaması için hangi tedbirleri almaktadır? 
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2- 5 Nisan kararlarıyla ödenekleri azaltılan müesesselerde hizmetler küçülmüştür; 1995 bütçe

sinde bir büyüme olmadığına göre, bu eksiklikler nasıl telafi edilecektir? 

3- Aynı şekilde, yatırımlar gerilemiştir; nasıl telafi edilecektir? 

4- 1995'te enflasyonun yüzde 22,5 olacağı hangi hesapla, hangi metotla bulunmuştur? 

5- "Memuru enflasyona ezdirmedik" ve "memuru enflasyona ezdirmeyeceğiz" sözlerini uygu
lamak ve 1995 bütçesiyle bunun yapılabileceğini anlamak mümkün değildir. Bunlar da hangi he
sapla, hangi metotla ifade edilmektedir? 

6- Sayın Başbakanın Zonguldak ve Karabük hakkındaki tezatlı beyanlarının sebepleri neler
dir? 

7- Sayın Başbakanın "Rusya'dan ve Ermenistan'dan Tunceli'ye gelen helikopterlerden" bahset
mekle neyi kastettiğini anlayamadık, anlamak istiyoruz; bunun izahını bekliyoruz? 

8- Bütçe, istihdam probleminin çözümü için hiçbir işaret taşımıyor; Sayın Başbakan bu konu
da neden duyarsızdır? 

9- 1994'te, dövizin değeri 3 kat artmıştır; 1995 yılında gerçeklere yakın bir tahminle -istirham 
ediyorum- kaç kat artacaktır? 

10- Helikopter olayı ve asker elbisesiyle köy yakan PKK olayları da göstermektedir ki, 
PKK'nın birinci destekçisi Çekiç Güçtür. Çekiç Güç ne zaman koyulacaktır? 

Arz ederim. 

BAŞKAN-Teşekkür ediyorum Sayın Ünaldı. 
Sayın Aşık, buyurun efendim. 
EYÜP AŞIK (Trabzon)- Sayın Başkan, delaletlerinizle, Sayın Başbakan-vekilinden, şu soru

ları cevaplandırmalarını arz ediyorum: 

1- Bildiğiniz gibi, Bosna'da, Sırpların arkasından Ruslar çıkıyor destek olarak; Azerbaycan'da 
Azerileri ezen Ermenilerin arkasından gene Ruslar çıkıyor; Çeçenistan'a giren yine Ruslar; acaba, 
Sayın Başbakan, Moskova'da beyan ettiği gibi, bu olaylara Rusya ile aym pencereden bakmaya de
vam ediyor mu? 

2- Sayın Başbakanın dünkü konuşmasında birtakım ifadeler var, Sayın Başbakanvekilinden, 
bu beyanlara katılıp katılmadığını, birkaç rakamı doğru bulup bulmadığım bir kere daha sormak is
tiyorum. 

Sayın Başbakan "4 bin okulu siz kapattınız, biz, sizden 4 bin okulu güneydoğuda kapalı dev
raldık" diyor; doğru mudur, kendileri katılıyor mu bu beyana? Çünkü, bunu, ileride daha açacağız. 

Sayın Başbakan, "BOT; yani, Yap-İşlet-Devret Kanununu ilk defa biz çıkardık" diyor; on se
neden beri uygulanan bu kanunu "ilk defa biz çıkardık" diyor; "Özelleştirme Kanununu ilk defa biz 
çıkardık" diyor; yine on yıldır uygulanan Özelleştirme Kanununu "ilk defa biz çıkardık" diyor; 
"Avrupa Gümrük Birliğine girmeye ilk defa biz cesaret ettik" diyor, yirmibeş sene evvel anlaşma
sı imzalanan Avrupa Gümrük Birliğine girmeye "ilk defa biz cesaret ettik" diyor. Bu beyanlara, Sa
yın Başbakanvekili de katılıyorlar mı? 

3- Bilindiği gibi, 4 Aralık seçimleri, yerine herhangi bir şey konulmadan iptal edilmiştir; hat
ta, iptal edilmemiş, askıya alınmıştır. 4 Aralık seçimleri 60 günlük seçim takviminden 45 gününü 
tamamlamış ve yurtta 22 yerde, adaylar tespit edilmiştir. Tespit edilen bu adaylar çeşitli paralar ya
tırmış, masraflar yapmış, araba kiralamış, bürolar tutmuş, belki görevlerinden istifa etmiş, memu
riyetten ayrılmış ve sonuçta milyarlarca lira para harcamışlardır. 
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Şimdi, Sayın Başbakanvekilinden soruyorum; bunların zararlannı tazmin etmeyi düşünüyor

lar mı?.. 
ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta)- İstifa et, seçime gidelim. 

AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ)- İstifa et, istifa... Bunları konuşmak sana yakışmıyor! 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta)- Sen önce, verdimin sözü yerine getir... 

AHMET KÜÇÜKEL (Elâzığ)- Evet, sen sözünü yerine getir. 

EYÜP AŞIK (Trabzon)- 4- Sayın Başbakan gazetelere verdiği beyanına sadık kalarak, Ame-
rika'daki servetini getirmeyi hâlâ düşünüyor mu, yoksa, bu beyanından, birçok beyanı gibi, vaz 
geçmiş midir? 

5- Sayın Başbakan, 9 Kasım 1994 günü by-pass boru sistemiyle Harran Ovasına su akıtma tö
renini yapmıştır. Tören için 20 milyar lira masraf edilmiştir. 9 Kasım 1994 gününden bu yana Har
ran Ovasına bir gram su akıtılmış mıdır? 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak)-İlkbaharda inşallah. 
BAŞKAN- Tamam efendim, anlaşıldı. 
EYÜP AŞIK (Trabzon)- 6- Sayın Başbakanvekilinin Adıyaman'da aday olduktan sonra, Adı

yaman'a vaat ettiği 3 trilyonluk yatmm gerçekleşecek mi, Sayın Başbakan bunları taahhüt ediyor 
mu, hesabını hangisinden soracağız? 

Arz ederim. 

BAŞKAN- Teşekkür ediyorum. 
Sayın Hatinoğlu, buyurun efendim. (Gürültüler) 
Sayın Hatinoğlu, çarşambaya girdik efendim; hayırlı olsun. Kısa keser misiniz... 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Arkadaşlar eğer susarlarsa kısa konu saçağım, yoksa 
uzatacağım. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)-Sayın Aşık, seçime gidelim. 

EYÜP AŞIK (Trabzon)-Hemen bugün. 

BAŞKAN-Sayın Aşık, lütfen... 
EYÜP AŞIK (Trabzon)- Sayın Başkan, efendim, koro halinde, arkadaşlar, "seçime gitmek için 

Eyüp Aşık istifa eder mi" diyorlar... Söz veriyorum, bu dakika, burada istifa edeceğim, kabul et
mezseniz... ( DYP sıralarından "Et, et" sesleri) 

Şimdi, hemen burada... 
AHMET KÜÇÜKEL ( Elazığ)- İstifa etsin, Sayın Başkan. 
BAŞKAN-Sayın Küçükel, lütfen... 

Sayın Aşık, lütfen... 
EYÜP AŞIK (Trabzon)- Hayır, şimdi, burada, istifa edeceğim... 
BAŞKAN-Sayın Aşık, müeyyidesini koymayın, rica ediyorum... 

Sayın Hatinoğlu, buyurun efendim. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Şu arkadaki koroyu bir durdurun Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Efendim, siz bir buyurun. 

AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ)- İstifa etsin, Sayın Başkan. 
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BAŞKAN-Sayın Küçükel, birleşime ara vermek zorunda kalacağım. 
EYÜP AŞIK (Trabzon)- Hemen şimdi, burada... 
BAŞKAN- Seçim yaklaştı, istifaya heveslenen çok olur. 

Salı günü bitti; ama, programımız henüz bitmedi. Lütfen... 

Sayın Hatinoğlu, buyurun. 

SÜLEYMAN HATÎNOĞLU (Artvin)- 1.- Sayın Başkan, Sayın Bakan, eski Cumhurbaşkanı 
rahmetli Özal'ın, Urfa Tüneline ve GAPa hiç gitmediğini ifade ettiler; ancak, kendilerine şunu sor
mak istiyorum: Rahmetli Özal, bizzat kendilerini özel uçağıyla, helikopteriyle kaç kere götürmüş
tür; bu, kayıtlarda bellidir, Başbakanlık kayıtlarından ve Cumhurbaşkanlığı kayıtlarından bunu çı
karmayı düşünürler mi? 

2.- Genelde personel rejimi için çalışmalar ne durumdadır, personel rejimini ne zaman tamam
layacaklardır, bu konuda bir tarih yerebilirler mi? 

3.- Bosna-Hersek'teki görevli askerlerimizin maaşları üç aydır ödenmiyor. Ödenmeme neden
leri nedir, maaşları ne zaman ödeyecekler? 

4.- Ülkemizi Tanıtma Fonundan 10 milyon dolar ayrıldığını biliyoruz. O fondan 1-2 milyon 
dolann, bazı kişilere ihale karşılığında, özel hibe karşılığında veyahut da bir anlaşma karşılığında 
"Türkiye'yi tanıttı" diye dağıtıldığını duymaktayız. Bu kişiler kimlerdir? Başbakanlık Tanıtma Fo
nundan bugüne kadar kimlere harcama yapılmış ve bu kişilerin, özellikle bizzat Sayın Başbakanın 
eşi Özer Çillerle ilişkileri nelerdir? Bunun açıklanmasını istiyoruz. 

5.- Sayın Çillerin Amerika'daki gayrimenkullerini biliyoruz. Ancak, bu gayrimenkullerden 
basında da açıklandığı gibi, ayda 11 bin dolar kira alındığı söyleniyor. Bu 11 bin dolar kirayı, Sa
yın Başbakanımız aldığına göre -para herhalde Türkiye'ye geliyordur, bu paralar Türk parasıyla 
aşağı yukarı 400 milyon tutuyor- bunun vergisini, Sayın Başbakan Türkiye'ye mi ödüyor, Ameri
ka'ya mı ödüyor? Eğer Amerika'ya ödüyorsa, Sayın Başbakan Türkiye'ye ne zaman kesin dönüş ya
pacak? 

Arz ve teşekkür ederim. 

BAŞKAN-Sağ olasın Sayın Hatinoğlu. 

Sayın Altınkaya, buyurun efendim. 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın)- Sayın Başkan, delaletinizle, Sayın Başbakanlık makamın

dan birkaç sorum olacak: 
Atatürk Barajının inşaatında, tarihleri itibariyle, 6 Kasım seçimlerinden iki gün önce derivas-

yon tünellerinin temeli Devlet Başkanı Sayın Evren tarafından atılmış, tünellerinin tamamlanma
sıyla barajın temel inşaatına Haziran 1986'da başlanmış ve 1990 Ağustosunda tamamlanmıştır. 25 
Temmuz 1992'de elektrik üretimine başlanması töreninde, zamanın Başbakanı Sayın Demirci, 
1993 yılında Urfa tünelinden Harran ovasına su akıtılacağını söylemiştir; ancak... 

BAŞKAN- Sayın Altınkaya, rica ediyorum; siz kişisel konuşma mı yapıyorsunuz, bütçe üze
rinde soru mu soruyorsunuz? 

CENGİZ ALTINKAYA (Devamla)- Tam soruya geldiğim zaman, müdahale ediyorsunuz. 
BAŞKAN-Efendim, tam soruya on dakikada gelirseniz... 
Buyurun efendim. 

CENGİZ ALTINKAYA (Devamla)- 1993 yılında bu suyun tünellerden Harran'a akıtılacağı 
ifade edildiği halde; ancak, bu iş, tam 2 sene gecikmeyle 1995 senesinde gerçekleşebilmiştir ve bu 
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iki sene içerisinde ise, 1993 Mayısından, 1994 Mayısına kadar hiç çalışma olmamıştır. Bu çalış
mamanın sebebi nedir; yani, bu gecikmelerinin sebebi nedir ve Türkiye'ye maliyeti ne olmuştur? 

Yine, 1976'dan 1980'e kadar GAP'a harcanan paralar, DSl bütçesinin yüzde 1 l'idir, 1980'den 
1983'e kadar yüzde 15'idir, 1983'tcn 1991'e kadar da yüzde 37'sidir. 1991'den 1994'e kadar ya
pılan çalışmalar içindeki harcama oranını öğrenmek istiyorum. 

Efendim, Türkiye'ye ait Dicle ve Fırat nehirlerinin kullanımı, Suriye, Irak ve Türkiye arasın
da zriman zaman sorun yaratmaktadır. Bir uluslararası mesele haline getirilmeye çalışılan Fırat ve 
Dicle sularıyla ilgili... 

MEHMET ÇEBÎ (Samsun)- Böyle soru mu olur?.. Kitap okuyor... 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun)-Ne biçim soru soruyor?.. 
CENGİZ ALTINKA YA (Aydın)-Ben, bu somyu soracağım. 
BAŞKAN- Sayın Saraçlar, siz, Grup Başkanvekilisiniz; rica ediyorum... Sayın Altınkaya'yı 

müteaddit kere uyardım... 
MEHMET ÇEB\ (Samsun)- Bir daha uyar... 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun)- içtüzük, nasıl soru sordurulacağım yazmıştır; başka türlü sor-

duramazsınız. 
BAŞKAN- Sayın Altınkaya, lütfen; kısa ve net sorunuz. 
CENGİZ ALTINKA YA (Aydın)- Ülkemiz ve Suriye arasında bir mutabakat var. Biz, Fı

rat'tan, Suriye'ye 500 metreküp/saniye su vermeyi taahhüt etmişiz... 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun)- Hâlâ soruyor; görmüyor musun Sayın Başkan?,. 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın)- Şimdi, bir şey öğrenmek istiyorum; 1992,1993,1994 yılla

rında biz, Suriye ve Irak'a taleplerinden daha fazla su verdik mi; aşırı su vermeye daha ne kadar 
devam edeceğiz? 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN-Sayın Ergüder, buyurun efendim. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KÜRT (Kocaeli)- Bir şey söyle

meme müsaade eder misiniz Sayın Başkan. 
BAŞKAN-Sayın Kurt, buyurun efendim. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Sayın Başkan, 

daha evvel de belirlediğiniz gibi. sorular ve cevaplan sürelidir. Şu anda, 15 dakika dolmuş vaziyet
tedir. 

Şimdi, burada 400'ün üzerinde milletvekili arkadaşımız var; eğer, 400 milletvekili arkadaşı
mız soru sormak isterse, bunların hepsinin sorularını alacak mısınız? 

BAŞKAN-Hayır efendim; mümkün değil. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Yoksa, bu ka

rara uyacak mısınız? Bunu, Komisyon olarak öğrenmek istiyoruz. 
BAŞKAN- Süre içerisinde, yani, o süre içerisinde, ne kadar arkadaşımız soru sormuşsa onu 

alırız, ondan sonrasını almayız. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Şu anda, 15 da

kika dolmuş durumda Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Onu almayız efendim, 
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Sayın Ergüder, buyurun efendim; lütfen, kısa ve net... 
HALİL ORHAN ERGÜDER (istanbul)- Siz, beni beğenirsiniz; ben kısa konuşurum... 
BAŞKAN- Efendim, benim beğenmem yetmiyor; arkadaşların da beğenmeleri lazım. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun)- Sayın Başkan, yarım saat lütfen!.. 
BAŞKAN- Efendim, ben biliyorum, rica ediyorum... 

Buyurun efendim. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (istanbul)- Sayın Başkanım, delaletinizle, Sayın Başbakandan 
sorularım vardır. 

Sayın Başbakan, benim Başbakanım, İstanbul milletvekilidir. Biz, İstanbul'da, halkla birlikte, 
12,5 milyon insan, ölüme mahkûmuz. Sayın Başbakan, kırk günden beri, İstanbul'u teşrif etmiyor. . 
Acaba, bir korkulan mı var? Geçenlerde gazetelerde "devlet, İstanbul'a el koydu; hava kirliliğine, 
su havzalarına, merkezden el atacak" dediler. Diyorum ki, bu haber doğru mudur? Ölüme mahkûm 
12,5 milyon kişi, akşam sabah öleceğiz. Yaşama hakkımız bize tekrar verilecek mi? Eğer bize ya
şam hakkı vermeyecekseniz, Orhan Ergüder olarak, elveda diyorum. 

BAŞKAN-Teşekkür ediyorum Sayın Ergüder. 

Sayın Erbaş, sizden sonra soru soracak arkadaşımız var; rica ediyorum, sorulannız kısa ve net 
olsun. 

