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Sayfa , 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi tnceöz'ün, ülkemizdeki trafik sorunu ve anarşisi netice

sinde çok sayıda insanın hayatını kaybettiğine veya sakat kaldığına; milyarlarca liralık maddî 
hasar meydana geldiğine; kazaların büyük bir bölümünün alkollü araç kullanma neticesinde 
vuku bulduğuna; sorunun çözümünde insan unsurunun ve eğitimin büyük önemi olduğuna; 
güçlü ve caydırıcı bir trafik mevzuatı yanında, eksiksiz eğitim ve kaliteli altyapının gerekliliği
ne ilişkin gündem dışı konuşmasına İçişleri Bakanı ismet Sezgin; 

İstanbul Milletvekili Mustafa Baş'ın, bağımsızlığını ilan eden Makedonya ve Bosna'nın 
büyük sıkıntılar içinde olduklarına; Sırpların, Bosna'da katliamda bulunduklarına; amaçları
nın, Müslümanları imha etmek ya da göçe zorlamak olduğuna; bölgede yaşayan Müslümanla
rın yardımına ilk önce koşması gereken ülkenin Türkiye olmasıve bu konuda Hükümetin acil 
tedbirler alması gerektiğine ilişkin gündem dışı konuşmasına, Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, 

Cevap verdiler. 

Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş da, Bağ-Kur ve emeklilerine Hükümetin hâlâ maddî 
bir rahatlama getirmediğine; Bağ-Kur primlerine yüzde 100'e varan oranlarda zam yapılması
na rağmen, kurun mensuplarının sağlık hizmetlerinde hiçbir iyileştirme olmadığına; yeni Hü
kümet kurulduktan sonra, SSK'nın her geçen gün daha da büyük malî sıkıntı içine düşürüldü
ğüne; SSK prim borçlarının affıyla, istenilen iyileştirmenin gerçekleşmediğine; Kurumdan ala
cağı olan firmaların, alacaklarını ve emekliye ayrılanların da ikramiyelerini alamadıklarına; 
Bağ-Kur mensuplarının sıkıntıdan kurtarılmasına ve SSK'nın kötüye gidişini önlemek için acil 
önlemler alınmasına ilişkin gündem dışı bir konuşma yaptı. 

Fransa'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar, Dışişleri Ba
kanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal inönü'nün, 

Azerbaycan Cumhuriyetine gidecek olan : 
Orman Bakanı Vefa Tanır'ın dönüşüne kadar, Orman Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Ba

kanı Necmettin Cevheri'nin, 
Devlet Bakanı Şerif Ercan'ın dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Millî Savunma Bakanı 

Nevzat Ayaz'ın; , 
İsviçre'ye gidecek olan Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna'nın dönüşüne kadar, Sağlık Ba

kanlığına, Millî Eğitim Bakanı Koksal Toptan'ın, 
Kuveyt'e gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse'nin dönüşüne kadar, 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Devlet Bakanı İbrahim Tez'in, 
Kanada'ya gidecek olan Devlet Bakanı Türkân Akyol'un dönüşüne kadar, Devlet Bakan

lığına, Devlet Bakanı Erman Şahin'in, 
Vekillik etmelerinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kuru

lun bilgisine sunuldu. 
Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 arkadaşının, ekmek fiyatlarındaki fahiş kârın ön

lenmesi (10/56) ve, 
Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 9 arkadaşının, Mardin ili Savur İlçesi Yazır ve 

Taşlık köylerinde terörist öldürme gerekçesiyle bazı masum vatandaşların öldürüldüğü iddia
larını tespit etmek (10/57), 
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Amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri ile, 

Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 13 arkadaşının, ülkemizde alkol tüketiminde meyda
na gelen artışlar ve alkolün neden olduğu tahribatın önlenmesi için alınması gereken tedbirler 
konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/14), 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve öngörüş-
melerinin, sırasında yapılacağı açıklandı. 

İcabet edilmesi, daha evvelce Genel Kurulca kararlaştırılan ve 6-7 Mayıs 1992 tarihlerinde 
Brüksel'de düzenlenecek olan "Ulusal Parlamentolar ve Avrupanm İnşası" konulu toplantıda 
TBMM'yi temsil edecek heyeti oluşturmak üzere siyasî parti gruplarınca bildirilen üyelere iliş
kin Başkanlık tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Dışişleri Bakanlığınca, 27-29 Mayıs 1992 tarihleri arasında Madrid'de yapılacağı, TBMM 
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ile aynı işlevi gördüğü bildirilen ve katılınması telkin edilen 
"OMBUDSMAN'Iar Toplantısı" na, konuyla ilgili bir parlamenterin katılmasına ilişkin Baş
kanlık tezkeresi ile, 

(10/6) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun çalışma 
süresinin 11.5.1992 tarihinden itibaren 3 ay daha uzatılmasına ilişkin tezkeresi, 

Kabul edildi. / 

Kocaeli Milletvekili Şevket Kazân'ın, İstanbul Levent'te yapılan operasyonda öldürülen 
ve terörist olduğu iddia edilen bîr vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanından (6/52), 

İstanbul Milletvekili Osman Ceylan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde sahte evrakla 
para çalındığı iddiasına ilişkin Başbakandan (6/72), 

İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, belediyelere ödenen paralara ilişkin İçişleri Ba
kanından (6/104), 

Sorularına, İçişleri Bakanı ismet Sezgin, 

Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, bazı kurum ve kuruluşlarda çalışan memur ve iş
çilerin toplu halde işten çıkarıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusuna (6/58) Devlet Ba
kanı Akın Gönen; i 

Cevap verdiler; soru sahipleri de, cevaplara karşı görüşlerini açıkladılar. 

(6/20), (6/31), (6/69),(6/70), (6/71), (6/90), (6/93), (6/99), (6/100) numaralı sorular, so
ru sahipleri ve ilgili bakanların; 

(6/59), (6/73), (6/102), (6/103) numaralı sorular ise, ilgili bakanların, 
Genel Kurulda hazır bulunmamaları nedeniyle ve, 

(6/62), (6/67), (6/68), (6/76), (6/80), (6/81), (6/82), (6/83), (6/85), (6/86), (6/87), (6/88), 
(6/91), (6/94), (6/95), (6/98) numaralı sorular, soru sahipleri izinli oldukları için, 

(6/50), (6/96), (6/101) numaralı sorular da, soru sahipleri Genel Kurulda hazır bulunma
dıklarından, bir defaya mahsus olmak üzere; • • <•' 

Ertelendiler. 
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(6/47), (6/54), (6/92), numaralı sorular, soru sahipleri iki cevap gününde de hazır bulun
madıklarından, düştüler. 

Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 19 arkadaşının, emeklilerin içinde bulundukları du
rumu ve onları bu durumdan kurtarmak için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesinin 10/9 yapılan öngörüşmelerden sonra kabul edilme
diği açıklandı. 

6 Mayıs 1992 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 18.42'de son verildi. 

Yüdırvn Avcı 
Başkanvekili 

Ali Günaydın dengiz Üretmen 
Konya Manisa 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

— 303 



T.B.M.M. B : 73 6 . 5 . 1 9 9 2 0 : 1 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
6.5.1992 Çarşamba 

Raporlar 
1. — Uzman Jandarma Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka

nun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/383) (S. Sayısı :75) (Dağıtma tarihi : 5.5.1992) 
(GÜNDEME) 

2. — Eğitim ve öğretim Hizmetleri Sınıfı Personelinin Ek Ders Saat Ücretlerine Dair Ka
nun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/337) (S. Sayısı : 76) 
(Dağıtma tarihi : 5.5.1992) (GÜNDEME) 

3. — Adana Milletvekili Halit Dağlı'mn, 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi 
ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/69) (S. Sayısı: 77) (Dağıtma tarihi : 5.5.1992) 
(GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 

1. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun DYP'li bir milletvekilinin görevi başın
da bulunan bir hemşireyi tokatladığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/302) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.4.1992) 

2. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklılarının Tahsilatının 
Hızlandırılması ile ilgili Kanunla getirilen K.D.V. ve Stopaj aflarına ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/303) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.5.1992) 

3. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklılarının Tahsilatının 
Hızlandırılması ile ilgili Kanunun uygulanmasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/304) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.5.1992) 

4. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı olarak bilinen yasanın 12 nci 
maddesinde yeralan ecrimisil aflarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/305) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.5.1992) 

5. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının 
Hızlandırılması ve Matrah Artırımı ile ilgili Kanununun hedeflerine ulaşıp ulaşmadığına ve 
sözkonusu Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/306) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.5.1992) 

6. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının 
Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlar arasında Bakanlar Kurulu Üyeleri ve mil
letvekillerinin yakınlarının bulunup bulunmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/307) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.5.1992) 

7. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı ile ilgili kanuna ilişkin Maliye 
ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.5.1992) 

8. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının 
Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/309) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.5.1992) 

9 . — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, İdil'de meydana gelen olaylar hakkında yaptığı 
konuşmaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/310) (Başkanlığa geliş tarilıi: 5.5.1992) 
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10. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Sivas tüne Ankara ve İstanbul'dan uçak se
ferleri yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/311) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 5.5.1992) 

i • . . . 

Yazıh Soru Önergeleri 

1. —Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Mardin-Dargeçit İlçesi HEP yöneticisinin 
güvenlik güçlerince gözaltına alındıktan sonra işkence ile öldürüldüğü iddiasına ili,şkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/149) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.5.1992) 

2. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, artan anarşik olaylara ilişkin İçişleri Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/150) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.5.1992) 

3. — Batman Milletvekili Nizamettin Toğuç'un, Adana'da gözaltına alındıktan sonra ölen 
bir şahsa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/151) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.1992) 

4. — Batman Milletvekili Nizamettin Toğuç'un, Bâtman'da gözaltına alındıktan sonra Di
yarbakır Devlet Hastanesinde ölen bir şahsa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/152) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.5.1992) 

5. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, özel Yükseliş Koleji öğretmen ve persone
linin, vergi iadesi, tasarruf teşvik ve sigorta primleri ile gelir vergisi stopajlarına ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/153) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.5.1992) 

6. — Kırklareli Milletvekili Cemal özbilen'in, Açık öğretim Fakültesi öğrencilerinin so
runlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/154) (Başkanlığa geliş tarihi: 
5.5.1992) 
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BtRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Yıl di rint Ava 
KÂTİP ÜYELER : Ali Günaydın (Konya), Cengiz Üretmen (Manisa) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 73 üncü Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 
» BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın miletvekillerinin, salon
da bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Bolu Milletvekili Avni Akyol'a kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere geçiyoruz. 

IV.—BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. — (9/1) ve (9/3) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonlarının, Başkan, Başkanveki-

li, Sözcü ve Kâtip Üye seçimlerini yapacakları gün, saat ve yer ile Komisyonun çalışma süresinin, salon 
temininin gecikmesi nedeniyle başkan seçimi tarihinden itibaren başlamasına ilişkin Başkanlık duyurusu 

BAŞKAN — Sayın Milletvekilleri, bir hususu duyurmak istiyorum. 
30 Ekim 1989 tarihinde yayımlanan 89/14657 sayılı Kararda imzaları bulunan bakanlar 

ile, eski Başbakan Yıldırım Akbulut ve Bayındırlık ve iskân eski Bakanı Hüsamettin örüç hak
larında kurulan (9/1) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna seçilmiş bulunan sayın 
milletvekillerinin, 7 Mayıs 1992 Perşembe günü saat 13.30'da, giriş kat, ikinci giriş kapısı, Ge
nel Evrak Bürosu karşısındaki 475 numaralı soruşturma komisyonları salonunda toplanarak, 
Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip Üye seçimini yapmalarını rica ediyorum. 

İmar Bankasına ayrıcalıklar ve kolaylıklar sağlayarak görevlerini kötüye kullandıkları id
diasıyla eski Başbakanlardan Yıldırım Akbulut ve Mesut Yılmaz, Devlet eski Bakanı Hüsnü 
Doğan ve Güneş Taner, Maliye ve Gümrük eski Bakanı Adnan Kahveci haklarında kurulan 
(9/3) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna seçilmiş bulunan sayın milletvekilleri
nin, 7 Mayıs 1992 Perşembe günü saat 14.30'da (birinciden 1 saat sonra) giriş kat, ikinci giriş 
kapısı, Genel Evrak Bürosu karşısındaki 475 numaralı soruşturma komisyonları salonunda top
lanarak, Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip Üye seçimini yapmalarını rica ederim. 

Sayın Milletvekilleri, (9/1) ve (9/3) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonlarının 
çalışma süresinin, komisyona tiye seçimi tarihinden itibaren başlaması kararlaştırılmıştı; an
cak, salon temininin gecikmesi nedeniyle, çalışma süresinin, başkan seçimi tarihinden başla
ması hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Fransa'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar, Dışişleri Bakan

lığına, Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcıst Erdal inönü'nün vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/427) 
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BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresi vardır; okutup bilgilerinize sunacağım : 
4.5.1992 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Avrupa Konseyinin Bakanlar Komitesi'nin özel toplantısına katılmak üzere, 11 Mayıs 1992 
tarihinde Fransa'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar; Dışişleri 
Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün vekillik etmesinin, Baş
bakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Hüsamettin CindoTuk 
Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — Kuzey Atlantik Asamblesi Türk Grubuna siyasî parti gruplarınca gösterilen asıl ve yedek 
üyelere ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/428) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi vardır; okutup bilgilerini
ze sunacağım ; 

4.5.1992 
Türkiye'Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan Sosyaldemokrat Halkçı Partinin millet
vekili sayısında meydana gelen değişiklik sonucu, Türkiye Büyük Millet Meclisi uluslararası 
gruplarımızın oranlarında da değişmeler olmuştur. 

Buna göre, Sosyaldemokrat Halkçı Parti kontenjanından Kuzey Atlantik Asamblesi Türk 
Grubu üyesi Tokat Milletvekili Şahin Ulusoy bu grubun asıl üyeliğinden ayrılmış, ancak bu 
kez boş bulunan yedek üyeliğe SHP Grubunca yeniden aday gösterilmiştir. 

Böylelikle, bu grupta boşalan ve Anavatan Partisi Grubuna düşen asıl üyelik için, anılan 
parti grubunca Çankırı Milletvekili tlker Tuncay aday gösterilmiştir. Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğin
ce, Genel Kurulun bilgilerine sunulur. 

Yılmaz Hocaoğlu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

V. — ÖNERİLER 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. — Genel Kurulun çalışma gün ve saatleriyle gündemdeki sıralamanın yeniden yapılmasına iliş

kin Danışma Kurulu önerisi 
BAŞKAN — Danışma Kurulu önerileri vardır; okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım : 

Danışma Kurulu önerisi No. : 28 Tarihi : 5.5.1992 
Danışma Kurulunun 5.5.1992 Salı günü yaptığı toplantıda aşağıdaki önerilerin Genel Ku

rulun onayına sunulması uygun görülmüştür. 
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Yılmaz Hocaoğlu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

* Başkanı Vekili 

Güneş Müftüoğlu Ülkü Güney 
DYP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili 

Aydın Güven Gürkan Ali Oğuz 
SHP Grubu Başkanvekili RP Grubu Temsilcisi 

Öneriler : 
1. Genel Kurulun 6.5.1992 Çarşamba günkü Birleşiminde sözlü soruların görüşülmeme

si; gündemin Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler kısmının 34 ün
cü sırasında yer alan 70 Sıra Sayılı Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Tasarısının bu kısmının 9 uncu sırasına alınması; 6.5.1992 Çarşamba ve 7.5.1992 Perşembe 
günlerinde Genel Kurulun çalışmalarını saat 22.00'ye kadar sürdürmesi önerilmiştir. 

2. Gündemin Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler kıs
mının 52 rici sırasında yer alan, İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci ve 30 arkadaşının, Bosna-
Hersek Cumhuriyetinde ve Sırbistan'ın Sancak Bölgesindeki Olayları Durdurmak İçin Alın
ması Gereken Tedbirler konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesinin öngörüş-
melerinin Genel Kurulun 7.5.1992 perşembe günkü Birleşiminde gündemdeki bütün işlerden 
önce yapılması önerilmiştir. 

3. Genel Kurulun 30.4.1992 tarihli 71 inci Birleşiminde okunmuş bulunan (9/6) esas nu
maralı, İstanbul Milletvekili Osman Ceylan ve 49 arkadaşının, Başbakan Süleyman Demirel 
ile Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü ve Devlet Bakanları haklarındaki Mec
lis soruşturması önergesinin, gündemin özel Gündemde Yer Alacak İşler kısmında yer alması, 
Anayasanın 100 üncü maddesine göre Meclis soruşturması açılıp açılmaması konusundaki gö
rüşmelerin Genel Kurulun 12.5.1992 Salı günkü Birleşiminde yapılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Önerileri teker teker okutup, oylarınıza sunacağım efendim. 
1 inci öneriyi okutuyorum : 
1. Genel Kurulun 6.5.1992 Çarşamba günkü Birleşiminde sözlü soruların görüşülmeme

si; gündemin Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler kısmının 34 ün
cü sırasında yer alan 70 Sıra Sayılı Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Tasarısının bu kısmının 9 uncu sırasına alınması; 6.5.1992 Çarşamba ve 7.5.1992 Perşembe 
günlerinde Genel Kurulun çalışmalarını saat 22.00'ye kadar sürdürmesi önerilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler'.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci öneriyi okutuyorum : ^ 
2. Gündemin Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair öngörüşmeler kıs

mının 52 nci sırasında yer alan, İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci ve 30 arkadaşının, Bosna-
Hersek Cumhuriyetinde ve Sırbistan'ın Sancak Bölgesindeki Olayları Durdurmak İçin Alın
ması Gereken Tedbirler konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesinin öngörüş-
melerinin Genel Kurulun 7.5.1992 perşembe günkü Birleşiminde gündemdeki bütün işlerden 
önce yapılması önerilmiştir. 
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BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü öneriyi okutuyorum : 

3. Genel Kurulun 30.4.1992 tarihli 71 inci Birleşiminde okunmuş bulunan (9/6) esas nu
maralı, İstanbul Milletvekili Osman Ceylan ve 49 arkadaşının, Başbakan Süleyman Demirel 
ile Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü ve Devlet Bakanları haklarındaki Mec
lis soruşturması önergesinin, gündemin Özel Gündemde Yer Alacak İşler kısmında yer alması, 
Anayasanın 100 üncü maddesine göre Meclis soruşturması açılıp açılmaması konusundaki gö
rüşmelerin Genel Kurulun 12.5.1992 Salı günkü Birleşiminde yapılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Biraz önce alınan karar gereğince, bugün sözlü sofuları görüşmüyoruz. 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına ge

çiyoruz. 

VI. — ICANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 2461 
Sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu ile 190 ve 270 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
melerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/333) (S. Sayısı : 49) (1) 

BAŞKAN — 7 nci sıradaki, 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2992 Sayılı Adalet 
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulü Hakkında ICanun, 2461 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu ile 190 ve 
270 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporlarının görüşmelerine kaldığımız yerden devam 
edeceğiz. 

Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Geçen birleşimde, tasarının tümü üzerinde, Refah Partisi ve Anavatan Partisi Grupları ko

nuşmuştu; şimdi söz sırası, Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Melih Pabuççuoğlu'nda. 
Buyurun Melih Bey. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA MELİH PABUÇÇUOĞLU (Balıkesir) — Teşekkür ederim Sayın 
Başkan. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2992 Sa
yılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 2461 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu 
ile 190 ve 270 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı hakkında, Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini Yüce Meclise arz etmek üzere söz 
almış bulunuyorum. Grubum ve şahsım adına, Yüce Meclise en iyi dileklerimi ve saygılarımı 
sunarım. 

(1) 49 S. Sayılı Basmayazı 30.4.1992 tarilıli 71 inci Birleşim Tutanağına eklidir. 

— 309 — 



T.B.M.M. B : 73 6 . S . 1992 O : S 

Tasarının tam bir vuzuha kavuşması açısından, bazı kavramlar ile, müesseselerin hukukî 
yapıları üzerinde durmakta fayda mühalaza etmekteyiz. , 

Malumları olduğu üzere, yargı, Anayasanın üçüncü kısım üçüncü bölümünde düzenlen
miş bulunmaktadır; birinci kısmında genel hükümler, ikinci kısmında yüksek mahkemeler, üçün
cü kısmında Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve dördüncü kısmında ise Sayıştayla ilgili 
hükümlere yer verilmiştir. 

Danıştay ve Askerî tdare Mahkemesinin meslekten olmayan üyeleri dışında, yüksek mah
kemelerin tüm üyeleri, birinci sınıfa ayrılmış sayılan hâkim ve savcılar ile, bu sınıftan sayılan
lar arasından seçilir. Bu husus, Anayasanın 154,155,156 ve 157 nci madde hükümlerinin gere
ği bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, ne Anayasada ve ne de yüksek mahkemelerin düzenlendiği özel kanunlar
da, birinci sınıf hâkim tarif edilmemiş, nasıl birinci sınıf hâkim olunacağı açıklığa kavuşturul-
rnamıştır. Halen yürürlükte olan 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 15 inci madde
sinde, "Hâkimlik ve savcılık mesleği, üçüncü sınıf, ikinci sınıf, birinci sınıfa ayrılmış ve birinci 
smıf olmak üzere dört sınıfa ayrılır" hükmüne yer verilmiş; 18 ve bunu takip eden maddeler
de, ilerleme ye yükselme esasları gösterilmiş; 32 nci maddede ise, birinci sınıfa ayrılma lıoşul 
ve yöntemleri düzenlenmiştir. 

Yine, Kanunun 16 nci maddesi, "AdK yargı hâkimliği ile Cumhuriyet savcılığının sınıf, 
derece, görev ve unvanları, bu Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir" der. 17 nci mad
desi ise, "tdarî yargı hâkimliği ile, savcılığının sınıf, derece ve unvanları, bu Kanuna bağlı (2) 
sayılı cetvelde gösterilmiştir" der. Böylece, hangi adlî ve idarî görevde bulunanların birinci sı
nıf sayıldıkları, cetvellere göre belirlenmektedir. Buna göre, "Vargıtay ve Danıştay başkan ve üye
liği, Yargıtay Cummhuriyet Başsavcılığı ve Başsavcısı Vekilliği, Danıştay Başsavcılığı, Adalet 
Bakanlığı Müsteşarlığı, Müsteşar Yardımcılığı, Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı, Adalet 
Bakanlığı Genel Müdürlükleri, Araştırma Planlama Koordinasyon Daire Başkanlığı, birinci 
sınıf hâkimliğin kazanıldığı görevlerdir. Bir kez seçilmekle veya atanmakla bu sıfat kazanıl
makta ve 65 yaş sınırına kadar görev süresi de devam etmektedir. 

Birinci sınıf hâkim sayılanlardan, yüksek mahkeme üyeleri dışındakilerin bu sıfatı kuşan
maları, idarî nitelikteki atama kararıyla olmaktadır. 

Diğer taraftan, yüksek mahkeme üyeliğine seçilme koşulları, bu mahkemelerin kuruluşla
rıyla ilgili özel kanunlarda yer almıştır. Az evvel değinildiği gibi, Anayasa, yalnızca birinci sı-

i t 

nıfa ayrılmak koşulundan söz etmiştir, özel yasaların birbirine paralel hükümlerine göre, yük
sek mahkeme üyeleri, birinci sınıfa ayrıldıktan sonra eh az üç yıl süreyle, başarılı ve birinci 
sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş hâkim ve cumhuriyet savcıları ile, bu meslek
ten sayılanlar arasından seçilmektedir. 

Anayasanın, sözünü ettiğimiz hükümlerine göre, Yargıtay üyeleri, Hâkim ve Savcılar Yüksek 
Kurulunca; Danıştay üyelerinin dörtte üçü, ayni Kurulca; Askerî Yargıtay ve Askerî Yüksek 
İdare Mahkemesi üyeleri ise, bu mahkemelerin genel kurullarının her bir yer için göstereceği 
üç aday arasından Cumhurbaşkanınca seçilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, bu genel izahattan sonra, tasarının nasıl bir düzenleme getirdiği, Ana
yasaya aykırı olup olmadığı hususunun tartışmasına geçiyorum. 
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Tasarının 2 nci maddesiyle, 2802 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin ikinci fıkrasından sonra 
gelmek üzere, aşağıda aynen arz edeceğim fıkra eklenmiş bulunmaktadır. Buna göre, "Birinci 
sınıfa ayrılmış, bu sınıfa ayrıldığı tarihten itibaren de meslekte 6 yılını doldurmuş, Yargıtay 
ve Danıştay üyeliklerine seçilme hakkını da yitirmemiş olan hâkim ve savcılar birinci sınıf 
olurlar" hükmü tasarıda aynen yer almıştır. 

Böylece, bu fıkrayla, birinci sınıf hâkimliğin tarif ve izahı yapılmış ve birinci sınıf hâkim 
knvramı da genişletilmiş bulunmaktadır. 

Ayrıca, önceki uygulamaya göre, birine sınıfa ayrılmış ve birinci sınıf hâkimlik şeklindeki 
yapay ayırım ortadan tamamen kaldırılmakta ve 1984 yılından itibaren iki sınıf arasında gide
rek artan ve son katsayı artışlarıyla birlikte takribi 2 milyon lira civarında olan maaş farkı gi
derilmekte, meslekî huzursuzluk ve yakınmalar da, bu maddeyle ortadan kaldırılmaktadır. 

Gerçekten, hâkim ve savcılar, hiçbir meslekte bulunmayan not engeli ve yükselme sına
masından geçtikten Sonra ve bu aradaki güçlükleride aşarak en erken 12 yılda birinci sınıfa 
ayrılma hakkına kavuşabilmektedirler. Bunun için de, ayrıca, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kü-
rnîunca da olumlu karar verilmiş olması gerekmektedir. 

Diğer taraftan, birinci sınıfa ayrılmış olmak da yetmemekte, yüksek mahkeme üyeliği için, 
3 yıl daha görevinj başarıyla sürdürmesi ve birinci sınıfa ayrılma nitelik ve koşullarını da kay
betmemiş olması gerekmektedir. 

Bilinenin aksine, birinci sınıfa ayrılmamış bulunan hâkim ve savcı sayısı da, oldukça yük
sek bulunmaktadır. 

İhsan, birinci sınıfa ayrılmış olan hâkime, birinci sınıf hâkim olmayı hedefleyen bir ufuk 
açmış bulunmaktadır. Kuşkusuz, birinci sınıfa ayrıldıktan sonra yüksek mahkeme üyeliğine 
seçilme şansını görmeyen hâkim ve savcının, ulaşabileceği başka bir hedefinin olmaması karşı
sında, verimli çalışmaları devam edememektedir. Oysaki, tasarının, hâkim ve savcının, birinci 
cınıf olabilmek için, aynı çalışmayı 6 yıl daha sürdürmesi yönünden teşvik amacı taşıdığında 
da en ufak kuşku bulunmamaktadır. 

Tasarının anılan maddesi hakkında, bazı yüksek mahkeme mensuplarınca eleştiriler ileri 
sürülmekte ve bu değişikliğin Anayasaya aykırı olduğu, yüksek mahkemelerin, denetleyen ve 
diğer mahkemelerin ise denetlenen olduğu, arada fark bulunması gerektiği iddia edilmektedir. 

öncelikle belirtelim ki, mahkemeler arasında bir hiyerarşi yoktur ve olamaz. Anayasanın 
140 inci maddesi ikinci fıkrası gereği, hâkimler, mahkemelerin bağımsızlığı .ve hâkimlik temi
natı esaslarına göre görev ifa ederler. Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtayın, ilk derece mahke
melerince verilen karar ve hükümleri son merci olarak incelemeleri, kendilerine özel kanunlar
la verilen görevdir. Burada göz ardı edilmemesi gereken en önemli unsur, yüksek mahkemeler
ce yapılan işin, mahkemelerce verilen karar ve hükmün denetlenmesinden ibaret olduğudur, 
Hedef, hâlam veya mahkeme değildir. Esasen, ilk derece mahkemelerince verilen hüküm ve 
kararların yüksek mahkemelerce incelenmesi, hukuk devleti olmanın da tabiî bir sonucu bu
lunmaktadır. 

Tasarının bu hükmünün Anayasaya aykırı olduğu iddiasına gelince : Anayasada, birinci 
sınıf hâkim olma koşulu bulunmadığı gibi, sadece yüksek mahkeme üyelerinin birinci sınıf hâ
kim sayılacaklarına dair bir hüküm de yoktur. Aslolan, birinci sınıfa ayrılan hâkimin, Anaya
saya göre, yüksek mahkeme üyesi seçilme hakkını elde etmesidir. Birinci sınıfa ayrılmış hâki
min, daha da aşama göstererek birinci sınıf olması, yüksek mahkeme üyeliğine seçilmenin ter
cih sebebi olmak gerekir. 
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Burada değinmek istediğimiz bir husus da şudur : Refah Partisi Grup sözcüsü Sayın Ka-
zan'tn, Refah Partisi olarak, birinci sınıf hâkimliğe ayrılma statüsünü kabul etmedekilerine, 
bunu tamamen kaldırmayı düşündüklerine dair sözlerine ise, katılmak mümkün bulunma
maktadır. 

Birinci sınıfa ayrılma müessesesi, 154 üncü maddenin ikinci fıkrasıyla Anayasaya getiri
len bir hükümle doğmuştur. Bu itibarla, Anayasa değişmeden, birinci sınıfa ayrılmayı kaldır
mak da mümkün bulunmamaktadır. 

Tasarının anılan maddesinin, Anayasaya aykırı bir yönü bulunmadığı gibi, tersine, adalet
sizliği ortadan kaldırması, eşitsizliği gidermesi yönünden Anayasaya uygunluğu sağladığı dü
şüncesinde olduğumuzu arz etmek isterim. 

Tasarının 4 üncü maddesiyle, 2802 sayılı Kanunun 38 inci maddesi hükmü değiştirilmiş 
bulunulmaktadır. Tasarının bu maddesini aynen okumakta fayda mülahaza etmekteyin; çün
kü, en çok münakaşaya uğrayan maddelerden bir tanesi de budur. Bu maddede deniliyor ki 
; "Bakanlık merkez kuruluşundaki hizmetlerde çalışan birinci sınıf hâkim ve savcılar ile, diğer 
sınıflara mensup hâkim ve savcılar, Adalet Bakanının teklifi üzerine, bakanlık hizmetlerinde 
-dikkatlerinize bilhassa arz etmek isterim- kazanmış oldukları haklar korunmak suretiyle, ida
rî yargıdan gelmiş olanlar idarî yargıda, adlî yargıdan gelmiş olanlar adlî yargıda, durumlarına 
göre, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca uygun görülecek hâkimlik ve savcılık görevleri
ne, teklif tarihinden itibaren en geç bir ay içinde atanırlar." 

Tasarıyla değiştirilen bu 38 inci maddede, sadece, birinci sınıf hâkimlerin ve savcıların ye
niden atanması, görev yeri değişikliğiyle, bunlarla ilgili atanma işlemlerinin Kurulca, bir ay 
içerisinde gerçekleştirileceği kabul edilmektedir. 38 inci maddede yapılan değişiklik sadece bun
dan ibarettir. 

Sayın milletvekilleri, az önceki açıklamalarımda arz ettiğim gibi, yürürlükteki mevzuata 
göre, birinci sınıf hâkim sayılanlardan, yüksek mahkeme üyeleri dışındakilerin bu sıfatı ka
zanmaları idarî nitelikteki atama kararıyla gerçekleşmektedir ve bir kez atanmakla, 65 yaş sı
nırına kadar görev süreleri devam etmektedir. Buradan çıkan mana şudur : Adalet Bakanlığı 
merkez kuruluşuna, idarî nitelikteki atama kararıyla atanan Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, 
Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanı, genel müdürler ve Araştırma Planlama Koordinasyon Dairesi 
Başkanının, bir defa atanmasıyla, 65 yaş sınırına kadar görev yeri değiştirilememektedir. 

Böyle bir uygulama, dünyanın hiçbir devletinde yoktur. 
Anavatan Partisi Grup Sözcüsü Sayın Sungurlu'nun geçen birleşimdeki sözlerini, katıldı

ğım kısımlarıyla tutanaklardan sizlere aynen arz ediyorum : Sayın Sungurlu diyorlar ki, "Muh
terem milletvekilleri, bu kürsüden ve başka yerlerden birçok defalar ifade ettim : Bu, bir yanlış 
yapıdır; yani, 65 yaşına kadar bu 13 kişiyi hiçbir gücün görevden alamayacağını yasa hükmü 
haline getirmek ve bazı noktalarda da Anayasa teminatı altına almak -ki, bu fikre katılmıyoruz-
hiçbir hukuk sistemiyle ve adaletle bağdaşacak bir iş değildir. Düşünün ki, bu şahıslar, 65 yaş
larına kadar hiçbir rizikoyla karşı karşıya değillerdir; böyle bir sistemin doğru olduğunu söyle
mek mümkün değildir." . 

O halde, Anavatan Partisi Grup sözcüsü Sayın Sungurlu ile, bu şahısların hiçbir hukukî 
sebebe bağlı olmaksızın 65 yaş sınırına İcadar bu görevi ifa etmelerinin, hukuk nizamına uygun 
olmadığında birleşmekteyiz; ama, Sayın Sungurlu, bunun Anayasa teminatı altında olduğunu 
ileri sürüyor; işte, burada ayrılıyoruz. 
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Şimdi, bu konuda, Yargıtay Kanununu tetkik edelim ve onun 18 inci maddesine bakalım : 
Yargıtay Kanununun 18 inci maddesine göre, yüksek mahkeme üyeliği yapan hâkimlerin görev 
yerleri, Birinci Başkanlık Kurulunca, Yargıtay bünyesi içinde değiştirilebildiği halde, Bakanlık 
merkez kuruluşunda idarî görev yapanların görev yerlerinin, hâkim teminatı olduğundan ba
hisle değiştirilmemesi, yasal ve hukuka uygun olamaz. 

Yıllarca ceza hâkimliği ve savcılık yapmış, bir yüksek mahkeme üyeliğine seçilmiş hâkime, 
hukuk mahmesinde görev verildiğini düşünün; bu hâkimin, yıllarca tatbik ettiği ceza mevzua
tını bırakıp, yeniden hukuk mevzuatına dönmesi, pek zor şartlarda olacak bir olaydır; ama, 
Yargıtay Kanununun 18 inci maddesi, işte bu takdirde, bu yüksek dereceli hâkimin görev yerini 
değiştirebilmektedir. 

Bu konuda tasarının getirdiği hükmün, Anayasaya ve özellikle 140 inci maddesinin son 
fıkrasına aykırı olduğu iddiasına da katılmak mümkün değildir. Tasanda, "bakanlık merkez 
kuruluşunda çalışan hâkim ve savcıların, Bakanlık hizmetlerinde kazanmış oldukları haklar 
korunmak suretiyle" ibaresine yer verilmiştir; Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca atama
ların, bu müktesep haklarına göre yapılacağı belirlenmiştir. Az evvel arz ettiğim Yargıtay Ka
nununun 18 inci maddesine mütenazır bir hüküm, bu tasarıyla sekv edilmiş bulunuyor. Bugü
ne kadar, Yargıtay Kanununun 18 inci maddesindeki, yüksek mahkeme üyelerinin görev yerle
rinin Yargıtay bünyesi içerisinde değiştirilmesi hususunun Anayasaya aykırılığı ileri sürülmüş 
müdür? O balde, ona mütenazır hükmün de Anayasaya aykırı olduğundan söz edilmeyeceği 
düşünce ve kanaatindeyiz. 

Konu, Danıştayca da tetkik edilmiş ve Danıştay Birinci Dairesinin 992/21 esas, 992/9 sa
yılı kararıyla, değişikliğin ve tasarının tümünün Anayasaya aykırı olmadığı neticesine varmış 
bulunmaktadır. 

Bakınız, yeri gelmişken bir konuya değinmek istiyorum. Balıkesir'de 2 noterlik var. İlçele
rinde dahi 2 noterlik olmasına rağmen, Balıkesir İlinde 2 noterlik var ve -mesleğim itibariyle 
durumu biliyorum- bundan halk müşteki; millet, noter dairelerinin koridorlarında kuyrukta 
bekliyor; bir üçüncü noterliğin daha ihdas edilmesi gerekiyormuş. 

Bu konuda Adalet Bakanlığına baş vurdum, ilgililer tetkik ettiler; hakikaten Balıkesir'de 
şimdiye kadar bir noterliğin daha ihdas edilmesi gerekiyormuş. Bunun yanında, -bugün rapo
runu aldım- Türkiye genelinde, Balıkesir'deki 2 noterin gelirinin ve iş hacminin nispetiyle, 120 
tane daha noterliğin ihdas edilmesi lazım. Hukuk İşleri Genel Müdürü bunu yapmıyor, bugü
ne kadar yapmamış. Bir Balıkesir milletvekili çıkıyor, gidiyor, müracaat ediyor; ancak ondan 
sonra, yapılacak iş hacmi itibariyle ihdas edilecek noterlerin sayısal durumları tespit ediliyor. 

Bakınız, 120 noterlikte 5'er kişi çalışsa, 600 kişi eder, bu 600 kişinin 4'er kişilik ailesi olsa, 
2 400 kişi rızk kapısına kavuşmuş olur; ama, bunu, Hukuk İşleri Genel Müdürü yapmıyor! 

Şimdi, Sayın Bakan, bu Hukuk İşleri Genel Müdürü hakkında bir işlem yapamayacak 
mı? İşte, arkadaşlar, bu, hukuk nizamına uygun bir sistem değildir. Bakınız, geçmişte yaşanan 
pek çok olayı daha unutmadık, hafızalarımızda aynen duruyor : Sayın Cumhurbaşkanının re
fikaları hanımefendinin Anavatan Partisi İstanbul ti Başkanlığına seçilmesinde, parti yetkili-
siymiş gibi, seçimlerde bizzat rol oynayan müsteşar kimdir; kongrenin iptali ve seçimin yeni
lenmesi için 3 hâkimin görev yerini değiştiren kimdir; tazminat davalarında lehte hüküm veren 
hâkimi ödüllendirip Yargıtay üyesi seçtiren kimdir? 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Semra Hanımın müsteşarı! 
BAŞKAN — Sayın Balyalı, lütfen... 
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MELİH PABUÇÇUOĞLU (Devamla) — Bunun gibi, rivayet olunur ki, Beykoz'daki gayri-
menkulleriyle ilgili Hazineyle olan ihtilafı çözsün diye, aynı zat, buraya özel hâkim atar, veya
hut da atattırır. / 

Arkadaşlar, kırk yıldır hukuka hizmet ederim... Bu süre içerisinde, son zamanlarda mey
dana gelen bu olaylardan, Türk adliyesi, Türk hâkimi yara almıştır. 

Kimdir bu müsteşar, bir de ona bakalım : Bu zat, Manavgat Asliye Hukuk Hâkimliği gö
revini ifa ettiği sırada, orman tahdidine itiraz davasında verilmiş olan kararı, Yüksek Yargıtay 
Sekizinci Hukuk Dairesi 20.5.1976 tarihinde bozmuş olduğu halde, bundan altı yıl sonra, yani 
işbu dava "derdest iken, 17.2.1982 tarihinde, kesinleştirme şerhi vermek suretiyle, anılan kararın 
tapuya tescilini ve taşınmazın tapuya bağlanmasını sağlamıştır. Alan şahıs da, bu gayrimenku
lu üçüncü şahsa satmış, bu şahıs da Medenî Kanunun 931 inci maddesinden yararlanmıştır. 

İşte, bu zat hakkında, görevi kötüye kullanma eyleminden ötürü, Antalya Ağır Ceza Mah
kemesinde kamu davası açılmış; herhalde hâkimlerin meslekten gelen birbirlerini tutma özelli
ğinden olacak, Antalya Ağır Ceza Mahkemesinde, bu zat hakkında beraat kararı verilmiştir. 
Verilen bu beraat kararının kesinleşmesini müteakip, Cumhuriyet Başsavcılığı, kanun yararına 
hükmün bozulmasını istemiş... 

CEMAL ÖZBİLEN (Kırklareli) — Hâkimin verdiği karara saygı duymuyor musunuz? 
BAŞKAN — Cemal Bey... 
MELİH PABUÇÇUOĞLU (Devamla) — Dinleyin efendim; ben sözlerimi bitireyim, on

dan sonra konuşun. Biz de bu müessesenin içindeyiz, ona biz de toz kondurmayız. 
CEMAL ÖZBİLEN (Kırklareli)— O zaman, burada olmayan bir şahıs hakkında ko

nuşmayın. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Burada bulunmayan bir şahıs hakkında konuşmanız yanlıştır. 
MELİH PABUÇÇUOĞLU (Devamla) — Ben, şahıs ismi zikretmiyorum beyefendi. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Ama, burada kendisini müdafaa edemiyor. 

, BAŞKAN — Sayın Güney, bir dakika efendim... 
MELİH PABUÇÇUOĞLU (Devamla) — Ben, müsteşar hakkında konuşuyorum ve bu 

zatın halen görevini ifa ettiğini izah etmek için misal veriyorum. 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakan müdafaa edebilir müsteşarını. ' 
MELİH PABUÇÇUOĞLU (Devamla) — İzin verirseniz ben izah edeyim efendim. 
Bakınız, yazılı emre matuf tebliğnamede ne yazıyor : "...bozulmuş olduğu halde, anılan 

karara 17.2.1982 tarihinde kesinleştirme şerhi vererek, kararın tapuya tesciline neden olmak 
suretiyle müsnet suçu işlediği, sanığın, tevil yol ikrarı, Adalet Müfettişi tarafından düzenlenen 
inceleme ve soruşturma raporu ile, tüm dosya münderecatına nazaran anlaşılmış bulunmasına 
rağmen, iddiayı teyit eden tanıklar dinlenip, mevcut deliller toplanmadan, eksik tahkikata isti
naden, kasıt unsuru bulunmadığından bahisle, yazılı şekilde beraat kararının, kararının veril
mesinin yolsuzluğundan bahisle bozulması lüzumu ihbar olunmuştur." 

İleri sürülen tebliğriameye Yargıtay Dördüncü Ceza Dairesi aynen katılmış ve "İncelenen 
dosyaya göre, yazılı emre dayanan tebliğname münderecatı yerinde görüldüğünden, Antalya 
İkinci Ağır Ceza Mahkemesinden verilen kararın aleyhe tesir etmemek üzere bozulmasına ka
rar verildi" demiştir. 
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BAŞKAN — Sayın Pabuççuoğlu, süreniz dolmak üzeredir, lütfen toparlayın. 
MELİH PABUÇÇUOĞLU (Pevamla) — Toparlıyorum Sayın Başkanım. 
îşte, bunlara rağmen, mevcut mevzuata göre, bu zatın görev yeri değiştirilememekte ve 

65 yaş sınırını beklemektedir. Olmaz böyle şey. 
Bir noktayı daha dikkatlerinize sunmak isterim; Sayın Sungurlu'nun da aynı noktaya te

mas etmesini çok isterdim. 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 6 ncı maddesine gö
re, Müsteşar, Bakanın emrinde, Bakanın direktif ve emirleri yönünde, Bakanlığın amaç ve po
litikalarına göre mevzuat hükümlerini yürütmekle mükelleftir. 

Bu açıklamalarımızın ışığında, Adalet Bakanlığı Müsteşarlığını, bağımsız mahkemeler gi
bi, kimsenin emir veremeyeceği bir makam olarak düşünmek mümkün değildir. (DYP sırala
rından alkışlar) Aksine, az önce değindiğimiz yasa hükmüne göre, Bakanın emrinde hareket 
eden bir makam olarak düşünmek gerekir. Bu makamı işgal edenin görev yerinin değiştirilme
sinin, yargının değil, idarenin kurallarına uyularak yapılması icap eder. Kaldı ki Yargıtay Ka
nununun az önce değindiğimiz 18 inci maddesi muvacehesinde, görev yeri değiştirilmelidir. Ta
sarı da, bu "itibarla, Anayasaya aykırı değildir. 

Tasarıyla getirilen bir diğer yenilik de, 2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 
Kanunundaki, esasının kaldırılmasıdır. 

Gerçekten, Anayasanın 159 uncu maddesinin dördüncü bendi gereğince, Kurul kararları 
kesindir. Kesin olan bu karar hakkında, artık, bir merciin karar ve tasarrufu söz konusu ola
mayacağına göre, Anayasanın anılan hükmü icabı yapılan değişiklik, Anayasa hükmünü yeri
ne getirmekten ibarettir. 

Diğer taraftan, yasa tasarısı, Bakanlık üst düzey yetkililerinin, idarî görevden, yargısal gö
revlere atanmalarında Yüksek Hâkimler ve Savcılar Kurulunca teklif yetkisini Bakana vermekle, 
yargının ve Bakanlığın daha iyi iş görmesine ve hızlı çalışmasına imkân tanıması açısından de
ğerli bulunmaktadır. 

Tasarıya getirilen bir başka yenilik de, atamanın, müşterek kararnameyle değil, Başbakan 
ve Bakanın imzasını taşıyan ikili kararnameyle olmasıdır. Her şeyden önce-belirtmek gerekir 
ki, önceki mevzuattaki "müşterek kararname" tabiri, Anayasa hükmü olmayıp, yasa hükmü
dür ve esasen, değiştirilen hüküm de budur. , 

Efendim, ben kıymetli zamanlarınızı almak istemiyorum. Bu konudaki düşüncelerimizi 
biraz daha arz etmek isterdim; ancak, sürem dolmuş bulunuyor. Yalnız, bir temenniyle sözleri
mi bitirmek istiyorum. 

Yasanın belirttiğim hükümleri ve diğer hükümlerini olumlu bulduğumuzu arz ediyorum. 
Hâkim ve savcılarımızın mesleğe ilk girmelerinden başlayarak, halen içinde bulundukları malî 
sıkıntıları giderici ve iyileştirici tedbirlerin alınmasını, Sayın Bakanımız ve Hükümetimizden 
özellikle rica ederken, yasanın, Türk yargısına huzur ve hayırlar getirmesini diler, hepinize en 
derin saygılarımı arz ederim efendim. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Pabuççuoğlu. 
SHP Grubu adına, Sayın Fuat Çay. (SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA FUAT ÇAY (Hatay) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 2802 

Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
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Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 2461 Sayılı 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu ile 190 ve 270 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
melerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı üzerinde Grubumuzun görüşlerini arz et
mek üzere huzurlarınızdayım. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bu tasarının kamuoyunda en çok tartışılan hükümleri, birinci sınıfa ayrılmış' hâkim ile, 
birinci sınıf hâkim ayırımının ortadan kaldırılması; Bakanlık merkez kuruluşundaki hizmet
lerde çalışan birinci sınıf hâkim ve savcıların, Adalet Bakanının önerisi üzerine ve kazanılmış 
hakları saklı kalmak kaydıyla, durumlarına uygun hâkimlik ve savcılık görevlerine, teklif tari
hinden itibaren bir ay içinde, Hâkimler ve Savcılar Yüksek îCurulunca atanmaları ve Adelet 
Bakanlığındaki üst düzey yöneticiliklere müşterek kararnameyle atama yapılması usulünün or
tadan kaldırılmasıdır. i 

öncelikle şu hususa değinmek isterim : Halen, hâkim.ve savcılar arasında yaratılmış bu- V 
lunan birinci sınıf hâkim ile, birinci sınıfa ayrılmış hâkim ayırımının, geçerli, mantıklı ve tu
tarlı bir nedene dayandırılması mümkün olmadığı gibi, olay, denetleyen ve denetlenen ilişkisi 
yönünden de değerlendirilemez. Yüksek Mahkeme üyelerinin denetlediği, kişi değil, bu kişi
nin, yani hâkimin verdiği karardır. Aksi yöndeki bir kabul, Anayasada yerini bulan hukuk devleti ; 

ve hâkimlerin bağımsızlığı ilkelerine ters düşer. 
Birinci sınıf hâkimlerden bazılarının bu yasa tasarısına karşı çıkmaları, statü farkının ko

runmasını sağlamak ve böylelikle, sözünü ettikleri denetleyen - denetlenen hâkim ayırımını, 
dolayısıyla, yargı üzerindeki etkinliklerini sürdürebilmek istemeİerindendir. 

Yargıda, astlık üstlük, emir komuta zinciri yoktur. Böyle bir düşüncenin, bağımsız yargı- . 
da yeri olamaz; böyle bir düşüncenin var olduğu ortamda, demokrasi yaşayamaz; hukuk dev
leti ve insan haklarından söz edilemez. 

Tasarı, 1984 yılına kadar unvan yönünden geçerli olan, bu tarihten sonra da, bu kez maaş 
yönünden ortaya konulan, zaman süreci içerisinde geliştirilen, haksız ve yapay bir ayırımı or
tadan kaldırmaktadır. 

Yargılama erkini yerine getirmeleri konusunda aralarında herhangi bir ayırım bulunma
yan ve astlık-üstlük ilişkisinden söz edilemeyecek olan birinci sınıf hâkimler ile, birinci sınıfa 
ayrılmış hâkimler arasındaki bu ayırım, sadece maaş açısından bugün için 2 milyon liralık bir 
fark yaratmakta, bu da, adliye teşkilatında, haklı olarak, huzursuzluğa yöl açmaktadır. 

Anayasamızın, cumhuriyetimizin temel organlarından olan yargıyı düzenleyen üçüncü kı
sım, üçüncü bölümündeki 138 ve devamı maddelerinin incelenmesinden de görüleceği üzere» 
hiçbir hükümde, hâkimler arasında bu nitelikte yapay bir sınıf farkı gözetilmemiştir. Yüksek , 
mahkeme üyeliğine seçilmek suretiyle birinci sınıf hâkim statüsünü kazananlar dışında bırakı
lan diğer hâkimler ve savcılara göre, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı ortadan 
kaldırılmış, çağdaş ve demokratik bir devletin özelliği olan bu ilkeler,, hâkim ve savcılar için» 
sadece Anayasanın lafzında bir temenni olarak kalmıştır. 

Birinci sınıfa ayrıldıktan sonra, 3 yıl başarılı hizmet verilmesi ve birinci sınıfa ayrılma ko* 
şullarının yitirilmemesi, bir hâkim veya savcinın birinci sınıf olmasını sağlayamamaktadır; çünkü, 
yüksek mahkeme üyeliği sınırlıdır ve sınırlı sayıdaki üyeliğe seçilebilmek için, Hâkimler ve Sav- . 
cılar Yüksek Kurulunun 4 üyesinin oyunu alabilmek gerekmektedir. * 

Birinci sınıfa ayrılmış bulunan hâkim ve savcılar, ahlakî tutum ve davranış, bilgi, tarifsizi 
lık ve kararlarının yasa ve hukuka uygunluğu yönünden başarılı bulunduklarına göre, yüksek 
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mahkeme üyeliğine seçilmeyenler de, en azından, seçilenler kadar liyakatli ve emsalleri arasın
da temeyüz etmiş kişilerdir; ancak, birinci sınıf hâkimlik statüsüne, yüksek mahkeme üyeliği
nin sınırlı sayıda olması dolayısıyla, kendilerinden kaynaklanmayan bir nedenden kavuşama-
maktadırlar. 

Bu arada, yüksek mahkeme üyeliğine seçilmeyenlerin, sıradan kürsü hâkimi olarak nite
lendirilmesi yolundaki hâkimlik ve savcılık onurunu küçük düşürücü ve kamuoyunda hâkim 
ve savcıların saygınlığını azaltıcı yaklaşımlara karşı olduğumuzu da belirtmek istiyorum. 

Yasa tasarısının, bu tür görüşlere bir son vererek, büyük bir özveriyle görev yapmakta olan 
hâkim ve savcılara şevkle çalışma olanağı sağlayacağına; Türk Milleti adına yargılama yetkisi
ni kullanan ve bu yetkinin kullanımıyla adaleti tesis etmeye çaba gösteren hâkimlerimiz ve sav
cılarımız arasındaki bu adaletsiz ayırımın, yasa tasarısının kanunlaşmasıyla giderileceğine inan
maktayız. 

Her meslek mensubunun olduğu gibi, hâkimlik ve savcılık görevini yerine getirmekte olan 
kişilerin de bir amacı vardır; bu da mesleğin en üst kademelerine yükselebilmek suretiyle bu 
onuru yaşayabilmektir. Hâkimler ve savcılar için bu aşama, Yargıtay ve Danıştay üyeliğine se
çilebilme olduğuna ve yüksek yargı üyelikleri de sınırlı olduğuna göre, yetenek ve başarı yö
nünden, diğerlerinden hiç de aşağı olmadığına inandığımız, bu unvandan yoksun kılınanları, 
hiç olmazsa, yüksek yargı organları üyeliği statüsüne eşit ve malî yönden onlarla farklılık ya
ratmayan bir duruma getirmek, adalete de uygun düşecektir. 

Yasa tasarısı düzenlenirken, olayın sadece parasal açıdan ele alınmadığını ve birinci sınıfa 
ayrılmış olmakla birlikte, Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçilememiş olanların onursal yönden 
de tatmin edilebilmelerinin sağlandığını görmekteyiz. 

Anayasamızın, değiştirilmesi mümkün bulunmayan, hatta, değiştirilmesi önerilemeyecek 
dahi olan 2 nci maddesinde, Türkiye Cumhuriyetinin bir hukuk devleti olduğu vurgulanmıştır. 
Bu hüküm nedeniyle, gerek Anayasada ve gerekse diğer yasalarda, bu hükme, yani Türkiye 
Cumhuriyetinin bir hukuk devleti olduğu hükmüne aykırı hiçbir hükmün yer almaması gerek
mektedir. 

Hukuk devletinin amacı, çağdaş insan haklarının ve temel özgürlüklerin güvence altına 
alınması ve devletin her faaliyetinde, hukukun üstünlüğü ilkesinin uygulanmasıdır. Bu amacın 
sağlanması için de, yasama ve yürütme organlarının, gerçek anlamda bağımsız mahkemeler 
ile güvenceye sahip hâkimlerden oluşan yargı organınca denetlenmesi zorunludur. 

Mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı ilkesi, bağımsızlık ve teminattan yararla
nan kişilere sırf ayrıcalık tanınması için getirilmiş kurallar değildir. Bu kurum ve kişiler, sade
ce toplumun geleceği için yarar görüldüğü düşüncesiyle, bağımsızlık ve teminattan yararlana
caklardır. 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun bugünkü yapısı, yargı bağımsızlığının Önünde 
bulunan ve ivedilikle çözümlenmesi gereken sorundur. Bu sorunun çözümü ise, Anayasa deği
şikliğini gerektirmekte olup, Hükümetten beklediğimiz, bu değişikliğin ivedilikle gündeme ge
tirilerek, idareyi temsil eden Bakan ve Müsteşarın, Hâkim ve Savcılar Yüksek Kurulunun olu
şumundan çıkarılması ve bu Kurulun, sadece yüksek yargı organlarının temsilcilerinden oluş
masını sağlamaktır. Sadece bu halde, yargı bağımsızlığından söz edilebileceği görüşündeyiz. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yargıda aslolan, hâkimlik ve savcılıktır. Adalet Ba
kanlığında idarî görevlerde bulunan hâkim ve savcıların kökeni de, hâkimlik ve savcılıktır. Bu 
kişilerin yargılama görevleri bulunmamasına karşın, yargıçların sahip olduğu bir teminat zır
hına bürünmeleri, diğer bakanlıklardaki idarî görevde bulunan müsteşar, müsteşar yardımcı
ları ve genel müdürlere karşı anlamsız bir üstünlük sağlamaktadır. İdarî görevlerde bulunan 
bu kişilerin, aynı nitelikte görev yapmaları nedeniyle, yetki, sorumluluk ve statülerinin de eşit
lenmesi, eşyanın tabiatı gereğidir. 

Bir bakanın, emrindeki üst düzey yöneticiler üzerinde tasarruf hakkı bulunmaması, hu
kuka ve mantığa uygun değildir. Bakan, yargı ve bağımsızlığı ve hâkim teminatını daha güçlü 
hale getirebilmek ve toplumun bu yöndeki beklentilerine yanıt verebilmek için çabalayacak; 
buna karşın, bağımsızlık zırhı altında bulunan emrindeki üst kademe yöneticilerinin, yargı ba
ğımsızlığı ve hâkim teminatı kavramlarına ters düşen icraatına katlanacak! Bu, açık bir çelişkidir. 

Adalet Bakanlığının merkez teşkilatında çalışan hâkim ve savcılara tanınan teminat, Ana
yasanın 140 inci maddesinde öngörülen nitelikte bir teminat olmayıp; bunlar, terfi ve özlük 
haklarıyla ilgili olarak, kürsüdeki hâkimlere tanınan haklar yönünden teminata sahiptirler. Adalet 
Bakanlığındaki hâkim ve savcılara, Anayasanın 138 inci maddesinde ifade edilen, "hiçbir maL 

kam, merci ve kişi, hâkimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde 
bulunamaz" yolundaki, hâkimlerin bağımsızlığı ilkesi uygulanamaz; çünkü bu ilke, yargı yet
kisinin kullanılması halinde söz konusudur. Adalet Bakanlığındaki hangi hâkim ve savcı bu 
yetkiyi kullanmaktadır ki, kendisi, hâkimlerin bağımsızlığı ilkesinden yararlanabilsin? Bakan
lıktaki her birimde görevli hâkim ve savcı, bir üst makamdan emir ve talimat almakta, görevle
rini, kendilerine gönderilen genelge hükümleri çerçevesinde yerine getirmektedir. 

3046 sayılı Yasanın 22 nci maddesine göre, Müsteşar, Bakanın emrinde ve onun yardımcısı 
olup, Bakanlık hizmetlerini, Bakan adına ve onun emirleri yönünde, hükümetin genel siyaseti
ne uygun olarak yürüten kişidir. Bu tanımdan ortaya çıkan şudur : Adalet Bakanlığı Müsteşa
rı, Bakanın emrindedir ve onun emirleri uyarınca hizmet görür, tdarî makamdaki kişinin, mah
kemelerin bağımsızlığı ve hâkim teminatından yararlanması, kişiye bir imtiyaz tanımak olur 
ki, Anayasaya aykırılık, asıl burada ortaya çıkmaktadır. 

Bugün Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı görevinde bulunan kişi, kendisine sağlanan bu zırh 
içerisinde, "ben, ölünceye kadar, Cumhurbaşkanına bağlı kalacağım" diyebilmektedir. Hâkim 
ve savcıların tüm özlük işlerini yerine getiren ve bağımsız olması gereken, Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulunun üyesi durumundaki Müsteşar, bu sözüyle, "ben, hâkimlerle ve savcılarla, 
ilgili işlerde Cumhurbaşkanından emir ve talimat alacağım" demektedir; ne ölçüde bağımsız 
davranabileceğini, bu şekilde açıkça ortaya koymaktadır. Bu düşünceye sahip bir kişi, elbette, 
seçimlerde, kendine en uygun kararı veren hâkimi bulacak; bu hâkimi bulabilmek için baskı 
yapacak, bazılarına rapor aldıracak, uygun düşüncede olanları ödüllendirecek, uygun düşün
cede olmayanı değiştirecek, istediğini terfi ettirecek, yurt dışına gönderebilecek, Yargıtaya üye 
seçecek; diğerlerini de cezalandıracaktır. 

DYP sözcüsü Sayın Melih Pabuççuoğlu'nun da ifade ettiği gibi, Manavgat Asliye Hukuk 
Hâkimliği görevini ifa ettiği sırada, orman tahdidine itiraz davasında verdiği hüküm Yargıtay-
ca bozulmasına karşın, karara, kesinleşme şerhi vererek tapuya tescil ettiren bugünkü Müste
şar hakkında, ağır ceza mahkemesince verilen beraat kararı kesinleşmiş; ancak, yazılı emre is
tinaden Yargıtayca bu karar incelenerek, isnat edilen suçun gerçekleştiği anlaşılmış ve hüküm, 
aleyhte tesir etmemek üzere bozulmuştur. 
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Görevini kötüye kullandığı hükmen sabit olan; ancak, kesin hüküm nedeniyle kendisine 
dokunulamayan bir kişinin, Adalet teşkilatının halen başında bulunması ve yargı üzerindeki 
etkisini sürdürebilmesi, adliyenin şanssızlığıdır. 

Tasarıya yöneltilen bir eleştiri de, "bu işin arkasında, Adalet Bakanlığına militanları yer
leştirmek niyeti yatıyor" biçimindedir. 

Yapılan bu eleştirinin haksızlığı ortadadır. Adalet Bakanlığındaki militan düşünceye sa
hip olanlar, bu tasarıyla, yargı üzerindeki ellerini çekeceklerdir ve eleştirilerin asıl sebebi de 
zaten budur. 

Adalet reformu, umarız, sadece bu yasa tasarısıyla sonuçlanmayacak; bu tasarı, reformun 
başlangıcı, ilk adımı olacaktır. Maddî ve usul hukukunda demokratikleşmeyi, insan haklarına 
saygıyı ve hukuk devleti ilkesini tesis edecek, dava sayısını azaltacak yasa tasarılarının günde
me getirilmesi; yargının hızlandırılarak, etkinliğinin sağlanması; Yargıtayın İş gücünün azaltıl
ması için, istinaf mahkemelerinin kurulması; yargıçların bağımsızlık ve teminatlarının gerçek 
anlamda gerçekleştirilebilmesi için, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun yapısının değişti
rilerek, iradenin, yargıçlar üzerindeki etkisine son verilmesi; cezaevlerini, ıslah müessesesi ha
line getirecek önlemlerin kurala bağlanması, bu reformun, önde gelen ve kamuoyunda ivedi 
olarak çözüme kavuşturulması zorunlu görülen adımlarıdır. 

Halkın, yanında olan, tarafsız ve haklıya arka çıkan bir yönetime kavuşmaksızın, Anaya
sada bir ilke olarak belirtilen hukuk ve adalete inanmasını beklemek olanaksızdır. 

Güçlüden yana olan ve hâkimi karşısına alan bir yönetimin elindeki hukuk, çözüme ka
vuşturucu değil, engelleyici bir silah niteliğine sahip olmaktadır. 

İktidar olarak önde gelen görevimiz, halkın ve haklının yanında, tarafsız bir yönetimle, 
hukuk devletine olan inancın sağlanması için gerekli anayasal ve yasal düzenlemeleri yapmak 
ve halkta zaten var olan demokrasi bilincini pekiştirmek; 1980'den bu yana uygulanan depoli-
tizasyonu tümüyle ortadan kaldırarak, katılımcı Türkiye'yi yaratmaktır. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çay. 
Adalet Baltanı Sayın Seyfi Oktay, buyurun efendim. 
ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş) — Adıyaman'daki baskı devam ediyor; seçim

den sonra... 
FUAT ÇAY (Hatay) — Efendim?.. 
BAŞKAN — Lütfen, sözünüz bitti Sayın Çay. 
ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş) — Adıyaman'daki baskı devam ediyor. 
FUAT ÇAY (Hatay) — İstanbul'daki hâkim değişikliğini gördük... 
BAŞKAN — öklceş bey, hatibe laf atmayın, lütfen. 
FUAT ÇAY (Hatay) — Gene taltif edersiniz, Köşke çıkarırsınız O'nu! 
BAŞKAN— Sayın Çay, sizin söz hakkınız bitti. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Yeni mi çıktı bu usul Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakanım. 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin çok 

değerli üyeleri; hepinizi, şahsım ve Hükümetimiz adına en içten duygularla, saygılarla selam
lıyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, gerek bundan önceki birleşimde, gerekse bu birleşimde grupları adına 
söz almak suretiyle, tasarı hakkında görüş sunan, katkıda bulunan, analiz eden değerli sözcü
lere teşekkürlerimi arz ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, biraz önce konuşan Doğru Yol Partisi Grup Sözcüsü ve Sosyalde-
mokrat Halkçı Parti Grup Sözcüsü, tasarıyı geniş biçimde ve olumlu bir yönde analiz ettiler 
ve tasarıyla ilgili görüşlerini sundular. Geçen birleşimde de, Adalet eski Bakanı iki arkadaşı
mız çok değerli görüşlerini sundular. 

Sayın Kazan, bu tasarının Anayasaya uygun olduğunu belirttiler; ancak, bir iki noktada 
bize tarizlerde bulundular. O noktalarla ilgili görüşümü daha sonra arz edeceğim. 

Bunun yanında, yine değerli Adalet eski Bakanımız Sayın Sungurlu da, gerçekten bir hu
kuk/adamına yaraşır bir üslûp ve düzeyde eleştirilerini yapıp, bu tasarının Anayasaya aykırılı
ğını iddia etti. 

Değerli arkadaşlarım, bu tasarı uzun zamandan beri Türk kamuoyunun gündeminde... 
Çok tartışıldı; lehinde, aleyhinde çok şeyler söylendi; ama sanıyorum, daha ziyade aleyhinde 
görüşler belirtildi. 

Bu tasarı kamuoyuna sunulduğu zaman, "Yargı bağımsızlığı elden gidiyor. Yargı, Türk 
adaleti büyük yaralar alıyor" denildi; ama, hemen şunu ifade edeyim : Bunun yanında, tasarı 
kadar, ben de eleştirildim, eleştiri konusu haline geldim ve burada "Efendim, Seyfi Oktay, Adalet 
Bakanlığına militan yerleştirecek... "gibi, daha bir çok kaygılar belirtildi. Şahsıma da, huzu
runuzda ifade etmekten teeddüp ettiğim birçok isnatlar yapıldı. 

Değerli arkadaşlarım, konu, çok önemli ulusal bir konu... Bir özdeyişimiz var, "Adalet, 
mülkün temelidir" deriz. 

Evet, birçok ulusal konular var, birçok millî konular var; ama, böylesine, mülkün temeli 
olan, devletin temeli olan çok az millî konu var. Adaletin bağımsızlığı da, adaletin temelidir; 
yargıç güvencesi de, adaletin temelidir. Bunun üzerinde hepimizin -siyasî kisvelerimiz ne olur
sa olsun- çok titizlikle durmamız, bu konularda çok duyarlı olmamız gerekli. Adaletin bozul
duğu yerde, adaletin soysuzlaşmaya yüz tuttuğu yerde istikrar olmaz; devlet yıkılır, toplum yı
kılır, devlete ve topluma güven ortadan kalkar. Bu nedenle, bu konuda son derece özenli olma
mız, duyarlı olmamız gerekli. 

işte, bu bilinç ve bu anlayış içerisinde, ben, görüşlerimi, bir politikacı söylevi içerisinde 
değil, bir politikacı konuşması niteliğinde değil, tümüyle yalın ve objektif bir biçimde sunma
ya çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım, mevcut, işleyen sistem -çok açıklıkla ve inanarak ifade ediyorum-
tümüyle Anayasaya aykırı bir sistem; hükümleri itibariyle, işleyişi itibariyle, Anayasaya tümüyle 
aykırı bir sistem. 

Sayın Kazan, konuşmalarında, Yargıtaydan bir üyenin görüşlerine yer verdi ve bu sıralar
dan bir arkadaşımız, Sayın Gürkan, "Yargıtay değil, Yargıtaydan gelmiyor o görüş; oradaki 
bir şahıstan geliyor" dedi. Tabiî, bu, Yargttayımıza duyulan saygının bir ifadesiydi. 

Sayın Kazan, şunu ifade etti, "Efendim, generalle, albay bir tutulur mu?" dedi. 
Yani, Yargıtaydaki hâkim general, mahallî mahkemedeki hâkim ise albay!.. 
Bu işleyiş, bu belirttiğim, şimdiki mevcut işleyiş, böylesine anlayışlar üreten bir işleyiş, de

ğerli arkadaşlarım. 
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Yargıda, hiç hiyerarşi olur mu? Yargıda, hiç emir-kumanda zinciri olur mu?... (SHP ve 
DYP sıralarından alkışlar) 

Yine bir başka örnek sunayım size. "Ne olacak; ben gidip de kürsüde hâkimlik mi yapa
cağım yani? Olur mu böyle şey?.." 

Bir yönetici bunu söyleyebilecek ve kürsüde adalet dağıtan, binbir zorluklar, güçlükler içe
risinde kürsüde hizmet veren ve asıl yargı görevini yapan hâkime bu şekilde bir bakış... îşte, 
bu sistem bunları üretti, bu anlayışları getirdi. 

Değerli arkadaşlarım, bir soruyla konuşmama girmek istiyorum Yargı görevini kim yapı
yor?.. Yargı görevini, mahallî mahkemelerdeki hâkimler, savcılar yapıyor... Diğer mahkemeler, 
yüce mahkemeler, ancak önüne gelen konuları inceliyor ve mahallî mahkemelerin işlemlerinin, 
aldıkları kararların, yalnızca önüne gelenlerinin Anayasaya, yasalara uygun olup olmadığı ko
nusunu denetliyor. Tabiî, onlar da yüce bir görev yapıyorlar; bir emniyet supabı onlar yargı 
açısından; ama, yargının omurgası, mahallî mahkemedeki hâkimdir, savcıdır değerli arka
daşlarım. 

Bakınız, hâkime, savcıya hangi işlemleri reva görüyor bu sistem? Şimdi, Yargıtaydaki hâ
kim, birinci sınıf hâkim; bir atama ile bakanlık üst düzeyinde görevli olan, görev alan müste
şar, müsteşar yardımcısı, genel müdür ve daire başkanları birinci sınıf hâkim; Danıştay üyeleri 
birinci sınıf hâkim; ama, asıl omurgayı teşkil eden, asıl görevi yapan, asıl adalet emekçisi olan 
hâkime, bakın, nasıl davranılıyor!.. 12 yılını dolduruyor, birinci sınıfa ayrılıyor ve deniyor ki 
-olmaz böyle şey- "Sen birinci sınıf olamazsın." 

Bu,.hâkimlik mesleğine bakışın çarpık bir sonucu, çarpık bir ifadesidir. Olur mu böyle 
şey arkadaşlarım?.. 

Biz bu tasarıyla diyoruz ki, çalışan, adalet dağıtımında, adalet tevziinde başarı gösteren, 
hizmet veren insanlar, birinci sınıf olabilsin. 