Buyurun efendim. 
FETHULLAH ERBAŞ (Van)- Sayın Başkan, delaletinizle, Sayın Başbakandan sorularım şun

lardır: 
1- Bütçe tasarısında, burs karşılığı iş verilmekten vazgeçildiğine göre, önümüzde, hızla artan 

bir işsizlik olacağını mı ifade etmek istiyor, yoksa, yeni iş alanları mı açacaktır? 
2- Başbakan tarafından, Yalova İlçesine il olacağı sözü verildi. Bu sözü devam ediyor mu? 

Başka ilçelere de il olacakları sözü verildi mi; bunlar hangileridir? 
3- Başbakanımız, yurt dışı gezilerinde "bize yardım etmezseniz, Refah Partisi iktidara gelir" 

demekte ve dış ülkeleri Refah Partisiyle korkutmaktadır. Refah Partisi, dış ülkeler için neden teh
likedir? 

4- Ara seçimi yapmayı düşünüyor mu? 

5- Önümüzdeki günlerde çıkarılacak yeni vergi kanunları var mıdır? 
6- Bütçe tasarısında, üniversite hastanelerindeki döner sermayelerde, öğretim üyelerinin öde

neklerinde 1/2 kısıntı yapılmıştır. Bu, Sayın Çiller'e Kenan Evren'den kalma bir doktor düşmanlı
ğı mirası mıdır? 

7-Bütçe Kanunu Tasarısında yer alan hükümlere göre, belediyelere, hem kadro kullanımı hem 
de vergi gelirlerinden ayrılan pay yönünden bir kısıtlama getirilmektedir. Bu durum, 27 Mart 1994 
seçimlerinin hazmedilmediğinin bir işareti midir? 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN-Teşekkür ediyorum. 
MEHMET CEBİ (Samsun)-Sayın Başkan... 
BAŞKAN- Sayın Cebi, ne buyuruyorsunuz; soru mu soracaksınız? Mümkün değil efendim. 

Soru soracakların tespiti işlemini tamamladık ve ilan ettik. -
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MEHMET CEBİ (Samsun)- Sayın Başkan, zatı âlinize bir soru sormak istiyorum: Tüzüğü, yö

netmeliği, Meclisi hiçe sayarak dakikaları niçin öldürüyorsunuz; ne hakkınız var? Onu açıklayınız 
lütfen. 

BAŞKAN-Efendim, süremiz 30 dakikadır ve dolmadı; dolarsa uyarım. 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)- Konuşan Türkiye diyoruz; konuşalım bakalım. 
BAŞKAN- Sayın Ayhan, buyurun. 

CEVAT AYHAN (Sakarya)- Sayın Başkan, delaletinizle, Bakammıza tevcih etmek istediğim 
sorulan arz ediyorum: 

İç borçlar yıl sonu itibariyle 700 trilyon mertebesinde görülmekte, faiz ve borç taksidine ver
gi gelirleri kifayet etmemektedir. Bir iç borç könsolidasyonu düşünülmekte midir? 

Dış borçlar için 1995'te 12 milyar dolar borç servisi gerekmektedir. Bunu karşılayacak kaynak 
da olmadığına göre, bir dış borç könsolidasyonu düşünülmekte midir? 

Menkul sermaye iratlarında düşük vergi, sıfır vergi; sanayi faaliyetlerinde ise, yüksek vergi ol
duğu için fonlar rant sahasına kaymakta ve sanayi yatırımları gerilemektedir. Hükümet, bu vergi 
mevzuatında bir değişiklik düşünmekte midir? , 

5 Nisan kararlarından sonra ihracat hızlanmış, ithalat ise, gerilemiştir; ancak, sori üç aydan be-( 
ri ihracattaki artışın gerilediğini ve ithalattaki gerilemenin de tersine döndüğünü görmekteyiz. Ni
tekim, ihracatın ithalatı karşılama oranı,-temmuz ayında yüzde 98 iken, ekim ayında yüzde 71'e 
düşmüş bulunmaktadır. Iharacatı teşvik edecek, ihracatla ilgili yeni birtakım tedbirler düşünülmek
te midir? 

5 Nisan kararlarına rağmen enflasyon yükselmekte, buna karşı yeni ilave tedbirler düşünül
mekte midir? ' J 

İstikrar tedbirlerinin asıl tamamlayıcı unsurunun bir vergi ve sosyal güvenlik reformu olduğu 
baştan beri ifade edilmektedir. Hükümetin gündeminde bir vergi reformu bulunmakta mıdır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN-Teşekkür ediyorum, Sayın Ayhan. 

SABRİ ÖZTÜRK (İstanbul)- Sayın Başkan, bizim de sorularımız var!.. 

BAŞKAN-Süre doldu. 
İSMAİL SANCAK (İstanbul)- Ne demek süre doldu efendim; sıraya aldınız!.. 

BAŞKAN- Sayın Sancak, siz soru sormadınız mı? 
İSMAİL SANCAK (İstanbul)- Sayın Başkan, henüz biz soru sormadık; bu süreyi de kullan

madığımız için bir kabahatimiz yok. „ 
BAŞKAN-Efendim, soru işlemini bitirdikten sonra söylediniz. 
İSMAİL SANCAK (İstanbul)- Hayır hayır, bizi sıralamaya aldınız. 
BAŞKAN- Sayın Sancak, belki cevapların içerisinde sizin sorularınızın cevabı vardır. 

İSMAİL SANCAK (İstanbul)- Sayın Başkan, 8 tane soru soran var; ama, bize 2 tane bile so
ru sordurmuyorsunuz. 

BAŞKAN- Bir dahaki sefere telafi ederiz, zaman çok geçti; rica ediyorum Sayın Sancak. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. , 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa)- Sayın Başkan, eğer izin verirseniz, 

arkadaşlarımızın da müsamahasıyla, güncel olmaları itibariyle, Sayın Eyüp Aşık'ın 2 sorusuyla, yi-
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ne Sayın Altınkaya ile birleşen 1 sorusunu kısaca arzı cevap ederek karşılayayım; diğerlerini de 
yazılı olarak arz ederiz. 

Şimdi, Sayın Başbakanın "okulları siz kapattınız" sözü "sizin zamanınızda okulların kapatıl
mış olduğu" anlamına gelir. Sanıyorum ki, Sayın Aşık'ın sormak istediği de buydu. "Siz okulları 
gidip kapattınız" demedi; yani, sizin zamanımzda şu kadar okul kapatıldı, bize o şekilde devredil
di şeklinde... 

EYÜP AŞIK (Trabzon)-Soru bu değil ki... . 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa)- Sordunuz; cevabı da bu, 

BAŞKAN- Sayın Aşık, karşılıklı muhaberemiz ve muhaveremiz yok. 

Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa)- Sayın Aşık'ın diğer bir sorusu da 

"bu kadar aday hazırlık yaptı, masraf yaptı; 4 Aralıkta seçim yapılmayınca bunlara tazminat vere
cek misiniz" şeklindeydi. 

Sayın Başkan, delaletinizle, Sayın Aşık'a şunu hatırlatarak cevap arz etmek istiyorum: 4 Ara
lık seçimlerini iptal eden biz değiliz, seçimleri Anayasa Mahkemesi iptal etti. Eğer, Sayın Eyüp 
Aşık tazminat talep edecekse -tabiî alabilirse-Anayasa Mahkemesine başvurması gerekir. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)- Anayasa Mahkemesi seçimleri iptal etmedi ki... 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa)- Anayasa Mahkemesi 4 Kasım se

çimlerini iptal etti. 
EYÜP AŞIK (Trabzon)- Seçimleri iptal etmedi, etmedi... 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa)- Sayın Başkan, değil 25 Aralık, 4 
Aralık günü, Van'ın 400 köyünden -tek bir tanesi bile açık olmamak üzere- 400 tanesinin hepsinin 
yolu kapalıydı. 

Sayın Başkan, bir de, Atatürk Barajıyla ilgili çok kısa olarak cevap arz edeyim; benim bura
daki maruzatım şu veya bu değil. "Siz bir çivi bile çakmadınız" iddialarına karşılık, 3 Nisan 
1977'de onun temelini biz attık diyoruz. 

Sayın Altınkaya'nın, inşaatın gecikmesiyle ilgili sorduğu soruya cevap arz etmek istiyorum; 
kendilerinin bakanlık yaptığı zaman zannediyorum ki tünelin inşaatına 9,5 ay ara verilmişti. 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın)- Bizden sonra, bizden sonra... 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa)- Ben şunu söyledim: 1983'te teme

li atıldı; ama 1983'te derivasyon tünellerinin inşaatı başlamadı. 
Değerli arkadaşım, eğer buradaki yanılgısını izah etmek için, 1983'te derivasyon tünellerinin, 

1986'da da barajın inşaatının başladığını söylemek istiyorsa; bu, yanlış bir hatırlamadır; gerçek de
ğildir demek istemiyorum... 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın)- 1993 - 1994 arasını sordum ben. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa)- Üç senelik bir gecikmeyle devlete 

asgarî 20 trilyonluk bir zarar verdirilmiştir maliyet olarak. 
BAŞKAN- Sayın Bakan, cevaplar bu kadar mı efendim? 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa)- Sayın Başkan, öteki soruları yazı

lı olarak cevaplayacağım. 
BAŞKAN-Diğer sorular yazılı cevaplandırılacaktır. 
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• Sayın milletvekilleri, Başbakanlık bütçesi üzerindeki müzakereler, sorular ve -bir kısmı son

radan cevaplandırılmak üzere- cevaplan tamamlanmıştır. 

Bütçenin bölümlerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Bölümlerine geçilmesi hususu kabul edilmiştir. 

BAHATTİN ALAGÖZ (Gaziantep)- Sayın Başkan, Sayın Eyüp Aşık'ın istifası zabıtlara geç
ti mi, geçmedi mi? 

BAŞKAN-Efendim, bu Parlamentoda istifa etmek, öyle, kolay mı?!. 
KADRİ GÜÇLÜ (Bursa)- İstifa etmek kolay da, kabul etmek kolay mı? 

BAŞKAN-Buyurun efendim. (Gürültüler) 
Lütfen dinler misiniz efendim... 

Sayın milletvekilleri, biraz sonra oy verceksiniz; müsaade buyurun, bir dinleyin, ne okuyoruz, 
neyi oyluyoruz. 

Buyurun efendim. 
/ . - Başbakanlık 1995 Malî Yılı Bütçesi 

A-CETVELİ 

Prog. 

kodu Açıklama Lira 
101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri . 5 634 806 000 000 

BAŞKAN-Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
111 Bakanlıklararası İşbirliğini Sağlamak ve Hükümetin Genel 

Siyasetini İzlemek 248 578 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Millî Güvenlik Hizmetlerinin Yürütülmesi 103 139 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Devlet Personel Rejiminin Düzenlenmesi Ve Geliştirilmesi 72 953 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

114 Enformasyon Kamuoyu Oluşturma ve Halkla İlişkiler 
Hizmetleri - 606941000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

116 Kadın ve Aile Hizmetleri 89 016 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 12 967 453 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 17 000 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 19739 886 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Başbakanlık 1995 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
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2. -Başbakanlık 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN - Başbakanlık 1993 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylanmza su

nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Genel toplamı okutuyorum: 
A-CETVELİ 

1050S.K.83. 

madde gereğince 

Genel ödenek Toplam İptal edilen Ödenek dışı Ertesi yıla saklı tutulan 

' toplamı harcama ödenek harcama devreden öde. ödenek 
TOPLAM 12 286892 178 000 11752 6 9 5 3 3 000 574823324000 51166 658 000 10540159000 63936698000 

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

Başbakanlık 1995 malî yılı bütçesi ile 1993 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiş
tir; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim. ^ 

Değerli milletvekilleri, programda yer alan bütçelerin görüşülmesi için, 14.12.1994 Çarşamba 
günü saat 10.00'da toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 00.33 

_ © _ 
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VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlara 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Abdullah Aykon Doğan'in yazılı cevabı (7/4962) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 

Halit Dumankaya 

İstanbul 
Soru 1. Et Balık Kurumu dışında her iki koalisyon döneminizde özelleştirme kapsamında özel

leştirdiğiniz yerler hangileridir? 
Soru 2. Bu özelleştirilen yerlerin arsaları kaç m^'dir, kapalı alanları kaç metrekaredir, menkul 

olarak neleri vardır? 
Soru 3. Satış değerleri nedir? Gerçek değerleri nedir? Kol belirlenen diğerleri ne idi? Satışlar 

peşin mi yapılmıştır, vade yapılmış mıdır? Vade yapılmışsa döviz cinsinden mi yoksa TL. cinsin
den mi vade yapılmıştır? 

Soru 4. Bu yerlerde çalışan işçiler için ne yapılmıştır? Bu yerler belirlenen son değerle bura
larda çalışan işçilere satılması teklif edilmiş midir? Edilmemişse nedeni nedir? Bu şekilde bir sa
tıştan işçilerin hakları zedelenmiş olmuyor mu? 

Soru 5. Özelleştirilen bu kurumların işçi haklarını alanlar mı yoksa satan (Devlet)mi ödüyor. 
Her bir satılan yerdeki işçilerin hakları toplam olarak ne tutuyor? 

T.C.' . 
Devlet Bakanlığı 12.12.1994 

Sayı :B.02.0.011(35)715 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : a) 20.9.1994 gün ve A301.0.GNS.0.10.00.02.7/4962-10943/41353 sayılı Devlet Bakanı 
Sayın Bekir Sami Daçe'ye hitaben yazılan yazınız. 

b) 18.10.1994 gün ve B.02.0.006.0/2,02322 sayılı yazıları. 

istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın yazılı soru önergesinin cevabı ektedir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Aykon Doğan 
Devlet Bakanı 

T.GBAŞBAKANLIK KAMU ORTAKLIĞI İDARESİ BAŞKANLIĞI 
TÜRKİYE'DE ÖZELLEŞTİRME 

ÖZELLEŞTİRMENİN FELSEFESİ 
Özelleştirmenin ana felsefesi, devletin, asli görevleri olan ve özel sektör tarafından yüklenile-

meyecek savunma, sağlık, eğitim ve altyapı yatırımlarına yönelmesi; ekonominin ise, pazar meka
nizmaları tarafından yönlendirilmesidir. 
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ÖZELLEŞTİRME PROGRAMININ AMAÇLARI 
Özelleştirme ile devletin ekonomideki sınaî ve ticarî aktivitesinin en aza indirilmesi hedefle

nirken, rekabete dayalı piyasa ekonomisinin oluşturulması, devlet bütçesi üzerindeki KİT finans
man yükünün azaltılması, sermaye piyasasının geliştirilmesi ve atıl tasarrufların ekonomiye kazan
dırılması, bu yolla elde edilecek kaynakların altyapı yatırımlarına kanazile edilebilmesi mümkün 
olacaktır. 

Özelleştirmenin temel amacı nihaî olarak, devletin ekonomide işletmecilik alanından tümüyle 
çekilmesini sağlamaktır. Öte yandan borsa ve sermaye piyasalarını geliştirmeden Türkiye'de sağ
lıklı bir ekonomik gelişmeden bahsetmek mümkün değildir. Şirketlerin yalnızca bankacılık sektö
rüne bağlı olmadan hisse senedi, tahvil veya bono ihracı yoluyla kaynak temin edebilmeleri ve bu 
kaynak maliyeti ile enflasyon arasında sağlıklı bir ilişkinin olabilmesi için, sermaye piyasalarının 
geliştirilmesi gerekir. Sermaye piyasasının gelişimi ise, tasarrufların daha büyük bir kısmının mali 
piyasalara yönlendirilmesi ve bu suretle oluşan fonların sermaye piyasasına akışına imkân verecek 
bir ekonomik yapının oluşturulması ile mümkündür. 

Bu açıdan değerlendirildiğinde özelleştirme uygulamaları ile, bir yandan malî piyasalara ve 
dolayısıyla sermaye piyasalarına yönelmeyen yerli veya yabancı tasarrufları bu piyasalara yönlen
direrek yeni kaynaklar yaratılması, diğer yandan da kamu kesiminin fonlar üzerindeki talebi nede
niyle sıkışan malî piyasa üzerindeki olumsuz baskının engellenmesi hedeflenmektedir. 

YASALÇERÇEVE 
Özelleştirme uygulamasına yönelik ilk hukuki düzenleme, 2983 sayılı Tasarrufların Teşviki ve 

Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ve 84/ 8495 sayılı Kamu Ortaklığı Fonu Yönetmeliği ile yapılmıştır. 1986'da yürürlüğe giren 3291 
sayılı Kanun ile 10 Nisan 1990'da yürürlüğe giren 414 sayılı KHK ve 6 Ocak 1992 tarihinde yü
rürlüğe giren 473 sayılı KHK çerçevesinde de özelleştirme uygulamalarına yönelik temel düzenle
meler getirilmiştir. 