12 yılı dolduruyor bir hâkim, birinci sınıfa ayrılıyor, artık ulaşabileceği son noktaya ulaş- ı 
mış oluyor; Hâkimin önünde daha yeni bir hedef yok, başarabileceği bir hedef yok, ulaşabile
ceği bir hedef yok. Ne yapıyor insan doğası? Tabiî, haliyle, kendi iş disiplinini kaybedebiliyor, 
kendisini bırakabiliyor... Bu, insan tabiatı. Veyahut da "ben mutlaka birinci sınıf hâkim ola
cağım." diyor. Peki, birinci sınıf hâkim olmanın yolu nedir?.. Birinci sınıf hâkim olmanın yo
lu, bugünkü sistemde, ya Bakanın eteğine yapışacak veya o hiç değişmeyen Müsteşarın eteğine 
yapışacak, onun kapısını aşındıracak, ya kendisinin üst düzeyde bir yönetici olarak atanmasını 
sağlayacak veya destekle, ilgiyle, Yargıtaya üye seçilecek... 

Değerli arkadaşlarım, bu sistem, yargıda bir hiyerarşik yapılanmayı getiriyor; bir astlık, 
altlık-üstlük sistemini getiriyor. Emretmeyi ve gerçekten mahallî mahkemede hizmet yapan in
sanları etkileyen, baskı altına alabilen bir yapılanmayı getiriyor. Biz ne diyoruz? "Hayır, bu, 
hâkimlik onuruyla, adalet dağıtan insanın onuruyla bağdaşmaz. Eğer bir hâkim başarıyorsa, 
adalet dağıtımında üstün başarısı varsa ve sicili temizse, Bakanın kapısına gelmeden, o değiş
meyen Müsteşarın kapısına gelmeden, kendi emeğiyle ve kendi başarısıyla birinci sınıf hâkim 
olsun" diyoruz değerli arkadaşlarım. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

Biz, böyle mi, yargı bağımsızlığına darbe indiriyoruz acaba?! Yargı bağımsızlığına böyle 
mi darbe indiriyoruz?! Yargı bağımsızlığını bu şekilde mi ortadan kaldırıyoruz?!. 

Değerli arkadaşlarım, hiç kimseye kalmaz bu sıralar... 
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ŞADt PEHLtVANOĞIU (Ordu) — Eskişehir'e ne oldu?.. 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Onu anlayabilmeniz için, yüreğini

zin benim gibi çarpması gerekli... (SHP sıralarından alkışlar) 
ŞADt PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Allah göstermesin! 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Zor zor, o zor, evet. 
BAŞKAN — Sadi Bey, lütfen... 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Devamla) —• Şimdi, müsaade buyurursanız, ko

nu ile ilgili görüşlerimi sunayım. ' ,ı 
Değerli arkadaşlarım, Sayın Sungurlu iki noktada çok hassasiyet gösterdiler, çok duyarlı

lık gösterdiler. Bunlardan birisi şu : "Efendim, bu 13 kişi bağımsız olmalıdır. Bunların bağım
sızlığı yoluyla ancak, biz, yargı bağımsızlığını sağlayabiliriz." dediler. 

Çok üzüldüm bu görüşe, Sayın Sungurlu'dan bunu beklemiyordum. Çünkü, Sayın Sun
gurlu, uzun süre Adalet Bakanlığı yaptı. Belki, bizim, kendileri kadar Adalet Bakanlığı yapma 
imkânımız yok; belki de olmayacaktır. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — O kadar ümitsiz olma Sayın Bakan! 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Şimdi şunu ifade edeyim : Bakınız, 

Adalet Bakanlığı Kuruluş Kanununda ne diyor; müsteşarı nasıl tarif ediyor, tanımlıyor! "Müs
teşar, Bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup, Bakanlık hizmetlerini Bakan adına ve Baka
nın direktif ve emirleri yönünde, Bakanlığın amaç ve politikalarına, kalkınma planlarına ve 
yıllık programlara, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla, Ba
kanlık Teftiş Kurulu hariç, Bakanlık kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulan
masını takip eder ve sağlar. 

Müsteşar, yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur." 
Şimdi, Sayın Sungurlu'nun yanıldığı bir nokta var : Anayasanın 140 inci maddesi, "Hâ

kim ve savcı olupda, adalet hizmetindeki idarî görevlerde çalışanlar, hâkimler ve savcılar hak
kındaki hükümlere tabidirler." diyor; bu hükümden hareketle, "bağımsızdırlar" diyor. Yani, 
yargı görevi yapan hâkim nasıl bağımsızsa, bunlar da aynı şekilde bağımsız olacakmış! 

O zaman, nasıl oluyor da, mahallî mahkemedeki hâkime, siz, emir ve talimat veremiyor
sunuz? Çünkü, emir ve talimat vermek, Anayasanın bir başka hükmüyle yasaklanmıştır. Şim
di, aynı işlemi merkezdeki yöneticilere mi uygulamak gerekli? Yani diyorsunuz ki : "Bunlar 
da yargı bağımsızlığından, aynen kürsüdeki hâkim gibi yararlanırlar." 

Nasıl oluyor, o zaman, nasıl emir ve talimat verebiliyorsunuz Sayın Sungurlu? Emir ve 
talimat verdiğiniz bir insanı ve sizin görüşlerinizi, sizin politikalarınızı uygulamakla görevli ve 
sizden emir alan bir insanı, nasıl olur da, siz, diğer yargı unsurları gibi bağımsız sayabilirsiniz?.. 

Esasen, Anayasa öyle de demiyor. Bakın, "B. Hâkimlik ve savcılık teminatı : 
Madde 139. — Hâkimler ve savcılar azlolunamaz, kendileri istemedikçe Anayasada gös

terilen yaştan önce emekliye ayrılamaz; bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması sebebiyle 
de olsa, aylık, ödenek ve diğer özlük haklarından yoksun kılınamaz." 

İşte, o bahsettiğiniz teminat bu. Merkezde, Adalet Bakanlığı üst düzeyinde çalışan hâkim
ler ve savcılar azlolunamaz; kendileri istemedikçe, Anayasada gösterilen yaştan evvel emekliye 
sevk edilemez. Hâkimlik ve savcılık teminatı bu; işte bundan yararlanıyorlar. 
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Zamanın kısa olması nedeniyle önemli noktalara dokunmak zorundayım. 
Anayasanın 159 uncu maddesi, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunu düzenliyor. Bu mad

deye göre, hâkimler ve savcıların atama işleriyle görevli kurul Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kuruludur; bir anayasal müessese. Hâkimlerin ve savcıların göreve alınması, atanması, nakle
dilmesi ve diğer bütün özlük işlemleri, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yapılıyor. 

Değerli arkadaşlarım, bir başka bakanlıkta, böyle, göreve almayla, atamayla, nakletmey
le ve yükseltmeyle ilgili bir anayasal müessese var mı? Yoktur. 

159 uncu maddede "Kurul kararlarına karşı yargı mercilerine başvurulamaz" deniyor. 
Bu ne demektir? Bu, "Kurulun aldığı kararlar kesindir" demektir. 
Sizin savunduğunuz ne?.. Böylesine bir anayasal müessese varken ve Anayasa, "Bu mües

sesenin aldığı kararları kesindir" diye açık ve net bir biçimde belirtirken, siz, bu Kurulun aldı
ğı kararı, alıyorsunuz, götürüp bir de Cumhurbaşkanına imza ettiriyorsunuz!.. Bu, Anayasaya 
uygun mu arkadaşlar?.. Biz ne yapıyoruz?.. Biz, konuyu Anayasaya uygun düzeye getiriyoruz. 
Hâkim ve savcı atamasını, mademki Anayasaya, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna ver
miştir ve bu Kurulun kararları da kesindir; o halde, bir başka mercie onaylatma diye bir şey 
söz konusu "olamaz; böyle olursa. Anayasaya aykırı olur. O zaman ne olur?.. Şu ana İcadar 
Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı işlemler, bu maddeye göre, Anayasaya tümüyle aykırı. Yal
nız bu maddeye mi aykırı?.. Hayır, Anayasanın 6 ncı maddesine de aykırı. Anayasanın 6 ncı 
maddesi, "Hiçbir kimse veya organ, kaynağını Anayasadan almayan bir devlet yetkisi 
kullanamaz" diyor. Anayasanın 6 ncı ve 159 uncu maddelerine aykırı... Gerçekten siz, üzerin
de çok titizlik gösteriyorsunuz; ama değerli arkadaşlarım, açık ve net bir şekilde, işleyen bu 
sistem, Anayasaya aykırı. 

Bunun bir başka mahzuru da şu : Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 7 üyesi var; 
3 tanesi Yargıtaydan geliyor, 2 tanesi Danıştaydan geliyor, Tisi Bakan, öbürü de Müsteşar. 1 
üyelik için Yargıtay 3 üye seçiyor ve bu 3 üye arasından birisini Cumhurbaşkanı görevlendiri
yor. Şimdi, bunun işleyişinin ayrıntısına, detayına girmeyelim; çünkü, mesele önemli olduğu 
için, birtakım sürtüşme konusu olabilecek şeyleri buraya getirmekten çekiniyorum, getirmek 
istemiyorum değerli arkadaşım. O halde ne oluyor?.. Demek ki, bu Kurulun 5 üyesini Cum
hurbaşkanı seçiyor. Bu defa ne yapıyorsunuz? Müsteşar da doğal olarak bu Kurulun üyesi ol
duğu için, müsteşarı da Cumhurbaşkanının onayına sunuyorsunuz ve 6 ncı kişi de, Cumhur
başkanının onayından geçiyor. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Bakan da geçiyor... 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Hele hele, Cumhurbaşkanlığı mü

essesesinin bir özelliği var, onu hatırlatayım : Hepinizin bildiği gibi, Cumhurbaşkanı, yaptığı 
işlerden sorumsuz; Hiçbir sorumluluk taşımayan bir mercie, yargı bağımsızlığı ile, yargıç gü
vencesi ile doğrudan doğruya ilişkili olan bir konuda, bu ölçüde inisiyatif tanıyorsunuz. 

Olmaz arkadaşlar böyle bir şey ve bu, şimdiye kadar yanlış işledi. Bütün b,u işleyiş tarzı, 
maalesef, yatgıyı çok olumsuz noktalara getirdi, yargı yozlaşmaya yüz tuttu. Bunlara müsaade 
etmemek lazım. 

Değerli arkadaşlarım, biraz da Müsteşar, müsteşar yardımcıları, genel müdürler ve daire 
başkanları ile ilgili konuya değinmek istiyorum. Ben, bugün Bakanlıkta üst düzey yöneticisi 
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olan arkadaşlarımla -beş altı ay içerisinde- birçoğuyla çok uyumlu çalıştım, çok da yararlan
dım onlardan, onlara müteşekkirim; ama, birçoklarıyla uyum sağlamak mümkün değil değer
li arkadaşlarım. Aslında, Sayın Sungurlu da bunun acısını yaşadılar; ama olmadı işte. 

Hangi çağdaş veya eskimiş idare hukuku ilkesinde vardır; yönetimde bulunan, idare ma
kamında bulunan bir insanı, 65 yaşına kadar -yargı organları hariç- hiçbir siyasal irade, millî 
irade, ulusal irade, ne olursa olsun, yerinden oynatmayacak, nakledemeyecek, bir başka yere 
atayamayacak?.. Hem de şu koşullarda : Bu insan, hem bakanın emri doğrultusunda, direktif
leri doğrultusunda hizmet yapacak, onu gerçekleştirmeyle yükümlü olacak, hem de bakan, eğer 
o kişiyle uzlaşamıyorsa, onu yerinden oynatamayacak, başka bir yere atayamayacak!.. 

Değerli arkadaşlarım, bunun böyle çqk kötü bir olay olduğunu düşünenler, hiç iyi düşün
müyorlar. 

Bakın, hâkim teminatından yararlanıyor -biraz önce söylediğim teminattan- statüden ya
rarlanıyor bunlar. Eğer bir insan, Adalet Bakanlığı Müsteşarı, "Yani, ben mahkemeye gidip, 
kürsüde hâkimlik mi yapacağım?.." diyebiliyorsa eğer, orada hâkimliği, bu ölçüde, bu görüş 
doğrultusunda anlayabiliyorsa, artık siz takdir edin değerli arkadaşlarım! 

Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanağından size bir paragraf okuyayım : "Ben şunu arz 
edeyim : Bakınız, dünyanın hiçbir demokratik veya demokratik olmayan memleketinde bulun
mayan bir uygulama bizdedir. Sayın Adalet Bakanı, beraber çalıştığı Sayın Müsteşar, genel müdür 
ve genel müdür muavinlerini değiştirebilme hak ve yetkisine sahip değildir. Hepsi hâkim temi
natı altındadır. Bu, dünyanın hiçbir yerinde yoktur; yani bir bakanı, parlamentodan çıkmış, 
milletin seçtiği bir bakanı, icabında, anlaşamayacağı bir sayın müsteşar veya umum müdürle 
çalışmaya mahkûm edeceksiniz. Bu sistem var mıdır dünyada? Yoktur efendim; hiçbir yerde 
yoktur. Gayet açıklıkla söylüyorum." , 

Bunu söyleyen, Devlet Bakanı ve Adalet Bakanı Vekili Kâmran inan... 
Değerli arkadaşlarım, bir iki hususa daha değinip, huzurunuzu fazlaca işgal etmeyece

ğim. Bu tasarıda, iki daire başkanlığı oluşturma teklifimiz var. Bunlardan birisi, Teknik Daire 
Başkanlığı. 

Adalet Bakanlığının buna o kadar büyük ihtiyacı var. Şu anda 700 civarında adliye binası 
var ve bu binaların durumunu biliyorsunuz, ekranda seyrediyorsunuz, zaman zaman basında 
çıkıyor; bunların çoğu bir perişanlık içerisinde.,. Nerede ihtiyaç doğuyorsa, orada bina aranı
yor ve kiralanıyor; ama o, çalışmanın yapılmasına, adalet hizmetinin yürütülmesine uygun ve
ya değil... tşte, arşivleri besbelli... 650-700'e yakın ceza ve tutukevi var; bunlar tümüyle eski
miş, çürümüş durumda... Buralara teknik girmemiş, tamamen atıl vaziyette, kendi halinde... 

Cumartesi günü İstanbul'daydım. Bakırköy Savcımız "Bakın, karşıda 55 dönümlük bir 
arazi var. Burası filan tarihte kamulaştırıldı ve adliye binası yapılacak. Her şeyi de hazır, bir 
temel atılması gerekli. Eğer, temel atma olayını 10 uncu aya kadar gerçekleştirmezseniz, kamu
laştırma işlemi ortadan kalkacak" dedi. 

Değerli arkadaşlarım, buna tesadüfen vakıf oluyorsunuz. Bunu doğrudan izleyebilen, sis
temli bir şekilde izleyen ve bu ihtiyaçların giderilmesi için planlama yapabilen, değerlendirme 
yapabilen, Bakanlığın bu gibi ihtiyaçlarını izleyip, gerçekleştirebilecek bir birim yoktur; dar
madağınık... 

CEMAL ÖZBİLEN (Kırklareli) — Var. 
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ADALET BAKANI M. SEYFÎ OKTAY (Devamla) — "Var" diyorsunuz; ama, olsaydı, 
böyle olmazdı. Uygulamada böyle bir şey yok. Öbür taraftan... 

CEMAL ÖZBtLEN (Kırklareli) — tdarî ve Malî İşler Dairesi var. 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — İdarî ve Malî tşler Dairesi bunu 

yapamıyor işte. tdarî ve Malî tşler Dairesi Başkanlığının başındaki insan, bu kanuna göre, hâ
kim, savcı. 

Böyle şey olmaz değerli arkadaşlarım. , 
Bir Yayın Daire Başkanlığı oluşturduk. Bugün, neredeyse, uzak yerlerdeki mahkemeleri

mize Resmî Gazete ulaşamaz durumda; her türlü yeni gelişimden, yeni anlayışlardan, ilmî ve 
kazaî içtihatlardan bihaberler. Yayın hizmeti durmuş, yayın yoktur ortada... Bunu besleyebile
cek, yayın işini çok sistematik bir şekilde gerçekleştirebilecek, yeni görüşleri, yeni anlayışları, 
yeni gelişimleri hâkim ve savcılarımıza ulaştırabilecek bir yayın organı gerekli. 

"Üniversite mi kuruyorsunuz?" diyorlar veya Teknik Daire Başkanlığı için, "Bayındırlık 
Bakanlığının yetkilerini mimliyorsunuz?" diyorlar. 

Yok öyle bir şey. Ne Bayındırlık Bakanlığının yetkilerini alıyoruz, ne de üniversite kuruyo
ruz; buradaki ihtiyacı gidermek için bunları talep ediyoruz. 

Sanıyorum, Sayın Sungurlu zamanında ihtiyaç duyulmuş ve 657'ye tabi müşavirlik ihdas 
edilmiş; 4 tane kadro alınmış, 4'üne de atama yapılmış. 

Değerli arkadaşlarım, böylesine geniş, böylesine yaygın bir teşkilatta, müşavirler, Baka
nın gözü, kulağıdır. 

"Müşavirlik var; ama, yüksek müşavirlik nedir?" diyeceksiniz... 
Bunun adı mühim değil; yüksek müşavirlik olur, başka müşavirlik olur, hiç önemli değil. 

Böyle müşavir atayabilmek için, diyelim, üst düzey yöneticinizden birisini görevden alacaksı
nız. Görevden aldınız ama, ondan yararlanmak da istiyorsunuz... tşte bu düzenleme, bu tarz
da ihtiyaçları gidermek amacıyla ve Bakana gerçekten üst düzeyde bilgi sunabilecek, onun uf
kunu açabilecek elemanlara ihtiyaç olduğu için getirilmiştir. 

Ben, zamanınızı aldım, sabrınızı taşırdım. Şuna itimat buyurmanızı istirham ediyorum; 
bu mevcut sistemden Adalet Teşkilatını mutlaka kurtarmamız gerekli. Adalet Teşkilatımızı ay
dınlığa, huzura mutlaka kavuşturmamız gerekli. Bu tasarı bu amaçla getirilmiştir. 

Yine, şuna inanmanızı dilerim : Yargı bağımsızlığı, yargıç güvencesi, inançlarımın çok bü
yük bir bölümünü teşkil ediyor. Bu tasarının amacı, -hiçbir art niyetin eseri olarak değil- bura
daki işleyişi kolaylaştırmaya, yargıyı gerçekten esenliğe, huzura kavuşturabilmeye, yargı bağım
sızlığını ve yargıç güvencesini pekiştirmeye yöneliktir. 

Hepinize en içten saygılarımı sunuyorum ve teşekkür ediyorum. (SHP ve DYP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oktay. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, benim söylemediğim 

sözler bana izafe edilerek değerlendirmeler yapıldı. Bu itibarla, İçtüzük gereğince, kendi dü-
şüncelirimi, söylediğim düşüncelerimi iyi anlatamamışım, tavzih etmek istiyorum. Yani, ben 
bu sözleri söylemedim efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika, buyurun oturun lütfen. 
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ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, bendenizin talebi tavzih değil, tamamen 
İçtüzüğün 70 inci maddesine göre söz istiyorum. 

BAŞKAN — Yani sataşmaya göre mi söz istiyorsunuz? 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Söylemiş olduğum sözler başkasına ait sözlerdir; ama o 

sözleri benim söylediğim tarzında burada ifade edildi. Zabıtlar buradadır. O bakımdan, söyle
mediğim sözler, sanki söylemişim gibi ifade edilmiştir. Dolayısıyla, söz hakkımı kullanmak is
tiyorum, bu konuda beyanda bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Peki Sayın Kazan, bir dakika müsaade buyurun, oturun lütfen. 
Gruplar adına yapılan konuşmalar bitmiştir. 
Şahsı adına Sayın Kamer Genç, buyurun efendim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selam

lıyorum. 
Değerli arkadaşlarım, aslında, bu kanun tasarısı hakkında yeterli bilgi verildi. Bu kanun 

tasarısının çok fazla beklemeye de tahammülü yok. Sizlere, kanun tasarısını çok kısa olarak 
üç noktada özetlemek istiyorum. 

Birincisi: Hâkimlerin ve savcıların tayin ve nakilleriyle uğraşan Hâkimler ve Savalar Yüksek 
Kurulu kararı, Anayasaya göre kesindir. Yani bu, bir Anayasa hükmüdür. Buna rağmen -öyle 
bir sistem getirilmiş ki- kesin olan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararı Cumhurbaşka
nına imzaya gidiyor. İşte, bu tasarıyla bundan kurtulunuyor ve deniliyor ki, bu karar kesinse, 
o zaman Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararı yayınlansın, Cumhurbaşkanına imzaya 
gitmesin. 

ikincisi: Hâkim, bilgisiyle dolgun, kişiliğiyle olgun ve toplumda örnek bir insandır. Hâ
kim, toplumda politakadan uzak kalması gereken insandır. Hâkimin, hakka ye adalete uygun 
karar vermesinin dışında hiçbir amacı olmaması lazım; ama, öyle bir sistem getirilmiş ki, buna 
göre hâkim, belli bir kıdeme gelmesine rağmen, Danıştay veya Yargıtay üyeliğine seçilmeden, 
birinci sınıfa ayrılmış Danıştay ve Yargıtay hâkimlerinin sahip olduğu statüyü kazanamıyor. 

Bu tasarıyla getirilen sistem nedir?.. Hâkim, birinci sınıfa geldikten ve belli bir kıdemi 
de doldurduktan sonra, Danıştay ve Yargıtay üyelerinin sahip olduğu malî haklara sahip ol
sun. Bugünkü sistemde, Danıştay veya Yargıtay üyeliğine seçilemeyen hâkimler, bu üyeliklere 
seçilenlerden aşağı yukarı yüzde 50 daha az maaş almaktadırlar. Halbuki, hâkimlikte önemli 
olan, kürsü hâkimliğidir. Dosyayı hazırlayan, kararı veren, araştıran, kürsü hâkimidir ve ada
lete en büyük hizmeti yapan odur. Ama, Danıştay veya Yargıtay üyeliğine seçilemeyen hâkim
lerden, daha kıdemsiz hâkimler, politik birtakım çabalar sarf ederek, Hâkimler ve Savcılar Yük
sek Kurulunca, Danıştay veya Yargıtay üyeliğine seçildiklerinde, diğer hâkimlerden daha fazla 
maaş almakta ve daha çok güvenceye sahip olmaktadırlar. İşte, biz diyoruz ki, hâkim, gidip 
de, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun kapısında oy dilenmesin; belli bir kıdem aldırtan, 
birinci sınıfa ayrıldıktan ve orada beş, altı sene kaldıktan sonra, onun malî haklarından yarar
lansın. Bunu, arkadaşlar veya bazıları niye istemiyor? Bu iş, "Şuradaki daha kıdemlidir veya 
o generaldir, diğeri albaydır" örneğine benzemez. 

Arkadaşlar, Türkiye'de Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun işleyişinde büyük hata 
var. Bu Kurulda Damştaydan 2 kişi, Yargıtaydan 3 kişi, Adalet Bakanlığından da Bakan ve 
Müsteşar olmak üzere 2 kişi var. Maalesef, geçmiş dönemde gördük; Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulu üyeleri, Japonya'ya, kanlarıyla beraber gönderildi ve en lüks şekilde ağırlandılar, Tür
kiye'de belirli yerlere gönderildiler ve bunlar yönlendirilmeye çalışıldı. 
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Danıştayda çalıştığım için biliyorum, özellikle 1970 yılından sonra, seçilmek suretiyle bu 
tür görevlere gelinen yerlerde, insanların ne tür oyunlarla bir yerlere geldiğini sizlere kısaca 
anlatmak istiyorum. O zaman herkesin arabası yoktu, bir arkadaşımızın arabası vardı; Danış
tay üyeliğine seçilmek için, her gün gelir, bir üyeyi evine götürmek için kapıda beklerdi. Yani 
hâkim, böyle şeylere girmesin, gidip de Hâkimler ve Savcılar Kurulu üyelerinin kapısında di
lenmesin. Eğer kendi özgür iradesiyle Danıştay ve Yargıtay üyeliğine gelemiyorsa, o zaman o 
kişiler de belli haklara sahip olsun. Bence bu, hâkimlik mesleğine duyulan sevginin, saygının 
ve hâkimlik güvencesinin temininin bir ifadesi ve bir aşamasıdır. Bence, buna da karşı çıkma
mak lazımdır. 

Burada üçüncü konu da şudur : Bu tasarı, sanki Adalet Bakanlığı Müsteşarına karşı ha
zırlanmış gibi düşünülüyor. 

Kesinlikle böyle değildir. Adalet Bakanlığı merkez teşkilöUnda 13 üst bürokrat vardır; bunlar 
hâkimlik mesleğinden gelmiştir, bu tasarıyla tekrar hâkimlik mesleğine döndürülüyor. Evvela 
rızası alındıktan sonra, deniliyor ki : "Ey hâkim, eğer idarede icraî nitelikte bir görev kabul 
ediyorsan gel." Bakanın ve Başbakanın imzasıyla, Bakanlıkta müsteşarlığa veya genel müdür
lüğe atanıyor. Hepinizinbildiği gibi, müsteşarlıkla, genel müdürlük, siyasî birer makamdır ve 
siyasî iktidarların emir ve talimatları doğrultusunda işlem ve eylem tesis etmek zorundadırlar. 
Herkes de kabul eder ki, gelen iktidarla uyum içinde olmayan bu üst bürokratları, siyasî ikti
dar görevden alabilmelidir. 

Mevcut sistemimize göre, herhangi bir bakanlıkta müsteşar olan birisini, mesela İçişleri 
Bakanı, istemediği bir müsteşarı pekâla başka bir göreve atayabiliyor; ama Adalet Bakanlığı
nın üst kademesine gelen 13 kişi, Bakana hakaret de etse, Bakan onları görevlerinden alamı
yor. Bunun geçmişte de örnekleri var, Ben burada olayları şahsileştirmek için söylemiyorum; 
çok bariz bir hakaret olayı var : Bakanın yüzüne karşı ve arkasından hakaret eden bir üst bü
rokratı, maaselef, o Bakan görevden alamamıştır. 

tşte, şimdi biz diyoruz ki: Kardeşim, sen kendi iradenle, bakanlık üst yönetimine gelmiş
sin, icraî nitelikte eylem ve işlem yapıyorsun. Eğer, bu işlemlerinde, mevcut iktidarla çatışıyor
san, seni tekrar hâkimliğe gönderiyoruz." Buradaki farklılık bundan kaynaklanıyor; Bakanın 
ve Başbakanın imzasıyla kendisi tekrar hâkimlik görevine döndürülüyor. 

Burada, Anayasanın 140 inci maddesiyle hâkimlere sağlanan güveni zedeleyici bir durum 
da yoktur, tşte, tasarının özü budur. Bugüne kadar tasarının bu özünü çeşitli yerlere çekerek, 
birtakım çevrelerden gelen tepkilere boyun eğerek tasarının görüşülmesini uzatmanın bir anla
mı yok. Adalet sistemimize, hâkim bağımsızlığımıza duyduğumuz saygının bir gereği olarak, 
bu tasarının bir an önce kanunlaştırılması gerektiğine inanıyor, hepinize saygılar sunuyorum 
efendim. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Coşkun Gökalp, buyurun. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri; 2802 Sayılı Hâ

kimler ve Savcılar Kanunu, 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 2461 Sayılı Hâkimler 
ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu ile, 190 ve 270 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı hakkında şahsî görüşlerimi sunmak için huzurla
rınıza gelmiş bulunmaktayım. Yüce Meclisin kıymetli üyelerini saygılarımla selamlıyorum. 
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Yargının bağımsızlığı ve hâkim teminatı üzerinde, iktidar ve muhalefet olarak, Türkiye 
kamuoyuna çeşitli açıklamalar ve vaatlerde bulunulduğu hepimizce bilinmektedir ve yıllardan 
beri bu konular kamuoyunun gündeminde tutulmaktadır. Konuyu özümsemiş olan SHP ve 
DYP, protokol metnine ve Hükümet Programına bu konuları almış ve çözümleneceği yolunda 
kamuoyuna taahhütte bulunmuşlardır. 

iktidara gelir gelmez, bu önemli ülke sorununu çözmek için huzurunuza getirilen bu ya
sayı; mevcut, yürürlükte bulunan 1982 Anayasasının verdiği imkânlar ve sınırlar içerisinde ele 
almış bulunmaktayız. 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2992 sayılı Adalet Bakanlığı
nın Teşkilat ye Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek Kabu
lü Hakkında Kanun, 2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunuyla, 190 ve 270 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ha
zırlanmak suretiyle, komisyonlara sunulmuş; Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonlarında kabul 
edilmiştir. Yüce Heyetinizce de kabulü halinde, hâkim teminatı ve yargı bağımsızlığını ortadan 
kaldıran antidemokratik hükümlerin yürürlüğüne son verip, yargının işlev ve faaliyetleri onu
runa uygun hükümler getirmiş olacaksınız. 

1961 Anayasasıyla getirilen bağımsız Yüksek Hâkimler Kurulu, 1981 yılında askerî yöne
timce kaldırılmış; yargı bağımsızlığı ve hâkim teminatı kavramlarına son verilmiştir. İ3.5.1991 
tarih ve 2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu yürürlüğe konulmak suretiy
le, sözde bu teminatın getirildiği imajının verilmesine çalışılmıştır. Oysaki, 1982 Anayasası, bu 
tarihten sonra yürürlüğe girmiş, olmayan, sözde teminatı, Anayasa hükmü haline getirmiştir. 
Daha sonra, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 24.2.1983 tarihinde yürürlüğe girerek, 
hâkimlik mesleğine ye bu mesleği yürüten hâkim ve savcılarımıza, o tarihe kadar olmayan, 
yeni, sunî sınıflandırmalar getirmiştir; böylece, hâkimlerimiz, o tarihe kadar mevcut olmayan 
bu sınıflandırmaya tabi tutulmuşlardır. 

. Tek başına, Yüce Milletimiz adına karar veren ve verdiği kararları devletçe yerine getirilen 
hâkimlerimiz, üçüncü sınıf, ikinci sınıf ve birinci sınıfa ayrılmış ve birinci sınıf hâkim sıfatı, 
hiçbir yargısal işlev ve faaliyeti bulunmayan Adalet Bakanlığının üst düzey bürokratlarına; ya
ni müsteşar, müsteşar yardımcıları, teftiş kurulu başkanı ve genel müdürler olmak üzere top
lam 13 kişiye inhisar ettirilmiştir. 

Böylece, karar verme durumunda olmayan, adalet dağıtmayan ve tamamen Adalet Baka
nının emrinde çalışan, ondan emir ve talimat alan bu şahıslara, yargıda görevli hâkimden esir
genen teminat getirilmiş ve yargı içinde 13 kişilik üstün bir sınıf yaratılmıştır, öyle ki, bunlar, 
65 yaşını bitirinceye kadar, tayin edilemeyen, başka görevlere getirilemeyeni, denetime tabi ol
mayan kişiler sınıfına getirilmişlerdir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüldüğü gibi, hâkimlerde olması gereken bu temi
nat, bir azınlığa bahşedilmiştir. Teşkilat Yasasının 6 ncı ve müteakip maddeleri gereğince, Ada
let Bakanının emrinde bulunan ve onun direktifleri doğrultusunda hizmet görmesi gereken bu 
şahıslar, görevlerinde ihmal ve kayıtsızlık bulunsa veya Bakanın emrini yerine getirmeseler da
hi, görevlerinden alınamamakta, başka göreve atanamamaktadırlar. Bu nedenle, Adalet Baka
nının ve Hükümetin başka göreve atayamadığı bu kişilerin, aslî görevleri olan hâkimliğe gön
derilmesi için, Yüce Meclisimizin iradesine başvurmak zorunluluğu duyulmuş bulunmaktadır. 

Demokratik olan veya olmayan hiçbir ülkede, benzer bir düzenlemeye rastlamak müm
kün değildir. Bu yasa tasarısıyla, hâkimler arasındaki bu çarpıklığa son verilmekte, birinci 
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sınıfa ayrıldıktan sonra altı yılını dolduran, Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçilme hakkını kay
betmeyen hâkimler birinci sınıf olmakta, böylece, yargıdaki bölünme giderilmektedir. 

Huzurlarınıza getirilen bu düzenleme, bazı mahdut çevrelerce ifade edildiği gibi, Anaya
saya aykırı olmayıp, tam tersine, Anayasa hükümlerinin yerine getirilmesinden ibarettir. 

Anayasanın 140 inci maddesinde, "Hâkim ve savcı olup da, adalet hizmetindeki idarî gö
revlerde çalışanlar, Hâkimler ve Savcılar Kanunundaki hükümlere tabidir. Bunlar, hâkimler 
ve savcılara ait esaslar dairesinde sınıflandırılır ve derecelendirilirler, hâkimlere ve savcılara ta
nınan her türlü haktan yararlanırlar" denilmektedir. 

Şimdi, acaba, yukarıda bahsettiğim durum, Anayasanın bu hükmüyle hangi ölçüde bağ
daşmaktadır? Zira, hâkimler, bir yerden diğer bir yere atanabilmekte ve denetlenebilmektedir; 
söz konusu 13 kişi ise, yaş haddine kadar ne atanabilmekte, ne de denetlenebilmektedir. 

Bu maddeden ne anlaşılması gerektiği gayet açıktır ve Yüce Meclisimizde, hiçbir şüpheye 
mahal bırakmayacak şekilde ortaya çıktığından, daha fazla izahata gerek yoktur. 

Anayasamızın 159 uncu maddesinde, "Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararlarına 
karşı yargı mercilerine başvurulamaz*' hükmü getirilmiştir; yani, hâkim ve savcıların atama 
ve nakillcriyle diğer özlük haklarını belirleyen kararların kesin olduğu ifade edilmektedir. Oy
sa, yasal hiçbir dayanak olmadığı halde, Anayasanın emredici bu hükmüne rağmen, Hâkimler 
ve Savcılar Yüksek Kurulu kararlarından sadece atama ve nakil kararları üçlü kararnameye 
bağlanmak suretiyle, Cumhurbaşkanına gitmektedir. 

Bu tasarıyla, Anayasaya aykırı olan fiilî uygulamaya son verilmektedir. Bu itibarla, Ana
yasanın bu hükmü doğrultusunda, Kurulun atama ve nakil kararları Resmî Gazetede yayın
lanmak suretiyle yürürlüğe konulmaktadır ki, arz ettiğim gibi, Anayasaya uygun olan tarz da 
budur. Böylece, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 7 üyesinden sadece bir tanesinin atan
ması Cumhurbaşkanının yetkisi dışına çıkarılmıştır. Oysa, Yargıtay ve Danıştaydan seçilen 3 
adaydan birini yine Cumhurbaşkanı atamak suretiyle, Kurulun bünyesini oluşturmaktadır. Böy
lece, Anayasanın elverdiği ölçüde hâkim teminatına yaklaşılmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yargının bağımsızlığı ve hâkim teminatı için atılmış 
çok olumlu bir adım olan bu tasarının Yüce Heyetinizce kabulü halinde, önemli bir ülke soru
nunun çözümü doğrultusunda, demokratik, Anayasa ve hukukun genel ilkelerine uygun bir 
yasayı hayata geçirmiş olacaksınız. 

Bu konuda olumlu oylarınızı bekler, yeni düzenlemenin yargı mensupları ve milletimize 
hayırlı ve uğurlu olmasını diler, Yüce Meclise saygılarımı sunarım. (SHP ve DYP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamanlanmıştır. 

Vîî. — SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 

1. —Gümüşlıane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu'nun, ileri sürmüş olduğu görüşlerden farklı 
görüşlerin kendisine at/olunması nedeniyle konuşması \ 

BAŞKAN — Bu arada, iki kıymetli Adalet eski Bakanımız, ileri sürmüş olduğu görüşten 
farklı bir görüş kendilerine atfolduğu iddiasıyla söz istemişlerdir. Şimdi, bunu yerine getiriyo
rum; ben de haklı görüyorum ve İçtüzüğün 70 inci maddesine göre. Sayın Sungurlu'ya söz ve
riyorum. 
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Buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin pek de

ğerli üyeleri; Sayın Bakan, konuşmasında, benim söylemediğim fikirleri bana mal etmek sure
tiyle değerlendirmede bulundu. 

Fikirlerimi açıklıkla izah ettiğimi zannediyordum; çünkü, Sayın Melih Pabuççuoğlu, bu
rada benim söylediğim sözleri zabıtlardan okudu, aynı hususları Sayın Bakan başka türlü de
ğerlendirdiler. Bu itibarla, bir yanlış anlamaya meydan vermemek ve hakiki düşüncelerimi o 
zabıtlardaki istikamette bir daha ifade etmek için söz almış bulunuyorum. Nitekim, Hüküme
timizin Devlet Bakanı Kâmran tnan'ın da, Sayın Bakan tarafından biraz önce burada okunan, 
bu Meclis kürsüsündeki beyanlarıyla, benim beyanlarım aynıdır ve Anavatan Partisinin bu hu
susta, değişik bakanlarının aynı görüşü ifade ettiğini tevsik etmektedir. O da nedir?.. Geçen 
celsede de söyledim, zabıtlarda da var; "13 kişinin, 65 yaşına kadar, hiçbir siyasî iktidar veya 
hiçbir güç tarafından değiştirilmemesi yanlıştır" dedim ve bu yanlışlığı da bu Anayasaya ve 
bu kanunlara koyan zihniyetin şimdi değiştirmek istediğini söyledim. Ama şunu söyledim -Sayın 
Melih Pabuççuoğlu onu ifade ettiler ve benimle o noktada aynı görüşte olmadığını da söylediler-
ben, "Maalesef bu husus kanunlara konduğu gibi, Anayasayla da ilişkilendirilmiştir. Anaya
sayı yapan iradeyle, kanunları yapan irade de, aynı irade olduğu için, birbirine paralel hale 
getirilmiştir" dedim ve şunu ifade ediyorum : Sayın Kâmran İnan bu kürsüde bunları söyle
miş; "Bu 13 kişiye tanınan teminat haksızdır" demiş; ben de defeatle bu kürsüde, "Bu 13 kişi
ye tanınan teminat haksızdır" dedim; ama Anayasayı yapan irade, bize o hususta kanun değiş
tirme imkânı tanımamıştı. Onu ifade ettik. Yoksa, 292 milletvekilliği gibi bir ekseriyetle, yanlış 
olduğunu ifade ettiğimiz bu hususu, kanun tasarısı olarak sevk etme şansını da bulurduk, ka
zanırdık. Bu itibarla, o noktada, benim düşüncelerimi, benim sözlerimi Sayın Bakan, benim 
anlatmadığım gibi anlamış; onu düzeltmek istiyorum. 

Keza, Anayasanın 140 inci maddesinin son fıkrası, Bakanlıkta çalışan hâkimlerin de hâ
kim sınıfından olduklarını, o haklardan istifade edeceklerini söylemiş. Ayrıca ilave ettim : Millî 
Güvenli Konseyi Anayasa Komisyonundaki metinlerinde, gerekçelerinde, bunların hâkim ol
dukları, hâkimlerin bütün teminatlarından da istifade etmeleri gerektiği yazılıdır, dedim. BunT 

lar hukuka uygundur demedim; bunlar doğrudur demedim efendim; bunlar orada böyle yazı
yor dedim, Anayasada böyle yazıyor ,dedim. 

Biz, bunları, bu kürsüde böyle anlatmış olmamıza rağmen, bu kanunları değiştirme şan
sına sahip olamadık. Çünkü, millete rağmen bir irade, bu kanunları böyle tanzim etmişti; bu 
Anayasayı böyle tanzim etmişti dedik. 

Evvelemirde Sayın Bakana şunu ifade etmek istiyorum : Buradaki konuşmacılardan hiç
biri, hâkimlerin maaşıyla ilgili olan hususta bir muhalefet beyan etmediler. O meseleyi ön pla
na geçirmek suretiyle, bu kanunun asıl ağırlıklı olan noktalarını gözden kaçırmamak lazım. 
O da, Anayasayla olan ilgidir ve Adalet Bakanlığında topyekûn yapılmak istenen yapı değişik
liğidir. Tabiî, Yüce Meclis, iradesiyle, oyalarıyla aksi istikamette karar verebilir, büyük ihtimal
le de verecektir; ama bizim görevimiz gerçeği, inandığımızı ifade etmektir. Ola ki, "ben 
anlamadım" diyen kalmasın. Nitekim, geçen celse Sayın Bakana bunları anlatma şansına sa
hip olamamışız. 

Ben, bu düşüncelerle Yüce Meclise saygılarımı arz ederim efendim. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

— 330 — 



T.B.M.M. B : 73 6 . 5 . 1 9 9 2 0 : 1 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sungurlu. 

2. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, ileri sürmüş olduğu görüşlerden farklı görüşlerin kendi
sim alfolunmast nedeniyle konuşması 

BAŞKAN — Sayın Kazan, buyurun efendim. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; önce Sayın 
Başkana, sözlerimizin yanlış değerlendirilmiş olmasından dolayı, bu husustaki itirazımızı hak
lı görerek söz vermiş olmasından dolayı teşekkür ediyorum. 

Görüşülmekte olan, Adalet Bakanlığı tasarısı üzerindeki grup görüşümüzü bundan önce
ki celsede arz ettik. Bu grup görüşümüzde, elbette kanun tasarısıyla ilgili olarak her şeyi aynı 
tarzda, aynı yönde düşünmemiz mümkün değildir, farklı fikirler ortaya konulabilir. Ancak, 
bu konuşmaları takip eden Yüksek Heyetin, konuşmalarda kullanılan ifadeleri, konuşmalarda 
anlatılmak istenen hususları çok iyi tespit etmesi ve konuşanlara izafeten cevaplandırırken de, 
ona göre cevaplandırılması gerekir. 

Sayın Bakan, her ne kadar maksatlarının öyle olmadığını şifahen izah ettilerse de, ifadele
ri zapta geçti. Şayet ben, zapta geçen bu ifadeleri tavzih babında bu sözü almazsam, bu düzelt
meyi yapmazsam, âdeta, ben, o tarzda bir konuşmayı yapmış duruma düşerim. 

Bendeniz burada, Yargıtaydan bir hâkimin yazılı hale getirdiği; ancak, Yargıtaydan bazı 
hâkimlerin de katıldığı bir görüşü, metinden okudum ve bu görüşü okurken de, tamamen, bu 
raporu tanzin eden zatın ifadesine dayanarak, bu raporda yüksek mahkeme hâkimlerinin bir 
general gibi, diğer hâkimlerin ise âdeta albay gibi bir durumda kabul edildiğini ifade ettim; 
ama, bu rapor ve bunun arkasından da Meclis zabıtlarına geçen ifademde, grup görüşü olarak 
ve şahsî görüşüm olarak aynen şöyle söyledim : Bir hâkim için gerçekten çok üzücü bir ifade
dir. Çünkü, hâkimlik mesleğinde albay diye, general diye bir hiyerarşik durum asla söz konusu 
değildir ve olamaz. 

Şimdi, ben böyle dediğim halde, sanki albay diye, general diye bir hiyerarşik duruma ta-
raftarmışım veya o fikirdeymişim gibi, benim sözlerimin burada yanlış değerlendirilmesi, el
bette, yargı camiasına vaktiyle hizmet veren bir kimse olarak, beni fevkalade üzmüştür. O ne
denle, diğer maddelere geçildiğinde, Sayın Bakanın ifade ettiği hususlara, o maddelerde gru
bumuz adına gereken cevap verilecektir. 

Sayın Başkandan, sadece sözlerimin saptırılarak ifade edilmiş olması münasebetiyle söz 
istedim; bana tanınan bu hakkı kötüye kullanmak istemiyorum. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyor ve Sayın Başkana tekrar teşekkür ediyorum. (RP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kazan. 

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

1. —̂ 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 2461 
Sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu ile 190 ve 270 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
melerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlar: 
(1/333) (S. Sayısı : 49) (Devam) 
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BAŞKAN — Tasarının maddelerine geçmeyi oylarınıza sunmadan önce 2 önerge vardır, 
onların muamalelerini tamamlatacağım efendim. 

Birinci önergeyi okutuyorum : • . ' • ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin 19 uncu sırasında yer alan 2802, 2992 sayılı Kanunlarla, 190 ve 270 sayılı Ka
nunun Hükmünde Kararnameler hakkında Kanun Tasarısının havalesinde esas komisyon be
lirtilmemiştir. Havale edilen iki komisyondan Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu esas alına
rak görüşmelerin yapılması için hazırlıklar yapılmıştır. 

İçtüzüğün "Esas Komisyonlar" başlıklı 23 üncü maddesi, "Raporu, Genel Kurul görüş
melerine esas olacak komisyona, esas komisyon denir. Esas komisyonun hangisi olacağı, işin 
komisyonlara havalesi sırasında kanun ve içtüzük hükümlerine göre, Başkanlık tarafından tes
pit edilir" demektedir. 

Bize göre, Anayasa Komisyonuna havale edilmediği için, görüşme yapılan iki komisyon
dan Adalet Komisyonu esas komisyon olmalı bu Komisyonun raporu görüşülmelidir. 

Bu içtüzük hükmünün sağlanması için görüşmelerin ertelenmesini ve esas komisyonun 
raporunun Genel Kurulda görüşmelere esas olmasını arz ve talep ederiz. 

Vehbi Dinçerler Mustafa Kalemli 
Ankara Kütahya 

Avni Akyol Hüseyin Aksoy 
Bolu • - Eskişehir 

Ülkü Güney 
Bayburt 

BAŞKAN— içtüzüğümüzün 88 inci maddesine göre; bir maddenin reddi, komisyona ia
desi, değiştirilmesi veya metne madde eklenmesine dair değişiklik önergeleri verilebilir. Bu önerge, 
bu hususlardan hiçbirine uymamaktadır. Bu nedenle önergeyi işleme koymuyorum. 

Diğer önergeyi okutuyorum : s 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin 19 uncu sırasındayken, Genel Kurul kararıyla öne alınıp, görüşülmekte olan 

2802 ve 2992 sayılı Kanunlar ile 190 ve 270 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişik
lik Yapan,Kanun Tasarısı; özü ve münderecatıyla devletin yapısını hedefleyen hükümleri kap
samaktadır. Bu vasfı ile tasarının evleviyetle Anayasa Komisyonunda görüşülmesi gerekmekte
dir. Halen gündemde olan Bakanlıkların kuruluşu ve yapısıyla ilgili diğer tasarılar ve bahusus 
biraz önce görüşmesi tamamlanan Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş Kanunu da Anayasa Komis
yonunda görüşülmüştür. 

Burada ortaya çıkan bariz içtüzük noksanlığının giderilmesi için, söz konusu tasarının 
Anayasa Komisyonunda görüşülmesinin teminini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
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Vehbi Dinçerler 
Ankara 

Murat Başesgioğlu 
Kastamonu 

Mustafa Kalemli 
Kütahya 

Metin Emiroğlu 
Malatya 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 

Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet? 
ADALET BAKANI M. SEYFt OKTAY (Ankara) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Başesgioğlu. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) — önerge niye gelmiyor efendim? Haberimiz yok... 
BAŞKAN — Verilmiştir zannediyorum. Komisyona verildi. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) — Hayır, gruplarda yok; bizim haberimiz yok böyle 

bir önergeden. 
BAŞKAN — Efendim, siz görmemişsiniz galiba; sizde olması lazım geldiğini söylüyorlar. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Gruplara verme adetimiz yok. 
Buyurun Sayın Başesgioğlu. 
MURAT BAŞESKİOĞLU (Kastamonu) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önerge 

üzerinde Grubumuz adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle Yüce Heyeti saygıyla selamlarım. 
Yüce Heyetinizin malumu olduğu üzere, bakanlıkların teşkilat yapısıyla ilgili düzenleme

lerin evleviyetle, Anayasa Komisyonunda görüşülmesi iktiza etmektedir. Tasarının Adalet Ko
misyonundaki görüşmeleri esnasında, bu baptaki itirazımız ileri sürülmüş; maalesef, Komis
yonca, tasarının Anayasa Komisyonuna havalesi reddedilmiştir. 

Yakın tarihte, Anayasa Komisyonununda, İnsan Haklan Bakanlığının ve gelecekte kurul
ması düşünülen Denizcilik Bakanlığının teşkilat yasaları da, haliyle Anayasa Komisyonunda 
görüşülecektir. 

Tasarı muhtevası iyice incelediğinde görülecektir ki, tasarıyla, Adalet Bakanlığının yapı
sında ve yapılaşmasında çok büyük değişiklikler meydana getirilmektedir. Bu haliyle de, Ana-

. yasanın birçok hükümlerini ilgilendiren konular olduğu için, tasarının Anayasa Komisyonun
da görüşülmesini önergemizle teklif etmiş bulunuyoruz. 

Yüce Heyete saygıyla arz ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
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Hükümet ve Komisyon önergeye katılmamışlardır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

memiştir, 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

. Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevle
ri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 2461 
Sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu ile 190 ve 270 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

"MADDE 1. — 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 13 üncü maddesinin ikinci 
ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırıl
mıştır." 

Mesleğe kabullerine karar verilen adlî ve idarî yargı hâkim adyalarının, adlî ve idarî yargı 
teşkilatının ihtiyacı ile eş durumu ve diğer durumları gözönünde bulundurulmak suretiyle tes
pit edilecek görevleri ve görev yerleri, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yapılacak ad 
çekme ile belirlenir." 

"Atamalar, ilgililerin adaylığa giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle 
bulunacak derece ve kademeler üzerinden Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yapılır. Hâ
kimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun atamaya ilişkin tüm kararları Resmî Gazetede yayımlanır." 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Refah Partisi Grubu adına Sayın Ali Oğuz; buyurun efendim. 
RP GRUBU ADINA ALİ OĞUZ (istanbul) — Muhterem Başkanım, değerli arkadaşlar; 

müzakere konusu tasarı üzerinde, genelde görüşler Yüce Heyete arz edildi; şimdi sıra maddele
re geldi ve maddeler üzerindeki görüşlerimiz de Yüce Heyetinize arz edilecek ve Yüce Heyeti
niz de ondan sonra bu tasarıyı kabul veya ret şeklinde kararınızı izhar ederek, görüşlerinizi 
belirterek tasarıyı kanunlaştıracaksınız veya kanunlaştırmayacaksınız. Bu, Yüce Meclisin ira
desinin bir neticesidir. Buna tabiî ki, saygı duyarız. Hele hele, bunun, hâkimlerimizi ilgilendi
ren bir tasan olması sebebiyle, her şeyden önce üzerinde hassasiyetle durmamız gerektiği her
kesin bildiği ve münakaşa götürmeyen bir konudur. Bu tasarı, hâkimlerimizi ilgilendirmesi ve 
onların özlük haklarıyla, maaşlarıyla, tayinleriyle, terfileriyle ilgili hükümleri de ihtiva etmesi 
sebebiyle, üzerinde ne kadar hassasiyetle dursak azdır. Ancak, her şeyden evvel şunu ifade et
mek isterim ki, bu tasarıyı en güzel ve en doğru bir şekilde kanunlaştırmak da, bizim görevi
mizdir. Efradını cami, ağyarını mani bir kanun çıkarma konusunda ne kadar titizlik göstersek 
azır. Ancak, bundan evvelki müzakeresinde, bir kısım arkadaşlarımızın, yangından mal kaçı
rır şekilde aceleye getirerek bu tasarıyı getirmesi durumunu Yüce Meclis münakaşa etti ve bu
nun, sırayı bozarak, öncelikle getirilmesi hususundaki gayretlerin de biraz yadırgandığı görül
dü; ama, şu noktada vaki olanda hayır vardır dedik ve tasarı huzurunuza geldi. Bunu ariz amik 
münakaşa edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım; ancak, şunu görüyorum ki, bu tasarının daha ilk maddesinden 
itibaren, Yüksek Hâkimler ve Savcılar Kurulunca verilecek kararın, gerek bakan, gerekse baş
bakan ve gerekse Riyaseticumhurun müdahalesinden arındırılarak, her şeyden evvel, icranın, 
yani, hükümetin yargı üzerindeki müdahalelerini bertaraf etmek gibi bir fikrin, bir ağırlığın 
ön plana çıkarılarak, bunun temin edilmesi hususu münakaşa konusu ediliyor. 
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Şunu hemen ifade etmek isterim ki, eğer, lâyüsel bir kurul ortaya çıkaralım da, her şeyi 
onlar halletsin dersek, bunun arkası gelmeyecektir; ama, heyeti âliyeniz bunda hayır görürse, 
belki bunun ilerde mazarratları meydana çıkacak, o zaman ya yeni gelen hükümet veya bu sı
kıntılar ortaya çıktıktan sonra belki aynı hükümet "aman bunları değiştirelim, bak bunlarda 
da şu mahzur çıktı" diyecekler. 

Ne yapıyoruz?.. Kurul bir karar versin ve bakan hiç karışmasın, başbakan da karışmasın, 
Devlet Başkanı da karışmasın ve hemen neşredilsin!.. E, bunda bir hayli mahzurlar görmek 
mümkün. Onlar da insandır, onlar hata edemez mi? Demek ki, bunu bir süzgeçten geçirmekte 
fayda var. Hiç olmazsa bir bakan süzgeci, bir başbakan süzgeci, bir Reisicumhur süzgeci... Ne 
diyecek yani? Hele şu, 1 inci maddedeki hâkimlerin tayiniyle ilgili konuda bakan ne diyecek?.. 
"Hayırlı olsun, güle güle gidin, hayırlı hizmetler görün" diyecek; başbakan da aynı şeyi söyle
yecek, Devlet Başkanı da aynı şeyi söyleyecek. Yani ille de, onöre edeceğiz ve icranın müdaha
lesinden, tasallutundan kurtaracağız diye bir gayretle bu hale getirirsek, ben endişe ediyorum 
ki, ileride fevkalade sıkıntılar doğacak ve bunu başka kurullar da takip edecek, "yahu bize 
de verin ayı hakları, biz de bakanın, başbakanın, hatta Devlet Başkanının müdahalesine tabi 
olmayalım" diyeceklerdir. Bunun arkası gelir mi muhterem arkadaşlarım? Bilmiyorum, ama 
Sayın Bakanın mutlaka bir sıkıntısı vardır, kendisine göre bir yenilik getirmek durumundadır... 

Daha Meclisin ilk kanunu, mahallî idarelerle ilgili kanun görüşülürken, arkadaşlarıma, 
"yahu, ne kadar nasipsizsiniz! Memleketin bu kadar meseleleri varken, getirdiniz, şu kanunu 
ortaya koydunuz. Memleketin bir sürü sıkıntısı var, açlığı var, sefaleti var, yoksulluğu var, ah
laksız neşriyatı var, işsizliği var... Yani en acele edilecek konu bu muydu?" diye ikaz ettim; 
ama, demek ki, arkadaşlarımızın bir nasipsizliği var! Başka bi şey demeyeceğim. Ne yapalım, 
hayırlı olsun... Geldi, görüşeceğiz ve inşallah bir neticeye varacağız. 

Sonra, Sayın Bakanım -çok büyük saygım olmakla birlikte- burada meydan mitinginde 
konuşuyor gibi bir asabiyet içerisinde konuştu. 

Hemen ifade etmek isterim ki, bizim inançlarımızda var o : Dostluklarınızda da, düşman
lıklarınızda da şiddetli olmayın. Hayrul umur evsatuha; yani, orta yol, her şeyin hayırlısıdır. 
Dostluklarda çok şiddetli olursunuz, yarın düşmanınız olur; düşmanlıklarda da çok şiddetli 
olursunuz, yarın dostunuz olur. Onun için, bunları ihtiyatla ele almakta fayda mülazaha 
ediyorum. 

Hele özellikle, gerek Başkanlık Divanı, gerek arkadaşlarım tarafından, burada olmayan 
bir kimse hakkında ileri geri verip veriştirildi. Ne gerek vardı yani! Bu şahıs, bu fiilleri, bu 
suçları işlemişse, zaten orada oturması,mümkün değildi; ama, bir mahkemece aklanmışsa... 
Hele bir arkadaşımın, "hâkimler birbirlerini tutarlar, onun için böyle bir karar verilmiştir" 
diye, bütün hâkimleri, birbirini tutan ve adil karar vermeyen kimseler gibi burada tavsif etme
sini de çok yadırgadım ve buradan söylenmiş fevkalade talihsiz bir beyan olarak görüyorum. 
İnşallah, değerli hâkimlerimiz, bunun karşısında gerekli reaksiyonu ve hassasiyeti gösterecek
lerdir. Ben, kırk yıl o camianın içinde bulunmuş ve onların içinden gelmiş bir arkadaşınız ola
rak, hâkimlerin hatır için karar verdiklerini görmedim, duymadım ve şahidim ki, onlar, haki
katen mesleklerinde çile çekmiş, en mahrumiyet mıntıkalarından en güzel yerlere, yıllarca bu 
işin meşakkatini çekerek ve sabrını göstererek gelmiş insanlar olarak, böyle bir töhmete ve böyle 
bir tavsife layık değillerdir. Değillerse, bu verilen karar, acaba sadece muallakta kalan bir karar 
mıdır? Hayır. Ben ifade ediyorum ki, eğer bir şahıs hakkında bir aklanma kararı, bir beraat 
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kararı verilmişse, o, yüce Türk hâkiminin verdiği bir karardır, lazım ül ifa bir karardır, kesin
leşmiş bir karardır ve onunla amel etmek zarureti vardır. Böyle bir kararı almış, aklanmış bir 
insanın oraya gelip oturması ve arkasından da onun fevkalade suçlanmasını, hele bu kürsü
den, hakkında verilmiş kararların okunarak cevap verme imkânı olmayan bir insanın bu kadar 
çekiştirilmesini de ben yadırgadım. Hassasiyetimi bağışlayın. Bu olmamalıydı. Bence Yüce Mec
lisin saygınlığına gölge düşürecek, yakışık almayan bir hal oldu. 

Muhterem arkadaşlarım, bundan evvelki konuşmalarımızda da ifade ettik; özellikle bu 
aradaki müddetin kaldırılması yolunda bir görüşümüz olmadı. Arkadaşlarım, onu yanlış ifa
de ettiler. Biz şunu dedik : Hiçbir memuriyette böyle bir tampon bölge yoktur, bir tampon 
müddet de yoktur. Onun için, eğer bu Anayasa meselesiyse, getirir, burada müzakere ederiz, 
zamanı gelince. Bakın, bir Anayasa değişikliğine soyunuyoruz, hazırlanıyoruz. O müddet içe
risinde bunları müzakere ederiz ve değiştirilmesi gereken maddeleri de değiştiririz; ama, bu
gün için münakaşa edemeyeceğimiz mani bir hüküm varsa, buna rağmen kanunu zorlayarak, 
ille geçeriz, çoğunluğumuz vardır dersek, yarın Anayasa Mahkemesinden döner ve fevkalade 
sıkıntılı haller getirir. Nitekim, bizim bir takririmiz de Muhterem Divanımızda bekliyor. 

BAŞKAN—Sayın Oğuz, süreniz doldu, lütfen bitirin. 
AL t OĞUZ (Devamla) — Hay hay Başkanım, toparlıyorum. 
Muhterem arkadaşlarım, 1 inci, 2 nci ve onu takip eden maddelerde yeri geldikçe görüş

lerimizi arz etmek için gene huzurlarınıza geleceğiz; ama, şu kadarını ifade ediyorum ki -yani 
bir rüşvet kelam olsun diye de söylemiyorum- her şeyden evvel, bir bakan, maiyetindeki insan
larla uyumlu çalışmıyorsa, birçok teminatlar bahane edilerek, "illa da bu adamlarla beraber 
çalışacaksın" diye bir zorlamanın içerisine girmeyi de haklı görmüyorum, yeri gelince onu da 
belirteceğim. 

Duygularımı bu şekilde ifade ettim. 
Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
ANAP Grubu adına Sayın Başesgioğlu, buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA MURAT BAŞESGÎOĞLU (Kastamonu) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; 1 inci madde üzerinde söz almış bulunmaktayım. 
Benden evvel konuşan değerli konuşmacının görüşlerine aynen katılıyorum, özellikle, ba

kanlık müsteşarı hakkında, burada kendini savunanıayacak olan bir kişi hakkında çok taciz 
edici sözler söylendi. Sayın Bakan, dört beş aydır bakanlıkta görev yapmaktadır. Eğer, iddia 
ettikleri bir husus var ise, soruşturma açarlar, hakkında gerekli işlemleri yaparlar; yoksa, ba
ğımsız Türk mahkemelerinin vermiş olduğu kararı, tartışma konusu yaparak, kendisini savun
ma imkânı olmayan insanlar hakkında, burada, tekrar gündeme'getirmenin bir anlamı olma
dığı kanaatindeyim. 

Değerli milletvekilleri* yasalar, toplumdaki huzursuzluğu, anlaşmazlığı ve ihtilafları gi
dermek için hazırlanır. Ancak, huzurunuzda bulunan şu tasarının mantığına baktığımızda, gö
rüyoruz ki, her maddesi, toplumda yeni bir ihtilafa, yeni bir huzursuzluğa neden olacaktır. 
Konu, kamuoyunda tartışılmıştır; hâkimlerimiz, birbirleriyle bildiri savaşına girmişlerdir; Yar-
gıtaydaki hâkimlerimizle, adlî hâkimlerimiz, birbirleriyle tartışmaya girmişlerdir; Adalet Ba
kanlığı bürokrasisi kilitlenmiştir; dört-beş aydır, müsteşar ve müsteşar muavinleri, resmen ve 
fiilen görevlerinden alınmışlardır. Bu tasarının mantığı, şu anda, fiilen gerçekleştirilen operasyonu 
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bir hukukî baza oturtmaktır. Sayın Bakan, üç kişilik özel bir komisyonla bakanlık işlerini yü
rütmektedir. Bunun, idarî geleneklerimize, devlet yapısına ne kadar uyduğunu takdirlerinize 
arz ediyorum. 

Bizim, bu tasarıda gördüğümüz diğer bir sakat mantık da, Anayasayı acilen değiştirme 
imkânı olmadığı için, böyle zorlama yasalarla Anayasanın hükümlerini aşma mantığıdır. Bir 
sayın bakan, elbette ki, müsteşarını, üst seviyedeki bürokratlarını seçme hakkına sahiptir; biz, 
bunun karşısında değiliz, bunun aksini savunmuyoruz; ama, Adalet Bakanlığı, devlet yapımız 
içerisinde özel konumu olan bir bakanlıktır ve 1982 Anayasası, bu bakanlığın üst seviyesindeki 
bürokratları, hâkimlik güvencesiyle mücehhez kılmıştır. İşte, esas zorluk buradan gelmekte
dir. Şu anda, Anayasa değişmediği için, bu şekildeki zorlama yasalarla, Anayasanın buna en
gel olan hükümleri aşılmak istenmektedir. Şu mantıkta, görevinden alınan bir müsteşarın ve
yahut da bir genel müdürün, bırakınız hâkim teminatını, hâkim güvencesini, bir şube müdürü 
kadar güvencesi yoktur. Niye yoktur? Malumunuz, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 
kararları kesindir, bu kararlar aleyhine idarî yargı yoluna başvuramazsınız. Müsteşarı, müste
şar yardımcısını, genel müdürü görevden aldınızsa, mesele orada biter; ama, şube müdürünü 
görevden alırsanız, Danıştay veya tdarî yargı yolu açıktır. 

Dolayısıyla, şu tasarıyla, bırakınız yargı güvenliğini, hâkim teminatı sağlamayı; aksine, 
insanların ve bürokratların hak arama özgürlüğünü elinden alıyorsunuz. Bizim karşı çıktığı
mız konu budur. Yoksa, bizim, isimlerle, resimlerle ilişkimiz yoktur; savunduğumuz şey, pren
siplerdir; üzerinde titrediğimiz, hâkim teminatıdır, yargı bağımsızlığıdır. 

Görüştüğümüz 1 inci maddede de Cumhurbaşkanı devreden çıkarılmaktadır. Cumhurbaş
kanına tepkiniz olabilir, Cumhurbaşkanın şu andaki konumunu beğenmeyebilirsiniz; ama, he
pimizin bağlı olduğu bir şey vardır : 1982 Anayasasını beğensek de, beğenmesek de, o Anaya
sanın hükümleri değişmediği müddetçe, hukukun üstünlüğüne inanan insanlar olarak, 1982 
Anayasasının hükümleriyle hepimiz bağlıyız. Anayasanın 8 inci maddesi, "yürütme görevini, 
Bakanlar Kurul ve Cumhurbaşkanı birlikte kullanır" diyor. 104 üncü maddesi ise, kararname
leri Cumhurbaşkanının imzalayacağını amirdir. 

Bu tasarıyla, mesleğe kabullerine karar verilen hâkim adaylarının atamaları, Cumhurbaş
kanından kaçırılmaktadır» Niye bunu kaçırıyoruz; siyasetçiden, kendimizden bu denli korku
muz niye? Bu sistemlerin, yargı sistemlerinin, kendi içlerinde birbirlerini besleyen müessesele
rin millî iradeden kopuk bir şekilde ilânihaye sürmesini bir siyasetçinin savunmasını kabul ede
miyorum. 

Bugün Amerika Birleşik Devletlerinde, Almanya'da Anayasa Mahkemesi üyelerini mec
lisler seçmektedir. "Kendimizi denetleyen makamları, millî iradenin temsilcileri olarak bizler 
seçmek mecburiyetindeyiz" diyorlar; ama, bizde, maalesef çok yanlış bir alışkanlık var : Siya
setçi bu işe karışmasın, siyasetçi şunu seçmesin, siyasetçi bunu seçmesin deniyor. Ne zamana 
kadar siyasetçiye güvenmeyeceğiz, kendimiz hakkındaki bu dedikodulara daha ne kadar itibar 
edeceğiz? Hayır... Siyasetçinin, Anayasa Mahkemesine de, Yüksek Hâkimler ve Savcılar Kuru
luna da, millî iradenin temsilcisi olarak bağı devam etmelidir. Bu bağı devam etmelidir ki, dev
letimizin üç temel fonksiyonu olan, yargı, yürütme ve yasama faaliyetleri arasındaki koordine 
sağlansın. Bizde ise yanlış bir alışkanlık devam ediyor; aman siyasetçi şuraya karışmasın, bura
ya karışmasın deniyor. Bu durumda ülkemizde ne oluyor? Bunun bütün bedelini siyasetçiler 
ödüyor, seçilmiş insanlar ödüyor. O halde, siyasetçiler, bu işlevlerini, müesseselerle organik 
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bağlarını devam ettirmelidir. Birisini atamalıdır; ama, atadığı yüksek hâkimi, yüksek yargıcı 
da, gelişigüzel bir şekilde, keyfine göre değîştirmemelidir. tşte, hâkim güvencesi buradadır. 

Değerli milletvekilleri, tasarının eksik gördüğümüz bir noktasına daha değinmek istiyo
rum : Anayasanın 8 inci ve 104 üncü maddelerine göre, çok aykırı bir biçimde Cumhurbaşkanı , 
devreden çıkarılıyor. 

Gördüğümüz diğer bir eksiklik ise, "atama kararını Yüksek Hâkimler ve Savcılar Kurulu 
yapar" deniyor. 

Yüksek Hâkimler ve Savcılar Kurulunun bir sekreteryası yoktur. Görev yerleri, kura çek
mek suretiyle belirleniyor; ama, idarî bir işlem olan bu atamayı kim yapacaktır? Bunu gizli 
olarak Adalet Bakanı veya Personel Genel Müdürlüğü yapacaktır. Buradan çıkan anlam bu-N 
dur. Anayasamıza göre tarafsız olması gereken Cumhurbaşkanından, mesleğe yeni kabullerine 

. karar verilen hâkim adaylarının atamalarını kaçırıyoruz; ama, diğer taraftan da, siyasî kişiliği 
ağır basan bir bakana, bir siyasî otoriteye, hâkim ve savcılarımızın atama işlemini teslim edi
yoruz. Bizim kanaatimize göre, yanlışlık buradadır. Bu maddede açıkça, atamanın kimler ta
rafından yapılacağı belirtilmelidir; eksik gördüğümüz husus işte budur. 

Diğer maddeler geldiğinde görüşlerimizi arz edeceğiz; ancak, 1 inci maddeye ilişkin gö
rüşlerimiz bundan ibarettir. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başka söz isteyen?.. Yok. i 
Sayın Oğuz da, Divanı muhatap kabul ederek, burada bulunmayan şahıslar hakkındaki 

konuşmalara ilişkin bazı ifadelerde bulunduğu için, bir hususu, kendi görüşüme göre, tasrih 
etmek istiyorum : Burada bulunmayan şahıslar, kendini burada müdafaa edemeyecek şahıslar 
hakkında konuşulmaması hususu, beni daima düşündürmüştür. Biz bu Yüce Mecliste Bush'u, 
Genscher'i, Stalin'i tenkit ediyoruz; biz, bu Mecliste, bir jandarma kumandanını tenkit ediyo
ruz; biz, bu Mecliste, bir savcının tutumunu tenkit ediyoruz... Bence mühim olan, fiillerini 
tenkit etmektedir. Tabiî ki, şahsiyet haklarına/tecavüzü tasvip etmiyoruz. Bu bakımdan, bu 
hususu açıklamak ihtiyacını duydum, teşekkür ediyorum. 

Şimdi madde üzerinde önergeler vardır, önce geliş sıralarına göre okutup, sonra aykırılık 
sıralarına göre muameleye koyacağım. 

V Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 49 sıra sayılı 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2992 Sayılı 

Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiş
tirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 2461 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu 
ile 190 ve 270 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısının 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 13 üncü maddesinin iki ve dördüncü 
fıkralarını değiştiren ve üçüncü fıkrayı yürürlükten kaldıran birinci maddesinin, tasarı met
ninden çıkarılmasına karar verilmesini arz ve teklif ederiz. 