Bu mevzuat uyarınca, özelleştirme programının planlama ve uygulamasından sorumlu kuru^ 
luş "Kamu Ortaklığı İdaresi", özelleştirme programının karar verici ve uygulayıcı organı ise "Ka
mu Ortaklığı Yüksek Kurulu" olarak belirlenmiştir. 3291 sayılı Kanun, KİT'lere ait hisselerin özel-
leştirilmek üzere Kamu Ortaklığı İdaresine (KOİ) devrine Bakanlar Kurulu, bağlı ortaklık, mües
sese, işletme, işletme birimi ve iştiraklerin özelleştirilmek üzere KOİ'ye devrine de Yüksek Plan
lama Kurulunca (YPK) karar verilmesini öngörmüştür. 

Daha sonra 11 Mayıs 1994 tarihinde yürürlüğe giren 3987 sayılı Yetki Yasasına dayanılarak 
çıkarılan bir dizi kanun hükmünde kararname ile özelleştirme uygulamaları konusunda yeni düzen
lemeler getirilmiştir. 

6 Haziran 1994 tarihinde yürürlüğe giren 530 sayılı KHK ile Kamu Ortaklığı İdaresi, yalnız
ca özelleştirme uygulamalarından sorumlu, daha geniş yetkilerle donatılmış "Özelleştirme İdare-
si"ne dönüştürülmüştür. Bu çerçevede özelleştirme işlemleri sonucu sağlanan gelirler ile özelleştir
me kapsamındaki kuruluşlardan elde edilen temettüler ve diğer faaliyet gelirlerinin toplanacağı bir 
"Özelleştirme Fonu" oluşturulmuş, bu Fon'un yönetimi Özelleştirme İdaresi Başkanlığına veril
miştir. • -

Daha önce Kamu Ortaklığı İdaresi bünyesindeki Kamu Ortaklığı Fonu ile Çalışanların Tasa-
ruflarını Teşvik Hesabının yönetimi ise Hazine Müsteşarlığına devredilmiştir. 

Yine 6 Haziran 1994 tarihinde yürürlüğe girenv531 sayılı KHK çerçevesinde, Başbakanın baş
kanlığında, Başbakanın belirleyeceği 3 bakan ile Özelleştirme İdaresi Başkanından oluşan 5 kişilik 
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bir "Özelleştirme Yüksek Kurulu" oluşturulmuştur. Kurul, özelleştirme uygulamalarında daha ön
ce karar mercii olan Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulunun özelleştirme faaliyetlerine ilişkin görevle
rini devralmıştır. 

Bu KHK, Özelleştirme Yüksek Kurulunu, kamu payı bulunan kuruluşların özelleştirme kap
samına alınması ile bu kuruluşlara ilişkin satış ve devir işlemlerinin onaylanması konusunda yetki
li kılmıştır. Ancak KİT'ler ile KİT statüsünde olmamakla birlikte sermayesinin tamamı veya yan
sından fazlası kamuya ait olan kuruluşların özelleştirme kapsamına alınması konusunda ayrıca Ba
kanlar Kurulu onayı alınması öngörülmüştür. Özelleştirme programına alınan kuruluşların küçül
tülmesi, kısmen veya tamamen süreli veya süresiz olarak faaliyetlerinin durdurulması, kapatılması 
veya tasfiyesi konusunda da Özelleştirme Yüksek Kurulu yetkili kılınmıştır. 

6 Haziran 1994 tarihinde yürürlüğe giren 532 sayılı KHK ile, özelleştirme kapsamına alman 
kuruluşlarda hizmet aktine dayalı olarak ücret karşılığı çalışırken bu kuruluşların özelleştirilmele
ri, küçültülmeleri veya kapatılmaları durumunda işsiz kalanlara, kanunî tazminatları dışında 
"Özelleştirmeye bağlı iş kaybı tazminatı" ödenmesi karara bağlanmıştır. Bu tazminatların, Özelleş
tirme Fonunda toplanacak özelleştirme gelirlerinin % 15'inden oluşacak bir kaynaktan karşılanma
sı öngörülmüştür, . 

Yine 6 Haziran 1994 tarihinde yürürlüğe giren 533 sayılı KHK ile, 6326 sayılı Petrol Kanu
nunda bazı değişiklikler yapılmış ve bu sektörde faaliyet gösteren kuruluşların özelleştirme çalış
malarında karşılaşılan güçlüklerin önüne geçilmesine çalışılmıştır. 

7 Temmuz 1994 tarihinde yürürlüğe giren 546 sayılı KHK ile de, özelleştirme kapsamındaki 
kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin emeklilik durumlarına ilişkin bazı yeni düzenle
meler getirilmiştir. 

Ancak, hükümete, özelleştirme konusunda kanun hükmünde kararnamelerle düzenleme yap
ma yetkisi veren ve yukarıda adı geçen 5 kararnamenin dayanağı olan 3987 sayılı Yetki Yasası, 7 
Temmuz 1994 tarihinde Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Daha sonra ise bu kanun
da dayanılarak çıkarılan 530, 531, 532, 533 ve 546 sayılı KHK'ların iptali ve yürütmenin durdu
rulması amacı ile Anayasa Mahkemesine yapılan başvuru değerlendirilerek 21 Temmuz 1994 ta
rihinde karara bağlanmış ve sözkonusu kararnameler iptal edilmiştir. Anayasa Mahkemesinin bu 
KHK'ların iptaline ilişkin gerekçeli karan, 5 Ağustos 1994 tarihli Resmî Gazetenin mükerrer sayı
sında yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Bu arada, Başbakanlık tarafından 31 Temmuz 1994 tarihinde alman ve 3 Ağustos 1994'te ya
yınlanan prensip karan ile, sözkonusu KHK'lann Anayasa Mahkemesi tarafından iptali nedeniyle 
doğan hukuki boşluğun giderilmesi amacı ile yeni bir düzenlemeye gidilmiştir. Buna göre, Anaya
sa Mahkemesinin gerekçeli iptal kararının Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren, bu konudaki idarî eylem ve işlemler, iptal kararından önceki mevzuat çerçevesinde yürü
tülmeye başlanmıştır. Bu çerçevede İdare, 5 Ağustos 1994 tarihinden itibaren yeniden Kamu Or
taklığı İdaresi adı altında ve eski statüsünde faaliyetlerini sürdürmeye başlamıştır. 

Yine bu tarihten itibaren özelleştirmeye ilişkin yeni bir yasa çıkarılması konusunda çalışmala
ra başlanmıştır. Bu konuda hazırlanan yeni yasa tasarısı 20 Ekim 1994 tarihinde TBMM Plan Büt
çe Komisyonunda kabul edilmiş ve 26 Ekim 1994 tarihinden itibaren Genel Kurulda görüşülmeye 
başlanmıştır. 

ÖZELLEŞTİRME PROSEDÜRÜ 
Özelleştirme prosedürünün ilk aşamasını, Özelleştirene Yüksek Kurulu kararı (gerekli haller

de Bakanlar Kurulu onayı) ile özelleştirme programına alınan ve İdareye devredilen kuruluşların 
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Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun statüye kavuşturulması çalışmalan 
oluşturmaktadır. Bu kuruluşlardan, daha önce 233 sayılı KHK çerçevesinde KİT ve bağlı ortaklık 
statüsünde bulunanlar için şirket ana sözleşmesi hazırlanmakta veya mevcut ana sözleşmeler üze
rinde gerekli değişiklikler yapılmaktadır. Yeni ana sözleşmelerin onaylanması ve Ticaret Siciline 
tescilinden sonra şirketlerin malî ve teknik açıdan değerlendirilmesi çalışmalarına başlanmaktadır. 

Bu çalışmalar kapsamında, özelleştirme programına alınan şirketlerden gerekli görülenler için 
İdare tarafından bağımsız bir denetim firması ile malî/teknik danışman firma seçimi yapılmaktadır. 
Bu çerçevede şirketler finansman, muhasebe, pazarlama, üretim yönetimi, personel ve organizas
yon açısından incelenmekte, gelecekteki yatırım planlan saptanmakta, şirketin bulunduğu sektör ve 
rakip firmalar uluslararası düzeyde değerlendirilmektedir. 

Daha sonra, hazırlanan değerlendirme raporlan ışığında satış stratejisi belirlenmekte ve satış 
prosedürü başlatılmaktadır. 

Bugüne kadar ülkemizde uygulanan programda, özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlarda
ki kamu paylarının satışı konusunda, şirketlerin niteliklerine göre, halka arz ve blok satış yöntemi 
ya da her iki yöntem birlikte kullanılmıştır. Ayrıca, bazı kamu iktisadi teşebbüslerinde, bu kuruluş
ların iştirak paylarının satışının yanısıra tesis ve varlıklarının mülkiyet devri yolu ile satışı uygula
masına gidilmiştir. 

Özelleştirme uygulamaları çerçevesinde kullanılan hisse senedi satış yöntemlerinden birisi de, 
İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında birincil piyasada gerçekleştirilen hisse senedi satışı ile ulus
lararası piyasalarda kurumsal arz işlemleridir. Özelleştirme portföyünde yeralan ve İMKB'de işlem 
gören şirket hisselerine yönelik olarak gerçekleştirilen bu işlemler, Sermaye Piyasası Kurulu mev
zuatı çerçevesinde yürütülmektedir. 

Blok satış yönteminde ilk aşamada basın-yayın organları aracılığı ile satış duyuruları yapıl
maktadır. Bu duyurularda, blok satışa sunulan şirketin adı, satılacak kamu payı, son teklif verme 
tarihi ve uygulanan ihale yöntemine göre diğer bilgiler yeralmaktadır. 

Bu yöntemde, satışa sunulan kamu hisseleri için minimum bedel üzerinden ihaleye çıkabildi
ği gibi, bedel belirtilmeksizin teklif isteme ve pazarlık yöntemi ile de satış işlemi yapılabilmekte
dir. Blok satış ihalelerinde belirlenen son teklif verme tarihinden sonra İdare bünyesinde oluşturu
lan ihale komisyonu tarafından alınan tekliflerin değerlendirmesi işlemine geçilmektedir. Yapılan 
teknik değerlendirme sonuçları Kurul onayına sunulmakta ve Kurul, bu teklifler arasında uygun 
gördüğü firmaya satış onayı vermektedir. Daha sonra İdare ile alıcı firma arasında satış sözleşme
si imzalanmaktadır. Blok satış ihalelerinde yeterli ve uygun teklif görülmemesi durumunda, yeni
den ihaleye çıkılmaktadır. 

Halka arz yönteminde ise, halka arz için Sermaye Piyasası Kurulundan alınan izni müteakip, 
yine basın-yayın organları aracılığı ile duyurular yapılmaktadır. Bu duyurularda, şirket hisselerinin 
halka arz edilecek oranı, halka arz tarihi, beher hisse senedi satış fiyatı, halka arza aracılık edecek 
banka ve kuruluşların isimleri ile diğer bilgiler yeral maktadır. Ayrıca, hisse senetleri halka arz edi
lecek şirketle ilgili detay bilgileri içeren prospektüs ve broşürler hazırlanarak satışa aracılık edecek 
banka şubelerine gönderilmekte ve bu yolla muhtemel talep sahiplerinin bilgilendirilmesi sağlan
maktadır. 

Yapılan uygulamalarda, şirket hisselerinin halka arzı konusunda çeşitli yöntemler kullanıl
maktadır. Bazı şirket hisselerinin halka arzında kişi başına alınabilecek hisse senedi miktarına her
hangi bir kısıtlama getirilmediği gibi, bazı halka arzlarda da tahsis yöntemi uygulanmaktadır. 
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Bu yöntemde, her bir başvuru sahibinin alabileceği azamî miktar belirli bir sayı ile sınırlandı

rılmakta ve tahsis edilecek miktarlar, başvurulara göre İdare tarafından belirlenmektedir. Bu yön
temin uygulanmasındaki amaç, halka arz uygulamasından küçük tasarruf sahiplerinin yaygın ola
rak yararİandınlmasıdır. 

Yine bazı halka arz uygulamalarında, halka arza aracılık eden banka veya aracı kurumlarla ya
pılan "aracılık yüklenimi" (undervvriting) sözleşmesi çerçevesinde, hisse senetlerinin satılamayan 
kısmının bu banka ve aracı kurumlarca yeniden satılmak üzere satın alınması yöntemi uygulanmış
tır. Bu yöntemin temel amacı, hisse senetleri halka arz edilen kuruluşun ilk anda oluşabilecek fiyat 
dalgalanmalarına karşı korunmasıdır. 

Halka arz edilen şirket hisseleri, eğer daha .önce İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem 
görmüyorsa. İMKB Yönetim Kurulunun onayını müteakip bu hisseler borsa kotuna alınır ve 
İMKB'de işlem görmeye başlar. 

Tesis ve varlık satışları konusunda ise, blok satış yönteminde uygulanan prosedür izlenmekte
dir. 

UYGULAMALAR 
a) Özelleştirme Portföyü: 
1985 yılından itibaren 127 kuruluş özelleştirme portföyüne alınmıştır. 
Bugüne kadar çeşitli nedenlerle özelleştirme kapsamından çıkarılan 7 kuruluşun yanısıra, ser-

mayelerindeki kamu paylarının tümü, blok satış, halka arz ve İMKB'de hisse senedi satışı yoluyla 
özel sektöre devredilen 73 kuruluş dışında, halen özelleştirme kapsamında 47 kuruluş vardır. Bu 47 
kuruluştan 26'sında kamu payı % 50'nin üzerindedir. 

b) Gerçekleştirilen Özelleştirmeler: 

Özelleştirme çalışmaları, 1984 yılında kamuya ait yarım kalmış tesislerin tamamlanması veya 
yerine yeni bir tesis kurulması amacı ile özel sektöre devri uygulamaları ile başlamıştır. 

1986 yılından itibaren hız kazanan ve sözkonusu yarım kalmış tesislerin dışında, tamamı ka
muya ait veya kamu iştiraki olan kuruluşlardaki kamu paylarının özelleştirme kapsamına alınması 
yoluyla yürütülen program çerçevesinde, İdare tarafından bugüne kadar. 80 kuruluşta hisse senedi 
satış işlemi yapılmış, 3 kuruluşun ise (SEK, YEM Sanayii ve Sümer Holding) bazı tesis, varlık ve 
iştirak payları özel sektöre devredilmiştir. 

1985 yılından bugüne kadar gerçekleştirilen özelleştirme uygulamalarının toplam tutarı 19.8 
trilyon TL. (yaklaşık 2.3 milyar $) düzeyindedir. Bir bölümü vadeli olarak gerçekleştirilen bu his
se senedi ve varlık satış işlemlerinden 30 Eylül 1994 tarihi itibariyle 19.6 trilyon TL. (yaklaşık 2.1 
milyar $) net giriş sağlanmıştır. 

Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlardan elde edilen yaklaşık 6 trilyon TL.'lik (749 milyon $) 
temettü geliri ile birlikte toplam özelleştirme hâsılatı 25.6 trilyon TL. (2.8 milyar $) düzeyine ulaş
maktadır. 

Aynı dönemde özelleştirme uygulamaları için yapılan toplam harcama tutan ise, 19.5 trilyon 
TL. (2.6 milyar $) düzeyindedir. 

c) Önemli Uygulamalar: 

Özelleştirme kapsamına alman kuruluşlardan 10 tanesi, daha önce KİT statüsünde faaliyet 
gösteren ve kamunun % 100'üne sahip olduğu kuruluşlardır. Bunlar arasında yer alan Denizcilik 
Bankası, daha sonra tüm aktif ve pasifleri ile birlikte T. Emlak Bankasına devredilmiş ve özelleş
tirme kapsamından çıkarılmıştır. 
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Daha önce KİT statüsündeki bu kuruluşlara yönelik olarak, ilk kez 1990 yılında PETKÎM ve 

THY hisselerinin küçük bir bölümünün halka arzı ile başlatılan özelleştirme uygulamaları, 1992 yı
lı sonu ve 1993 yılı Mayıs ayında ihaleye çıkarılan SEK ve YEM Sanayiine ait bazı iştirak payla
rı, tesis ve varlıkların satışı ile sürdürülmüştür. 