Orhan Ergüder M. Oltan Sungurlu 
İstanbul Gümüşhane 

Hüseyin Aksoy 
Eskişehir 
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Fecri Alparslan Murat Başesgioğlu Mehmet Keçeciler 
Ağrı Kastamonu Konya 

Cemal özbilen Metin Emiroğlu 
Kırklareli Malatya 

Gerekçe : Mesleğe kabullerine karar verilen, adlî ve idarî yargı hâkim adaylarının, adlî 
ve idarî yargı teşkiatmın ihtiyacı ve diğer durumları göz önünde bulundurmak suretiyle, görev 
yerleri ve görevlerin tespit edileceğini düzenleyen bu madde, çok muğlak ve özellikle keyfî uy
gulamalara yol açacak hâkim teminatını ve yargı bağımsızlığını zedeleyecek mahiyettedir, öte 
yandan, atama kararnamelerinin Başbakan ve Cumhurbaşkanının onaylarına sunulmaması Ana
yasaya aykırı olacaktır. 

Anayasamızın 159 uncu maddesinin ikinci fıkrasında Kurulun Başkanın Adalet Bakanı 
olduğu, Adalet Bakanlığı Müsteşarının da Kurulun tabiî üyesi olduğu düzenlenmiştir. 

Siyasî kişiliği olan Adalet Bakanının, Başkanı bulunduğu ve emrindeki Müsteşarın da üyesi 
bulunduğu bir Kurulun kararlarının, hâkim teminatını sağlaması, Anayasanın 104 üncü mad
desinde devletin başı olduğu belirtilen Cumhurbaşkanının onayına sunulmasıyla mümkündür. 

Mevcut 2802 sayılı Yasa, Anayasada belirtilen bu düzenlemelerden yola çıkılarak hazır
landığından aynen korunmalıdır. 

Adalet Bakanının sadece kendi imzasıyla atayabileceği hâkimlik, yasa tasarısının genel ruhu 
içerisinde hâkimlik teminatından yoksun bir Müsteşarın zorunlu olarak katılacağı Kurul ka
rarlarında, yargı bağımsızlığının ve hâkim temitanının ciddî bir biçimde zedeleneceği açıktır. 

Ortaya çıkan bu durum nedeniyle hâkim ve savcı kararnamelerinin Cumhurbaşkanı ona
yından kaçırılması, Türk Milleti adına karar verecek, bağımsız ve hiçbir yerde emir ve talimat 
almaması ilke edinilen, hâkimlerin yürütme gücüne karşı korunabilmesini imkân harici bıra
kacaktır. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına '.,-'• 
Görüşülmekte olan 49 sıra sayılı 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2992 sayılı Adalet' 

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulü Hakkında Kanun, 2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu ile 190 ve 
270 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının, 
2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 13 üncü maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları
nı değiştiren ve üçüncü fıkrayı yürürlükten kaldıran 1 inci maddesinin Anayasaya aykırılığı ge
rekçesiyle, tekrar incelenmek üzere Komisyona iadesine karar verilmesini arz ve teklif ederiz. 

Orhan Ergüder Hüseyin Aksoy M. Oltan Sungurlu 
istanbul Eskişehir Gümüşhane 

Murat Başesgioğlu Cemal özbilen Fecri Alparslan 
Kastamonu Kırklareli Ağrı 

Mehmet Keçeciler Metin Emiroğlu x 

Konya Malatya 
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Gerekçe : Tasarının bu maddesi, aynen kanunlaştığı takdirde, hâkim ve savcıların atama
larına ilişkin kararnamenin Başbakan ve Cumhurbaşkanın onayına sunulması önlenmiş ola
caktır. Oysa, Anayasanın 104 üncü maddesine göre, her türlü kararname Cumhurbaşkanının 
onayına tabidir. İdarede bu hususlarda birliğin sağlanması, Türk idare hukuku geleneklerine 
uyulması ve Anayasaya aykırı tasarruflardan kaçınılması hususlarının ilgili komisyonlarında 
tekrar görüşülmesi yararlı olacaktır. 

Öte yandan, Anayasanın 140 inci maddesi birinci fıkrasında, hâkim ve savcıları, adlî ve 
idarî yargı hâkim ve savcıları olarak, yargıda ihtisaslaşma ilkesinin neticesi ayrıma tabi tutul
muştur. 

2802 sayılı Kanun, 13 üncü madde : îkinci ve üçüncü fıkralarında Anayasaya düzenlen
mesine uygun olarak, adlî ve idarî yargı hâkim ve savcılarının mesleğe kabullerinin akabinde 
görev yerleri bakımından gerekli ayrım yapılmıştır. Tasarının bu maddesi aynen yasallaştığı tak
dirde, Anayasa 140 inci maddesi düzenlenmesinden işbölümü ve ihtisaslaşma gereği ortaya çıkmış 
bulunan adlî ve idarî yargı hâkimliği ayrımı kendiliğinden ortadan kalkacak ve adlî yargı hâki
minin idarî yargıda, idarî yargı hâkiminin de, adlî yargıda görevlendirilebilmesi gibi bir netice 
ve keyfîlik ortaya çıkabilecektir. , 

Arz edilen nedenle, Anayasaya aykırı bir uygulamanın ortaya çıkmasını önlemek bakı
mından tasarının bu maddesinin komisyonlarda tekrar görüşülmesi yararlı olacaktır. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 49 sıra sayılı 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2992 Sayılı 

Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiş
tirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 2461 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu 
ile 190 ve 270 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısının 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 13 üncü maddesinin iki ve dördüncü 
fıkralarını değiştiren ve üçüncü fıkrayı yürürlükten kaldıran 1 inci maddesinin, ikinci fıkrası
nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Orhan Ergüder Cemal özbilen Hüseyin Aksoy 
İstanbul Kırklareli Eskişehir 

Fecri Alpaslan Murat Başesgioğlu Rauf Ertekin 
Ağrı Kastamonu Kütahya 

Metin Emiroğlu 
Malatya 

"Atamalar, ilgililerin adaylığa giriş derece ve kademelerine iki derece eklenmek suretiyle 
bulunacak derece ve kademeleri üzerinden, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yapılır. 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun atamaya ilişkin tüm kararlan müşterek kararname 
halinde Resmî Gazetede yayımlanır." 

Gerekçe : 
Bu maddeyle, Türk Milleti adına karar verecek hâkimlik mesleğinin kutsiyetine yakışır 

bir maddî imkân tanınması hedeflenmiştir. Mesleğe girişin daha cazip hale getirilmesi, mes
lekten istifalarının önlenmesi hedeflenmiştir. 
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Tasarı ile getirilen düzenlemede, Cumhurbaşkanı devreden çıkarılmaktadır. Anayasamı
zın 104 üncü maddesinde ifadesini bulan ve Türk idare hukukunun gelenekleri arasında yer 
alan her türlü kararnamenin, Cumhurbaşkanının onayına sunulması ilkesi zedelenmiş olacak
tır. Hâkim ve savcılarımızın kararnamelerinin Cumhurbaşkanının onayından kaçırılması, Türk 
Milleti adına karar verecek ve hiçbir yerden emir ve talimat almaması ilke edinilen hâkimlerin, 
yürütme gücüne karşı konulabilmesini imkân harici bırakacaktır. 

Siyasî kişiliği olan Adalet Bakanının Başkanı bulunduğu bir Kurulun, kararlarının hâkim 
teminatını sağlaması, bu kararların Cumhurbaşkanının onayına sunulmasıyla mümkündür. 

Aksi halde, tasarı aynen yasalaştığında söz konusu hâkim teminatı açık bir biçimde zede
lenecektir. Anayasamızın 159 uncu maddesi bir ve ikinci fıkrası, "Hâkimler ve Savcılar Yük
sek Kurulu mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kurulur ve görev 
yapar. 

Kurulun Başkanı, Adalet Bakanıdır. Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kurulun tabiî üyesidir. 
Kurulun üç asıl ve üç yedek üyesi Yargıtay Genel Kurulunun, iki asıl ve iki yedek üyesi, Danış
tay Genel Kurulunun kendi üyeleri arasından, her üyelik için gösterecekleri üçer aday içinden 
Cumhurbaşkanınca dört yıl için seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilirler. Kurul, seçimle 
gelen asıl üyeleri arasından bir başkanvekili seçer" demektedir. 

Cumhurbaşkanının üyelerini atadığı bir Kurulun kararlarını, imza .yetkisini kıskanan bir 
mantığı anlamak güçtür. Adalet Bakanının sadece kendi imzasıyla atayabileceği hâkimlik te
minatından yoksun bir müsteşarının kurulun tabiî üyesi ve bizzat kendisinin de Kurulun baş
kanı olduğu gözönüne alındığında, siyasî yönü ağır basan tasarruflarla yargı bağımsızlığının 
ve hâkim teminatının ciddî yaralar alacağı kuşkusuzdur. 

Hükümetin bu tasarıyı olduğu gibi geri çekip, gereki anayasal değişikliği sağladıktan son
ra getirmesi halinde ancak Anayasaya aykırılık ortadan kalkacaktır. 

BAŞKAN — önergeleri aykırılık derecesine göre muameleye' koyuyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 49 sıra sayılı 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2992 Sayılı 

Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiş
tirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 2461 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu 
ile 190 ve 270 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısının 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 13 üncü maddesinin iki ve dördüncü 
fıkralarını değiştiren ve üçüncü fıkrayı yürürlükten kaldıran 1 inci maddesinin, tasarı metnin
den çıkarılmasına karar verilmesini arz ve teklif ederiz. 

Halil Orhan Ergüder 
İstanbul 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 
Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Katılmıyoruz efendim. 
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BAŞKAN — Önerge sahiplerinden söz isteyen sayın üye?.. 
Buyurun Sayın Ergüder. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (istanbul) — Sayın Başkan, sayın üyeler; Parlamentomuza 

bazı kanun tasarıları geldiği zaman, muhalefet olarak hiçbir ses çıkarmadan, hatta onaylamak 
suretiyle süratle geçiriyoruz. Çok yakında Sermaye Piyasası Kanunu tasarısını, ondan biraz 
sonra da, Olimpiyat Kanunu tasarısını kabul ettik. Yakında gelecek olan Mera Kanunu tasarısı 
var. Bunlar, memleketin ihtiyacı bulunan, fazla muhalefete de tahammülü olmayan yasa tasa
rıları. Pek tabiîdir ki, Hükümete yardımcı olmak mecburiyetindeyiz. Hafızam beni yanıltını-. 
yorsa, Anavatan'ın sekiz senelik iktidarında 600-700 tane kanun çıkardık ve şimdi yeni Koalis
yon Hükümeti zamanında da 10-15 kanun hemen hemen bitti; hâkimlerin yaşamı ve sosyal 
güvenceleri dışında, işlevleriyle, atamalarıyla, ilgili hiçbir tasarı gelmedi ve Parlamentoda 1950 
senesinden itibaren uzun müddet adliye savaşı yapıldı; bazı hâkimler suçlandı, bazı bakanlar 
suçlandı, "efendim, şu lideri şu hâkim tevkif ediyor" diye birtakım gayri siyasî iddialar ileri 
sürüldü, senelerce bizi meşgul etti. Allah'a şükür İd, hemen hemen son on senedir, adliyeden 
bir şikâyet yoktur. Hâkimler, kararlarını vicdanî kanaatlerine göre verirler; iktidarlar, olsa ol
sa, onların sosyal ve ekonomik meseleleriyle uğraşırlar. 

Şimdi, kanun tasarısının verildiği tarih 24.1.1992. Beş aydan beri, irili ufaklı gazetelerde, 
birtakım hukukî mahfilde, hâkimler nezdinde, şu kanun tasarısı görüşülmeye başlandı, hatta 
buna bir de isim bulundu : By-Pass. Ne garip bir ilişki, vaktiyle Sayın Cumhurbaşkanı da by-
pass ameliyatı olmuştur. Yani, bir liazon kurabiliriz. Basının da hedefi, bunu ortaya çıkarmak
tı. Tabiî Adalet Bakanım bu işlere çok üzülüyor. Ben, kendisinin bir reform yapma gayreti içe
risinde olduğuna gerçekten inanıyorum. Burada oturup günlerce kanun tasarısını bekledi; fa
kat, Bakanımın yanıldığı bir nokta var veya kendisi fevkalade amatör, bu işlerden az zarara 
uğramış bir insan. Biz çok zarara uğradık... biz, bu memlekette kurulmuş Yüce Divan, Yassıa-
da Mahkemesine gittik; orada savcılar ve hâkimler gördük ve bendeniz de Cumhurbaşkanının 
avukatıydım. Kolaya iş değil bu... Elimizi kaldırıyorduk, hâkim, "ne istiyorsun, ne istiyorsun?.." 
diyordu. Yüksek Adalet Divanı Başkanı, müdafi avukata bunu söylüyor!... Jandarmalar ve 
bütün askerler de etrafta, makineli tüfeklerle mücehhez... Dikkat buyurun, ihtilal mahkeme
si... Yargrangaje olmuş, verecek kararını; sen, istediğin kadar savunma yap! Allah'a şükür, 
o devirler geçti artık; bir daha göstermesin öyle bir şey. Şimdi, vicdanlı ve namuslu hâkimlerin 
elinde... En ufak bir kabahatimiz olduğu zaman, yargı önüne çıkarız; neyse şeriatın kestiği par
mak, odur... 

Bakınız, seçimler başlarken üç bakan otomatikman istifa eder : Ulaştırma Bakanı, içişle
ri Bakanı ve Adalet Bakanı. Kanun vazıı, seçimlere gidiyor, milliî iradeye gidiyor, bu bakanlara 
ehemmiyet vermiş. Ulaştırma Bakanına niye ehemmiyet vermiş? Yatırım bakanlığı olduğu için. 
Yüzlerce, binlerce işçiyi alır, partilerin skalalarını bozar. İçişleri Bakanı da polis marifetiyle 
terör yapar, sıkıntılar yaratır, kahvecilere baskı yapar. Kanun vazıı, Adalet Bakanına, "ben se-' 
ni seviyorum, sana toz konmasın, ileride sana laf söylerler diye seni de alıyorum" diyor. De-' 
mek ki, ehemmiyetli bir bakanlıktır. 

Şimdi, bu bakanın görevi, mensubu bulunduğu partinin, hâkimlerin sosyal ve ekonomik 
hayatlarının iyileştirilmesi noktasına kadardır. Atamalar, terfi ve tefeyyüzler kendi içinde ol
malıdır. Bağımsızdırlar, bunlar bir sınıftır beyler. Bunların sınıfını ben kabul ediyorum. İngil
tere de hâkimlerin el ele Hand in hand kulüpleri vardır. Hâkimlerin karşısına öyle kolay kolay 
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çıkamazsınız; mühim adamlardır bunlar. Bir hâkimi lalettayin bir yerde göremezsiniz. Bir ya
zıhanede otururken de göremezsiniz. Bunların çalıştığı yer, millet adına, ulus adına karar ver
meye yetkili Türkiye Cumhuriyeti mahkemesidir. Binaenaleyh, o kadar titiz davranmamız la
zımdır, bunlara bir laf gelmemesi için de, gayret etmemiz lazımdır. 

Şimdi, Sayın Bakanım ve Sayın Hükümet bendenizi affetsin... Süleyman Beyefendi bu mem
leketin Başbakanıdır; Beyefendi de Adalet Bakanıdır. Beş hâkim ve kendilerinin de iştirak etti
ği bir komisyon Türkiye'de hâkimleri atıyor. Ertesi gün Resmî Gazetede çıkıyor; Süleyman Be
yin haberi yok!.. Bırakın Cumhurbaşkanını, icranın başında bulunan Başbakanın haberi yok! 
Olaylar cereyan ediyor. Farz ediniz, -özür dilerim, hayalî olarak söylüyorum- kurulda üç Ma-
latya'lı, iki Karadenizli hâkim var. Farz edin, bir tiyatro, hayal, üç Malatya'lı, iki tane de Kara
denizli var... Bölge ahlakı ve sevgisi... Daha evvel -gençler hatırlamazlar- Adalet Bakanı tayin 
yapardı, neler çekerdi... Sonradan, bir kurala verdi. Ya orada dost ye ahbaplık atamaları yapıl
mışsa?.. Beş hâkim artı müsteşar, artı bakan; yedi kişi, odaya kapanıyorlar; Hükümetin haberi 
yok, Cumhurbaşkanının haberi yok... 

Böylesine egemenlikle ilgili, el-adlü esas-ül-mülk, cumhuriyetin temelinde adalet yatar. Ada
leti de kim tevzi eder? Hâkimler tevzi eder. Bakın, o kadar alakalılar ki, locada oturuyorlar... 
Çok enteresan, locada oturuyorlar... Hoş geldiler, teşrif ettiler, teşekkür ederiz. Bu kadar mü
him olan bir meselede, zaman süreci içerisinde, Adalet Bakanına bağlı olacak olan bu değerli 
hâkimlerin bir yanılgıları olabilir; insan yanılgısı; et ve kemikten müteşekkiliz, hepimiz hata
dan berî olamıyoruz; o, Allaha müstesna. Bu şartlarda nasıl demokratik olur bu?.. Beyler, bu, 
antidemokratikdir. Hayır... Cumhurbaşkanını hasfediyorsunuz, hiç olmazsa Başbakanın im
zasına gidin. Ne demek yani! Yedi kişilik bir kurul, Resmî Gazeteye telefon edecek, "çıkarın 
kararnameyi" diyecek, kararname çıkacak, tayinler yapılacak... Farz edin birtakım olaylar ce
reyan etti -biliyorsunuz, bazı hâkimlerin affı geliyor- başbakan, "bunların tayinini yapan kim?" 
diyecek. 

Hükümetin başı, hükümetin bütün kademelerindeki kamu kuruluşlarına sahip çıkmalı
dır. Ben o zihniyetteyim. Başbakan veya başbakan yardımcısı, Türkiye'de devletin bütün bi
rimlerinin sahibi olması gerekir. Müdahalecisi demiyorum, sahibi olması gerekir. Beyler, dev
let bu, çocuk oyuncağı değil. Hâkimlerin nasb ve tayinleri yapılıyor, Başbakanın, Başbakan 
Yardımcısının, Hükümetin haberi olmuyor!.. Sayın Bakanım hayır, olamaz, imkânı yok. Hiç 
olmazsa, Sayın Cumhurbaşkanının kararnamesini hasf ediyorsunuz ̂ ki biraz sonra arz edece
ğim, onu da hasf edemezsiniz- hiç olmazsa bu fıkraya "Adalet Bakanı" ibaresini de ekleyelim, 
kararın altında da Adalet Bakanının imzası olsun. 

BAŞKAN — Sayın Ergüder, süreniz doldu. Lütfen... 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Hay hay efendim. 
Efendim, işin açıkçasını söyleyeyim : Ben, yöneticilere, bakanlara ve Başbakana değil; DYP 

ve SHP gruplarına hitap etmek istiyorum. Burada kararname bağlamış... Haklıdır Bakanım. 
Bendeniz de idarede olsam, beraber çalışacağım insanları seçme hakkını isterim doğrudur; hatta 
ilan ediyorum, Anavatan Partisi Grubunun mütevazi bir üyesi olarak, 1982 Anayasasının Sa
yın Cumhurbaşkanına verdiği yetkilerin çok fazla olduğunu bir hukukçu olarak kabul ediyo
rum. İdarede Cumhurbaşkanı, yargıda Cumhurbaşkanı!.. Olmaz bu kadar... Başbakan ne ya
pacak yani?!. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) Ama bunun yeri burada değil, Anayasada. 
Anayasayı değiştireceğiz. 
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COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Gerçekleri gördünüz artık... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla)— Sayın Bakanım, Cumhurbaşkanının onay yo
lunu kapamak için, kendisini de tehlikeye atıyor "Ben de imzalamayacağım" diyor. 

Hayır, olmaz. Bu kanun, bizim tarafımızdan veya Sayın Cumhurbaşkanım tarafından -
inşallah iadei afiyet eder gelir- Anayasa Mahkemesine gider. Çünkü, Cumhurbaşkanı, atama 
kararnamelerinde, Anayasanın 104 üncü maddesindeki yetkisini kullanıyor. Antidemokratik 
mi? Antidemokratik. Değiştirinceye kadar, mecbursun uymaya. 

Tasvip olunmayan belediye başkanları var, kör gözüm kör gidiyor, şehri mahvediyor. Te
minatı var, alamıyorsun... Demokrasinin kötü tarafları bunlar. Belediye başkanını geri alamı
yorsun, "5 sene sonra seçim" diyor. 

Onun için, önergemizin kabulünü istirham ederiz. 
Bu sistem yanlıştır, efkârı umumiyede yanlış akislere sebebiyet verecektir. 
Kanunlara, ihtiyacı karşılamasa bile, yaşadığı sürece saygılı olmak mecburiyetindeyiz. 
Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşşekkür ederim, önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamıştır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Karar yetersayısı istiyoruz. 

BAŞKAN — Dikkat ederiz efendim. 
Önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Karar yetersayısı yoktur. 
15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 17.54 

— 344 — 



T.B.M.M. B : 73 6 . 5 . 1992 O : 2 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 18.15 

BAŞKAN : Başkanvcldli Yıldırım Ava 
KÂTİP ÜYELER : Cengiz Üretmen (Manisa), Ali Günaydın (Konya) 

© • 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 73 üncü Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

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

1. — 2802 Sayılt Hâkimkr ve Savcılar Kanunu, 2992 Saydı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 2461 
Sayılı Hâkimkr ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu üe 190 ve 270 sayılı Kanun Hükmünde Kararna-

' melerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/333) (S. Sayısı : 49) (Devam) 

BAŞKAN — Müzakerelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Orhan Ergüder ve arkadaşlarının önergesinin oylamasında kalmıştık, önergenin oylan

ması sırasında karar yetersayısı istenmiş, karar yetersayısı bulunamadığı için 15 dakika ara ver
miştik. 

önergeyi tekrar oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge ka
bul edilmemiştir. . 

Diğer, önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 49 sıra sayılı 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2992 sayılı Adalet 
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulü Hakkında Kanun, 2461 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu ile 190 ve 
270 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının, 
2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 13 üncü maddesinin iki ve dördüncü fıkralarını 
değiştiren ve üçüncü fıkrayı yürürlükten kaldıran 1 inci maddesinin, Anayasaya aykırılığı ge
rekçesiyle, tekrar incelenmek üzere Komisyona iadesine karar verilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
(Gümüşhane) ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLİ İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 

Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
önerge üzerinde konuşmak isteyen?.. Yok. 
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Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 49 sıra sayılı 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2992 Sayılı 

Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiş
tirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 2461 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu 
ile 190 ve 270 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısının, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 13 üncü maddesinin iki ve dördüncü 
fıkralarını değiştiren ve üçüncü fıkrayı yürürlükten kaldıran 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Hüseyin Aksoy (Eskişehir) 
ve arkadaşları 

"Atamalar ilgililerin adaylığa giriş derece ve kademelerine iki derece eklenmek suretiyle 
bulunacak derece ve kademeleri üzerinden, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yapılır. 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun atamaya ilişkin tüm kararları müşterek kararname 
halinde Resmî Gazetede yayımlanır." 

BAŞKAN — Komisyon önergeye kaülıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLt İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) Ka

tılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN— önerge üzerinde söz; isteyen?.. Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler.;. 1 inci madde 

kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. —2802 Sayılı Kanunun 15 inci maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek 

üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
"Birinci sınıfa ayrılmış, bu sınıfa ayrıldığı tarihten itibaren de meslekte 6 yılını doldur

muş, Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçilme hakkını da yitirmiş olan Hâkim ve Savcılar bi
rinci sınıf olurlar." 

BAŞKAN — Madde üzerinde, ANAP Grubu adına Sayın Murat Başesgioğlu söz istemiş
lerdir. , 

Buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; 2 nci madde üzerinde söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Heyitini-
zi saygıyla selamlıyorum. 

Gerek taşarının tümü üzerinde konuşan değerli konuşmacılar olsun, gerekse Sayın Bakan 
olsun, devamlı olarak, tasarının 2 nci maddesini ön plana çıkardılar. Tasarının 2 nci maddesi, 
gerçekten, hâkim ve savcılarımız arasında bir ayrıcalık yaratan, bir kısım hâkimlerimizin mağ
duriyetlerine neden olabilecek hususları düzeltmeyi amaçlamaktadır. Grup olarak, tasarının 
2 nci maddesine olumlu baktığımızı ifade etmek istiyorum. Zaten bu tasarının en masum maddesi 
veyahut da tabirimi mazur görün, kamuflaj maddesi bu maddedir. 
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Bu tasarının, kanun hazırlanması ve kanun tekniği bakımından da bazı sakıncaları oldu
ğunu bu vesileyle arz etmek istiyorum. 2802 sayılı, 2992 sayılı ve 2461 sayılı Kanunlarla, 190 
ve 270 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamelerde değişiklik öngörülmektedir. 

Kanun tekniği açısından, yapılacak bu değişikliklerin, aç ayrı tasarı olarak düzenlenmesi 
ve Yüce Meclisin gündemine o şekilde takdim edilmesi gerekirdi. Zaten, tasarı, Danıştaya, gö
rüşü alınmak için gitmiş, -Danıştayın mütalaası da bu doğrultudadır- üç ayrı tasarı olarak Yü
ce Meclise getirilmesi istenmiştir; ama, her nedense, tasarı Hükümet tarafından Meclise sevk 
edilirken, bu masum madde, bu kamuflaj maddesi bu tasarıya eklenmiştir, öbür düzenlemele
ri ve öbür maddeleri incelediğimizde, bu 2 nci maddeyele pek bir bağlantı kurmak mümkün 
değildir. Hatta biz, bu konuda, Hükümetin ve Tasarıda ileri sürülen görüşün daha ilerisinde 
bir görüş arz ediyoruz ve bu konuda verilmiş bir önergemiz var. önergemizde bekleme süresi
nin, tasarıda öngörüldüğü gibi altı yıl değil, Danıştay ve Yargıtay üyeliğine seçilme süresi olan 
üç yıla paralel olmak üzere, üç yıla indirilmesini istiyoruz. 

Değerli milletvekilleri, deminlci konuşmamda da arz ettiğim gibi, kanunlarda bir umumi
lik, bir objektiflik prensibi söz konusudur, kanunların temel prensiplerinden birisi budur; ama, 
şu tasarıya baktığımızda ve incelediğimizde, maalesef, hep istisnaların düzenlendiğini^ hep tep
kiler üzerine bazı düzenlemeler getirildiğini görmekteyiz. Ülkemizin muhtelif yerlerinde görev 
yapan, adalet dağıtmaya çalışan, birinci sınıfa ayrılmamış 4 500 civarında hâkimimiz vardır. 
Eğer Hükümet, bu hâkimlerimizin durumlarını düzeltmek istiyor idiyse, şu 2 nci maddeye, on
ların da malî durumlarını düzeltecek, sosyal haklarını düzeltecek düzenlemeler getirebilirdi; 
ama, şu tasarıda amaçlanan hedefe ulaşabilmek için, bu masum madde bu tasarıya eklenmiş 
ve dolayısıyla, bir baskı oluşturmak istenmiştir. Bu, tek maddelik bir tasarıyla Yüce Meclisin 
gündemine gelebilirdi ve bugüne kadar bekleyen hâkimlerimiz, bu haklarına kavuşmuş olur
du; fakat, bir tasarı olarak gelmediği için, maalesef, tasarının tümü içerisinde mütalaa edildiği 
için, bu hâkimlerimiz de, bugüne kadar bu haklarından yoksun kalmışlardır. 

Demin de arz ettiğim gibi, Grup olarak tasarının 2 nci maddesine olumlu baktığımızı ifa
de etmek istiyor, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Refah Partisi Grubu adına Sayın Dökülmez, buyurun efendim. 
RP GRUBU ADINA AHMET DÖKÜLMEZ (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, çok 

kıymetli üyeler, değerli Bakanlık temsilcileri; sözlerime başlarken hepinizi saygı ve hürmetle 
selamlarım. 

Bu tasarıdaki 2 nci maddede, "Birinci sınıfa ayrılmış bulunan, 6 yılını doldurmuş, Danış
tay ve Yargıtay üyeliklerine seçilme hakkını kaybetmemiş olan hâkim ve savcılar birinci sınıf 
olurlar" denmektedir. 

Hâkimlik gibi bir meslekte, birinci sınıfa ayrılmak şeklinde bir üst statünün Anayasada 
yer alması, bizce çok abes bir şeydir. Bu konudaki görüşlerimizi daha önce Grup adına yapılan 
konuşmalarda dile getirdik; ileride önümze gelecek olan Anayasa değişikliklerinde de aynı ko
nu üzerinde hasasiyetle duracağız. 

Bu statüde on yıl beklemek, şüphesiz, çok büyük bir yanlıştı. Adalet Komisyonunda bu 
süre sekiz yıla, Plan ve Bütçe Komisyonunda da altı yıla düşürüldü; biz, Başkanlığa sunduğu
muz bir önergeyle, bu sürenin üç yıla düşürülmesini istiyoruz. Bu şekilde, birinci sınıf olacak 
olan hâkimlerin mağduriyetlerinin daha çok giderilmesini arzu ediyoruz. 
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Bu açıdan biraz önce bahsettiğim ve Başkanlığa sunduğumuz önerge doğrultusunda, bu 
2 nci maddeye olumlu yaklaştığımızı ve kabul oyu vereceğimizi bildirir, hepinize saygılarımı 
sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dökülmez. 
Madde üzerinde başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Madde üzerinde önergeler vardır, onları muameleye koyuyoruz. 
Birinci önergeyi okutuyorum : ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 49 sıra sayılı, 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2992 Sayılı 
Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiş
tirilerek Kabulü Hakkında Kânun, 2461 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu 
ile 190 ve 270 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısının, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunun 15 inci maddesinin ikinci fıkrasından 
sonra gelmek üzere, aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Orhan Ergüder Mehmet Keçeciler 
İstanbul Konya 

Rauf Ertekin Hüseyin Aksoy 
Kütahya Eskişehir 

Fecri Alpaslan Murat Başesgioğlu 
Ağrı Kastamonu 

Cemal Özbilen Metin Emiroğlu 
Kırklareli Malatya 

"Birinci sınıfa ayrılmış, bu sınıfa ayrıldığı tarihten itibaren meslekte üç yılını doldurmuş, 
Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçilme hakkını da yitirmemiş olan hâkim ve savcılar birinci 
sınıf olurlar." 

Gerekçe : Birinci sınıfa ayrılmış hâkim ve savcılarımızın Yargıtay ve Danıştaya üye seçile
bilmeleri için bekleme süreleri Danıştay Kanununun 8 inci maddesiyle Yargıtay Kanununun 
29 uncu maddelerinde üç yıl olarak belirlenmiştir. 

Birinci sınıf hâkim ile birinci sınıfa ayrılmış hâkim arasındaki farkı gidermeye matuf ol
duğu iddia edilen Hükümet Tasarısı, altı yıl gibi mantığı ve sebebi belli olmayan bir süre koy
muştur. Gerçekten, yargı sistemimizde sebepsiz farklılaşmaların giderilmesi samimî olarak is
teniliyorsa, Yargıtay ve Danıştay kanunlarında belirlenen sürelere riayet mecburiyeti vardır. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Kanunun 2 nci maddesinin 2802 sayılı Kanunun 15 inci maddesine 
ilave edilen fıkrasındaki "altı yılını doldurmuş" ibaresinin "üç yılını doldurmuş" olarak de
ğiştirilmesini saygılarımızla arz ederiz. 

Şevket Kazan Ali Oğuz 
Kocaeli İstanbul 
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Ahmet Cemil Tunç Şinasi Yavuz 
Elazığ Erzurum 

Mehmet Elkatmış Salih Kapusuz 
Nevşehir Kayseri 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Kanunun 2 nci maddesinin 2802 sayılı Kanunun 15 inci maddesine 
.ilave edilen fıkrasındaki "altı yılını doldurmuş" ibaresinin "dört yılını doldurmuş" olarak de
ğiştirilmesini saygılarımızla arz ederiz. . 

Şevket Kazan Ali Oğuz 
Kocaeli İstanbul 

Şinasi Yavuz Ahmet Cemil Tunç 
Erzurum Elazığ 

Mehmet Elkatmış Salih Kapuşuz 
Nevşehir Kayseri 

BAŞKAN — Şimdi, önerileri aykırılıklarına göre muameleye koyuyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 49 sıra sayılı Kanun Tasarısının 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Ka
nununun 15 inci maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere, aşağıdaki fıkranın eklen
mesini arz ve teklif ederiz. 

Orhan Ergüder (îstanbul) 
ve arkadaşları 

"Birinci sınıfa ayrılmış, bu sınıfa ayrıldığı tarihten itibaren meslekte üç yılını doldurmuş, 
Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçilme hakkını da yitirmemiş olan hâkim ve savcılar birinci 
sınıf olurlar." . . " 

' Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Kanunun 2 nci maddesinin 2802 sayılı Kanunun 15 inci maddesine 
ilave edilen fıkrasındaki "altı yılını doldurmuş" ibaresinin "üç yılını doldurmuş" olarak de
ğiştirilmesini saygılarımızla arz ederiz. 

Şevket Kazan (Kocaeli) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Bu iki önerge de birbirlerinin aynı oldukları için, ikisini beraber muameleye 
koyuyoruz. 

Komisyon katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLI İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 

Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önerge üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
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Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Kanunun 2 nci maddesinin 2802 sayılı Kanunun 15 inci maddesine 
ilave edilen fıkrasındaki "altı yılını doldurmuş" ibaresinin "dört yılını doldurmuş" olarak de
ğiştirilmesini saygılarımızla arz ederiz. 

Şevket Kazan (Kocaeli) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim?., 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLİ İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 

Katılmıyoruz Sayın Başkan. . 
BAŞKAN — Hükümet?.. 

ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAM — Söz isteyen imza sahibi?.. Yok. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 2 nci madde kabul 

edilmiştir. ( v . 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 3. —- 2802 Sayılı Kanunun 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aşa
ğıdaki 7 nci alt bent eklenmiş, bendin son cümlesi ile maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"7 Bakanlık Yüksek Müşavirliklerine, Bakanlık Merkez Teşkilatındaki birinci sınıf hâ
kimler arasından; 

Bakanın teklifi, Başbakanın onayı ile atama yapılır." 

"Yukarıdaki 3, 4, 5 ve 6 nci bentlerde belirtilen görevlere birinci sınıfa ayrılmış, Yargıtay 
ve Danıştay Üyeliğine seçilme koşullarını taşıyan hâkim ve savcılar arasından da muvafakatla-
rı alınmak suretiyle Bakanın teklifi, Başbakanın onayı ile atama yapılabilir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Başesgioğlu söz iste
mişlerdir. 

Buyurun Sayın Başesgioğlu. 

ANAP GRUBU ADINA MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; tasarının 3 üncü maddesi, üç değişik hususu düzenlemektedir. Birincisi, 
Adalet Bakanlığı teşkilatı içerisinde "yüksek müşavirlik" kadrosu ihdas edilmek istenmekte
dir. İkincisi, müşterek kararnameden vazgeçilmekte ve bu şekilde, Bakanlık merkez teşkilatın
daki birinci sınıf hâkimlerin atanmasının, Bakanın teklifi ve Başbakanın onayı ile yapılması 
düzenlenmek istenmektedir. 

Yüksek Müşavirlik konusuna, ileride ilgili maddesi geldiğinde tekrar değineceğiz; ancak 
kısaca şunu ifade etmek istiyorum :.Bugün, bilebildiğim kadarıyla, hiçbir bakanlık teşkilat ya
pısı içerisinde "bakanlık yüksek müşavirliği" diye bir kadro yoktur; sadece, bakanlıklarımızın 
müşavir kadroları vardır. Bu görüşümüzü Devlet Personel Dairesi Başkanlığı da desteklemiş 
ve tasarının görüş alma aşamasında, "yüksek müşavirlik" kadrosunun uygun olmayacağını 
belirtmiştir. 
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Değerli milletvekilleri, burada, maddenin en can alıcı noktası, Bakanlık merkez teşkila
tındaki birinci sınıf hâkimlerin atanmasına ilişkin gözükmektedir. Kimdir Bakanlık merkez 
teşkilatındaki birinci sınıf hâkim ve savcılar? Deminden beri, tasarının odak noktasını teçkiî 
eden, başta müsteşar olmak üzere, sayıları 13 kişiyi bulan üst düzey yöneticilerdir. 1982 Ana
yasası ve Adalet Bakanlığının ilgili teşkilat yasası hazırlanırken, Sayın Sungurlu'nun da ifade 
ettikleri gibi, Anayasanın paralel hükümlerine uygun olarak, Adalet Bakanlığı ile ilgili, yük
sek hâkim ve savcılarla ilgili kanunlarımız da, Anayasanın bu felsefesine uygun olarak düzen
lenmiştir. Bu felsefe nedir? Bu felsefe, Adalet Bakanlığı üst düzey bürokratlarının hâkim temi-
natıyla mücehhez hale getirilmesidir. 

Şimdi, burada, Sayın Bakanla bizim anlaşamadığımız nokta şudur : Sayın Bakan ve tasa
rının mantığı diyor ki; "Adalet Bakanlığında görev yapan üst bürokratlar, hâkim teminatın
dan istifade edemezler." Biz ise aksi görüşteyiz. Çünkü bu görevliler, bu üst bürokratlar, her 
şeyden önce, hâkimdir ve hâkimlerimizin de yargı bağımsızlığı ve hâkim teminatından istifade 
etmeleri, bu güvenceden yararlanmaları, Anayasamızın amir hükümleri arasındadır. Bakınız, 
Anayasamızın 140 ncı maddesinin, zannediyorum son fıkrası, ne diyor : "Hâkim ve savcı olup 
da, adalet hizmetindeki idarî görevlerde çalışanlar, hâkimler ve savcılar hakkındaki hükümle
re tabidirler. Bunlar, hâkimler ve savcılara ait esaslar dairesinde sınıflandırılır ve derecelendiri
lirler; hâkimlere ve savcılara tanınan her türlü haklardan yararlanırlar." 

Anayasamızın 140 inci maddesinin son fıkrasının tarif ettiği hâkimler ve savcılar, Adalet 
Bakanlığının üst düzey bürokratlarıdır; dolayısıyla, bu görevlilerin de hâkim teminatından is-

- tifade etmeleri gerekir. 
Hâkim güvencesine sahip bir yargıcımızın ataması da, münhasıran, hâkimler ve Savcılar 

Yüksek Kuruluna aittir; yoksa, tasarıda getirilen düzenleme gibi, Bakanın teklifi, Başbakanın 
onayı ile olması mümkün değildir, tşte, hassasiyetimiz buradadır, itirazımız bu noktadadır. Bu 
şekilde atama yaptığımız takdirde, hâkim güvencesini zedelemiş oluyoruz; Anayasanın 140 in
ci maddesinin son fıkrasında ifadesini bulan idarî görevlerde bulunan hâkim ve savcılara tanı
nan yargıç güvencesinden onları mahrum bırakıyoruz. Bizim karşı çıktığımız hususlardan biri
si budur. 

Değerli milletvekilleri, diğer bir husus, Cumhurbaşkanının devreden çıkarılması hadisesi
dir. Müteaddit defalar, çeşitli kereler arz etmeye çalıştık : 1982 Anayasası, yürütme görevini, 
Bakanlar Kurulu ile, Cumhurbaşkanı arasında paylaştırmıştır. Ülkemizde Anayasa tartışmala
rının yoğunlaştığı şu günlerde, aslında şu tasarının gelmesini veyahut da acil olarak Yüce Mec
lisin gündemine alınmasını, bir yerde, şanssızlık olarak görüyorum. Şöyle ki : Anayasa deği
şikliklerinde, elbette bir uzlaşma, bir mutabakat sağlanması gerekir; siyasal partilerimiz ara
sında, kamunun çeşitli kesimleri arasında bir mutabakat olması gerekir; ama, siz, şu tasarıyla, 
ileride teessüsü mümkün olan bir mutabakatı da zedelemiş oluyorsunuz; demin de ifade etti
ğim gibi, şu tasarıyla, Anayasanın 140 inci maddesini, 159 uncu maddesini ve 104 üncü mad
desini, dolaylı yoldan aşmaya kalkıyorsunuz. 

Anayasanın 104 üncü, 140 inci ve 159 uncu maddeleri yürürlükte kaldığı müddetçe, şu 
' tasarının, bize göre, Anayasaya aykırılık tartışmaları devam edecektir. 

Değerli milletvekilleri, diğer bir husus : Burada, adlî hâkimlerimiz yanında, idarî yargıda 
çalışan hâkimlerimize de çeşitli imkânlar tanınmıştır. Getirilen değişikliklerle, "Danıştay üye
liğine seçilme koşulları taşıyan hâkim ve savcılar arasında da, muvafakatlan alınmak su-
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suretiyle, Bakanın teklifi, Başbakanın onayı ile atama yapılabilir" denilmektedir; atama yapı
lacak görevler de 3, 4, 5 ve 6 ncı bentlerde belirtilen görevlerdir; yani, daire başkanlığıdır, müs
teşar yardımcılığıdır, genel müdürlüktür; ama, mevcut 2802 sayılı Yasanın 37 nci maddesi yü
rürlükte kaldığı müddetçe, bu getirmiş olduğunuz değişikliğin hiçbir pratik değeri yoktur. Çünkü, 
37 nci maddenin son fıkrasında "Ancak, müsteşar yardımcılıklarına idarî yargıda çalışan bir-
hâkim; genel müdürlüğe, ancak idarî yargıda çalışan bir hâkim getirilebilir" denilmektedir. 
Dolayısıyla, ortaya adlî ve idarî yargı hâkimlerimiz arasında da bir eşitsizlik ve bir ayrıcalık 
getirilmektedir. 

Şimdi, sormak istiyorum ; İdarî yargıdan gelen birinci sınıf bir hâkimimizin, tasarının 
şu mevcut durumu karşısında, Adalet Bakanlığı Müsteşarı olmasına imkân var mıdır? Yoktur. 
Bunun ötesinde, iki tane genel müdürlük-veyahut da iki tane müsteşar yardımcılığı görevine 
atanmalarına imkân yoktur. Dolayısıyla, bu tasarı, hâkimler arasında da bir eşitsizlik ve bir 
ayrıcalık yaratmaktadır. 

Grup olarak, tasarının bu maddesine olumsuz baktığımızı ve Anayasaya aykırılıklarla dolu 
olduğunu ifade ediyor, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Refah Partisi Grubu adına, madde üzerinde, Sayın Şevket Kazan; buyurun efendim. 

' RP GRUBU ADINA ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
müzakeresini yaptığımız kanun tasarısında, yargı camiasının gerçekten fevkalade menfaatına, 
yararına hükümler bulunduğu gibi, maalesef, gerek yargı camiasını, gerek devlet yapısını al
tüst eden hükümler de bulunmaktadır. Şu anda müzakeresini yapmakta olduğumuz 3 üncü 
madde, böyle bir maddedir. Bu madde, devleti düzeltmiyor; bu madde, devlet düzenini altüst 
ediyor. Onun için, lütfen, açıklamalarımızı dinlerseniz, zannediyorum, sağduyunuz, ikazları
mızın haklı olduğu konusunu ortaya koyacaktır. 

.< 3 üncü madde, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 37 nci maddesini tadil ediyor. 
Bakanlık içi atamalar, Adalet Bakanının teklifi ve Başbakanın onayıyla tamamlanmış olacak; 
yani Cumhurbaşkanı saf dışı ediliyor. 

. Değerli arkadaşlar, Anayasada 104 üncü madde var. 104 üncü madde, Cumhurbaşkanının 
görevlerini açık seçik belirliyor. Cumhurbaşkanının yasamayla ilgili görevleri var, Cumhurbaş
kanının yargıyla ilgili görevleri var ve Cumhurbaşkanının yürütmeyle ilgili görevleri var. De
mek oluyor ki, bir Cumhurbaşkanı, devletin başı olması sıfatıyla, hem yasamada, hem yargı
da ve hem de yürütmede, bazı hususlarda söz sahibi bir kişidir, önce, Cumhurbaşkanlığının 
bu konumunu tespit etmemiz lazım. 

Bugün bu makamda kimin olduğu önemli değildir. Bugün, Sayın Özal'sa, yarın bir başka 
zat Cumhurbaşkanlığı yapacaktır. Anayasada düzen böyle kurulmuştur; ama, şimdi, biz, ge
tirdiğimiz değişikliklerle bu düzeni altüst ediyoruz. 

Biraz önce kabul edilen 1 inci maddeyle, Hâkimler ve Savcılar Kanununun 13 üncü mad
desini değiştirdiniz ve böylece, mevcut bir dengeyi, tamamen dengesiz bir hale getirdiniz. Ne
den ve niçin derseniz, cevabı açıktır : Eğer, bugün, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca 
kabul edilmiş olan bir atama taslağı, Adalet Bakanının, Başbakanın ve Cumhurbaşkanının im
zasına dayanıyorsa, bunun bir sebebi vardır; o sebep açıktır. O sebep, Hükümetin, bu Meclis
ten çıkan kanunların uygulanmasındaki sorumluluğundan kaynaklanmaktadır. Kanunları, yargı 
mercilerine taalluku itibariyle, yargı mercilerinde hâkimler uygular; ama, sorumluluk Bakan
lar Kurulunundur. O halde, bir kanunun gereği gibi uyguîanamamasında, uygulayıcı hâkim-
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lerden ziyade, sorumluluğun Bakanlar Kurulunda olması ve buradan çıkan her kanunun so
nunda, "Bu kanunu yürütmekle Bakanlar Kurulu görevlidir" denilmiş olması, elbette, Hâ
kimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun karârında, Bakanlar Kurulundan bir ilgili sayın baka
nın, bir Başbakanın ve bir Cumhurbaşınıh reyinin ortaya çıkmasında zaruret hâsıl etmektedir. 
Bu, bir dengenin ifadesidir; ama, siz bu dengeyi, 1 inci maddeyi bu tarzda kabul etmekle boz
dunuz. Yarın, tabiatıyla, bu dengesizliğin sıkıntısını hissedecek ve yeniden düzeltilmesi yoluna 
müracaat edeceksiniz. 

Şimdi bir başka denge bozulmaktadır. Nedir bozulmakta olan denge 2451 sayılı Kanunla, 
müsteşar, müsteşar yardımcısı ve genel müdürlerin bakanlıklara nasıl tayin edildiği konusunda 
hüküm getirilmiş, genel prensipler getirilmiş. Getirilmiş olan bu genel prensiplerin ışığı altın
da, müsteşar, müsteşar yardımcısı ve genel müdürlerin atamalarının, ilgili bakanın, Başbaka
nın ve Cumhurbaşkanın onayı ile; yani, müşterek kararnameyle gerçekleştirileceği, açık hük
me bağlanmış. Tasarının tümü üzerinde konuşmamızı arz ederken, bu konuya temas etmiştim. 
Ancak, o kanunun bir nihaî maddesinde, Sayın Bakan, "Bakanlıkların özel kanunlarındaki 
hüküm saklıdır" diye bir ifade bulunduğunu beyan ile "Şimdi, bizim yaptığımız da, bu mad
deyle ilgili bir tasarruftur" dediler. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakan ve tabiatıyla Bakanın bu tasarısına imza atan Hükü
met yetkilileri, bir yandan, hâkimler ve savcılar için teminat getirme amacını güttüklerini ifade 
ediyorlar; ama, şimdi şu maddeyle, diğer bakanlıklardaki üst düzey yöneticilerinden, Adalet 
Bakanlığında hizmet verecek olan üst düzey yöneticilerini daha güvencesiz, daha teminatsız 
hale getiriyorlar. Çünkü, diğer bakanlıklarda görev yapacak üst düzey yöneticilerinin tayini 
: İlgili bakan, Başbakan ve Cumhurbaşkanı... Bu, daha güvenceli. Ancak, şimdi, Adalet Ba
kanlığında görev yapacak üst düzey yöneticilerinin ataması ile, Cumhurbaşkanı devre dışı bı
rakılmak suretiyle, anayasal bir yetki bertaraf edilmek isteniyor. Onun içindir ki, devlet düzeni 
gerçekten sarsılıyor Sayın Bakan. 

Sayın Bakan, bugünkü güvenceyi aşırı buluyor. Bugün Adalet Bakanlığında üst düzey gö
revi yapan hâkim ve savcıların statülerinden bahsederken diyorlar ki: "İdarî görev yapan hir 
kimse, hâkimlik teminatı arkasına sığınaırtaz." 

Bu ifadeyi Komisyonlarda belirttiler, burada tasarının tümü üzerindeki açıklamalarında 
da belirttiler. 

Şimdi, Sayın Bakana birkaç soru tevcih etmek gerekiyor. Adalet teşkilatında görev ver
mek istediğimiz bir hâkim ve savcıyı, o göreve getirebilmek için, o hâkimin ve o savcının muva
fakatini arıyoruz, değil mi? Anayasada açıkça "muvafakati alınır" diyor. Neden muvafakati 
alınır? Çünkü, hâkimlik ye savcılık teminatı ile orada görev yapmak istiyor da onun için. Aca
ba bir hâkim ve savcıyı o göreve getirirken, "bu görevde size hâkimlik ve savcılığın gerekli kıl
dığı teminatı tanımıyoruz" derseniz, o takdirde, bu görev yerlerine görevli bulabilir misiniz?.. 
Sonra, Adalet Bakanlığının, teşkilat yapısı içerisindeki görevleri, sadece idarî midir Sayın Ba
kan?.. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 343 üncü maddesine göre, Adalet Bakanının Her
hangi bir savcıya dava açması konusunda bir emri var. Bu, usule taalluk eden bir husustur. 
Bunun yanında, gerek hukuk davaları, gerek ceza davaları açısından, Adalet Bakanlığının ya
zılı emre gitme diye bir kanun yolu var ve bunu Adalet Bakanlığı kullanıyor. Davanın nakli 
diye bazı konularda hükümler var. Bu müesseselerin çalışması neyle olacak? Elbette, hâkimle 
olacak, savcıyla olacak ve orada teminat altında bulunan bir hâkim ve bir savcı ile olacaktır. 
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Onun için, Sayın Bakan, hem konuşmaları ile, hem de sevk etmiş olduğu şu maddelerdeki 
tasarrufları ile, devlet düzenini temelinden sarsmaktadır. Bunu Yüce Heyete arz ediyor, hepi
nize saygılar sunuyorum. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kazan. 
Madde üzerinde başka söz isteyen?.. 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — İzninizle Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. . 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Sayın Kazan'ın da, aynı düşünce doğrultusunda, Sayın Sungurlu ile çok temelli ve köklü bir 
yanlışa düştükleri kanısındayım. 

Hâkimlik ve savcılık teminatı nedir? Anayasanın 139 uncu maddesi bunu açıkça söylüyor : 
"Hâkimler ve savcılar azlolunamaz, kendileri istemedikçe Anayasada gösterilen yaştan önce 
emekliye ayrılamaz; bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması sebebiyle de olsa, aylık, öde
nek ve diğer özlük haklarından yoksun kılınamaz." 

Şimdi, üst düzey yöneticileri, her şeyden evvel, hâkimlik statüsünde bulunuyorlar; hâkim
lik statüsünde bulunmaları nedeniyle, Anayasanın 139 uncu maddesinin belirlediği bu hâkim
lik teminatından yararlanıyorlar. Siz, herhangi bir üst yöneticiyi; müsteşarı, müsteşar yardım
cısını, genel müdürü alıp başka yere verdiğiniz zaman, yine hâkimlik statüsünde kalıyor; özlük 
haklarında hiçbir tarzda bir noksanlık söz konusu olmuyor, aynı statüyü muhafaza ediyor, ay
nı tarzda... Ama, başka bir bakanlıktaki bir müsteşar, müsteşar yardımcısı, genel müdür, gö
revinden alındığı zaman, başka bir statüye aktarılabiliyor, mesela danışman olabiliyor, uzman 
olabiliyor, başka bir kadroya verilebiliyor; fakat, siz, Adalet Bakanlığı üst düzey yöneticileri
nin hiçbirisini hâkimlik statüsü dışındaki bir yere atayamazsınız. Çünkü onlar, Anayasanın 139 
uncu maddesinde gösterilen teminattan yararlanıyorlar; bu, onlar için teminattır; bu, onlar 
için bir güvencedir; onların güvencesi böylesine bir anayasal teminata bağlanmıştır; bir başka 
teminat aramaya, böyle bir gayret içerisine düşmeye gerek yoktur değerli arkadaşlarım. Bu te
minat burada vardır. 

Şu getirdiğiniz sistemle, bir müsteşarı görevden aldığınız zaman, bütün hakları sabit kal
mak kaydıyla, bütün hakları baki kalmak kaydıyla, yine hâkimlik statüsüne gönderiliyor. "Hâ
kimlik statüsüne gönderiliyor" diye, "bir aşağı göreve gönderiliyor" şeklinde bir düşünceye, 
sanıyorum, Sayın Kazan da iltifat etmezler, böyle bir şeyi kabullenmezler. O nedenle, zaten, 
bunlar, Anayasanın 139 uncu maddesinin teminatı altındadırlar. Böylesine güçlü bir anayasal 
teminat varken, buna ek olarak, Cumhurbaşkanının imzasını aramaları, şu anayasal müesse
seye, şu anayasal güvenceye tamamen ters bir durumdur. 

"Anayasanın 104 üncü maddesi, Cumhurbaşkanının görevlerini saymış" deniliyor. 
104 üncü madde bir genel hükümdür; 159 uncu madde ise, Adalet Bakanlığı içerisindeki 

atamalarla ilgili özel bir hükümdür; özel hüküm niteliğindedir; genel hüküm uygulanmaz bu
rada, özel hüküm uygulanır. Bu iddianız, bir başka yerde tartışılır, ayrı bir mesele; ama, Ada
let Bakanlığı için böylesine bir iddia ileri sürmeniz, 104 üncü maddeye dayanmak suretiyle, 
"mutlaka Cumhurbaşkanının imzasından geçecektir" şeklindeki iddianız, şu anayasal sistem 
karşısında, dinlenmesi hiç mümkün olmayan, geçerli olmayan bir görüştür. 

"Düzeni bozuyorsunuz" deniyor. 
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Sayın Kazan'ın belirttikleri, 2451 sayılı Yasanın getirdiği düzen şu : Eğer bir kuruluşun, 
kuruluş yasasında hüküm varsa, o uygulanır; hüküm yoksa, şu genel hüküm uygulanır... Biz, 
bu iki hükmün dışına çıkmış değiliz. Anayasanın getirdiği teminat dışında teminat arama ge
reği yoktur. Şimdi, birinci sınıf hâkim yaptınız kürsüdeki hâkimi. Nihayet, bir üst düzey yöne
ticisi, yine hâkimliğe gidecektir; müşavir de olsa, hâkim statüsünde müşavirliktir; onun için 
zaten, "yüksek müşavirlik" deniyor, bir ayrıcalık olsun diye. Bu müşavirlik, 657 sayılı Kanun
daki normal müşavirlik değil, o standart müşavirliklerden değil; bu, özelliği olan bir müşavir
lik olduğu için, "yüksek müşavirlik" deniyor ve hâkimlik sıfatı var orada; atanacağı yer, hâ
kimlik. Bu güvence, Anayasayla sağlanmıştır; ek bir güvence. Burada, ilgisi olmayan bir başka 
güvence aramaya hiç gerek yok. Böyle bir güvence, Anayasanın bu sistemine, getirdiği güven
celere ve Anayasanın 159 uncu maddesinde "kesin karar alır" şeklindeki hükme tamamen ay
kırı düşer. 

Teşekkür ediyorum. (SHP ve DYP, sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Şahsı adına Sayın Coşkun Kırca, buyurun efendim. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sanıyorum ki, bu tar

tışmamız, evvelemirde, Anayasamızın temel hükümlerinden birinin bir kenara bırakılma iste-
nişinden veyahut kâfi derecede önemle üzerinde durulmayışından ileri geliyor. 

Anayasamız, kuvvetler ayrılığı prensibini getirmiştir. Burada da, Anayasanın diğer bütün 
hükümlerini bu temel prensip çerçevesinde yorumlamak gerekir. 

Şimdi, Anayasamızın 140 inci maddesinin son fıkrası, "Hâkim ve savcı olup da, adalet 
hizmetindeki idarî görevlerde çalışanlar, hâkimler ve savcılar hakkındaki hükümlere tabidir
ler. Bunlar, hâkimler ve savcılara ait esaslar dairesinde sınıflandırılır ve derecelendirilirler; hâ
kimlere ve savcılara tanınan her türlü haklardan yararlanırlar" diyor. 

Bu hükmü nasıl tefsir edeceğiz?.. Bu hükmü, her hukuk kuralı gibi, gayesine uygun ola
rak tefsir etmek ve gayesinin dışına taşan şeklî ifadelerden çıkmış gibi görünen hususlara ehem
miyet vermemek gerekir. 

Anayasanın 138 inci maddesi aynen şöyle diyor: "Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar." 
Şimdi sormak lazım, hâkim statüsünde bulunup da, idare içerisinde bir bakanın hiyerar-

şik maiyetinde bulunan bir kişi -aslen hâkim statüsünde olsa bile- 138 inci maddede yer alan 
bu temel prensibe tabi tutulabilir mi? Yani bağımsız mıdırlar bunlar; mümkün mü bunu dü
şünmek?.. Çok yerinde bir hükümle, kendi muvafakatıyla hâkimlik statüsünden çıkmış, me
muriyet statüsüne girmiş bir kişi, hâkimlik statüsündeki hangi haklardan istifade edecek? Öz
lük haklarından istifade edecek. Teminattan... Hangi teminattan? idarî memuriyetten ayırıl-
mamak teminatından değil, hâkim teminatından faydalanmaya devam edecek. 

Şimdi, eğer kuvvetler ayrılığı prensibini kabul ediyorsak, nasıl olur da, bir bakana, bir 
müsteşar, "hayır, ben muhakkak burada duracağım. Çünkü, ben, hâkimlik teminatından müs-, 
tefit oluyorum. Sen beni buradan uzaklaştırmak için teklifte bile bulunamazsın" diyebilir ve
yahut -gerekli uyarılarda bulunmak elbette hakkıdır- onun emirlerini uygulamamazlık edebi
lir?... Çünkü, hâkim bağımsızsa, bağımsız olan hâkim, herhangi bir merciden gelen talimatı 
uygulamaz, uygulayamaz; bağımsızlığın anlamı budur. Adalet Bakanlığı Müsteşarı bu durum
da mıdır? Elbette ki, fikrini söyledikten sonra, Bakanın emirlerini ifayla mükelleftir ve hiye-
rarşik münasebet bunu gerektirir. Bir bakanla bir memur arasında hiyerarşik münasebet var
dır; ama bir bakanla bir hâkim arasında hiyerarşik münasebet yoktur; hâkimin bağımsızlığı 
vardır. Bunu unutuyoruz galiba... 
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Şu halde, eğer bir hâkim, kendi rızasıyla, idarenin hiyerarşik münasebet düzenine girmeyi 
kendisi kabullenmişse, o zaman, ona, hâlâ, "hâkim gibi bağımsızsınız ve ilanihaye, siz isteme
dikçe bu görevinizden alınamazsınız" demek, evvelemirde Anayasanın kuvvetler ayrılığı pren
sibine aykırıdır. (DYP ve SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Bunu müdafaaya gerek 
yok. Müdafaa edilmesi gereken.şey, bu kişinin, özlük haklarında, o görevdeyken hâkimmiş gi
bi muamele görüp görmeyeceğidir... Görecektir. 

Peki, bunlar yerinden nasıl ayrılsın? Benim kanaatimce, kabul edilmesi gereken sistem şu 
olmalıydı: Nasıl ki, o idarî göreve gelirken kendi muvafakati aranıyor, eğer bakan onu oradan 
uzaklaştırmak istiyorsa, bakana da bu hakkı tanımak lazımdır. Nasıl? Yüksek Hâkimler Ku
ruluna müracaat eder, "kendisini, hâkimlik statüsü içinde -zaten idarî görevdeyken kıdemleri 
ve sair hakları işlemektedir- münasip bir yere tayin edin" der; bu da, bakanın hakkıdır. 

Bakan, hiyerarşik düzen içerisinde memurlarına hâkim olamazsa, bu memlekette bakan
lıkları, hükümeti kim idare edecektir? Hâkimler, kendileri memur olarak mı idare edecektir? 
Bu, hâkimler hükümetinin en kötü şeklidir. Bunu düşünmek, mümkün bile değildir. 

Şu halde, kabul ediyorum, 140 inci maddenin son fıkrasında zaafı telif vardır, iyi yazılmış 
bir madde değildir; ama, bu Anayasanın içinde kötü yazılmış çok madde vardır. Zaafı telife 
yalnız Anayasa maddelerinde de rastlanmaz. Bu maddeyi, gayesine göre görmek zorundası
nız. Maddeyi gayesine göre gördüğünüz zaman, çıkaracağınız netice, asla, kuvvetler ayrılığı 
prensibiyle taban tabana zıt düşen bir çözüm şekli olamaz. 

Şimdi, gelelim kararnameler meselesine. Kararname ne demektir? Bu, Anayasada tarif 
edilmemiştir. Türk hukukunun birtakım genel kavramları vardır, oraya müracaat etmek gere
kir. Kararname demek, Cumhurbaşkanının tasarrufu demektir. Şimdi, bu Anayasa, Cumhur
başkanına, kararnameleri imzalama görevini veriyor. Yani, kararname tarifi, Anayasanın içine 
konmuş. Kararname denilen işlem, Cumhurbaşkanı tarafından imzalanan bir işlem demektir. 
Peki, hangi işlemler kararname olur? Anayasa bunu tespit etmemiş ki... Hangi işlemlerin ka
rarname olduğunu ya da olmadığını, kanun tespit eder. Eğer kanun, şu işlem kararname konu
sudur derse -ki, aynı zamanda, ikili mi, üçlü mü, dörtlü mü kararname olacaktır yahut Bakan
lar Kurulu kararnamesi mi olacaktır, bunları da kanun belirtmek durumundadır- o zaman ka
rarname olur. Kanunun, hayır,, kararname yoktur, ama başka bir tarzda işlem vardır dediği 
hallerde; hayır, ille de Cumhurbaşkanı bu konuda yetkilidir, demeye imkân yoktur. Çünkü, 
hangi işlemlerin kararname olması gerektiğini, bu Anayasaya söylemiyor, kanuna bırakıyor. 

Şimdi, ortada yalnız bir tek nokta vardır; o da şudur : Bakanlıklarda, belirli hiyerarşik 
derecelerde görevli bulunan bakanların atanma usullerinin birbirine benzemesi gerektiği fikri 
ortaya atılabilir. Olsa olsa, bu fikir ortaya atılabilir. Yoksa, ortaya atılacak olan şey, bu mu
hakkak kararname olmalıdır diye bir iddia değildir. Çünkü, neyin kararname olması gerektiği
ni bu Anayasa tespit etmemiştir. 

Benim maruzatım bundan ibarettir. Eğer sizi rahatsız ederek bu kadar uzun zaman ko-
nuşmuşsam, belki bir noktaya açıklık getirmişsem, teşekkür ederim. (DYP ve SHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırca. 
Madde üzerinde başka söz isteyen arkadışımız?.. Yok. 
Madde üzerinde önergeler vardır1; geliş sırasına göre okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 49 sıra sayılı 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2992 sayılı Adalet 
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulü Hakkında Kanun, 2461 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu ile 190 ve 
270 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 
2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine 
7 nci alt bent ekleyen, bendin son cümlesi ile maddenin ikinci fıkrasını değiştiren 3 üncü mad
desinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Orhan Ergüder 
İstanbul 

Hüseyin Aksoy 
Eskişehir , 

Murat Başesgioğlu 
Kastamonu 

Metin Emiroğlu 
Ağrı Malatya 

Gerekçe : 

Anayasanın 140 inci maddesinin son fıkrası hâkim ve savcı olupta adalet hizmetindeki 
idarî görevlerde çalışanları da yargı bağımsızlığı ve hâkim teminatı esasları dairesinde güvence 
altına almıştır. Bu nedenle Bakanlık merkez teşkilatındaki birinci sınıf hâkimlerin de atanma
larında, diğer hâkim ve savcılara uygulanan Anayasal usul ve esasların uygulanması gerekir. 
Maddenin açıkça Anayasaya aykırılığının giderilebilmesi için, bu önerge verilmiştir. 

öte yandan, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının 16.1.1992 tarih ve 116/358 sayılı 
Tasarıya ilişkin görüşleri ihtiva eden yazısında, 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esas
ları Hakkında Kanunun 27 nci maddesinde Bakanlık Yüksek Müşavirliğinden söz edilmemek
te olduğu, hiçbir bakanlıkta da böyle bir unvanın bulunmadığı belirtilmiştir. Ayrıca, madde, 
kanunlarda bulunması gereken objektiflik ilkesine aykırı olup, Adalet Bakanlığındaki üst dü
zey yöneticilerini, hâkimlik mesleği teminatını hiçe sayarak başka görevlere atamayı amaçla
maktadır. • • - . . , 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 49 sıra sayılı, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2992 sayılı 
Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiş
tirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 2461 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu 
ile 190 ve 270 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısının, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 37 nci maddesinin birinci fıkrasının 
(b) bendine, 7 nci alt bent ekleyen, bendin son cümlesi ile maddenin ikinci fıkrasını değiştiren 
3 üncü maddenin Anayasaya aykırılık gerekçesiyle Komisyona iadesini arz ve teklif ederiz. 
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Orhan Ergüder Mehmet Keçeciler 
İstanbul Konya 

Hüseyin Aksöy Cemal özbilen 
Eskişehir Kırklareli 

Murat Başesgioğlu H. Fecri Alpaslan 
Kastamonu Ağrı 

Metin Emiroğlu 
Malatya 

Gerekçe: Getirilen Hükümet tasarısıyla, bakanlıktaki atamalar, Anayasanın amir hükmü 
olan, 104 üncü madde kapsamından çıkarılarak yeni bir durum yaratılmaktadır. Türk hukuk 
sistemine, devlet yapısına, idarî usul ve teamüllere aykırı bir düzenleme getirilmektedir. Tasarı
nın, Adalet Komisyonunda görüşülmesi esnasında serdedilen görüşlere rağmen, konu Anaya
sa Komisyonunun incelemesinden kaçırılmıştır. Tasarının ilgili komisyonlarda tezekküründe 
fayda vardır. , 

BAŞKAN•— Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 49 sıra sayılı, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2992 sayılı 
Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiş
tirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu 
ile 190 ve 270 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısının, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunun 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) 
bendine 7 nci alt bent ekleyen, bendin son cümlesi ile maddenin ikinci fıkrasını değiştiren 3 
üncü maddesinin 7 nci alt bendinin tasarı metninden çıkarılması ve 37 nci maddenin (b) bendi
nin son cümlesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Orhan Ergüder Murat Başesgioğlu 
İstanbul Kastamonu 

Mehmet Keçeciler Cemal özbilen 
Konya Kırklareli 

Metin Emiroğlu H. Fecri Alpaslan 
Malatya Ağrı 

"Müşterek kararla atama yapılır" 
Gerekçe: Anayasa Mahkememizin müstakar görüşleri, Anayasamızın 140 inci maddesi

nin son bendi ve Anayasamızın 104 üncü maddesi ezcümle, Anayasanın, Cumhurbaşkanının 
görev ve yetkilerini düzenleyen bölümü ile "Yargı" başlığı altında düzenlenen bölümlere uy
gunluk sağlanması maksadıyla bu önerge verilmiştir. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : , 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 49 sıra sayılı, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2992 sayılı 
Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiş
tirilerek Kabulü Hakkında' Kanun, 2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu 
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ile 190 ve 270 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısının 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 37 nci maddesinin birinci fıkrasının 
(b) bendine 7 nci alt bent ekleyen, bendin son cümlesi ile maddenin ikinci fıkrasını değiştiren 
ve 3 üncü maddesinin (b) bendinin son cümlesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Murat Başesgioğlu Nevşat özer 
Kastamonu Muğla 

Cemal özbilen Rauf Ertekin 
Kırklareli Kütahya 

H. Fecri Alpaslan İsmail Sancak 
Ağrı İstanbul 

"Müşterek kararla atama yapılır" 
Gerekçe : Anayasa Mahkememizin 125/112 sayılı Kararı, "hâkimlik teminatı, hâkimleri 

korumak için değil, yargı organını bağımsızlığa kavuşturmak yoluyla, adaletin gerçekleşmesi
ni sağlamak için kabul edilmiştir. Bir taraftan idare, diğer taraftan Yüksek Hâkimler Kurulu 
kararlarıyla mesleğini kaybedeceği endişesine kapılacak olan bir hâkim, görevini adalet icap
larına uygun şekilde yapmakta güçlüğe düşebilir, bağımsızlığını kaybedebilir. Sadece bir hâki
min bu duruma düşebilmesi ihtimali dahi, mahkemelerin bağımsızlığı esasının zedelenmesi için 
yeterlidir" demektedir. Hâkim ve savcılarımızın atama ve yer değiştirmelerinde Anayasa hü
kümlerine uyulmasını teminen bu önerge verilmiştir. 

BAŞKAN — Son önergeyi okutuyorum : 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 49 sıra sayılı Yasa Tasarısının 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının so
nuna "ve bu kararlar Resmî Gazetede yayımlanır" ibaresinin eklenmesini arz ederiz. 

Salman Kaya 
Ankara 

Mehmet Kerimoğlu 
Ankara 

Şahin Ulusoy 
Tokat 

BAŞKAN — Şimdi, önergeleri aykırılık durumlarına göre tekrar okutup muameleye ko
yuyoruz : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 49 sıra sayılı Kanun tasarısının, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Ka

nununun 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine 7 nci alt bent ekleyen, bendin son 
cümlesi ile maddenin ikinci fıkrasını değiştiren 3 üncü maddesinin tasarı metninden çıkarılma
sını arz ve teklif ederiz. 