PETKÎM'in Halka Arzı: 

PETKİM'in % 8.09 oranındaki hissesi, Haziran 1990'da şirket çalışanlarına ve halka arz edil
miştir. Ancak bu tarihten sonra İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında görülen olumsuz gelişme
ler sonucu Borsada değer yitiren bu senetlerin bir bölümü şirket çalışanları tarafından iade edilmiş, 
ayrıca küçük tasarrufçunun korunması amacıyla Kamu Ortaklığı İdaresi, Borsada PETKİM senet
lerine yönelik alım yapmıştır. PETKİM'de halen % 95.86 oranında İdare payı bulunmaktadır. 

Beher hissesi 2 500 TL.'den satılan PETKÎM'in halka arzı sırasında, Türkiye'de ilk kez yapı
lan bir uygulama ile, ellerinde PETKİM tahvili bulunanlara bu tahvillerini beher hisse için 2 250 
TL. bedel ödeyerek hisse senedine dönüştürebilme imkânı tanınmıştır. Bilindiği üzere PETKİM ta
rafından 1987 yılında, İdare aracılığı ile toplam 29 milyon ABD Doları ve 52 milyon DM tutarın
da dövize endeksli ve hisse senedine çevrilebilir tahvil ihracı yapılmıştır. Üç yıl vadeli ve 6 ayda 
bir faiz ödemeli sözkonusu tahvillerin vadesi, 1990 yılı Haziran ayı sonunda dolmuştur. PETKİM'e 
ait hisse senetlerinin 18-29 Haziran 1990 tarihleri arasındaki halka arzı sırasında, PETKİM tahvili 
sahiplerine, isterlerse vade bitim tarihindeki T. Cumhuriyet Merkez Bankası efektif alış kuru üze
rinden hesap edilecek Türk Lirası karşılığını alabilmeleri ya da bu tahvillerini, halka arz fiyatının 
% 10 altında bir değerden (2 250 TL.) PETKİM hisse senedi ile değiştirebilmeleri olanağı sağlan
mıştır. Bu kapsamda, tahvil sahiplerinden 1 762'si tahvillerini hisse senedine dönüştürmüşler ve bu 
uygulama sonucu 61.9 milyar TL.'lık hisse senedi satışı gerçekleştirilmiştir. 

THY'nin Halka Arzı: 
THY'nin % 1.55 oranındaki hissesi, beher hisse 3 O0OTL.'den Kasım 1990'da halka arz edil

miştir. Bu uygulama çerçevesinde satışı gerçekleştirilen toplam 4 641 750 adet hisse senedinin % 
12'si 795 şirket çalışanı tarafından, % 88'i ise diğer tasarruf sahiplerince satın alınmıştır. 

Ancak halka arz tarihinin ardından THY hisse senetlerinin İMKB'deki işlem fiyatının halka 
arz değerinin altına düşmesi sonucu çalışanlara satılan 539 bin adet hisse senedinin 61 adedi iade 
edilmiş, ayrıca yine İMKB işlem fiyatının 1 000 TL.'nin altında seyretmesi nedeniyle sermaye ar
tırımları sonucu senet sahibi çalışanlar ve diğer ortaklarca kullanılmayan rüçhan hakları idare tara
fından kullanılmıştır. Bu durum, THY'deki kamu payının yeniden artmasına yol açmıştır. 1994 yı
lı İMKB işlemleri sonucu THY'de halen % 98.20 oranında İdare payı bulunmaktadır. 

SEK ve YEM Sanayiinde Özelleştirme : 
Özelleştirme uygulaması gerçekleştirilen diğer iki KİT, SEK ve YEM Sanayiidir. 
1) SEK'e ve Tesis ve Varlıkların Satışı: 
SEK Süt Endüstrisi A.Ş.'ye ait 34 işletme, 10 süt toplama merkezi ve 4 arsa için ilk olarak 

Aralık 1992'de, minimum bedel üzerinden teklif isteme metodu ile blok satış ihalesi açılmıştır. Bu 
ihale kapsamında, teklif edilebilecek en düşük bedelleri toplamı 1 trilyon 508 milyar TL. olan top
lam 48 adet tesis ve varlıktan yalnızca üçü için, satış ilanı ve ihale şartnamesinde belirtilen husus
lara uygun teklif gelmiştir. 

İhale sonucunda, bu üç tesis ve varlıktan İzmir-Tire ve istanbul-Çatalca Süt Merkezleri ile De-
nizli-Acıpayam arsasının satış işlemi gerçekleştirilmiştir. 

Bu arada, SEK'e ait 3 süt işletmesi (Ağrı, Van ve Kars) ile 4 süt toplama merkezinin (Sarıka
mış, Göle, Arpaçay ve Ardahan) özelleştirme kapsamından çıkarılması ve ilgili il özel idarelerine 
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bedelsiz olarak devredilmesi konusu Yüksek Planlama Kurulunun onayına sunulmuş ve Kurul 7 
Haziran 1993 tarihinde sözkonusu tesislerin kapsamdan çıkarılmasına ve özel idarelere devrine ka
rar vermiştir. ı 

Aralık 1992'de açılan ilk ihalede satışı gerçekleştirilemeyen tesis ve varlıklardan, YPK kararı 
çerçevesinde özelleştirme kapsamından çıkarılanlar dışında kalan 32 işletme, 5 süt toplama merke
zi ve 3 arsa ile SEK isim hakkı, Mayıs 1993'de yeniden blok satışa çıkarılmıştır. 

Bu ihalede, minimum bedel belirlenmeksizin teklif alma ve pazarlık yöntemi uygulanmıştır. 
Bu yöntem değişikliğinin amacı, ilk ihalede belirlenen minimum bedellerin çok yüksek olması ge
rekçesi ile ihaleye katılamadıkları ileri sürülen kurum çalışanları, yöre halkı, kooperatifler ve üre
tici birliklerine satış kolaylığı tanınması olmuştur. 

İkinci ihalede, son teklif verme tarihi olan 2 Temmuz 1993 itibariyle, satışa sunulan toplam 40 
tesis ve varlığın tamamı için geçerli teklif alınmıştır. Ancak bu tesisler arasında yer alan 6 adet süt 
işletmesi (Adilcevaz, Bayburt, Sivas, Siverek, Yüksekova ve Muş), daha sonra satış kapsamından 
çıkarılmıştır. 

İhaleye yönelik teklif değerlendirme çalışmaları sonucu, satışa konu 26 işletmenin 25'i, 5 süt 
toplama merkezinin 4'ü ve 3 arsanın tamamının, en uygun teklifi veren kişi ve kuruluşlara satışı 
konusu, 27 Ağustos 1993 tarihinde Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulunun onayına sunulmuş ancak, 
Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulunun 8 Nisan 1994 tarih ve 94/7 sayılı karan ile bu ihale iptal edil
miştir. Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulu ayrıca, İdare tarafından yapılan ihaleye yeterli hazırlık ça
lışması yapamadıklarından dolayı katılamadıklar! anlaşılan üretici birlik ve kooperatiflerinin de 
ihaleye katılabilmelerine imkân tanımak amacı ile yeniden ihaleye çıkılmasına karar vermiştir. 

Bu çerçevede, SEK'e ait 32 işletme, 4 süt toplama merkezi, 3 arsa ve "SEK" isim hakkı için 
18 Nisan 1994'ten itibaren verilen ilanlarla yeniden ihaleye çıkılmıştır. İhalede pazarlık görüşme
leri, 4-13 Mayıs 1994 tarihleri arasında yapılmış ve sonuçlar 2 Haziran 1994 tarihinde Kurul ona
yına sunulmuştur. 

2) YEM Sanayiine ait Tesis ve Varlıkların Satışı: 
YEM Sanayii için ise ilk olarak, kuruluş bünyesindeki 27 yem fabrikası, 7 iştirak hissesi ve 3 

arsa için Aralık 1992'de minimum değer üzerinden teklif isteme metodu ile ihaleye çıkılmış ve bu 
ihale sonucunda 3 iştirak payı ile bir fabrikanın satışı gerçekleştirilmiştir. Satışa sunulan ve satış iş
lemi gerçekleştirilen 3 iştirak payından 2'si (Bandırma Yem Fabrikası Ltd. Şti. ve Kars Yem Fab
rikası A.Ş.'deki kamu payları) 1987 yılında özelleştirme kapsamına alınmış olup, Mayıs 1992'de 
kapsama alınan diğer YEM Sanayii tesis, varlık ve iştirak payları ile birlikte blok satışa çıkarılmış
tır. 

Mayıs 1993'de, bu kez 26 fabrika ve 4 iştirak payı için, minimum bedel belirlenmeksizin tek
lif alma ve pazarlık usulüyle yeniden ihaleye çıkılmıştır. Bu yöntem değişikliği ile, aynen SEK'de 
olduğu gibi, çalışanlar, yöre halkı, kooperatifler ve üretici birliklerine öncelik tanınması amaçlan
mıştır. 

Son teklif verme tarihi olan 9 Temmuz 1993 itibariyle alman tekliflerin değerlendirme çalış
maları sonucunda, uygun teklif alınan 12 yem fabrikası ile 3 iştirak payının satışı konusu Kamu Or
taklığı Yüksek Kurulunun onayına sunulmuş ve Kurulun 11 Ekim 1993 tarihli onayı çerçevesinde 
bu fabrika ve iştirak paylarının satış sözleşmeleri imzalanmıştır. 

Yine aynı KOYK kararı çerçevesinde, bu ihale sonucu satışı gerçekleştirilemeyen tesis ve var
lıkların, yeniden ilana çıkılarak veya ilan verilmeksizin görüşmeler yoluyla, kıdem tazminatlarının 
tamamı ve/veya bir kısmı karşılığında doğrudan kurum çalışanlarına, yöre halkına, bunların oluş-
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turacaklan ortaklıklara, üniversite veya diğer müteşebbislere satışı veya devri, satışı veya devri 
sözkonusu olmayanların ise tasfiyesi konusunda her türlü işlemi yapmaya İdare yetkili kılınmıştır. 

Daha önceki iki ihale ile satışı gerçekleştirilemeyen 12 yem fabrikası ve 2 arsa için 20 Aralık 
1993 tarihinden itibaren yayınlanan duyurularla yeniden ihale açılmış ve bu fabrika ve arsaların ta
mamının en uygun teklifi veren kişi ve kuruluşlara satışı konusunda KOYK onayı alınmıştır. Bu 
çerçevede, 9 fabrika (Adapazarı, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, Kızıltepe, Siirt, Tatvan, Tunceli ve 
Van) ile bir arsa (Malatya Arsası) için alıcı firmalarla satış sözleşmeleri 20 Nisan - 13 Mayıs 1994 
tarihleri arasında imzalanmıştır. Aynca ihaleye çıkarılan Sivas Yem'deki % 3.57 iştirak hissesi ise 
1 Haziran 1994 tarihinde satılmıştır. 

Satış işlemi gerçekleştirilemeyen ve son açılan ihale kapsamında yer almayan 2 yem fabrika
sından Ankara Yem Fabrikasının Çevre Bakanlığına satışı, Doğubeyazıt Yem Fabrikasının ise Ağ
rı İl Özel İdaresine devrini öngören Yüksek Planlama Kurulu karan alınmıştır. İl ihalede satışa su
nulan arsalar arasında yer alan Balıkesir-Bandırma Arsası ise satış kapsamından çıkanlmıştır. 

SÜMERBANK A.Ş. ve SÜMER Holdingin Özelleştirilmesi: 

Eylül 1987'de Bakanlar Kurulu karan ile özelleştirme kapsamına alman Sümerbank, Aralık 
1987'de kabul edilen yeni ana sözleşmesi ile Sümerbank Holding A.Ş.'ye dönüştürülmüştür. Daha 
sonra Yüksek Planlama Kurulunun Temmuz 1993'de aldığı karar çerçevesinde Sümerbank Hol
ding A.Ş.'nin bankacılık birimi şirket bünyesinden ayrılarak bankacılık faaliyetlerini yürütmek 
üzere Sümerbank A.Ş. kurulmuş, Sümerbank Holding A.Ş. ise Sümer Holding A.Ş. adı altında ye
niden örgütlendirilmiştir. 

Sümerbank'ın özelleştirme kapsamına alınarak Kamu ortaklığı İdaresine devredildiği tarihten 
itibaren, özelleştirme çalışmalannı yürütme konusunda, çeşitli dönemlerde Kamu Ortaklığı İdaresi 
veya Holding Yönetim Kurulu yetkili kılınmıştır. Son olarak Kamu Ortaklığı Yüksek kurulunun 25 
Ocak 1994 tarihli karan çerçevesinde bu yetki İdarede bulunmaktadır. Ancak, Kamu Ortaklığı 
Yüksek Kurulunun, özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda kamu payı % 50'nin altına düşünceye 
kadar bu kuruluşlara ait varlıklar ile bunlann iştiraklerindeki hisselerinin satış işlemlerinin Yöne
tim Kurulları tarafından yürütülebilmesine olanak sağlayan 18 Mayıs 1994 tarih ve 94/20 sayılı ka
ran çerçevesinde, bu konudaki özelleştirme işlemleri Sümer Holding Yönetim Kurulunca yürütü
lebilecektir. 

Özelleştirme yetkisinin Holding Yönetim Kurulunda bulunduğu dönem içinde, Holdinge ait 
çeşitli mağaza, bina, yarım kalmış tesis, arsa ve araziler ile iştirak hisselerinin devir ve satışına yö
nelik çalışmalar başlatılmış, bunlardan bir bölümünün devir ve satış işlemleri gerçekleştirilmiştir. 
Satış işlemleri tamamlanan varlıklara ilişkin aynntılı bilgi aşağıda verilmektedir: 

1) Arsa ve arazi satışı: 

Haziran 1993'de, 54 arsa ve arazinin satışı için ihale açılmış ve bunlardan 32'sinin satış işlem
leri tamamlanmış, Kasım 1993'de açılan ikinci bir ihale ile, aralarında ilk ihalede satışı gerçekleş
tirilemeyen varlıklann da bulunduğu 27 adet arsa ve arazi satışa çıkanlmış, bunlardan da 3 adedi
nin satış işlemi tamamlanmıştır. 

Öte yandan, sözkonusu ihalelerde satışa konu olmayan, Sümer Holding bünyesindeki işletme
lere ait iki adet arazi ile İstanbul'daki 2 arsa çeşitli kamu kurumlarına, İzmir'deki bir arsa da açı
lan dava sonucu davalıya satılmıştır. 

2) Bina ve mağaza satışı: 
Ankara, Adana ve İstanbul'daki toplam 4 adet bina ve satış mağazası için Ağustos 1993'de 

açılan ihale sonucunda Ankara-İzmir Caddesi Satış Mağazasının satış işlemi gerçekleştirilmiştir. 
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3) Bayilik verilmek suretiyle mağaza devri : 

Bayilik verilmek suretiyle devrine ilişkin olarak ihale açılan 308 mağazadan 297'si için teklif 
alınmış ve bunlardan 291 'inin devri gerçekleştirilmiştir. Sözkonusu mağazalardan 273 tanesi Hol
ding çalışanlarına, 1 tanesi Holding bayisine, 17 tanesi de üçüncü şahıslara devredilmiştir. 

Teklif alman diğer 6 mağazanın, Olağanüstü Hal Bölgesinde yer alması veya sınır mağazası 
olması nedeniyle, ikinci bir değerlendirmeye kadar faaliyetlerini sürdürmesi kararlaştırılmıştır. 
Teklif gelmeyen 11 mağazadan, 7 tanesinin faaliyetlerine devam etmesi, 4 tanesinin ise kapatılma
sına karar verilmiştir. 

4) ÎMKB'de işlem gören iştirak hisselerinin satışı: 
Sümer Holding iştiraklerinden, İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören GENTAŞ 

ve Kütahya Porselendeki Holding paylarının tamamı, Haziran-Kasım 1993 arasında İMKB'de sa
tılmıştır. SİPAŞ ve KEPEZ Elektrikteki iştirak paylarının ise yine büyük bir bölümünün İMKB'de 
satış işlemi gerçekleştirilmiş ve bu kuruluşların sermayelerindeki Holding payı % l'in altına düş
müştür. 

Sümer Holding'e ait satışı gerçekleştirilemeyen varlıklardan 4 yarım kalmış tesis, bir tatil kö
yü, 41 arsa ile 5 adet bina, mağaza ve diğer gayrimenkullerin satışı için Kamu Ortaklığı İdaresi ta
rafından Mart ayı içinde yeniden ihale açılmıştır. Teklif verme süresi 18 Nisan'da sona eren bu te
sis ve varlıklar için pazarlık görüşmeleri tamamlanmış olup sonuçlar Kurul onayına sunulacaktır. 