Orhan Ergüder (İstanbul) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 
Katılmıyoruz $ayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Ergüder, söz istemiyorsunuz. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 49 sıra sayılı Kanun Tasarısının, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Ka
nununun 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine 7 nci alt bent ekleyen, bendin son 
cümlesi ile maddenin ikinci fıkrasını değiştiren 3 üncü maddenin Anayasaya aykırılık gerekçe
siyle Komisyona iadesini arz ve teklif ederiz. 

Orhan Ergüder (İstanbul) 
> ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 

Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Katılmıyor. 
Hükümet?. 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Ankara) Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 49 sıra sayılı Kanurt Tasarının, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanu
nunun 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine 7 nci alt bent ekleyen, bendin son cüm
lesi ile maddenin ikinci fıkrasını değiştireni üncü maddesinin 7 nci alt bendinin tasarı metnin
din çıkarılması ve 37 nci maddenin (b) bendinin son cümlesinin aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Murat Başesgioğlu (Kastamonu) 
ve arkadaşları 

"Müşterek kararla atama yapılır" 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 

Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok, 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 49 sıra sayılı Kanun Tasarısının, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Ka
nununun 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine 7 nci alt bent ekleyen, bendin son 
cümlesi ile maddenin ikinci fıkrasını değiştiren 3 üncü maddesinin (b) bendinin son cümlesi
nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Murat Başesgioğlu (Kastamonu) 
ve arkadaşları 

"Müşterek kararla atama yapılır" 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 

Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : , 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 49 sıra sayılı Yasa Tasarısının 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının so

nuna "ve bu kararlar Resmî Gazetede yayımlanır" ibaresinin eklenmesini arz ederiz. 
Fahri Gündüz (Uşak) 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKlLİ, İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 

Benimsemekle beraber, çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI M. SEYFt OKTAY (Ankara) — Efendim, daha önceki Komisyon ra

porunda olması gerekliydi; sanıyorum bir baskı hatası olsa gerek; onun için katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet önergeye katılıyor; Komisyon, kâfi sayıda üyesi olmadığı için katı

lamıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler., önerge kabul edilmiştir. 
Maddeyi, kabul edilen bu önerge istikametindeki değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler., etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — 2802 Sayılı Kanunun 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 38. — "Bakanlık merkez kuruluşundaki hizmetlerde çalışan birinci sınıf hâkim 

ve savcılar ile diğer sınıflara mensup hâkim ve savcılar ile Adalet Bakanının teklifi üzerine, 
Bakanlık hizmetlerinde kazanmış oldukları haklar korunmak suretiyle; idarî yargıdan gelmiş 
olanlar idarî yargıda, adlî yargıdan gelmiş olanlar adlî yargıda durumlarına göre Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulunca uygun görülecek hâkimlik ve savcılık görevlerine teklif tarihinden 
itibaren en geç bir ay içinde atanırlar." 

BAŞKAN — Söz isteyen?.. 
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' Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Sungurlu; buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Baş

kan, muhterem milletvekilleri; bu maddeyle, Adalet Bakanlığındaki bütün hâkimler -müsteşar, 
genel müdür ve bütün hâkimler- Bakanın teklifi üzerine, Kurul tarafından bir ay içerisinde hâ
kimlik görevirıe atanmaktadırlar. Getirilen hüküm bu. 

Bu, bundan önceki hükümlere paralel; yani, Adalet Bakanlığındaki atamalar da nasıl ki, 
Başbakanın imzasıyla yapılıyordu, bu da ona paralel, ama biraz daha fazla ileriye gitmiş: Müs
teşarı görevden almak icap edince -veya Bakanlıktaki diğer üst düzey görevlileri- Başbakanın 
imzasıyla alıyorsunuz; ama eğer bu görevden alma işinde Başbakanı devre dışı bırakmak isti
yorsanız, o takdirde, Yüksek Hâkim ve Savcılar Kuruluna müracaat ediyorsunuz ve Yüksek 
Savcılar ve Hâkimler Kurulu, gerek müsteşarı gerekse diğer hâkimleri, bir ay içerisinde, hâ
kimlik mesleğindeki kıdem ve terfilerine göre bir yere atıyor. 

Bakınız, bu hâkimlerin hepsi, aşağı yukarı, bu getirdiğimiz son kanunla -1 inci veya 2 nci 
maddeyle- zaten hepsi birinci sınıf hâkim olmuş; yani, hepsi aşağı yukarı, tetkik hâkimlerinin 
bir kısmı hariç, birinci sınıf hâkim olmuş.-Yani, manası, Türkiye'nin aşağı yukarı her yerinde 
veya birçok yerinde göreve atanabilirler demektir. 

Şimdi, şu iki hususu arz etmek istiyorum : Anayasanın 140 ınçı maddesiyle alakalı husus 
ve Anayasanın 104 üncü maddesiyle alakalı husus. 

Sayın Coşkun Kırca, fevkalade zeki, suplcsli bir milletvekilimizdir; değişik bir görüş açı
sından olaya bakmıştır. 

"İcraya gelenler, hâkimlik sınıfından ayrılmışlardır" diyor. Şimdi, Anayasamız öyle de
miyor; mesele orada. Eğer, Anayasamız öyle diyorsa, o zaman, buraya hâkimleri tayin etme 
mecburiyeti yok ve bence de yok. Mesela, Anayasa Adalet Bakanlığındaki bu görevlerden han
gilerine hâkimlerin tayin edileceğini de tadat etmemiş. Mesela, bir kanunla o tadat getirilebilir, 
"bunlar, hâkim sınıfının dışındaki insanlar" da denebilir; ama, "hâkimler gelirlerse, rızaları 
alınır" diyor. 

Giderlerken ne olur?.. Ben, 140 inci maddeyle ilgili beyanlarımda hep şu lafı konuştum 
: "İlgilendirilmişler" dedim; çünkü, benim mantığıma da terstir. İdarede çalışan insanların 
giderken bir yığın teminata bağlanmaları, benim mantığıma da ters. 

140 inci maddenin yazılış tarzı yanlış olabilir. Ben, onun için, o noktada konuşurken, hep, 
"ilgilendirilmişler" dedim. "Kini, onu yapan irade, o kastı gütmüş; ama, elbette ki, hukuk man
tığına ters. Ama, Sayın Coşkun Kırca da, o maddenin yanlış olduğunu söylüyor; yanlış kaleme 
alındığını söyleyebiliyor. Fakat, bakın, 140 inci maddeyle ilgili önergelerde imzam, bütün buna 
rağmen, yok. Çünkü, idarenin takdirinin böylesine kısıtlanması, benim mantığıma da ters; ama, 
gelelim 104 üncü maddeye... 

104 üncü maddede, Sayın Coşkun Kırca, fevkalade güzel meseleyi izah etti, ortaya koydu, 
"kararnameler, Anayasada açıklanmadı" dedi. Türk hukukuna göre de, kararname, Cumhur
başkanı kararnamesidir. Halbuki, bu hususta bir kanun var, biliyorsunuz. Bu kanun ile, karar
nameler, "Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun" diyor; 2451 sayılı 
Kanun. Bu kanunda, bir bakanlığın müşaviri, bir ildeki şube müdürü dahi, Cumhurbaşkanı
nın imzasıyla atanıyor. Şimdi, müsteşarlar zaten Cumhurbaşkanının imzasıyla atanıyor. 

Burada asil üzerinde durulması lazım gelen husus, Anayasayı tanzim eden irade, karama-: 
meyle neyi kastetmiş, hangisini kastetmiş? 
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Bakın, Anayasayı tanzim eden irade, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun tanzim et
tiği kararnameyi dahi, bunun kapsamının içerisine almış. Neden mi, almış; çünkü, derhal o 
kanunu değiştirmiş; aynı irade, o kanunu, ona paralel değiştirmiş, birbiriyle uyumlu hale ge
tirmiş. Yüksek Hâkimler ve Savcılar Kurulu, eskiden, Yüksek Hâkimler Kurulu ve Savcılar 
Kurulu diye iki kuruldu. Yüksek Hâkimler Kurulunun kararnameleri, eski Anayasada hüküm 
olmadığı için, Cumhurbaşkanının imzasına gitmiyordu; ama, Anayasada bu hüküm, kararna
me hükmü gelir gelmez, ikisini de yapan -Meclis diyelim, irade diyelim- onu da paralel hale 
getirmiş. 

Kaldı ki, şu anda Türkiye Cumhuriyetinde kararnamelerin ne olduğu, kanunla bellidir. 
Müsteşarlar, valiler, genel müdürler ve söylediğim gibi, herhangi bir ildeki şube müdürleri... 
Kanun da burada. 

Sayın Coşkun Kırca, bu hususa açıklık getirmiştir ve zaten bu kanunun asıl mühim nok
tası da, 104 üncü maddenin, Anayasanın 104 üncü maddesinin, alenen, açıkça, şüphe ve seke 
ihtimal vermeyecek kadar ihlal edildiğidir. Coşkun Kırca Bey, "Anayasamızda kararnameler 
sayılmamıştır. Türk hukuk sisteminde, Cumhurbaşkanının ferdî olarak imzaladığı kararname
ler ancak, söz konusudur, başka kararname yoktur" demek suretiyle, bir zühule düşmüştür; 
ama, bu zühul, kendi ifadeleriyle de, biraz önce alkışladığınız beyanlarıyla da, hükmün, Ana
yasaya açıkça aykırı olduğunu meydana koymuştur. 

Şimdi, bakınız muhterem milletvekilleri, bu kanun ile, müsteşarlar dahili Cumhurbaşka
nının ve Başbakanın imzasına götürülmeden, Yüksek Hâkimler Kuruluna bakan yazıyor, "alın 
bunları görevden" diyor. 

Şimdi, herkes, atandığı usulle görevden alınır. Cumhurbaşkanının -Başbakan diyorsunuz-
Başbakanın imzasıyla alınır; o, alınma işlemidir. Hâkim sınıfına geçmiştir; bu işlem bitecektir; 
ondan sonra, Kurul, bunun atamasını yapar. 

Şimdi, müsteşarken, genel müdürken, hâkim sınıfında değil ise, Kurul, bunu nasıl tayin 
ediyor, hangi hakla tayin ediyor? Hâlam sınıfında ise, Kurul tayin eder; ama, diyorsunuz ki, 
"bu, hâkim sınıfında değil." 

Dün de söyledim; bu, hâkim sınıfındaysa, hâkimlik teminatından istifadesi gerekir; ama, 
şu anda idarî bir görevdedir. O takdirde de, bunun, idarî yargıdan istifade etmesi lazım. Düşü
nün ki, Adalet Bakanlığındaki bütün bu hâkimler, ne idarî yargı imkânından istifade edebili
yorlar ne de hâkimlik teminatından istifade edebiliyorlar. Böyle bir hukuk yok arkadaşlar ve 
Sayın Kazan, fevkalade doğru söylemiştir, "tepetakla edilmektedir sistemimiz." 

Bizim sistemimizde, eğer yargı bağımsızlığını getirmek istiyorsak, bakın, Anayasamızda 
kuvvetler ayrılığı vardır; ama, Cumhurbaşkanının bir noktada yargıyla ilgili görevleri vardır, 
Cumhurbaşkanının yasamayla ilgili görevleri vardır -Anayasa saymış- Cumhurbaşkanının ic
rayla ilgili görevleri vardır. Bu itibarla, "Anayasada sayılan bu işleri biz kabul etmiyoruz" de
mek hakkına sahip değiliz, bir. 

tki: Hiç kimse, millî iradenin dışında değildir. Yargı da millet adına görev yapar ve mille
tin organı ise, o zaman, gelin, bu Anayasayı değiştirelim; millet, bu yargıda temsil edilsin; yük
sek mahkeme üyelerini, kurul üyelerini bu Meclis seçsin veya milleti temsil eden bir başka yer 
seçsin. Bu Meclis, kendisindeki iradeyi başkalarına devretmeye neden bu kadar heveslidir, bile
mem. Ben, bu beyanlarımı şimdi söylemiyorum. Açınız zabıtları, Adalet Bakanı iken de söyle
dim aynı beyanları. Yüce Meclisin, milletin iradesini temsil edecek formülleri geliştirmesi lazımdır. 
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Biz şimdi, tarafsız olması mümkün olan, yani siyasî otorite içerisinde tarafsız olması en 
çok mümkün olan Cumhurbaşkanını, yani millî iradenin biraz da olsa temsilcisini, dışarı atı
yoruz. Peki, kim seçecek? Hani, millet bunun neresinde?., Hani millî irade?.. Getirdiğimiz ka
nun, bürokrasiyi biraz daha güçlendiren, milletten biraz daha koparan, Türk Anayasa hukuku 
sisteminin dışında ve dünyanın hiçbir yerinde olmayan, millî egemenliğin tamamen dışında bir 
sistemdir... • 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — O zat, olumsuz, yorumsuz, sorumsuzdur. 
BAŞKAN— Sayın Balyah, lütfen... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Sayın milletvekilleri, bu sistemi, milletin 

iradesine uygun olarak yapmamız gerekir. 
Şu kanun, evet oyuyla veya bu kanun, Yüce Meclisten, kıymetli oylarınızla çıkıp kanun

laştığı takdirde, ben, millî iradeyi devreden bu hükmü içime sindiremeyeceğim; sizin de sindi
remeyeceğinizi zannediyorum. Hiçbir kuvvet, bu Meclisi ve millî iradeyi inkâr etmek için bizi 
zorlayamaz. ; 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sungurlu. 
Madde üzerinde başka söz isteyen sayın üye?.. Yok.. 
Madde üzerinde önergeler vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 49 sıra sayılı, 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2992 Sayılı 
Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiş
tirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 2461 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu 
ile 190 ve 270 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısının, 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 38 inci maddesini değiştiren tasarı
nın 4 üncü maddesinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

İsmail Sancak Mehmet Keçeciler 
İstanbul Konya 

Rauf Ertekin Murat Başesgioğlu 
Kütahya Kastamonu 

Cemal özbilen H. Fecri Alpaslan 
Kırklareli ' ' Ağrı 

Metin Emiroğlu 
- Malatya - . 

Gerekçe : 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının "Hâkimlik ve savcılık mesleği" başlığını taşıyan 140 
inci maddesinin son fıkrasında, 

' 'Hâkim ve savcı olup da adalet hizmetindeki idarî görevlerde çalışanlar, hâkimler ve sav
cılar hakkındaki hükümlere tabidirler. Bunlar, hâkimler ve savcılara ait esaslar dairesinde sı
nıflandırılır ve derecelendirilirler, hâkimlere ve savcılara tanınan her türlü haklardan 
yararlanırlar" hükmü yer almakta; Hâkimler ve Savcılar Kanununun "Eşitlik" başlığını taşı
yan 34 üncü maddesinde de aynı kural daha açık bir biçimde tekrarlanmaktadır. 
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Bu hükümlere göre, Adalet Bakanlığı merkez kuruluşunda görevli hâkim ve savcıların, 
gerek Anayasada ve gerekse diğer yasalarda hâkim ve savcılara tanınan bütün haklardan, yargı 
bağımsızlığı ve hâkim teminatı ilkeleri çerçevesinde yararlandırılmaları kaçınılmaz bir zorun
luluktur. 

Bu cümleden olarak, idarî görevde çalışan hâkim ve savcıların adlî veya idarî yargıdaki 
hâkimlik veya savcılık görevine atanmalarında da, diğer hâkim ve savcıların atanmalarındaki 
anayasal usul ve esasların uygulanması gerekir. 

ı Hal böyle olunca, idarî görevde bulunan hâkim veya savcının adlî veya idarî yargı hâkim 
ya da savcılığa atanmasının karara bağlanması konusundaki yetki ve takdiri, Anayasanın 159 
uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükmü esas olmak üze're, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuru
lu Kanununun 19 uncu, Hâkimler ve Savcılar Kanununun 35 inci maddeleri hükümleri uyarın
ca münhasıran Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna ait olması gerekir. 

Şu kadar ki, Millî Güvenlik Konseyi döneminde çıkarılan ve Anayasanın geçici 15 inci mad
desinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca Anayasaya aykırılığı iddiasıyla iptalinin dava konusu edil
mesi mümkün bulunamayan, 24 Şubat 1983 gün ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu
nun 38 inci maddesinde halen yer alan ve Bakanlık merkezinde çalışan hâkim ve savcıların, 
Bakanın talebi üzerine adlî ve idarî yargıda bir göreve atanmalarını zorunlu kılan hüküm, Hâ
kimler ve Savcılar Kurulunun takdir ve yetkisini ortadan kaldırdığından, Anayasanın 159 uncu 
maddesine açıkça aykırılık teşkil etmekteyken; 

Bu tasanda söz konusu 38 inci maddede yapılması istenilen değişiklikle, Bakanlık üst dü
zey yönetiminde çalışan hâkim ve savcılar da Bakanın talebi üzerine zorunlu atamaya tabi tu
tulabileceklerin kapsamına alınmakta ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna, atanma ka
rarını bir ay içerisinde verme yükümlülüğü getirilmekte ve böylece Anayasaya aykırı yeni bir 
yasal düzenlemeye girilmesi gündeme gelmektedir. 

Ayrıca, Anayasanın 159 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında, Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulu kararlarına karşı yargı mercilerine başvurulamayacağı kuralı getirilmiştir. 

Bu hükmün gerekçesi, üyelerinin büyük çoğunluğu teminatı yüksek mahkeme hâkimle
rinden oluşan kurulun, önüne gelen işleri bir yüksek mahkeme heyeti gibi Anayasa ve diğer 
mevzuata uygunluğunu serbestçe değerlendirdikten sonra takdir hakkını da kullanıp müspet 
veya menfi bir karara varma özgürlüğüne sahip olması nedeniyle bunların kararlarının ayrıca 
yargı denetimine tabi tutulmasına gerek duyulmamasından ibarettir. 

Hâkimler ve Savcılar Kanununun 38 inci maddesinin tasarıda öngörülen hükmünde ise, 
idarî görevde çalışan hâkimlerin adlî ve idarî yargı hâkimliğine atanmalarında Bakan tarafın
dan getirilen talebin kabul edilip edilmemesi bakımından kurula bir değerlendirme ve takdir 
hakkı tanınmamaktadır. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 49 sıra sayılı Kanun Tasarısının, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Ka
nununun 38 inci maddesini değiştiren tasarının 4 üncü maddesinin Komisyona iadesini arz ve 
teklif ederiz. 
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îsmail Sancak Mehmet Keçeciler 
İstanbul Konya 

Rauf Ertekin Murat Başesgioğlu 
Kütahya Kastamonu 

Cemal özbilen H. Fecri Alpaslan 
Kırklareli Ağrı 

Metin Emiroğlu 
. Malatya 

Gerekçe : 

Anayasanın 140 inci maddesinin son fıkrası, hâkim ve savcı olup da adalet hizmetindeki 
idarî görevlerde çalışanların, hâkimler ve savcılar hakkındaki hükümlere tabi olacağına amir
dir. Bu fıkrada konulan, hâkim teminatıdır. Tasarının 4 üncü maddesiyle, Bakanlık merkez 
teşkilatında görevli birinci sınıf hâkim ve savcılar da madde kapsamına alınmıştır. Anayasanın 
140 mcı maddesinin son fıkrasının amir hükmü karşısında Bakanlık merkez kuruluşunda gö
revli birinci sınıf hâkim ve savcıların bu maddeyle tekrar hâkimlik ve savcılık görevlerine atan
malarının düzenlenmesi açıkça Anayasaya aykırıdır. 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan tasarının genel gerekçesinde; "unvanı ne olursa olsun, idarî 
bir görevde çalışan, yargılama yapmayan ve yargı kararı vermekle donatılmamış görevlilerin, 
mutlak hâkim teminatından yararlandırılmaları, çağdaş Anayasa hukuku ile ve kurallarıyla 
bağdaşmaz. Ayrıca, böyle bir durum, makul, doğru ve gerçekçi de sayılmaz" denilmekte ise 
de; unutmamak gerekir ki, Anayasamızın 159 uncu maddesine göre "adlî ve idarî yargı hâkim 
ve savcılarını mesleğe kabul etme, atama ve nakletme, geçici yetki verme, yükseltme ve birinci 
sınıfa ayırma, kadro dağıtma, meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hakkında karar verme, 
disiplin cezası verme, görevden uzaklaştırma işlemlerini yapma" ve Yargıtay, Danıştay üyeleri
ni seçme görevi, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna verilmiştir. Adalet Bakanlığı Müsteşa
rı bu kurulun tabiî üyesidir ve yokluğunda, aynı yetkiler, yine birinci sınıf hâkimler olan müs
teşar muavinlerince kullanılmaktadır. 

25 Temmuz 1989 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan, Anayasa Mahkememizin 22.12.1989 
tarihli kararında "Yönetimin objektif kurallara dayanmayan göreceli takdiriyle başarılı - ba
şarısız sayılan yıllık çalışma süresi böylece uzatılan, görevden istenildiği zaman çıkarılan, çalı
şanlara şimdiye kadar tanınmış birçok haktan yoksun bırakılan, etkin bir yargı denetimi dışın
da tutulan yönetime tam anlamıyla bağımlı kılınan personelin görevde kalmak ve ücretini ar
tırmak için her şeyi göze alması, her baskıya katlanması, hukuk, Anayasa ve yasa dışı durum
lar ve tutumlar içinde bulunması, bu nedenlerle, kimi sakıncalı oluşumların devlet yapısını sar
sacak boyutlara varması kaçınılmazdır" denilmektedir. 

Yukarıda açıkladığımız görevleri yapan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Anayasa
mızın 139 uncu maddesinde yer alan, "hâkimlik ve savcılık teminatı"nı sağlamakla görevli, 
en önemli kuruluştur. Bu kurulda oy hakkına sahip olanların birbirlerine karşı bağımlı olma
ları halinde "hâkimlik ve savcılık teminatı mutlak şekilde zedelenir. 

Yine, Anayasamızın 159 uncu maddesi gereğince, "Mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkim
lik teminatı esaslarına göre kurulan ve görev yapan ve verdiği kararlara karşı yargı mercile-
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rine başvurulamayan" Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun, bağımsız görev yapabilmesi 
kaçınılmaz bir zorunluluktur. "Bağımsız görev yapma" demek, hiçbir yerden emir ve talimat 
almama, yasa hükmüyle de olsa belli doğrultuda oy kullanmaya zorlanamama demektir. 

Tasarının 3 üncü maddesiyle, Adalet Bakanının teklifi üzerine, bir hâkim veya savcının, 
"Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca, teklif tarihinden itibaren en geç bir ay içinde 
atanması" yolundaki hüküm, kurulu zorunlu atamaya icbar, başka bir deyişle kurulun atama
lar konusundaki takdir yetkisini bazı hâkimler ve savcılar hakkında tamamen kaldırarak, âde
ta kurula emir ve talimat verme mahiyetinde olduğundan, Anayasamızın 159 uncu maddesine 
de aykırıdır. 

BAŞKAN — önergeleri tekrar okutup aykırılık durumlarına göre muameleye koyacağım! 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 49 sıra sayılı kanun tasarısının, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Ka
nununun 38 inci maddesini değiştiren tasarının 4 üncü maddesinin tasarı metninden çıkarıl
masını arz ve teklif ederiz. 

tsmail Sancak (İstanbul) 
. ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 

Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Ankara).— Katılmıyoruz efendim. 
önerge üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 49 sıra sayılı kanun tasarısının, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Ka
nununun 38 inci maddesini değiştiren tasarının 4 üncü maddesinin Komisyona iadesini arz ve 
teklif ederiz. 

Murat Başesgioğlu (Kastamonu) 
ve arkadaşları 

. i • 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 

Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. • 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Başesgioğlu söz istemiyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.;. Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum : ' 
MADDE 5. — 2802 sayılı Kanunun 103 üncü maddesine aşağıdaki (c) fıkrası eklenmiştir. 
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"c) Birinci sınıf hâkimler, Yargıtay ve Danıştay üyelerinin istifade ettikleri her türlü ma
lî hak ve ödemelerden aynen yararlanırlar.'' 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 
Sayın Başkan, bir açıklık getirmek istiyorum. Buradaki metnin yazılış şekli, kanun tekniğine 
uygun değil. Biz bir fıkra ekliyoruz; ama, o, (c) fıkrası olarak geçmiş. "2802 sayılı Kanunun 
103 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir" şeklinde olması gerekiyor. O bakımdan, fık
ranın, başlangıcındaki (c) harfini de kaldırıyoruz. 

BAŞKAN—Teşekkür ederim. 
Grupları adına söz isteyen?.. Yok. 
Şahsı adına, Sayın Esat Bütün; buyurun. 

ESAT BÜTÜN (Kahramanmarş) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tasarının 5 inci 
maddesiyle, birinci sınıf hâkimlere maddî bakımdan büyük haklar getirilmektedir. Daha önce 
yapılan değişikliklerle, birinci sınıfa ayrılmış hâkimlerin, birinci sınıf hâkim olabilmeleri için 
bu sınıfta doldurmaları gereken süre 6 yıla kadar indirilmiş ve böylece, 6 yıllık olan ve birinci 
sınıf olan hâkimlere maddî bakımdan büyük imkânlar tanınmıştır. 

Görüşmekte olduğumuz kanun tasarısı, Adalet Bakanlığını ve ülkemizde adaleti dağıtmakla 
görevli hâkimlerimizi ilgilendirmektedir. Bu maddeyle, bazı hâkimlerimize -ki, bunların sayısı 
azınlıktadır, bin kadardır- imkânlar tanırken, bunun dışında kalan altı bine yakın hâkim ve 
savcımıza hiçbir şey vermiyoruz. 

Bana göre, adaleti dağıtmakla görevli insanlara birtakım haklar verirken, bir haksızlık ya
pıyoruz; mesleğe yeni katılan ve meslekte belli bir süre hizmet etmiş insanlara hiçbir şey vermi
yoruz. Bugün ülkemizde çok sayıda hâkim ve savcı açığı vardır. Neden? Bu meslek cazip hale 
getirilmemiştir. Avukatlık, bu mesleğe nazaran daha caziptir. 

Hâkimlik teminatından burada çok söz edildi. Hâkim ve savcılarımızı, maddî bakımdan 
da bir teminata kavuşturmamız lazım. Bu nedenle, önerge de verdim, diğer hâkimlerin de bu 
haklardan en azından yüzde 50 oranında yararlandırılacakları şekilde bir fıkranın eklenmesini 
teklif ediyorum. 

Yüce Kurula saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bütün. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
Önergeler var; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 49 sıra sayılı, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2992 sayılı 
Adalet Bakanlığınm Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiş
tirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 2461 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu 
ile 190 ve 270 sayılı ICanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısının 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 103 üncü maddesini değiştiren tasarı
nın 5 inci maddesinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

İsmail Sancak Murat Başesgioğlu 
İstanbul Kastamonu 
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H. Fecri Alpaslan Mehmet Keçeciler 
Ağrı Konya 

Metin Emiroğlu Cemal özbilen 
Malatya Kırklareli 

Rauf Ertekin 
Kütahya 

Gerekçe : içtüzüğün 36 ncı maddesi, "Komisyonlar, kendilerine havale edilen kanun tasa
rı veya tekliflerini aynen veya değiştirerek kabul veya reddedebilirler" demektedir. 

Tasarının 5 inci maddesi, ilk havale edilen şeklinde yoktur. Tasarının Adalet ve Bütçe ko
misyonlarında görüşülmesi esnasında ilave edilmiştir. Tasarıda olmayan yeni bir maddenin ko
misyonlarda ilavesi, içtüzüğün 36 ncı maddesine ve kanun yapma tekniğine aykırıdır. Bu ne
denlerle 5 inci maddenin tasarı metninden çıkarılması için bu önerge verilmiştir. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 49 sıra sayılı, 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2992 sayılı 
Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiş
tirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu 
ile 190 ve 270 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısının, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 103 üncü maddesini değiştiren tasarı
nın 5 inci maddesinin Komisyona iadesini arz ve teklif ederiz. 

ismail Sancak 
istanbul 

Mehmet Keçeciler 
Konya 

Cemal özbilen 
Kırklareli 

Gerekçe: Tasarının Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Adalet Komis
yonuna havale edilen şeklinde; 5 inci madde, 2802 sayılı Kanunun 114 üncü maddesine birinci 
fıkrasından sonra gelmek üzere bir fıkra eklenmesini öngörmektedir. Mahiyeti de, "hâkim ve 
savcı dışındaki personelin ilk defa atanmalarında memuriyete giriş sınavları uygun görülecek 
mahallerde Bakanlıkça yapılabilir. Sınavı kazananların atanmaları da Bakanlıkça yapılır*! de
nilmektedir. 

Tasarının Adalet, Plan ve Bütçe Komisayonunda görüşülmesi sırasında ise 5 inci madde 
ile "birinci sınıf hâkimler, Yargıtay ve Danıştay üyelerinin istifade ettikleri her türlü hak ve 
ödemelerden aynen yararlanırlar" hükmü getirilmiştir. Maddenin içeriğine karşı olmamakla 
beraber, yapılan değişiklik, içtüzüğün 36 ncı maddesine uygun değildir, kanun yapma tekniği
ne de uymamaktadır. Önergeyle, bu aykırılığın giderilmesi amacıyla maddenin ilgili komisyo
na iadesi önerilmektedir. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

H. Fecri Alpaslan 
Ağrı 

Murat Başesgioğlu 
Kastamonu 

Metin Emiroğlu 
Malatya 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
MADDE 5. — 2802 sayılı Kanunun 103 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

' Birinci sınıf hâkimler, Yargıtay ve Danıştay üyelerinin istifade ettikleri her türlü malî hak 
ve ödemelerden aynen yararlanırlar. Diğer hâkimler de bu haklann yüzde 50'sinden yararlanırlar. 

ökkeş Şendiller Esat Bütün 
Kahramanmaraş Kahramanmaraş 

S. Osman Sevimli Muharrem Şemsek 
Karaman Çorum 

Tuncay Şekercioğlu 
Elazığ 

Gerekçe : Birinci sınıfa ayrılmış hâkimler ile diğer hâkimler arasında bir yıl gibi kıdem 
farkıyla ehemmiyetli miktarda maaş farkı meydana gelmektedir. Bu durum da meslekte hu
zursuzluk ve kırgınlığa sebebiyet verdiğinden, sınıflar arasında hiç değilse malî hak ve ödeme
ler yönünden fazla uçurumlar oluşmamasını sağlamaktır. 

BAŞKAN — önergeleri tekrar okutup, aykırılık durumlarına göre muameleye koyacağım: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 49 sıra sayılı kanun tasarısının, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Ka
nununun 103 üncü maddesini değiştiren tasarının 5 inci maddesinin madde metninden çıkarıl
masını arz ve teklif ederiz. 

İsmail Sancak (istanbul) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katı

lamıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner

ge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 49 sıra sayılı kanun tasarısının, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Ka

nununun 103 üncü maddesini değiştiren tasarının 5 inci maddesinin komisyona iadesini arz 
ve teklif ederiz. 

tsmail Sancak (İstanbul) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katı

lamıyoruz Sayın Başkan. " . 
BAŞKAN — Bu ifadeden, sanki, katılmak istiyoruz da katılamıyoruz, gibi bir mana çıkı

yor; siz reddedebilirsiniz. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katıl

mıyoruz. 
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BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Hükümet?.. 
ADELET BAKANI M. SEYFİ OKTAY — (Ankara) Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge ka

bul edilmemiştir. 
Son önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

MADDE 5. — 2802 sayılı Kanunun 103 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 
Birinci sınıf hâkimler, Yargıtay ve Danıştay üyelerinin istifade ettikleri her türlü malî hak 

ve ödemelerden aynen yararlanırlar. Diğer hâkimler de bu haklann yüzde 50'sinden yararlanırlar. 
Esat Bütün (Kahramanmaraş) 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 

' Hükümet?.. , 
ADALET BAKANI M. SEYFt OKTAY (Ankara) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN—Önerge sahiplerinden söz isteyen?.. Yok. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 5 inci madde 

kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — 2802 sayılı Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cetveller aşağıdaki şekilde değişti

rilmiştir. 