Sümer Holding'e ait 12 işletme ve bir şirket hissesi ise, 15 Nisan 1994 tarihinden itibaren ve
rilen ilanlarla satışa çıkarılmıştır. Teklif verme süresi 6 Mayıs 1994'te sona eren bu işletme ve şir
ket hisseleri için de pazarlık görüşmeleri tamamlanmış ve sonuçların Kurul onayına sunulması aşa
masına gelinmiştir. 

Öte yandan, 24 Ağustos 1994 tarihinden itibaren verilen ilanlarla, Sümer Holding A.Ş. Pazar
lama İşletmesine ait 106 mağazanın bayilik verilmek suretiyle devri konusunda ihale açılmıştır. 18 
Mayıs 1994 tarihli KOYK kararı çerçevesinde Sümer Holding A.Ş. Pazarlama Müdürlüğü tarafın
dan açılan ihalede son teklif verme tarihi 17 Eylül 1994'tür. . 

Kamu Ortaklığı İdaresi tarafından Sümerbank A.Ş.'nin blok satışı konusunda Ekim 1993'de 
açılan ihale iptal edilmiş ve 9 Mayıs 1994 tarihinden itibaren verilen ilanlarla yeniden ihaleye çı
kılmıştır. İhalede teklif verme tarihi 30 Mayıs 1994'te sona ermiştir. Sonuçlar Kurul onayına sunu
lacaktır. 

TELETAŞ'ın özelleştirilmesi: 
Ülkemizde özelleştirme programı çerçevesindeki ilk halka arz uygulaması, TELETAŞ'ta bu

lunan % 40 oranındaki kamu payının % 22'lik bölümünün, 1988 yılı Şubat ayı sonunda halka arzı 
ile gerçekleştirilmiştir. 

Çeşitli banka ve aracı kurumların oluşturduğu toplam 19 kuruluşun "tam aracılık yüklenimi" 
çerçevesinde gerçekleştirilen bu uygulama çerçevesinde, 4 822 banka ve aracı kurum şubesi tara
fından yurt içi ve yurt dışında satışa sunulan 3 079 999 adet hisse senedinin tamamı satılmış ve top
lam 15.4 milyar TL. hâsılat elde edilmiştir. 

Önceden talep toplama yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen halka arz uygulamasında, 29 Şu
bat - 4 Mart 1988 tarihleri arasında, bedelleri peşin ödenmek suretiyle toplanan talebin arza göre 
çok yüksek sayıda olması, "tahsis yöntemi"ne gidilmesine neden olmuş ve bu suretle tüm talep sa
hiplerinin halka arz uygulamasından yararlanabilmeleri sağlanmıştır. Bu suretle alınan toplam 41 
695 başvurunun 2 286'sı şirket çalışanları, 39 409'u.da yurt içi ve yurt dışı diğer tasarruf sahiple
rinden gelmiştir. 
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TELETAŞ'ın halka arzında şirket çalışanlanna bazı kolaylıklar tanınmış, senet bedellerinin 

4 eşit taksitte ödenmesi ve aynca kredi imkânı sağlanarak borç tutarlanmn yine 4 eşit taksitte ma
aşlardan kesilmesi gibi olanaklar getirilmiştir. Sağlanan bu kolaylıkların da etkisi ile şirket çalışan-
lannın hemen hepsi hisse senedi talebinde bulunmuşlardır. Yapılan tahsis işlemi sonucu, 2 286 şir
ket çalışanına ortalama 500'er adet hisse senedi satılırken, diğer tasarruf sahiplerine müracaat ba
şına ortalama 40 adet hisse senedi satışı gerçekleştirilmiştir. Bir başka deyişle, toplam 41 695 baş
vuru sahibinin % 5.5'ini oluşturan şirket çalışanları satış hâsılatı olan 15.4 milyar TL. içinde % 37 
paya sahip olurken, başvuruların % 94.5'ine sahip diğer tasarrufçular toplam satış hâsılatından an
cak % 63 pay alabilmişlerdir. 

TELETAŞ'ın halka arzı uygulamasına gösterilen bu büyük ilgi, bir yandan ülkemizin o dö
nemdeki potansiyel hisse senedi talebi yoğunluğunun bir göstergesi olurken, diğer yandan da TE-
LETAŞ'ı dönemin en çok ortaklı şirketlerinden birisi haline getirmiştir. Bu uygulama ayrıca, özel
leştirmenin amaçlarından birisi olan sermayenin tabana yayılması ve çalışanların sermayeye katıl
ması konularındaki başarısı ile de çok iyi bir örnek teşkil etmiştir. 

Halka arz uygulamasından sonraTELETAŞ'ta kalan % 18 KOİ hissesi, Ağustos 1993'te AL-
CATEL B.V. firmasına peşin 21 milyon dolar bedelle blok olarak satılmıştır. Ancak, 1994 yılının 
ilk üç ayında, özellikle alacaklarını tahsil edememesinden dolayı 133.6 milyar TL. zarar eden ve 
3.4 trilyon TL. borcu bulunan TELETAŞ, içine düştüğü ödeme güçlüğü nedeniyle konkordato is
teminde bulunmuştur. 

Çimento Sektöründe Özelleştirme: 

1985 yılından bu yana özelleştirme programı çerçevesinde kamu payları KOİ'yc devredilen 
kuruluşlar arasında çimento sektöründe faaliyet gösteren şirketlere ilişkin özelleştirme uygulama-
lan önemli bir yer tutmaktadır. 

Bugüne kadar özelleştirme kapsamına alınan toplam 126 kuruluşun 22'si çimento sektöründe 
faaliyet göstermektedir. 

Bu şirketlerden, daha önce Türkiye Çimento ve Toprak Sanayiinin (ÇİTOSAN) bağlı ortaklı
ğı olarak faaliyet gösteren ve kamu payı % 98'in üzerinde olan 17 tanesinden 16'sında blok satış, 
blok satış+halka arz veya İMKB'de satış yolu ile özelleştirme işlemi gerçekleştirilmiş ve bu şirket
lerin hiç birisinde kamu payı kalmamıştır. 

Diğer,bir bağlı ortaklık olan Adıyaman Çimentoda ise üç kez blok satış ihalesine çıkılmıştır. 
Son ihaleye ilişkin değerlendirme çalışmaları neticesinde şirket hisselerinin en uygun teklifi veren 
firmaya satışı konusu KOYK onayına sunulmuştur. Ancak sözkonusu ihalenin iptali ve yeniden sa
tışa çıkılması konusu gündeme gelebilecektir. 

Özelleştirme kapsamına alınan 22 çimento şirketinden daha önce ÇİTOSAN'ın iştiraki olan 5 
şirkette ise, halka arz ve İMKB'de satış yolu ile özelleştirme işlemi yapılmış ve bu şirketlerde de 
hiç kamu payı kalmamıştır. 

Bir bölümü vadeli olarak satılan sözkonusu 21 çimento şirketine yönelik olarak bugüne kadar 
gerçekleştirilen blok satış, halka arz ve İMKB'de hisse senedi satışı uygulamalarının toplam tutarı 
745.5 milyon ABD Dolan düzeyindedir ve bu rakam, bugüne kadar gerçekleştirilen 2.3 milyar 
ABD Dolan tutarındaki toplam özelleştirme uygulamalarının % 32'sine tekabül etmektedir. Blok 
satış uygulamalarının bir bölümü vadeli olarak gerçekleştirilen çimento şirketlerine yönelik net gi
riş tutarı ise Temmuz ayı sonu itibariyle yaklaşık 640 milyon ABD Dolarıdır. 
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DEVAM EDEN UYGULAMALAR: 
Et ve Balık Ürünleri A.Ş.: Et ve Balık Ürünleri A.Ş. 'ye ait 27 kombina, 5 işletme, 7 soğuk de

po, 4 lojman grubu, 1 satış mağazası, 12 arsa, 2 yarım kalmış tesis, 5 iştirak payı ve EBK amble
mi için Aralık 1993'te açılan ihalede, uygun teklif alınan 19 kombina, 1 işletme, 4 soğuk depo, 4 
lojman grubu, 1 satış mağazası, 4 arsa, 2 yarım kalmış tesis ve 1 iştirak payının satışı konusunda 
KOYK onayı alınmış, ancak satış sözleşmeleri imzalanmamıştır. Bu ihalenin sonuçlandırılması ve
ya iptal edilerek yeniden ihaleye çıkılması konusu, yeni özelleştirme yasasının çıkmasını müteakip 
alınacak karar çerçevesinde kesinleşecektir. 

SEK Süt Endüstrisi A.Ş. : Daha önce Aralık 1992 ve Mayıs 1993'de açılan iki ihale sonucu 
satışı gerçekleştirilemeyen 32 işletme, 4 süt toplama merkezi ve 3 arsa ile "SEK" isim hakkının sa
tışı için Nisan 1994'te açılan üçüncü ihalede pazarlık görüşmeleri 4-13 Mayıs tarihleri arasında ya
pılmış ve 28 işletme, 2 süt toplama merkezi, 3 arsa ve "SEK" isim hakkı için uygun teklif alınmış
tır. Sonuçlar 2 Haziran 1994 tarihinde KOYK onayına sunulmuş, ancak bir karar alınmamıştır. Bu 
ihalenin sonuçlandırılması veya iptal edilerek yeniden ihaleye çıkılması konusu, yeni özelleştirme 
yasasının çıkmasını müteakip alınacak karar çerçevesinde kesinleşecektir. 

PETLAS Lastik Sanayi A.Ş. : PETLAS'taki kamu hisseleri ilk olarak Ekim 1993'de blok sa
tışa sunulmuş, ancak bu ihale iptal edilerek Nisan 1994'te yeniden ihaleye çıkılmıştır. Bu ihalede 
alınan tekliflerin değerlendirme işlemleri tamamlanarak sonuçlar Kurul onayına sunulmuş ancak 
bir karar alınmamıştır. Verilen tekliflerin dolar bazında olması nedeniyle, yeniden ihaleye çıkılma
sına gerek kalmaksızın sonuçların yeni özelleştirme yasası çerçevesinde oluşturulacak Kurul ona
yına sunulması sözkonusudur. 

SÜMER Holding A.Ş. : Kamu Ortaklığı idaresi tarafından Sümer Holding'e ait 4 yarım kal
mış tesis, 1 tatil köyü, 41 arsa ile 5 adet gayrimenkul ve binanın satışına yönelik olarak Mart 
1994'te, 11 işletme ve 1 halı fabrikası ile 1 şirket hissesi için de Nisan 1994'te açılan ihalelerde pa
zarlık görüşmeleri tamamlanarak sonuçların Kurul onayına sunulması aşamasına gelinmiştir. Sü
mer Holding'e ait 106 mağazanın bayilik verilmek suretiyle devri konusunda Holding Pazarlama 
İşletmesi tarafından, 24 Ağustos 1994 tarihinden itibaren verilen ilanlarla ihale açılmıştır, ihalede 
son teklif verme tarihi 17 Eylül 1994'te sona ermiştir. İhalenin yeni oluşturulacak Kurul kararını 
müteakip sonuçlandırılması sözkonusudur. 

SÜMERBANK A.Ş.: SÜMERBANK için ilk olarak Ekim 1993'de blok satış ihalesi açılmış, 
daha sonra bu ihale iptal edilerek 9 Mayıs 1994 tarihinden itibaren verilen ilanlarla ikinci kez iha
leye çıkılmıştır. Yeni yasa çerçevesinde, bu ihalenin de iptal edilerek Sümerbank'ın % 35 oranın
daki hissesinin yönetici-yatırımcı bir gruba blok olarak satışı için yeniden ihaleye çıkılması plan
lanmaktadır. Hisselerin geri kalan bölümünün ise halka arzı düşünülmektedir. 

TURBAN Turizm A.Ş.: TURBAN'a ait Çeşme Oteli ile Aneksi ve Lojmanları, Kemer Mari-
na Otel, İstanbul Eski Carlton Oteli Arsası, İstanbul İstinye Arsaları ve İstanbul Küçüksu Arsası 
için 5 Mayıs 1994 tarihinden itibaren verilen ilanlarla açılan ihalede teklif verme tarihi 3 Haziran 
1994'te sona ermiştir. Ancak bu ihalenin iptal edilmesi ve yeniden ihaleye çıkılması sözkonusudur. 

ORÜS Orman Ürünleri Sanayi A.Ş.: ORÜS'e ait 23 işletme ile "ORÜS" isim hakkı, 6 Hazi
ran 1994 tarihinden itibaren verilen ilanlarla blok satışa sunulmuştur. Teklif verme tarihi 1 Tem
muz 1994'te sona eren ihalenin sonucu, Kurul kararı çerçevesinde belirlenecektir. 

HAVAS Havaalanları Yer Hizmetleri A.Ş.: % 51'i Özelleştirme İdaresi, % 49'u ise THY'ye 
ait olan HAVAŞ'taki hisselerin bir bölümü, 9 Haziran 1994 tarihinden itibaren verilen ilanlarla 
blok satışa sunulmuş ve teklif verme tarihi 4 Temmuz 1994'te sona ermiştir. İhaleye ilişkin işlem
ler, Kurul kararını müteakip kesinlik kazanacaktır. 
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11 İştirak Hissesi: Fruko-Tamek, İMSA, Konya Şeker, MEKTA, Metal Kapak, NİMSA, Pan 

Tohum Islah, Pancar Motor, SOY-TEK, Tamek Gıda ve Toros Gübre'de bulunan kamu paylan, 13 
Haziran 1994'ten itibaren verilen ihalelerle blok satışa çıkarılmıştır. Teklif verme tarihi 4 Temmuz 
1994'te sona eren ihalede SOY-TEK, İMSA ve Metal Kapak için teklif alınmamıştır. Fruko-Ta
mek, Tamek Gıda, MEKTA ve Pancar Motor için alınan teklifler Kurul onayına sunulmuştur. Kon
ya Şeker, NİMSA, Pan Tohum Islah ve Toros Gübre için alınan teklifler ise Kurul onayına sunul
ma aşamasına gelmiştir. Sözkonusu ihalelerin, yeni özelleştirme yasasını müteakip sonuçlandınl-
ması beklenmektedir. 

Ereğli Demir, ve Çelik Fabrikası T.A.Ş. : ERDEMİR'de bulunan, % 25.89'u Kamu Ortaklığı 
İdaresine ait toplam % 51.66 oranındaki kamu payının bir bölümünün blok satışı amacıyla 24 Ha
ziran 1994'ten itibaren verilen ilanlarla açılan ihalenin iptal edilerek yeniden ihaleye açılması plan
lanmaktadır. Bu çerçevede, ERDEMİR'deki % 25-30 civarındaki hissenin yönetimde temsil hakkı 
verilmesi suretiyle çekirdek yatırımcıya blok olarak satılması, kalan hisselerin ise yurt içinde arzı 
düşünülmektedir. 

Petrol Ofisi A.Ş. : POAŞ'ın % 30-35 civarındaki hissesinin blok olarak yönetimde söz sahibi 
olacak çekirdek yatırımcı gruba satılması, kalanının yurt içi ve yurt dışı sermaye piyasalarında ar
zı planlanmaktadır. POAŞ hisselerin bir bölümünün, altın hisse uygulaması çerçevesinde kamuda 
kalması sözkonusu olacaktır. Bu şirkette altın hisse uygulamasına gidilecektir. 

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. : TÜPRAŞ'ın ilk etapta İzmir ve İzmit Rafinerilerinin varlık 
satışı yoluyla özelleştirilmesi planlanmaktadır. TÜPRAŞ'da da altın hisse uygulamasına gidilecek
tir. 

Türk Hava Yollan A.Ş. : Yeni kanun çerçevesinde THY'nin %49'una kadar olan hisseleri 
özelleştirmeye konu olabilecektir. Bu hisselerin % 25-30'a kadarki bölümünün, uluslararası tecrü
be ve teknolojiye sahip bir havayolu şirketine satılması planlanmaktadır. Böyle bir ortaklık sonucu 
teknolojisi gelişecek ve kârlılığı artacak şirketin hisseleri daha sonra halka arzedilecektir. 

PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. : PETKİM'deki kamu hisselerinin % 30-35'e kadarki bö
lümünün bir çekirdek yatırımcı gruba blok olarak satışı, kalan hisselerin ise uluslararası piyasalar
da arzı planlanmaktadır. 

T. Denizcilik İşletmeleri : Türkiye Denizcilik İşletmelerinin 3 ayrı bölüme ayrılarak Şehir 
Hatları A.Ş., Dış Hatlar A.Ş. ve Liman Hizmetleri A.Ş. şeklinde yeniden yapılandırılması planlan
maktadır. Bu çerçevede, şehir hatları ve dış hatların blok olarak satılması, liman hizmetlerinin ise 
kamu hizmeti görmesi nedeniyle kamu bünyesinde bırakılarak Denizcilik Müsteşarlığına devredil
mesi düşünülmektedir. 

2. - Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, Isparta-Şarkikaraağaç Belediye Başka
nına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/5231) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini 
saygılarımla arz ederim. 

Ökkeş Şendiller 
Kahramanmaraş 

İsparta İlimizin Şarkikaraağaç İlçesi Belediye Başkanı Mevlüt Özdemir, partizanca tutumları 
ile halkı canından bezdirmiştir. Esnafa kanunsuz ve usulsüz cezalarla baskı yaptığı, iş yeri kapat
ma ve meslekten mene varan cezalar yağdırdığı vatandaşın dilindedir.' 
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Belediye Başkanının, baskıcı ve taraflı tutumundan dolayı, bu ilçenin sosyal bir patlama ile 

karşı karşıya olduğu yaptığımız incelemelerden de anlaşılmıştır. 
En son 25.7.1994 tarihli Belediye Meclis kararı değiştirilerek, evrakta tahrifat yapacak kadar 

ileri gidilmiştir. 

Benzeri olaylardan dolayı, hakkında açılmış 32 dava olduğu söylenmektedir. 
Sorular: 
1. Halkı canından bezdiren uygulamalarından dolayı, Belediye Başkanı hakkında açılmış bir 

soruşturma var mıdır? 
2. Hakkında 32 dava açıldığı iddia edilen Belediye Başkanı ile ilgili şikâyetler Bakanlığınıza 

ulaşmasının birileri tarafından engellendiği iddiaları karşısında bir araştırma yapmayı düşünüyor 
musunuz? 

3. Bu iddialar karşısından Belediye Başkanı hakkında Bakanlığınızca ne gibi işlemler yapıla
caktır? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 12.12.1994 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 
Sayı: B050MAH0650002/2048 

Konu : Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ökkeş Şendiller'in Yazılı Soru Önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 20.10.1994 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/5231-11444/42513 
sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen Kahramanmaraş Milletvekili 
Ökkeş Şendiller'in "Isparta-Şarkikaraağaç Belediye Başkanına ilişkin" yazılı soru önergesinde yer 
alan konulara cevap teşkil edecek bilgiler aşağıda açıklanmıştır: 

İsparta İli, Şarkikaraağaç İlçesi Belediye Başkanı Mevlüt Özdemir hakkında 27 Mart 1994 ta
rihinden önce ve sonra Bakanlığımca ve İsparta Valiliğince açılmış çeşitli soruşturmalar bulunmak
tadır. 

Soruşturmalar neticesinde Bakanlığım müfettişlerince düzenlenen fezleke ve tevdi raporları 
halen ilgili adlî ve idarî yargı organlarında işlem görmektedir. Ayrıca, ilgili hakkında henüz idarî 
tahkikat kısmı sonuçlanmamış soruşturmalar da mevcuttur. 

Öte yandan adıgeçen Belediye Başkanı, hakkında açılan soruşturmalardan biriyle ilgili olarak 
9.3.1992 tarihinde geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış, 27.3.1994 tarihinde yapılan 
Mahallî İdareler seçimlerinde yeniden belediye başkanı seçilmesi üzerine, benzer durumda olan di
ğer belediye başkanlarıyla birlikte görevine iade edilmiştir. 

Bakanlık olarak, seçimle göreve gelen belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmalarında 
büyük hassasiyet gösterilmekte, ancak hukuka aykırı uygulama iddialarının üzerine kararlılıkla gi
dilmektedir. Nitekim, Şarkikaraağaç Belediye Başkanı hakkında da aynı kararlılık gösterilmiştir. 

İlgili hakkında, yargı organlarınca verilecek kararlara göre gerekli hukukî işlemlerin yapılaca
ğı muhakkaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 
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3. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, bakanlık tarafından verilen ihalelere ilişkin sorusu 

ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nihat Matkap'in yazılı cevabı (7/5256) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını arz ederim. 

Ahmet Seven 
Bilecik 

Soru : 1. 1992'nin birinci ayından itibaren ihaleyle ve emaneten yapılan işlerin illere göre da
ğılımım ve illere göre onanm inşaatlann dökümüyle birlikte işlerin kimlere, nerelere, hangi firma
ya, hangi bedelle verildiğini bildirir misiniz? 

2. İstanbul SSK Göztepe Hastanesinin genel onanmıyla ilgili olarak, hangi firmaya, ne zaman 
verilmiş? Onanm bedeli nedir? Onarım işinin SHP İl Başkanı Ali Özcan'a verildiği iddia ediliyor. 
Bu doğru mu? ' 

3. İstanbul-SSK Kartal Hastanesinin genel onanmıyla ilgili olarak, bu onanm işinin Güven İn
şaata verildiği iddia edilmekte. Bu doğru mu? Ne zaman verilmiştir? Ûnanm bedeli nedir? Sahibi
nin SHP'li olduğu iddia ediliyor. Bu da doğru mu? 

4. Van Hastanesinin onanmı kime ve hangi tarihte verilmiştir? Onanm bedeli nedir? 

T.C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 13.12.1994 

Sosyal Güvenlik Kuruluşlan Genel Müdürlüğü 
Sayı :B.13.0.SGK.0.13.00.01/7810/34622 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 20.10.1994 tarih, A.Ol.O.GNS.0-10.00.02-7/5256-11499/42656 sayılı yazınız. 
Bilecik Milletvekili Mehmet Seven tarafından hazırlanan Sosyal Sigortalar Kurumu ihaleleri

ne ilişkin yazılı soru önergesi Bakanlığımca incelenmiştir. 

Kurumca 1.1.1992-27.10.1994 tarihleri arasında ihaleyle ve emaneten yaptırılan işlerin illere 
göre dağılımları, inşaatların adlan, keşif bedelleri, ihale tarihleri, yüklenicilerin ad ve adreslerini 
gösterir liste ilişikte sunulmuştur. 

Ayrıca, Sosyal Sigortalar Kurumu Göztepe Hastanesinin genel onarımına ilişkin ihaleye katı
lan ve ihale üzerinde kalan Yapı Üretim San ve Tic. A.Ş.'nin kuruluşuna ilişkin 22.5.1987 tarihli 
1771 sayılı Türldye Ticaret Sicili Gazetesi incelenmiş, gerek şirket kurucuları gerekse yönetim ku
rulu üyeleri arasında Ali Özcan ismine rastlanmamıştır. 

Sosyal Sigortalar Kurumu Kartal Hastanesinin genel onanm ihalesini alan Güven İnş. Taah. 
Tic. ve San. A.Ş. sahibinin hangi siyasî partiye mensup olduğu ise bilinmemektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nihat Matkap 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
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T.B.M.M. 

İnşaatın adı 

Keşif bedeli 

İhale tarihi 

Yüklenicinin adı 

Yüklenicinin adresi 

B : 5 1 13 .12 .1994 
1.1.1992-22.10.1994 Tarihleri Arasında İhale Edilen 

Sosyal Sigortalar Kurumu İnşaatları 
AFYON 

: Afyon Hast. Tevsii ve Onanm-Ek Polk. İnş. 
: 27 700 000 000 TL. 
: 27.7.1993 

: Akçim Yapı Endüstri Tic. ve Ltd. Şti. 
: Büklüm Sok. No.: 59/1 Kavaklıdere/ANKARA 

0 : 4 

İnşaatın adı 
Keşif bedeli 
İhale tarihi 
Yüklenicinin adı 
Yüklenicinin adresi 

ANKARA 
: Ankara Dispanser Bin. İnş. 
: 35.500 000 000 TL. 
: 23.10.1992 

: Aker inş. Tic. ve San. A.Ş. 
: Büklüm Sok. No.; 59/1 Kavaklıdere/ANKARA 

İnşaatın adı 
Keşif bedeli 
İhale tarihi 
Yüklenicinin adı 

BATMAN 
Batman Hast. Ek. Polk. Bina İnş. 
7 150 000 000 TL. 
7.5.1993 
Suphi Adak 

Yüklenicinin adresi : Refik Belendir Sok. No.: 122/1 Çankaya/ANKARA 

İnşaatın adı 
Keşif bedeli 
İhale tarihi 
Yüklenicinin adı 
Yüklenicinin adresi 

BOLU 
Bolu-DUzce Hast. ve Doktor Lojmanı İnş.(l 10 Yt.) 
18 000 000 000 TL. 
5.2.1993 
M. Salih Şirin 
Tunus Cad. No.: 40/11 Kavaklıdere/ANKARA 

İSPARTA 
İnşaatın adı : İsparta 200 Yat. Tevsii Hast. Bin. İnş. 

Keşif bedeli : 26 500 000 000 TL. 
İhale tarihi : 23.12.1992 
Yüklenicinin adı : Feza İnş. San. ve Tic. A.Ş. 
Yüklenicinin adresi : Necatibey Cad.No. : 96/E ANKARA 
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İSTANBUL 

inşaatın adı : îst.-Gaziosmanpaşa Şube Müd. ve Disp. Bina înş. 
Keşif bedeli : 2 0 100 000 000 TL. 
İhale tarihi : 14.7,1993 
Yüklenicinin adı : Mehmet Uyanoğlu 
Yüklenicinin adresi : SögUÜüçeşme Cad. Bulvar Pas. No. : 70/78 Kadıköy 

0 : 4 

İnşaatın adı 
Keşif bedeli 
İhale tarihi 
Yüklenicinin adı 

İst-Merdivenköy Disp. Bina İnş. 
56 000 000 000 TL. 
2.8.1993 
Adil Özçırpıcı 

Yüklenicinin adresi : Çankaya Cad. 24/1 Çankaya/ANKARA 

İZMİR 
İnşaatın adı : İzmir-Ödemiş Dispanser Bina İnş. 

Keşif bedeli : 7 000 000 000 TL. 

İhale tarihi : 6.8.1993 
Yüklenicinin adı : Akyapı İnş. ve Tic. A.Ş. 
Yüklenicinin adresi : Selanik Cad. 61/2 ANKARA 

İnşaaün adı 
Keşif bedeli 
İhale tarihi 
Yüklenicinin adı 

İzmir-Tire dispanser Bina İnş. 
10400 000 000TL. 
3.8.1993 
Mustafa Onur 

Yüklenicinin adresi : Tunus Cad. 57/4 Çankaya/ANKARA 

İZMİf 

İnşaatın adı : Kocaeli-Gebze Hast. 10 Daireli Lojman İnş. 

Keşif bedeli : 18 000 000 000 TL. 

İhale tarihi : 5.2.1993 

Yüklenicinin adı : Dilaver İnş. Tic. Ltd. Şti. 

Yüklenicinin adresi : Filistin Sok. No.: 14/2 Gaziosmanpaşa/ANKARA 

İnşaatın adı 

Keşif bedeli 

İhale tarihi 

Yüklenicinin adı 

NİĞDE 
Niğde Sig. Müd. Prefabrik İnş. 
5 750 000 000 TL. 
24.3.1994 
Arce İnş. Müt. ve Tic. Ltd. Şti. 

Yüklenicinin adresi : Nenehatun Cad. Han Sok. No. : 30/1 Gaziosmanpaşa/ANKARA 
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SÜRT 

İnşaatın adı : Siirt 65 Yataklı Büyük Tip Disp. Bina İnş. 
Keşif bedeli : 9 700 000 000 TL. 
İhale tarihi : 16.6.1993 
Yüklenicinin adı : ABC İnş. ve Tic. Ltd. Şti. 
Yüklenicinin adresi : Kaptanpaşa Sok. No.; 53 Gaziosmanpaşa/ANKARA 

TRABZON-OF 
İnşaatın adı : Trabzon-Of Dispanseri ilave Hast. Bl. İnş. 
Keşif bedeli ; 2 400 000 000 TL. (% 40 fazlası içinde) 
ihale tarihi : 1990 (Hast. Bl.ğu 1993 yılında verilmiştir) 
Yüklenicinin adı : Arz Inş. Yapı San. Tic. A.Ş. 
Yüklenicinin adresi : Halitağa Cad. No.: 1/99 Kadıköy/İSTANBUL 

0 : 4 

inşaatın adı 
Keşif bedeli 
ihale tarihi 
Yüklenicinin adı 

TEKİRDAĞ 
Tekirdağ Sig. Müd. Prefabrik Inş. 
10 100 000000 TL. 
20.6.1994 
Orbay Inş. Turz. ve Tic. A.Ş. 

Yüklenicinin adresi : Konur Sok. No.: 8/9 Kızılay/ANKARA 

TUNCELİ 
İnşaatın adı : Tunceli Sağlık Meslek Lisesi Bina Inş. 
Keşif bedeli : 28 500 000 000 TL. 
İhale tarihi : 26.8.1993 
Yüklenicinin adı : Ali Rıza Olcay 
Yüklenicinin adresi : İzmir Cad. 42/10 Kızılay/ANKARA 

188 



T.B.M.M. B : 5 1 13 .12 .1994 O 
1.1.1992-27.10.1994 Tarihleri Arasında İhale Edilen Veya Emaneten Yaptırılan 

Sosyal Sigortalar Kurumu Onarım İşleri 
ADANA 

Adana Hast. Asansör Yenileme ve Onarımı 
î 500 000 000 TL. 
28.9.1991 
Uzay Asan. Ltd. Şti. 

Yüklenicinin adresi : Ziya Gökalp Cad. 22/32 Y. Şehir/ANKARA 

ANKARA 
Ankara Hast Çöp Toplama 
1700 127 563 TL. 
3.3.1994 
Emanet İnşaat Komisyonu 

İnşaatın adı 

Keşif bedeli 

ihale tarihi 

Yüklenicinin adı 

İnşaatın adı 
Keşif bedeli 
İhale tarihi 
Yüklenicinin adı 

İnşaatın adı 
Keşif bedeli 
İhale tarihi 
Yüklenicinin adı 

Çankaya Sig. Müd. WC Onarımı 
330 000 000 TL. 

8.2.1994 
Emanet İnşaat Komisyonu 

İnşaatın adı 
Keşif bedeli 
İhale tarihi 
Yüklenicinin adı 

: Ulucanlar Misafirhane Onarımı 

: 1000 000 000 TL. 
: 8.3.1994 
: Gazioğlu İnş. Tic. 

Yüklenicinin adresi : Abdullah Cevdet Sok. 39/6 Çankaya/ANKARA 

İnşaatın adı 

Keşif bedeli 

İhale tarihi 

Yüklenicinin adı 

Ankara Hast. Oksijen Tank Yapımı 

1360 000 000 TL. 

22.2.1994 
Emanet İnşaat Komisyonu 

İnşaatın adı 
Keşif bedeli 
İhale tarihi 
Yüklenicinin adı 

Ankara Hast. Çamaşırhane Makine Değişimi 

1 840 000 000 TL. 
23.12.1992 
Emanet İnş. Kom. (Tolon Mak. San. Tic.) 

İnşaatın adı 
Keşif bedeli 
İhale tarihi 
Yüklenicinin adı 

Ankara Hast. Çocuk Klin. Havalandırma İşi. 

360 304410 TL. 

4.8.1993 

Emanet İnşaat Komisyonu 
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T.B.M.M. 
İnşaatın adı 
Keşif bedeli 
ihale tarihi 
Yüklenicinin adı 
Yüklenicinin adresi 

B : 5 1 13.12.1994 
Ankara'da Bulunan Tesis. Doğalgaza Dönüş. 
4435 000 000 TL. 
28.7.1993 
SelnikelA.Ş. 

Tunus Cad. No.: 5 ANKARA 

0 : 4 

İnşaatın adı 

Keşif bedeli 

İhale tarihi 

Yüklenicinin adı 

Genel Müdürlük Binası onarımı 

4 600 000 000 TL. 

11.12.1992 

Erol Erdem 
Yüklenicinin adresi : Esat Cad. (Akay Yokuşu) No. : 14/2 Bakanlıklar/ANKARA 

İnşaatın adı 
Keşif bedeli 
İhale tarihi 
Yüklenicinin adı 

; İnşaat Daire Bask. Onarımı 
644 000 000TL. 
17.12.1992 
Emanet İnşaat Komisyonu 

İnşaatın adı 

Keşif bedeli 

İhale tarihi 

Yüklenicinin adı 

İskitler Arşiv Bina Onarımı 
3 600 000 000 TL. 
8.4.1994 
Adil Gülseren 

Yüklenicinin adresi : Hoşdere Cad. 78/17 Y. Ayrancı/ANKARA 

İnşaatın adı 
Keşif bedeli 
İhale tarihi 
Yüklenicinin adı 

ANTALYA 
Antalya Hast. Hemodializ merk. Yapımı 
492 000 000 TL. 
9.8.1994 
Emanet İnşaat Komisyonu 

BURSA 
İnşaatın adı : Bursa Sig. Müd. Islak Hacim Onarımı 

Keşif bedeli : 360 000 000 TL. 

İhale tarihi : 9.3.1994 
Yüklenicinin adı : Doğser İnş. Ltd. Şti. 
Yüklenicinin adresi : Menekşe 2 nci Sok. 35/22 Kızılay/ANKARA 
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ÇANKIRI 

İnşaatın adı : Çankırı Sig. Müd. ve Disp. Bin. Onarımı. 

Keşif bedeli : 1975 000 000 TL. 

İhale tarihi : 9.8.1993 

Yüklenicinin adı : Nep İnş. Ltd. Şti. 

Yüklenicinin adresi : Ziya Gökalp Cad. 24 Kızılay/ANKARA 

DİYARBAKIR 

İnşaatın adı 

Keşif bedeli 

İhale tarihi 

Yüklenicinin adı 

: Diyarbakır Hast. Genel Onarımı 
: 20 500 000 000 TL. 

: 27.8.1993 
: Mekikler İnş. Ltd. Şti. 

Yüklenicinin adresi : Kurt İsmail Paşa Sok. Barış Apt. 89 No.: 6/1 DİYARBAKIR 

İnşaatın adı 
Keşif bedeli 
İhale tarihi 
Yüklenicinin adı 

Diyarbakır Hast. 1 000 Tonluk Su deposu Yapımı 

710 126 000 TL. 
18.4.1994 
Emanet İnşaat Komisyonu 

DENİZLİ 

İnşaatın adı 
Keşif bedeli 
İhale tarihi 
Yüklenicinin adı 

Denizli Hastane Onarımı 
690 000 000 TL. 
6.1.1993 
Emanet İnşaat Komisyonu 

EDİRNE 

İnşaatın adı 
Keşif bedeli 
İhale tarihi 
Yüklenicinin adı 

: Edirne Sig. Müd. Genel Onarımı 
: 1 446 772 300 TL. 
: 10.5.1994 
: Mehmetler İnş. Ltd. Şti. 

Yüklenicinin adresi : Ebusuud Cad. Ağaoğlu İşh. No.: 65 Kat. 3 No.: 304 Sirkeci/İSTANBUL 
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T.B.M.M. B : 51 13 .12 .1994 
GAZİANTEP 

İnşaatın adı : Gaziantep Hast. Onarımı 
Keşif bedeli : 2 603 073 000 TL. 
ihale tarihi : 5.8.1993 
Yüklenicinin adı : Müfit Tennioğlu 
Yüklenicinin adresi : Kanatlı Cad. 34 Sok. No.: 1/6 İSKENDERUN 

O 

İnşaatın adı 
Keşif bedeli 
ihale tarihi 
Yüklenicinin adı 

İSPARTA 
İsparta Hast. Dış Cephe Onarımı 
400 000 000 TL. 
18.10.1993 
Emanet inşaat Komisyonu 

İSTANBUL 
İnşaatın adı : İst-Göztepe Hast. Genel Onarımı 

Keşif bedeli : 23 871 127 000. TL. 

İhale tarihi : 10.11.1992 
Yüklenicinin adı : Yapı Üretim San. ve Tic. A.Ş. 
Yüklenicinin adresi : Cemil Topuzlu Cad. iş Bankası Blok. F Blok 3-4 

Feneryolu-Kadıköy/İSTANBUL 

İnşaatın adı 
Keşif bedeli 
İhale tarihi 
Yüklenicinin adı 

lst.-Kartal Hast. Genel Onarımı 
12 700 000 000 TL. 
25.11.1992 
Güven İnş. Taah. Tic. ve San. A.Ş. 

Yüklenicinin adresi : Yeni Toptaşı Cad. No.: 24/4 Üsküdar/İSTANBUL 

İnşaatın adı : İst.-Okmeydanı Hast. Genel Onarımı 

Keşif bedeli : 25 666 321714 TL. 
İhale tarihi : 10.12.1992 
Yüklenicinin adı : Mehmet Kutlu Koksal 
Yüklenicinin adresi : Meşrutiyet Cad. Bayındır Sok. No. : 58/2 Yenişehir/ANKARA 

İnşaatın adı 
Keşif bedeli 
İhale tarihi 
Yüklenicinin adı 

İstanbul Hastanesi Çatı Onarımı 

1500 000 000 TL. 

5.8.1993 
Emanet İnşaat Komisyonu 
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T.B.M.M. 
İnşaatın adı 

Keşif bedeli 

îhale tarihi 

Yüklenicinin adı 

B : 51 13 .12 .1994 
Îst-Topkapı Levazım Deposu Onarımı 
630000000TL. 

26.8.1993 

Emanet inşaat Komisyonu 

0 : 4 

İnşaatın adı : İsL-Süreyyapaşa Göğüs Hast. İçme Suyu îsale Hattı İnş. 

Keşif bedeli : 9 4 7 4 5 4 245 TL. 

İhale tarihi : 29.11.1993 

Yüklenicinin adı : Tuncay Karadağlı 
Yüklenicinin adresi : Atatürk Bulv. 231/11 Kavaklıdere/ANKARA 

İnşaatın adı 
Keşif bedeli 
İhale tarihi 
Yüklenicinin adı 

İstanbul Kreş ve Gündüz Bakımevi Onarımı 

1303 517 886 TL. 
3.1.1994 
Erkan İnş. San. Ltd. Şti. 

İnşaatın adı : İst - SamatyaHast. Mutfak Onarımı 
Keşif bedeli : 2 776 895 450 TL. 
İhale tarihi : 9.12.1993 
Yüklenicinin adı : Özkan İnşaat 
Yüklenicinin adresi : Atlıyol Kuşdili Cad. Vişne Sok. 52/12 Kadıköy/İSTANBUL 

İnşaatın adı 
Keşif bedeli 
İhale tarihi 
Yüklenicinin adı 

İstanbul Hast. Merkezi Gaz Tesisatı 

550 000 000 TL. 

12.9.1994 

Emanet İnşaat Komisyonu 

İnşaatın adı 
Keşif bedeli 
İhale tarihi 
Yüklenicinin adı 

İst.-Beşiktaş Sig. Müd. Mutfak Onarımı 

773 321250 TL. 
25.7.1994 
Aslangaz Mutfak Cihazları 

İnşaatın adı 
Keşif bedeli 
İhale tarihi 
Yüklenicinin adı 

: İst.-Bakırköy Sig; Müd. Onarımı 
: 3 600 000 000TL. 

: 25.4.1994 
: Pekerler İnş. Tic. 

Yüklenicinin adresi : Keresteciler Sit. Yıldırım Sok. No.: 2/3 İSTANBUL 
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T.B.M.M. B : 5 1 13 .12 .1994 
İnşaatın adı : îst-Avrupa Yakasında Bul. Tesis. Doğalgaza Dön. 
Keşif bedeli : 7 160 000 000 TL. 
İhale tarihi : 9.3.1994 

Yüklenicinin adı : Selnikel A.Ş. 

Yüklenicinin adresi : İnönü Cad. 69/12 Taksim/İSTANBUL 

İnşaatın adı : İst.-Anadolu Yakasında Bulu. Tes. Doğalgaza Dön. 

Keşif bedeli : 7 390 000 000 TL. 

İhale tarihi ..: 5.4.1994 

Yüklenicinin adı : Beta Müh. Ltd. Şti. 

Yüklenicinin adresi : Barbaros Bulv. 133/B Balmumcu/İSTANBUL 

0 : 4 

İnşaatın adı 
Keşif bedeli 
İhale tarihi 
Yüklenicinin adı 

İst-Üsküdar Misafirhane Onarımı 

10 225 000 000 TL. 
17.3.1994 
Emanet İnşaat Komisyonu 

İnşaatın adı 
Keşif bedeli 
İhale tarihi 
Yüklenicinin adı 

İnşaatın adı 
Keşif bedeli 
İhale tarihi 
Yüklenicinin adı 

İnşaatın adı 
Keşif bedeli 
İhale tarihi 
Yüklenicinin adı 

İZMİR 
İzmir Alsancak Disp. WC Lavabo Onarımı 
273 013 000 TL. 
3.2.1994 
Emanet İnşaat Komisyonu 

İzmir-Çınarh Disp. Dış Cephe Onarımı 
250 000 000 TL. 
4.4.1994 
Emanet İnşaat Komisyonu 

İzmir 1 Nolu Kordon Apt. Misaf. Onarımı 

1600 000 000 TL. 

19.7.1993 

Yakup Sarıibrahimoğlu 

İZMİT 
İnşaatın adı : İzmit-Karamürsel Hast. Asansör Tesisi 

Keşif bedeli : 600 000 000 TL. 
İhale tarihi : 26.7.1993 

Yüklenicinin adı : Elmas Asansör 
Yüklenicinin adresi : 30 Sok. No.: 34 Ostim/ANKARA 
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KASTAMONU 

İnşaatın adı : Kastamonu-Taşköprü Eski Askerlik Şb.nin Dispansere Dönüştürülmesi 
Keşif bedeli : 1 500,000 000 TL. 
İhale tarihi : 13.11.1992 
Yüklenicinin adı : Afa Tur. İnş. San. ve Tic. A.Ş. 
Yüklenicinin adresi : Büyükdere Cad. Sivritaş Sok. Çelebi Elbir İşh. No.: 18 Kat: 7 Dai.: 6 

Mecidiyeköy/İSTANBUL 

KONYA 
İnşaatın adı : Konya Hast. Ameli. Çamaş. Mutfak Onarımı 
Keşif bedeli : 2 850 000 000 TL. 

İhale tarihi : 12.5.1993 

Yüklenicinin adı : Gökdağ İnş. San. Ltd. Şti. 

Yüklenicinin adresi : 6 ncı Cad. No.: 2/1 Bahçclievler/ANKARA 

İnşaatın adı 
Keşif bedeli 
İhale tarihi 
Yüklenicinin adı 

Konya Sig. Müd. Rant Tesisleri Onarımı 

1 500 000 000 TL. 
5.5.1993 
Emanet İnşaat Komisyonu 

İnşaatın adı 
Keşif bedeli 
İhale tarihi 
Yüklenicinin adı 

KÜTAHYA 
Kütahya Emet Hast. Onarımı 
420 000 000 TL. 
14.10.1993 
Emanet İnş. Kom. (Er-Do Müh-Ltd. Şti.) 

İnşaatın adı 
Keşif bedeli 
İhale tarihi 
Yüklenicinin adı 

Kütahya-Tavşanlı Hast. Onarımı 
380 000 000 TL. 

26.8.1993 
Emanet İnş. Kom. (Yücesan İnş.) 

İnşaatın adı 
Keşif bedeli 
İhale tarihi 
Yüklenicinin adı 

Gediz Hast. Onarımı 

535 000 000 TL. 

14.10.1993 
Emanet İnşaat Komisyonu 
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MALATYA 

tnşaatin adı : Malatya Sig. Müd. Asansör Yenileme 
Keşif bedeli : 2 500 000 000 TL. 
İhale tarihi : 4.5.1993 

Yüklenicinin adı : Teknolift San. Tic. 

Yüklenicinin adresi : Şehit Danış Tunalıgil Sok. 20/3 Maltepe/ANKARA 

0 : 4 

inşaatın adı 
Keşif bedeli 
İhale tarihi 
Yüklenicinin adı 

MERSİN 
Mersin Hast. Kalorifer Kazam Değişimi 
400 000 000 TL. 
30.11.1993 
Emanet İnşaat Komisyonu 

İnşaatın adı 
Keşif bedeli 
İhale tarihi 
Yüklenicinin adı 

MUĞLA 
Muğla Hast. Genel Onarımı 
573 837 318 TL. 
14.6.1994 
Emanet İnşaat Komisyonu 

İnşaatın adı 
Keşif bedeli 
İhale tarihi 
Yüklenicinin adı 

RİZE 
Rize Sağlık Meslek Lisesi Onanmı 
780 000 000 TL. 
4.4.1994 
Emanet İnşaat Komisyonu 

İnşaatın adı 
Keşif bedeli 
İhale tarihi 
Yüklenicinin adı 

SAMSUN 
Samsun Sig. Müd. Işh. Onanmı 
2 400 000 000 TL. . 
15.4.1993 
Ar-ls înş. San. 

Yüklenicinin adresi : Bükreş Sok. No. : 3/1 Kavaklıdere/ANKARA 

İnşaatın adı 
Keşif bedeli 
İhale tarihi 
Yüklenicinin adı 

TARSUS 
Tarsus Sig. Müd. Bina Onanmı 
250000 000 TL. 
3.5.1994 
Emanet İnşaat Komisyonu 
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TEKİRDAĞ 

İnşaatın adı : Tekirdağ Hast. Diesel Elektrojen Grubu Tesisi 
Keşif bedeli : 680 000 000 TL. 
İhale tarihi : 16.5.1994 

Yüklenicinin adı : İşbir Elekt. A.Ş. 
Yüklenicinin adresi : Atatürk Bulv. 85/8 Kızılay/ANKARA 

0 : 4 

İnşaatın adı 
Keşif bedeli 
İhale tarihi 
Yüklenicinin adı 

ŞANLIURFA 

Ş. Urfa Hast. Yangın Merdiven Yapımı 

320 000 000 TL. 

3.5.1994 

Emanet İnşaat Komisyonu 

VAN 
İnşaatın adı : Van Hast. Genel Onarımı ile Hemodializ Mer. Kur. 
Keşif bedeli : 2 525 000 000 TL. 

İhale tarihi : 4.12.1992 
Yüklenicinin adı : Yusuf Kenan Özdemir 
Yüklenicinin adresi : Şair Baki Sok. No.: 5/3 Y. Ayrancı/ANKARA 

İnşaatın adı 
Keşif bedeli 
İhale tarihi 
Yüklenicinin adı 

Van-Tatvan Hast. Genel Onarımı 

858 000 000 TL. 
25.9.1992 
Emanet İnşaat Komisyonu 

ZONGULDAK 
İnşaatın adr : Zonguldak Hast. Asansör Yenileme ve Onarımı 

Keşif bedeli : 3 800 000 000 TL. 
İhale tarihi : 9.12.1992 
Yüklenicinin adı : Uzay Asansör San. ve Tic. Ltd. Şti. 
Yüklenicinin adresi : Ziya Gökalp Cad. No.: 22/32 Yenişehir/ANKARA 

İnşaatın adı 
Keşif bedeli 
İhale tarihi 
Yüklenicinin adı 

: Zonguldak Hast. Genel Onarımı 

: 20 653 855 285 TL. 

: 29.7.1993 

: Mesnet İnşaat 

Yüklenicinin adresi : Karyağdı Sok. 6/1 A. Ayrancı/ANKARA 
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Önergede Özellikle Yer Alan 3 İnşaata İlişkin Bilgiler 

İnşaatın adı : İst.-Göztepe Hast. Genel Onarımı 

Keşif bedeli : 2 3 871127 000 TL. 
İhale tarihi : 10.11.1992 

Yüklenicinin adı : Yapı Üretim San. Ve Tic. A.Ş. 
Yüklenicinin adresi : Cemil Topuzlu Cad. İş Bankası Blok F Blok 3-4 

Feneryolu-Kadıköy/İSTANBUL 

O 

İnşaatın adı 

Keşif bedeli 

İhale tarihi 

Yüklenicinin adı 

Yüklenicinin adresi 

İnşaatın adı 
Keşif bedeli 
İhale tarihi 
Yüklenicinin adı 
Yüklenicinin adresi 

İsL-Kartal Hast. Genel Onarımı 

12 700 000 000 TL. 

25.11.1992 
Güven İnş. Taah. Tic. ve San. A.Ş. 
Yeni Toptaşı Cad. No.: 24/4 Üsküdar/İSTANBUL 

Van Hast. Genel Onarımı ile Hemodializ Mer. Kur. 

2 525 000 000 TL, 
4.12.1992 

Yusuf Kenan Özdemir 
Şair Baki Sok. No.: 5/3 Y. Ayrancı/ANKARA 

4. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven 'in, askerlik süresine ilişkin Başbakandan sorusu ve Mil
lî Savunma Bakanı Mehmet Gölhan'ın yazılı cevabı (7/5258) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 

arz ederim. 
Mehmet/Seven 

Bilecik 

Soru 1. Ülkemizde yasal askerlik süresi 18 aydır. Halen Askerlik vazifesini sürdürmekte olan 
genç insanlarımıza neden 1 ay fazla askerlik yaptırıyorsunuz? 

Soru 2. Bu kararınızı geri almayı düşünüyor musunuz? 
T.C. 

Millî Savunma Bakanlığı 9.12.1994 
Ankara 

Kanun: 1994/1019.TÖ 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) TBMM Başkanlığının 20.10.1994 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.62-7/11502/42659 
sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 27.10.1994 tarihli ve B.02.0.KKG./106-7561/8454 sayılı yazısı. 
c) Devlet Bakanlığının 1.12.1994 tarihli ve B.02.0.006.0/2-02736 sayılı yazısı. 
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Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in Sayın Başbakana tevcih ettiği ve İlgi (a) üzerine İlgi (b 

ve c) ile kendileri adına tarafımdan cevap verilmesi tensip edilen "Yükümlülere bir ay fazla asker
lik yaptırıldığına ilişkin" yazılı soru önergesinin cevabı Ek'tedir. 

Arz ederim. 

Mehmet Gölhan 

Millî Savunma Bakanı 

Bilecik Milletvekili Mehmet Seven Tarafından Verilen Yazılı Soru Önergesinin Cevabı 

1. Anayasamızın 72 nci maddesinde "Vatan Hizmeti" başlığı altında her Türk'ün hakkı ve 
ödevi olduğu belirtilen Askerlik görevinin, Silâhlı Kuvvetlerde ne şekilde yerine getirileceği, 1111 
sayılı Askerlik Kanunu ile 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanununda be
lirlenmiştir. 

2. 1111 sayılı Askerlik Kanununun 5 inci maddesinde, erbaş ve erler için muvazzaf askerlik 
süresinin onsekiz ay olduğu tespit edilmiş, bu sürenin Silâhlı Kuvvetlerin ihtiyacı dikkate alınarak, 
banşta önce onbeş aya bilaharede oniki aya kadar indirilebilmesi hususunda ise Bakanlar Kurulu 
yetkili kılınmıştır. 

3. Diğer taraftan 1111 sayılı Askerlik Kanununun 9 uncu maddesi ile 1076 sayılı Yedek su
baylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanununun 3 üncü maddesi; ihtiyaç halinde 5 inci maddede be
lirtilen 18 aylık askerlik hizmet süresinden ayrı olarak, terhis zamanlarının, Genelkurmay Başkan
lığının göstereceği lüzum üzerine Bakanlar Kurulu Karan ile Millî Savunma Bakanlığınca kısmen 
veya tamamen değiştirilebilmesini mümkün kılmaktadır. 

4. Yukarıda açıklanan yasal mevzuat çerçevesinde, Bakanlar Kurulu ihtiyaç halinde Genelkur
may Başkanlığının lüzum görmesi durumunda askerlik hizmet sürelerini Kanunda yazılı sürelerin 
dışına çıkabilecek şekilde uzatma yetkisine sahiptir. 

5. Bazı celp dönemleri için uygulamaya konulan terhislerin geciktirilmesi karan; iç ve dış teh
dit değerlendirmeleri ile terör örgütünün kesin imhasına yönelik olarak ortaya çıkmış bulunan ihti
yacın karşılanması amacıyla alınmış olup, söz konusu kararın geri alınması hususunda her hangi 
bir çalışma yapılmamaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 

Mehmet Gölhan 

Millî Savunma Bakanı 
5. - Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Aleviliğin İslâm dışı olduğu iddialarına ilişkin sorusu ve 

Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin yazılı cevabı (7/5350) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Necmettin Cevheri tarafından yazılı olarak cevap
landırılması için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

Fuat Çay 

Hatay 

Aktüel Dergisinin 20-26 Ekim 1994 tarihli ve 172 nci sayısında "Alevi Araştırmacı" diye ad
landırılan Nejat Birdoğan ile yapılan röportajda "Alevilik İslâm Dışı" olduğu iddia edilmiştir. 

Nejat Birdoğan'ın "Anadolunun Gizli Kültürü Alevilik" adlı kitabı mevcuttur. 
Sizce Alevilik İslâm dini midir yoksa İslâm dışı bir din midir? 
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Devlet Bakanlığı - 9.12.1994 

• , Sayı: B.02.0.002-2.03/08487 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 21 Kasım 1994 tarih ve 

A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5350-11768/43493 sayılı yazısı. 
Hatay Milletvekili Sayın Fuat Çay'ın, Bakanlığımız bağlı kuruluşu Diyanet İşleri Başkanlığı 

ile ilgili olarak Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. / 
Saygılarımla. 

Necmettin Cevheri 
Devlet Bakanı 

Alevilik İslâm Dini midir? İslâm dan Başka Bir Din midir? 

Bu iki sorunun cevabına ulaşabilmek için "alevi" kelimesinin sözlük anlamı ile ne şekilde kul
lanıldığını öncelikle bilmek gerekir. 

Alevi, Arapça'da "Ali'ye mensup", "Ali'ye bağlı", "Aliye ait" anlamlarına gelmektedir. Keli
me mezhepler tarihi ve tasavvuf edebiyatı açısından değerlendirildiği zaman, "Hz. Ali'yi sevmek, 
saymak ve O'na bağlı olmak" anlamlarında kullanıldığı görülecektir. 

Lügat anlamı dışında Alevi tabiri, Hz. Ali'yi en üstün sahabe olarak gören ve Hz. Muhammed 
(S.A.V.)'den sonra O'nun Allah'ın ve Hz. Peygamberin tayini ile imamlığa gelmesi gerektiğini ka
bul edenlere verilen "Şia" ismi ile eş anlamlı olarak da kullanılmıştır. Kelimenin İslâm tarihi bo
yunca kullanılışına bakıldığı zaman, her seferinde onun Hz. Ali ile doğrudan alakalı olduğu görü
lür. 

Ülkemiz Aleviliğinde Hz. Ali sevgisinin yanında Ehl-i Beyt sevgisinin de önemi büyüktür. 
Ehl-i Beyt Hz. Peygamberin ev halkı anlamına gelmekte olup, bilhassa Hz. Fatıma ve Hz. Ali ile 
bunların çocukları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin için kullanılmaktadır. Ehl-i Beyt kelimesi yerine bil
hassa bizim kültürümüzde "Al-i Abâ" "Abanın altındaki soy" (-ki ümmü Seleme'den rivayet edil
diğine göre Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin Peygamberimizin yanında iken uyumuşlar, Hz. Rasul'de on
ların üzerine bir örtü (aba) örterek haklarında dua etmiştir) kelimesi kullanıldığı gibi; Hz. Peygam
ber, Hz..Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'in isimleri el pençesi şeklinde resimlendirile
rek Pençe-i Ali Aba ya da halkımızın söyleyişiyle "Ali Pençesi" ifadesi de ehl-i beyt yerine kulla-
nılagelmiştir. 

Diğer sahabelerle mukayese edildiğinde Hz. Ali'ye karşı besledikleri yoğun sevgi ve saygı ile 
Kerbela hadisesinden dolayı Emevilere bilhassa Muaviye ve oğlu Yezid'e karşı duydukları kin, Ül
kemiz alevilerinin müşterek özelliğini meydana getirmektedir. Ancak Sünnî olarak adlandırılan va
tandaşlarımızın da Hz. Ali'yi ve ehl-i beyt'i en az bir alevi kadar sevdiği ve saydığı, ehl-i beyt'e 
yapılan zulmü hiç bir zaman tasvip etmediği de bir hakikattir. 

"Hz. Ali ve Ehl-i Beyt sevgisi ile Ümeyye oğullarına nefret" dışında Alevilerin genel bir or
tak özelliğinden bahsetmek oldukça zordur. Hatta ülkemizde bir bölgede yaşayan Alevi vatandaş
larımız ile diğerinde yaşayanlar arasında aleviliği algılama ve yaşama bakımından oldukça bariz 
farklılıklar görülmektedir. Bu durum alevi aydınlarımız arasında da böyledir. 
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bere gönderilen son dindir, Bu dinir. Peygamberi Hz. Muhammed, Kitabı ise Kur'ân-ı Kerim'dir. 
Kur'ân-ı Kerim'in son ilâhî kitap, Hz. Muhammedin de son Peygamber olduğunu ve O'nun insan
lığa tebliğ ve hayatında tatbik ettiği dinî hükümlerin hak ve gerçek olduğunu kabul eden herkes 
hangi mezhep ve meşrebe mensup olursa olsun İslâm'dır, Müslümandır. 

Ancak, İslâm'ın iman ve ibâdet esaslarından bir tanesinin bile red ve inkârı durumunda kişi
nin ne şekilde adlandırıldığının hiç bir önemi kalmaz. Böyle birisi isterse "ben sünniyim" desin 
müslüman olarak değerlendirilemez. 

Bu çerçevede ele alındığı zaman, Alevi vatandaşlarımızın bu şekilde bir red ve inkarının söz-
konusu olmadığı görülür. Dolayısıyla Aleviliği sazıyla ve sözüyle, cem ayiniyle İslâm'ın içinden 
çıkmış bir meşrep; sahip olduğu tasavvufı unsurlarla da bir tarikat olarak değerlendirmek uygun 
olacaktır. Bir başka ifadeyle Alevilik İslâm kültürünün bir parçasıdır. Elbette bu kültürün teşekkü
lünde ve gelişmesinde eski ve başka inanışların yamnda değişik örf ve adetlerin tesiri olmuştur. An
cak bu tesir Aleviliği İslâm dışı olarak değerlendirecek kadar farklılaştırmamış ve başkalaştırma-
mıştır. 

Bütün bunlara rağmen; "Cami yoktur cemevi vardır, namaz yoktur cem ayini vardır, Ramazan 
orucu yoktur Muharrem orucu vardır" şeklindeki telkinleri sadece İslâm'dan değil, saf alevilikten 
de sapma olarak değerlendirmek gerekir. 

Diğer taraftan soru önergesinde ismi zikredilen Sayın Nejat Birdoğan "Alevi namaz kılmaz, 
Ramazan orucu tutmaz ve hacca gitmez" şeklinde bir iddiada bulunurken, yukarıda belirtildiği şe
kilde alevilikten sapma gösteren kesimlerin davranış ve anlayışlarını genelleyerek bütün alevilere 
mal etmektedir. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Zira, çoğu alevi köylerimizde cami bulundu
ğu, alevi vatandaşlarımızın da namaz kılıp, Ramazan orucu tuttuğu bilinen bir gerçektir. Yazarın 
genellemesini gerçek kabul ettiğimiz takdirde bu genelleme içinde, inşa ettirdikleri camiyi ziyare
te Diyanet İşleri Başkanını davet eden ve bu ziyaretten gurur duyan alevi vatandaşlarımızın davra
nışına yer bulmak güçleşecektir. 

6. - Hatay Milletvekili Fuat Çay 'in, şeriatçı kesimlere haksız kazanç sağlayacak düzenlemeler 
yapıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin yazılı cevabı (7/5426) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Necmettin Cevheri tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için 

gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 
Fuat Çay 

Hatay 

Şimdiye kadar verilen tavizlerle ve ayrıcalıklarla Türkiye Cumhuriyetine ve Atatürk'e saldırı
larım ayyuka çıkartan şeriatçı kesimlere haksız kazanç sağlayacak yeni düzenlerin yapıldığını ba
sında okumaktayız. Bu nedenle; 

Refah Partili belediyelerle şeriatçı kesimlere haksız kazanç sağlandığı iddialarını incelemek 
üzere İçişleri Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün aracılığı ile Türkiye'de faaliyet gösteren 
tüm Vakıfların faaliyetleri hakkında başlatılan araştırma sonuçlanmış mıdır? Sonuçlandıysa bu id
dialar doğru mudur? Yasaya aykırı hareket eden Vakıflar hakkında cezaî işlem yapılmış mıdır? 

Hazırladığınız kararname ile Vakıflara ait gayrimenkullerin milliyetçi-muhafazakar dernek ve 
kuruluşlara tahsisini ne maksatla istemektesiniz? Bu derneklerin mahiyetleri ve faaliyet konuları 
nelerdir? 
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Devlet Bakanlığı 9.12.1994 
Sayı: B.02.0.002/2.03/08481 

Konu : Hatay Milletvekili Sayın Fuat Çay'ın Yazılı Soru Önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 28.11.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-11961/44283 sayılı 
yazısı. 

Hatay Milletvekili Sayın Fuat Çay'ın Bakanlığımız bağlı kuruluşu Vakıflar Genel Müdürlüğü 
ile ilgili olarak Bakanlığıma yönelttiği yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Necmettin Gevheri 
Devlet Bakanı 

Hatay Milletvekili Sayın Fuat Çay'ın Yazılı Soru Önergesinin Cevaplan 
1. Vakfın kuruluşundan bu yana mülkiyeti Vakıflara ait hayrat taşınmazlar; vakfiye şartlarına 

ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak eğitim, kültür ve sosyal hizmetlerde kullanılmak üzere 
çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına kullanım durumu gözönüne alınarak bazen bedelli bazen be
delsiz tahsis edilmektedir. 

Bilindiği üzere, eski eserlerin onarımı çok büyük masraflar gerektirmektedir. Ayrıca esere 
onanm sonrası bir işlev verilmemesi halinde korunması güçleşmektedir. Diğer taraftan Vakıflar 
Genel Müdürlüğünün bütçesi bu eserlerin devamlı onanm ve korunmasına yetecek seviyede değil
dir. 

Bu düşünceden hareketle, hayrat taşınmazların, her türlü bakım onarım ve restorasyonunun 
tahsis yapılan idarece yerine getirilmesi kaydıyla belirli sürelerle muhtelif kamu kurum ve kuruluş
larına tahsisi yapılmakta, böylece eserlerin harabiyetinin önlenmesine çalışılmaktadır. 

Tahsisi yapılan bu hayrat taşınmazların kütüphane ve benzeri gelir getirmeyen bir hizmette 
kullanılacak olanlanndan bedel alınmamakta, diğerlerinden kullanım durumu gözönüne alınarak 
belirli bir bedel alınmaktadır. 

Vakıf taşınmazların tahsisinde öncelikle bu eserlerin restorasyonlarının yaptırılması böylece 
harabiyetlerinin önlenmesi düşünülmekte, daha sonra bu eserlerin kamu yararına bir hizmette kul
lanılması amaçlanmaktadır. 

2. Türkiye çapında faaliyet gösteren 370 adet Mülhak, 3128 adet Yeni ve 166 adette Cemaat 
ve Esnafa Mahsus olmak üzere toplam 3664 adet Vakıf bulunmaktadır. 

2762 sayılı Vakıflar Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Teşkilatı Hakkındaki Kanun ve Yeni 
Vakıfların kuruluş ve işleyişini belirleyen 903 sayılı Kanun ve bu konunun uygulamasını gösterir 
tüzük hükümleri gereğince bütün vakıfların en az iki yılda bir olmak üzere mutad olarak teftişleri 
yapılmaktadır. 

Bunun yanısıra günlük siyasî gazete ve dergiler de takip edilerek, herhangi bir vakıf hakkında 
çıkan ve incelemeyi gerektirecek, bir konuya muttali olunduğunda ilgili vakıf hakkında derhal so
ruşturma başlatılmakta ve sonucunda düzenlenen raporda şayet yasaya aykırı bir suç unsuruna rast
lanırsa gereği yapılarak, sözkonusu raporlar cezai işlem talebiyle en kısa yoldan adlî mercilere in
tikal ettirilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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GÜNDEMİ 
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Saat: 10.00 

1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

. • 2 ' 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
1. - 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/771) (S. 

Sayısı: 747) (Dağıtma Tarihi: 7.12.1994) 
2. - 1993 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplanna Ait Genel Uygunluk 

Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1993 Malî Yılı Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/754, 3/1580) (S. Sayısı: 750) (Dağıtma 
Tarihi: 7.12.1994) 

3. - Katma Bütçeli İdareler 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe . 
Komisyonu Raporu (1/772) (S. Sayısı: 748) (Dağıtma tarihi: 7.12.1994) 

4. - 1993 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplanna Ait Genel Uygunluk 
Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1993 Malî Yılı Katma Bütçeli 
İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/755, 3/1581) (S. 
Sayısı: 749) (Dağıtma tarihi: 7.12.1994) 

3 
SEÇİM 

1. - Bosna - Hersek olayları, konusunda araştırmalar yaparak millî siyasetimizin uygulan
masında icra makamlarına destek sağlamak amacıyla kurulan (10/218, 219) Esas Numaralı Meclis 
Araştırması Komisyonuna üye seçimi. 

4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

' ' ' • • " . ' • 6 

SÖZLÜ SORULAR 

7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 