(1) SAYILI CETVEL 

Sınıf Derece Unvan 
3. Sınıf 8 Hâkimlik 

Cumhuriyet Savcılığı 
3. Sınıf 7 Hâkimlik 

Cumhuriyet Savcılığı 
Cezaevi Mümessil Cumhuriyet Savcılığı 

3. Sınıf 6 Hâkimlik 
Yargıtay Tetkik Hâkimliği 
Cumhuriyet Başsavcılığı 
Cumhuriyet Savcılığı 
Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı 
Adalet Müfettişliği 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 
Cezaevi Mümessil Cumhuriyet Savcılığı 
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Sınıf Derece Unvan 

2. Sınıf 5 Hâkimlik 
Yargıtay Tetkik Hâkimliği 
Cumhuriyet Başsavcılığı 
Cumhuriyet Bavcılığı 
Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı 
Adalet Müfettişliği 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 
Cezaevi Mümessil Cumhuriyet Savcılığı 

2. Sınıf 4 Hâkimlik 
s Yargıtay Tetkik Hâkimliği 

Mahkeme Başkanlığı 
Cumhuriyet Başsavcılığı 
Cumhuriyet Savcılığı 
Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı 
Adalet Müfettişliği , 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 
Cezaevi Mümessil Cumhuriyet Savcılığı 

2. Sınıf 3 Hâkimlik 
Yargıtay Tetkik Hâkimliği 
Mahkeme Başkanlığı 
Cumhuriyet Başsavcılığı 
Cumhuriyet Savcılığı 
Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı 
Cumhuriyet Savcılığı 

* Adalet Müfettişliği 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 
Cezaevi Mümessil Cumhuriyet Savcılığı 

2. Sınıf 2 Hâkimlik 
Yargıtay Tetkik Hâkimliği 
Mahkeme Başkanlığı 
Cumhuriyet Başsavcılığı 
Cumhuriyet Savcılığı 
Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı 
Adalet Müfettişliği 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 
Cezaevi Mümessil Cumhuriyet Savcılığı 

2. Sınıf 1 Hâkimlik 
Yargıtay Tetkik Hâkimliği 
Mahkeme Başkanlığı 
Cumhuriyet Başsavcılığı 

- Cumhuriyet Savcılığı 
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Sınıf Derece Unvan 

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı 
Adalet Müfettişliği 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 
Cezaevi Mümessil Cumhuriyet Savcılığı 

1. Sınıf 1 Hâkimlik 
Yargıtay Tetkik Hâkimliği 
Mahkeme Başkanlığı 
Cumhuriyet Başsavcılığı 
Cumhuriyet Savcılığı 
Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı 
Müstakil Daire Başkanlığı 
Adalet Başmüfettişliği 
Genel Müdür Yardımcılığı 
Genel Müdürlük Daire Başkanlığı 
Araştırma Planlama Koordinasyon Ku
rulu Üyeliği, 
Adalet Müfettişliği 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 
Cezaevi Mümessil Cumhuriyet Savcılığı 

1. Sınıf 1 Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı 
Bakanlık Yüksek Müşavirliği 
Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı 
Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Baş
kanlığı 
Adalet Bakanlığı Genel Müdürlüğü 
Araştırma - Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 
Hâkimlik 
Yargıtay Tetkik Hâkimliği 
Mahkeme Başkanlığı 
Cumhuriyet Başsavcılığı 
Cumhuriyet Savcılığı 
Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı 
Müstakil Daire Başkanlığı 
Adalet Başmüfettişliği 
Genel Müdür Yardımcılığı 
Genel Müdürlük Daire Başkanlığı 
Araştırma - Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Üyeliği 
Bakanhk Tetkik Hâkimliği 
Adalet Müfettişliği 
Cezaevi Mümessil Cumhuriyet Savcılığı 
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(2) SAYILI CETVEL 

O : 2 

Sınıf Derece Unvan 

3. Sınıf 

2. Sınıf 

2. Sınıf 

2. Sınıf 

2. Sınıf 

2. Sınıf 

1. Sınıfa 
ayrılmış 

8 
7 
6 

5 

4 

3 

2 

1 

1 

Hâkimlik 
Hâkimlik 
Hâkimlik 
Yargıtay Tetkik Hâkimliği 
Adalet Müfettişliği 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 
Hâkimlik 
Danıştay Tetkik Hâkimliği 
Danıştay Savcılığı 
Adalet Müfettişliği 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 
Hâkimlik 
Danıştay Tetkik Hâkimliği 
Danıştay Savcılığı 
Mahkeme Başkanlığı 
Adalet Müfettişliği 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 
Hâkimlik 
Danıştay Tetkik Hâkimliği 
Danıştay Savcılığı 
Mahkeme Başkanlığı 
Adalet Müfettişliği 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 
Hâkimlik 
Danıştay Tetkik Hâkimliği 
Danıştay Savcılığı 
Mahkeme Başkanlığı 
Adalet Müfettişliği 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 
Hâkimlik 
Danıştay Tetkik Hâkimliği 
Danıştay Savcılığı 
Mahkeme Başkanlığı 
Adalet Müfettişliği 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 

| 
Hâkimlik 
Danıştay Tetkik Hâkimliği 
Danıştay savcılığı 
Bölge tdâre Mahkemesi Başkanlığı 
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Sınıf Derece Unvan 

Mahkeme Başkanlığı 
Müstakil Daire Başkanlığı 
Adalet Başmüfettişliği 
Genel Müdür Yardımcılığı 
Genel Müdürlük Daire Başkanlığı 
Araştırma-Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Üyeliği 
Adalet Müfettişliği 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 

1. Sınıf 1 Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı 
Bakanlık Yüksek Müşavirliği 
Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı 
Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Baş
kanlığı 
Adalet Bakanlığı Genel Müdürlüğü 
Araştırma-Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 
Hâkimlik 
Danıştay Tetkik Hâkimliği 
Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı 
Mahkeme Başkanlığı 
Danıştay Savcılığı 
Müstakil Daire Başkanlığı 
Adalet Başmüfettişliği 
Genel Müdür Yardımcılığı 
Genel Müdürlük Daire Başkanlığı 
Araştırma-Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Üyeliği 
Adalet Müfettişliği 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Sayın 

Başkan, bu maddede redaksiyonu gereken hatalar var. 
BAŞKAN — Efendim, onlar düzeltilmiştir. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Efen

dim, 19 uncu sayfada, 2 nci sınıf, derece 3'te, "Cumhuriyet Savcılığı" mükerrer yazılmış. 
21 inci sayfada, "Birinci sınıfa ayrılmış" ibaresinin olması lazım. 
23 üncü sayfadaki (2) sayılı cetvelde "Yargıtay Tetkik Hâkimliği" yerine "Danıştay Tet

kik Hâkimliği" olması lazım. 
BAŞKAN — Evet efendim, burası, bana verilen metinde düzeltilmiş. 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Efen
dim, 23 üncü sayfada, 1 inci sınıf 1 inci derecedeki bölüme "Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği" 
ibaresinin konması lazım. Bu konuda da bir önergemiz var efendim. 

BAŞKAN — O önergeyi muameleye koyarız efendim. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Teşek

kür ederim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Burada, sizin söylediklerinizden mühim olanı, 19 uncu sayfada "Cumhuri

yet Savcılığı" ibaresi mükerrer yazılmıştır, birisini çiziyoruz. 
Sayın öztürk, diğerleri bizde düzeltilmiş olarak gözüküyor. 
6 ncı madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Madde üzerinde önergeler vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 49 sıra sayılı, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2992 Sayılı 

Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiş
tirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 2461 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu 
ile 190 ve 270 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısının 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa bağlı (1) ve (2) sayıü cetvellerde değişik? 
lik yapılmasını öngören tasarının 6 ncı maddesinin madde metninden çıkarılmasını arz ve tek
lif ederiz. 

İsmail Sancak 
İstanbul 

H. Fecri Alpaslan 
Ağrı 

Metin Emiroğlu 
Malatya 

Gerekçe : 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkındaki Kanunun 27 
nci maddesinde "Bakanlıklarda, özel önem ve öncelik taşıyan konularda bakanlık makamına 
yardımcı olmak üzere özel yeteneği olanlardan bakanlık müşavirleri bulunabilir. Bakanlık mü
şaviri, bakanlık makamına bağlıdır" denilmektedir. Bu maddede ve diğer yasalarda, bakanlık 
yüksek müşavirliğinden hiç söz edilmemektedir. Ayrıca, hiçbir bakanlıkta da böyle bir unvan
la çalışan personel yoktur. Hal böyle iken (1) ve (2) sayılı cetvellerde bakanlık yüksek müşavir
liği kadrosu ihdas edilmesi, anılan yasaya uygun düşmediği gibi, idarî yapımızdaki birlik ve 
bütünlüğü de bozacaktır. 

önerge, söz konusu edilen durumların önlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 49 sıra sayılı, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2992 sayılı 

Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiş
tirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu 
ile 190 ve 270 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısının, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellerde deği
şiklik yapılmasını öngören tasarının 6 ncı maddesinin Komisyona iadesini arz ve teklif ederiz. 
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İsmail Sancak Murat Başesgioğlu 
İstanbul Kastamonu 

' H. Fecri Alpaslan Mehmet Keçeciler 
Ağrı Konya 

Cemal özbilen Metin Emiroğlu 
Kırklareli Malatya 

Gerekçe : Bilindiği gibi, 2802 sayılı Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cetveller, adlî ve idarî 
yargıdaki hâkim ve savcıların sınıf, derece ve unvanlarını ve bu suretle de hangi derecedeki hâ
kim ve savcının hangi unvanı alabileceğini göstermektedir. 

Yapılan değişikliklerde, Yargıtay ve Danıştay başkanları, başkanvekilleri, başsavcı ve baş
savcı vekilleri, daire başkan ve üyeleri cetvellerin "birinci sınıf" bölümlerinden çıkarılmış bu
lunmaktadır. Bu durum, tasarının gerekçesiyle açık bir çelişki arz etmektedir. Başka bir ifa
deyle, sınıf farkı kapatılmak istenirken, yeni bir sınıfın ortaya çıkmasına sebep verilmektedir. 

BAŞKAN — Son önergeyi okutuyorum : 
Efendim, bu önergede Sayın Refaiddin Şahin'in de imzası vardır; kendileri komisyon üye

si olduğu için önerge verme hakkı olmadığından ismini okumayacağız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının 6 ncı maddesiyle değiştirilen (1) sayılı cetvelin (1. sınıf), (de
rece l)'in unvanı sütununa, "Cumhuriyet Başsavcılığı" ibaresinden sonra gelmek üzere "Cum
huriyet Başsavcı Vekilliği" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Aydın Güven Gürkan Mustafa Kul 
İçel Erzincan 

Turhan Tayan Nazmi Çiloğlu 
Bursa Bolu 

A. Baki Tuğ 
, Ankara 

BAŞKAN — önergeleri aykırılık derecesine göre tekrar okutup, oylarınıza sunacağım. 
Birinci önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 49 sıra sayılı Kanun Tasarısının 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Ka

nununa bağlı 1 ve 2 sayılı cetvellerde değişiklik yapılmasını öngören tasarının 6 ncı maddesi
nin madde metninden çıkartılmasını arz ve teklif ederiz. 

İsmail Sancak (İstanbul) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet önergeye katılıyor mu?.. 
ADALET BAKANI M. ŞEYFİ OKTAY (Ankara) — Katılmıyoruz efendim. 
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BAŞKAN — önerge üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 49 sıra sayılı Kanun Tasarısının 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Ka

nununa bağlı 1 ve 2 sayılı cetvellerde değişiklik yapılmasını öngören tasarının 6 ncı maddesi
nin Komisyona iadesini arz ve teklif ederiz. 

İsmail Sancak (İstanbul) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet önergeye katılıyor mu?.. 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önerge üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Son önergeyi muameleye koyuyoruz : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 6 ncı maddesiyle değiştirilen (1) sayılı cetvelin, (1. sınıf), (de

rece l)'in unvanı sütununa "Cumhuriyet Başsavcılığı" ibaresinden sonra gelmek üzere "Cum
huriyet Başsavcı Vekilliği" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Aydın Güven Gürkan (İçel) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katılı

yoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet önergeye katılıyor mu?.. 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner

ge kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi, kabul edilen önergeyle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... 6 ncı madde kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. — 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hük

münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 11 inci maddesinin (c) bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

c) Ceza İnfaz Kurumları ile tutukevlerini, küçüklerin cezalarının infaz edileceği ıslah ve 
eğitim evlerini, hakkında tedbir uygulanmış olan küçüklerin yerleştirileceği müesseseleri, göz
lem merkezlerini, küçüklerin kısa sürelerde kabul edilecekleri kurumları ve küçüklere mahsus 
tutukevlerini sevk ve idare etmek ve buralara alınmış olan küçüklerin muhafaza, bakım ve eği
tim işlerinin kontrolünü yapmak." 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyle ilgili verilmiş önerge bulunmamaktadır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 7 nci madde kabul 

edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 8. — 2992 sayılı Kanunun 16/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 16/A - Bakan tarafından kalkınma planına, yıllık programlara ve mevzuat hü

kümlerine göre verilecek emir, direktif ve görevleri yerine getirmek üzere Bakanlıkta onbeş Ba
kanlık Yüksek Müşaviri görevlendirilebilir. 

Bakanlık Yüksek Müşavirleri, yukarıda belirtilen hizmetlerin yapılmasından Bakana kar
şı sorumludurlar. 

Bakanlık Yüksek Müşavirliklerinden onuna, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 
37 nci maddesinin (b) fıkrasının (7) nci alt bendinde belirtilen birinci sınıf hâkimlerle savcılar 
atanabilir. 

Bakanlık Yüksek Müşavirliklerinden beşine ise, hâkim sınıfından olmayan üniversite öğ
retim üyelerimle Yükseköğrenimini tamamlamış ve mesleğinde ün yapmış üstün yeteneklere sa
hip kişiler arasından, üniversite mensupları 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesine, diğerleri 
ise 657 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi hükümlerine göre atanır. "\ 

Bakanlıkta; 
a) Basın ve halkla ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetlerin Bakanlıkça belirlene

cek usul ve esaslara göre yürütülmesini sağlamak üzere Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
teşkil edilebilir. 

b) özel önem ve öncelik taşıyan teknik konularda Bakana yardımcı olmak üzere, Genel 
İdare Hizmetleri Sınıfına mensup (15) Bakanlık Müşaviri görevlendirilebilir. Bakanlık Müşa
virleri Bakanlık Makamına bağlıdırlar. 

Bakanlık Yüksek Müşavirliklerine Bakanın teklifi ve Başbakanın onayı ile Bakanlık Mü
şavirliklerine Bakan onayı ile atama yapılır." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Murat 
Başesgioğlu; buyurun .efendim. 

ANAP GRUBU ADINA MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; 8 inci maddeyle ilgili söz almış bulunmaktayım. Burada, daha evvel konu
şan, özellikle Doğru Yol Partisi Grubuna mensup arkadaşlarımız, hâkim ve savcılarımızın öz
lük işleri ve üst düzeydeki bürokratların atanmasıyla ilgili bazı görüşler serd ettiler ve görebil
diğim kadarıyla görüşlerin özü de şu noktada toplandı: özellikle, Hâkimler ve Savcılar Yük
sek Kuruluna, Cumhurbaşkanının üye seçmesi ve bu Kuruldan çıkacak kararnamelerin Cum
hurbaşkanınca onaylanması kabullenümemektedir. Diğer taraftan, kararname konusunda bir 
kavram kargaşası olduğu; neyin kararname olduğu, neyin olmadığı belirtilmekte ve dolayısıy
la, yanlış anlamadıysam, bu Bakanlıktaki üst düzey yöneticilerinin de kararnamesinin Cum
hurbaşkanına gitmemesi gerektiği ifade edilmektedir. 

Şimdi, bir kitap var elimde; müsaade ederseniz, ondan iki paragraf okumak istiyorum. 
"Hâkimlerin tayin ve özlük işlerinin, yüksek mahkemelerce seçilecek hâkim üyelerin üstün bir 
çoğunluk oluşturacakları, hükümetten sadece Adalet Bakanının katılacağı ve Cumhurbaşka
nının Başkanlık edeceği bir Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun teklifi üzerine, Cum-
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hurbaşkanı tarafından yapılması ve Cumhurbaşkanının bu işleminin de, Danıştay denetimine 
tabi olması şeklinde düşünülmüştür. 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun teşekkülünü bu şekilde ifade etmektedir Doğru 
Yol Partisi. 

Kamuoyuna yansıyan, kamuoyuna mal olmuş, kamuoyuna deklare ettikleri, "İşleyen devlet, 
işleyen rejim" çalışmasında bunu öngörmüşlerdir; ama, burad# gördük ki, bu değerli Grubu
muza mensup sayın milletvekilleri, ifadelerinde, bu görüşlere hiç yanaşmamaktadırlar. Belki, 
"Biz Koalisyon Hükümeti ortağıyız. Bu Hükümet içerisindeki konumumuz nedeniyle, bu gö
rüşlerimizi askıya aldık" diyebilirler; nasıl ki otoyollara, köprüye yapılan zamlar konusunda 
Sayın Bayındırlık Bakanımız, "Bunlar Doğru Yol Partisinin kamuoyuna vaat ettikleridir; Ko
alisyon Hükümetinin Hükümet Programında ve Protokolünde bu şekilde bir vaadimiz yoktur" 
demişlerdi. 

Değerli milletvekili eri; şunu sormak istiyorum : Bu siyasî partilerimiz, kamuoyuna ve va
tandaşa, seçim esnasında vaat ettikleri işleri ne zaman gerçekleştirecekler? Yani, bu, işin ko
laycılığıdır; "Efendim, biz Koalisyon Hükümeti ortağıyız, tek başımıza olsaydık bunları 
yapabilirdik" demeyi kabullenmek mümkün değildir. 

Özellikle, Anayasa konusunda ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun teşekkülü hak
kındaki görüşlerin kısa vadede değişmemesi; uzun vadeli, uzun menzilli görüşler olması gerek
tiğine inanıyoruz; Tama, bugün üzülerek görüyoruz ki, Doğru Yol Partisi Grubundan -grup yö
neticileri ne derler bilemiyorum- konuşan arkadaşlarımız, bu görüşlerini, en azından şu aşa
mada, askıya aldıklarını ifade etmişlerdir. 

Bu çalışmadan diğer bir paragrafı okumak istiyorum. Bunda da, 103 üncü sayfasında "Ge
nel müdür veya daha üst seviyede görev yapan memurların atanmaları Cumhurbaşkanınca, 
kanuna göre Bakanlar Kurulu kararnamesi veya olağan kararnameyle yapılır*' diyor. Yani, ta
sarıyı görüşmeye başladığımız saatlerden beri münakaşasını yaptığımız, "kararnameler Cum
hurbaşkanına gitsin mi, gitmesin mi?" tartışmasına burada da açıklık getirilmiş ve bizim sa
vunduğumuz doğrultuda, bizim ifade ettiğimiz görüşleri teyit edecek şekilde, üst düzey yöneti
cilerin atanmasına ilişkin kararnamelerin Cumhurbaşkanınca imzalanacağı ifade edilmiştir; ama, 
demin de söylediğim gibi, maalesef bu görüşler burada serd edilmemiş, koalisyon hükümetin
deki konumları nedeniyle, daha değişik görüşler ifade edilmiştir. Bu aşamada sormak istiyo
ruz : Evet, Koalisyon Hükümeti ülkemizde görev yapmaktadır; ama ne kadar görev yapacak
tır, bunun süresi nedir, yarın Koalisyon Hükümeti bozulduğu zaman, bugün birlikte yaptığınız 
tasarrufların vebalini kimler çekecektir? Bunu da bu vesileyle hatırlatmak istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, 8 inci maddede getirilen değişikliklerin başında, yüksek-müşavir-
lik müessesesi gelmektedir. Demin de arz ettiğim gibi, hiçbir bakanlığımızda yüksek müşavir
lik müessesi yoktur. Devlet Bakanımız Sayin Şerif Ercan'ın imzasıyla, 15 Ocak 1992 tarihinde, 
Başbakanlığa bu yasa tasarısıyla ilgili görüş bildirilmiştir. Burada, Bakanlık yüksek müşavirli
ğinden söz edilmemekte, "Hiçbir bakanlıkta böyle bir unvan bulunmamaktadır. Bu sebeple, 
ilgili maddede geçen Bakanlık Yüksek Müşavirliği ifadesinin, bakanlık müşavirliği şeklinde 
değiştirilmesi ve sayısının da 30 adetle sınırlandırılması gerekmektedir" diye, Sayın Devlet Ba-
kanımızın imzasıyla bir görüş, bir mütalaa bildirilmiştir; ama, ne yazık ki, tasarıda bu doğrul
tuda yol gösterici ifadeleri bulmak mümkün olmamıştır. \ 
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Tasarının 8 inci maddesinin, bizim tarafımızdan sakıncalı görülen diğer bir tarafı, Bakan
lık Yüksek Müşavirliğine atama konusudur. Bu getirilen tasarıyla, Bakanlık Yüksek Müşavir
liğine, Bakanın teldifi ve Başbakanın onayıyla atanılacağı, Bakanlık Müşavirliğine ise sadece 
Bakan onayı ile atanma kâfi görülmektedir. 

Değerli milletvekilleri, bu Bakanlık Yüksek Müşavirliğine kimler atanacaktır, madde onu 
da düzenlemiş. "Bunlardan 10'una, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 37 nci mad
desinin (b) fıkrasının (7) nci alt bendinde belirtilen birinci sınıf hâkimlerle, savcılar atanabilir" 
deniyor. Yani, birinci planda, Bakanlıkta görev yapan üst seviyedeki müsteşar, müsteşar yar
dımcısı, genel müdür ve daire başkanlarının, bu yüksek müşavirliklere atanma konusu günde
me gelmektedir. 

Yine, müsaadenizle, Anayasamızdaki bir hükmü bilgilerinize sunmak istiyorum : Anaya
samızın "Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu" başlıklı 159 uncu maddesinde "Adalet Ba
kanlığının merkez kuruluşunda geçici veya sürekli olarak çalıştırılacak hâkim ve savcıların mu-
vafakatlarını alarak atama yetkisi Adalet Bakanına aittir" deniyor. 

Bu yüksek müşavirlik müessesesi, Adalet Bakanlığının merkez kuruluşu olarak ifade ede
bileceğimiz bir kuruluştur; dolayısıyla burada da, eğer birinci sınıf hâkimlerimizin muvafa-
katları alınırsa, bunların atamalarında bir mahzur olmadığı kanaatindeyiz; fakat, tasarının 8 
inci maddesinde, birinci sınıf hâkimlerimizin muvafakatları alınacak diye bir kayıt yoktur. Şimdi, 
bu kayıt olmadığına göre, muvafakat hadisesi olmadığına göre, yine, mesele, yargıç güvencesi
ne dayanmaktadır. Demin de arz ettim; hakimlerimizin, yargıçlarımızın atanması, Anayasa
mızın çizdiği usul ve esaslar dairesinde, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna devredilmiştir; 
fakat bu 8 inci maddede, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu da devre dışı bırakılmış, sadece 
idarî bir tasarrufla birinci sınıf hâkimlerimiz, yargıç güvencesi olmaksızın yüksek müşavirlik
lere atanmak istenmektedir. Bu düzenlemenin de yargıç güvencesini zedelemekte olduğunu ve 
Anayasamızın 159 uncu maddesine de aykırı bulduğumuzu ifade ediyor, Yüce Meclise saygılar 
sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Grup adına konuşmak isteyen başka üye?.. Yok. 
§ahsı adına Sayın ökkeş Şendiller söz istemişlerdir; buyurun efendim. 
ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin muhterem üye

leri; konuşmama başlamadan önce hepinizi saygıyla selamlarım. 
Görüşmekte olduğumuz tasarının 8 inci maddesin üzerinde söz almış bulunuyorum. Ta

sarının 8 inci maddesinde, "2992 Sayılı Kanunun 16/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir" 
deniyor. Sayın Bakan, başta da ifade ettiler; Adalet Bakanlığının siyasetten arındırılması veya 
politikanın dışında tutulması gibi bir görüş ileri sürdüler. Elbette ki, mülkün temeli olduğunu 
iddia ettiğimiz adalette, bu düşünce, saygıyla karşılanacak bir davranıştır, tfade güzel; fakat, 
gündeme getirilen bu görüştüğümüz kanun tasarısı, sadece hakim ve savcılarla ilgili değil; Adalet 
Bakanlığında diğer konularda da tamamen kadroları allak bullak edecek, yeniden kadroların 
ihdasına fırsat verecek bir kadrolaşma hazırlığıdır. 

Bilhassa yüksek müşavirliğe atama şeklinde, atamaya uygun olarak hâkimler ve savcılar 
olarak da meseleyi düşünürsek, ileride tamamiyle, İçişleri Bakanlığının merkez valiliği statüsü 
gibi bir statü ortaya çıkacağı endişesi bizde hasıl olmuştur. Şu bakımdan ifade etmek isti-
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yorum: Seçim dönemlerinde veya ona yakın zamanlarda, istendiği zaman, Başbakanın ve Ba
kanın onayı ile alınacaktır. Bilhassa, yüksek müşavirlik statüsünde on tane üye için "2802 sa
yılı Kanunun 37 nci maddesinin (b) fıkrasının (7) nci alt bendinde belirtilen birinci sınıf hâ
kimlerle savcılar atanabilir" şeklinde belirtilmiştir ki, bu, bizim için en büyük endişeyi teşkil 
etmektedir. 

Tekrar ediyorum, bilhassa Doğru Yol Partili milletvekili arkadaşlarımızın bunu da gözar-
dı etmemeleri gerekir. İleride bu kadrolar, içişleri Bakanlığının merkez valiliği statüsüne dönü
şebilir. Bunu hatırlatmak istiyoruz. 

Ayrıca, meseleyi 4 üncü maddeyle bağlantılı olarak düşünürsek, merkezde bulunan birin
ci sınıf, hâkim ve savcılar statüsüne tabi olan hâkim ve savcıların da, geldikleri yer itibariyle; 
yani, yargıdan gelenlerin yargıya, idareden gelenlerin idareye gönderilme imkânı olduğuna gö
re, bu Bakanlık Yüksek Müşavirliği, tamamen siyasî bir maksatla kullanılabilir. 

Bu endişemi de belirtir, hepinize saygılarımı sunarım. (MÇP şıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şendiller. 
ADALET BAKANI M. SEYFÎ OKTAY (Ankara) — Sayın Başkanım, bir ufak açıklama 

yapmak istiyorum; müsaade eder misiniz?.. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI M. ŞEYFl OKTAY (Ankara) — Efendim, bir yanlışlık var. Bu yük

sek müşavirliklere atama konusunda da yine muvafakat aranıyor. Burada bir yanlış anlama 
var. Muvafakat söz konusu olmasa, arkadaşlarımız çok haklıdırlar. Görüştüğümüz tasarının 
3 üncü maddesinin -37 nci maddeyi değiştirmektedir- son fıkrasında da açık şekilde vardır; 
yani, "muyafakatları alınmak kaydıyla../' denmektedir. Tümü üzerinde bir yanlış anlama var
dır efendim. 

BAŞKAN — Evet, "Bir yanlış anlama vardır" diyorsunuz. Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Madde üzerinde şahsı adına ikinci konuşmayı yapmak üzere Sayın Kırca, buyurun efendim. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; benden önce konu

şan ANAP Grubunun Sayın Sözcüsü, Partim adına yayınlanmış olan Anayasa konusundaki 
bir kitaptan alıntılar yaptı ve bugün Partimin ve Grubumun bu alıntılarda yer alan hususlarla 
çelişki içinde olduğunu söyledi. Ben, hasbelkader bu çalışmada bir hayli katkısı olan bir Doğ
ru Yol Partiliyim. ^ 

( Şimdi, şunu belirtmek isterim : Anayasa çalışması bir sistemdir, bir bütündür, bir paket
tir. O Anayasa çalışmasının her noktası, yekdiğerine bağlıdır. 

Şimdi, biz, o Anayasa çalışmasında ne demişiz? "Cumhurbaşkanı, halk tarafından ve her 
halükârda, geçerli oy kullanan seçmenlerin en az yarıdan bir fazlasının oyunu almak suretiyle 
seçilmelidir." Yalnız bunu da dememişiz : "O Cumhurbaşkanı, gerçekten tarafsız olmalı" de-: 
misiz ve bunun için de, seçildikten bir saniye sonra, tarafsızlığı farz edilen bir Cumhurbaşkanı 
olarak, devletin tümünü idareye kalkışmasın diye de, hiç olmazsa, adaylığını koyduğu andan 
itibaren partisiyle ilişkisi kesilsin demişiz. 

Şimdi, böyle bir Cumhurbaşkanına ve normal bir devlet düzeni içinde, elbette ki, devletin 
icra kademesi, icra organında, yüksek hiyerarşik kademelerde bulunan görevlilerin tayininde 
rol tanımak normaldir; normal olan budun Yalnız, bugünkü Anayasada da yer alan ve DYP'nin 
o raporunda altı bilhassa çizileri bir hüküm var : Cumhurbaşkanı, devlet organlarının düzenli 
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ve uyumlu çalışmasına nezaret eder. Eğer bu sistemi tam olarak kurarsanız, o sistemin bütün 
icaplarını da beraber getirmek iddiasında bulunursunuz. 

Şimdi, size iyi niyetle soruyorum : Görevde bulunan Cumhurbaşkanı, seçildiği zaman, acaba 
ne ölçüde, halkın, yani seçmenlerin yarıdan bir fazlasının oyuna sahipti? Hadi sahip olmadı; 
bir zamanlar dediğim gibi -ki, o sözü aynen muhafaza ediyorum- resmî Cumhurbaşkanıdır; 
sırf o sıfatla hürmet görür ve yetkilerine riayet edilir. Yetkilerine uyuyor mu? Bugünün Cum
hurbaşkanı, bırakalım devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasına nezaret etmeyi, dev
letin Anayasasının, "değişmez" dediği tekillik ilkesini ihlal eden ve tekillik ilkesinin gereği olan, 
devletin sadece resmî dili değil, Anayasa Mahkemesinin çok güzel altını çizdiği gibi, "Türki
ye'nin dili Türkçedir hükmüne aykırı olarak, devletin televizyonundan, Türkçe olmayan bir 
yerel ağızla yayın yapılmasını isteyen bir kişidir. (DYP sıralarından alkışlar) Bırakınız devletin 
organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını, devletin temeline tahrip kalıbı koyan bir kişidir. 
(DYP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kırca, madde üzerinde söz almıştınız; lütfen... 
COŞKUN KIRCA (Devamla) — Bir dakika... Madde üzerinde efendim. 
Şimdi bu maddede -benim de içim rahat değil aslında- bazı işlemlerin kararnameyle yapıl-

mamasından bahsedilmekte. Ama, neden bu noktaya geldik, neden bu ihtiyaç doğdu? Bu ihti
yaç vardır. Eğer bir Cumhurbaşkanı, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışması ilkesine 
riayet etmez ve hükümet doğru dürüst çalışmasın diye, kendi iradesini, onun iradesine ve ona 
güven oyu vermiş olan Meclisin iradesine hakim kılmak inadı içinde ısrarla uğraşır durursa, 
elbette ki, bazı tedbirler alınır. O tedbirler, eğer, o cumhurbaşkanı vazifelerinin sınırları içinde 
kalsaydı, elbette ki, gerekli olmazdı; ama, bir şeyi iyi bilelfm : Bugün, içimize sindiremediği
miz bazı şeyleri kabul etmek zorunda kalıyorsak, bugün, bu Cumhurbaşkanının, milleti temsil 
etmemesinden ve bırakalım devletin organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını sağlamayı, dev
letin tekilliği ilkesine bile tahrip kalıbı koymak iddiasında olmasındandır; hadise bundan çık
maktadır. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Binaenaleyh, meseleyi, sistemi içinde görmek lazımdır. .Bir cumhurbaşkanı olur, yetkile
riyle, seçim tarzıyla; ama, ahlakı ve faziletiyle... Ahlaktan ve faziletten kastetitiğim şey; evvela, 
görevlerinin ve yetkilerinin bilinci içinde olmaktır, tşte, böyle bir cumhurbaşkanı olur, o za
man çıkarsınız ve dersiniz ki : "DYP Grubu neden böyle bir hükmü destekliyor?" 

Bu durum yoktur. Neden destekliyor? içimde tereddütler olarak ben neden destekliyo
rum? Çünkü, devlet organlarını uyumlu ve düzenli çalıştırmak için, bu zatın, devlet organları
na tasallutunu önlemek lazımdır. 

Teşekkür ederim. (DYP ve SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışla*) 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Grubunuz adına mı konuşmak istiyorsunuz, şahsınız adına mı? 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Şahsım adına. 
BAŞKAN — Şahsı adına iki kişi zaten konuştu efendim. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Grup adına konuşacak efendim. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Grubum adına konuşacağım. 
TUNCA TOSKAY (İstanbul) — Ben de şahsım adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Şahıslar adına konuşmalar iki kişle sınırlandırılmıştır; bitti efendim. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Korkmazcan, buyurun efendim. 
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Sayın Korkmazcan, lütfen madde üzerinde konuşun. 
ANAP GRUBU ADINA HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz tasarının, kanunların kabul edilmesindeki moral şart
lara uygun olarak Türk kamuoyunun huzuruna getirilmediği yolunda bir iddiamız var. Bu ta
sarı, objektif bir düzenleme maksadıyla Türk hukuk sisteminde, Türk idare yapısında ve yargı 
sisteminde aksaklıkları giderme maksadıyla değil, belli kişileri, belli kişilerin eylemlerini hedef 
alarak hazırlanmıştır, iddiamız budur. Bunu, aşağı yukarı altı yedi aydan beri söylüyoruz; ama 
bugün kanunun görüşmeleri sırasında, bizim sözlerimizin destekçileri olarak, hem Sayın Ba
kanı, hem de iktidar grubunun sözcülerini bulduk. Benden önce konuşan sayın milletvekilinin 
konuşması da, tasarıyı takdim için Sayın Bakan tarafından yapılan konuşma da, bizim iddia
larımızın ne kadar haklı olduğunu ortaya koymuştur. Eğer localarda, bu tasarının yargı siste
mimize getireceği iyileşmeleri sıcağı sıcağına öğrenmek maksadıyla gelmiş bağımsız yargı or
ganının mensupları varsa, bu işe tanıklık etmektedirler. 

Bir kere, Sayın Kırca'nın ifade ettiği hususlar varit olsa dahi; yani, Türkiye'nin Anayasa 
sisteminde Başkanın halk tarafından seçilmesi gibi bir ihtiyaç ve bu ihtiyacın daha tutarlı hale 
gelebilmesi için, seçmen vatandaşların yandan bir fazlasının oyunu almış bir cumhurbaşkanı
na bazı yetkiler tanınması, onun dışındaki cumhurbaşkanlarına; yani, Yüce Mecliseçe seçilen 
cumhurbaşkanlarına bu yetkilerin tanınmaması gibi bir ilke hepimiz tarafından kabul edilse 
dahi, bu, bugün bu kanun tasarısıyla ilgili müzakerenin konusu değildir. 

Anayasa değişiklikleri yapacağız... "Türkiye'de cumhurbaşkanlığı makamı hangi yetki
lerle donatılmalıdır, cumhurbaşkanı nasıl seçilmelidir?" Onun tartışmalarını orada yaparız, 
yapmalıyız da. Zaten, son üç dört yıldan beri de, bu teklifleri, kamuoyunu yönlendiren değişik 
kuruluşlar ortaya atmışlardır; ama, akla hitap eden, soğukkanlılıkla, devletimizin geleceğiyle 
ilgili bir düzen kurmayı hedefleyen çalışmalar, maalesef yapılamamıştır. Buna karşılık, fırsat 
düştükçe, birtakım kişileri kötüleyen, kişilerin fiillerini, sanki kendi verdikleri hüküm, kendi 
iddialarını doğruluyormuş gibi, bir üslupla, suçlamalarla götürülmüştür. 

Sayın Kırca gibi parlamenterlik deneyimi, hukukçuluk deneyimi engin olan bir arkadaşı
mıza, evvela, biraz önce sergilediği öfkeli üslup yakışmıyor. Meclis olarak biz kendisinden şu
nu beklerdik : Bugünkü Anayasamız ne diyor? Bugünük Anayasamız, Mecliste kaç parlamen
terin oyuyla bir Cumhurbaşkanı seçilebileceğini ortaya koymuş. Bugün görev yapan ve "resmî 
cumhurbaşkanı" diye, bir"parlamenterin küçümsemesine hiçbir surette muhatap olmaması ge
reken Sayın Cumhurbaşkanı, bu Anayasaya uygun olarak seçilmiş mi, seçilmemiş mi?.. Eğer 
bu Anayasaya göre seçilmişse, bu Anayasanın getirdiği hükümlere saygı göstermek, önce par
lamenterlerin, özellikle hukukçu parlamenterlerin görevidir. O saygının dışına çıkarak, birta
kım şahsî yorumlarda bulunulamaz; Cumhurbaşkanının arkasında halk desteği var mı, yok 
mu meselesi tartışılamaz. Bugünkü Anayasa öyle bir şey istemiyor; öyle bir kural koymamış. 
Eğer kurallar öyle konulmuş olsaydı, elbette bizden önce görev yapan 18 inci Dönem Parla
mentosu da, kendi yetkilerinin dışına çıkarak, arasından bir üyeyi cumhurbaşkanlığı makamı
na göndermezdi. 

Şimdi, eğer bu Anayasayı, daha doğrusu hukukun genel prensiplerini benimsiyorsak, 18 
inci Dönem Meclisince yapılmış bulunan bu işlemi içimize sindirmeye, hiç öfkelenmeden sin
dirmeye mecburuz. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Yeminine sadık kalsın. 
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HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Sayın Cumhurbaşkanının yeminine sadık kalıp 
kalmadığı konusu, ayrı bir tartışma konusudur ve eğer öyle bir durum varsa, o durumda ne 
gibi bir işlem yapılacağı da ayrıca tartışılır; ama... 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, sizin de bahsettiğiniz gibi, bunu sonra, Anayasa deği
şiklikleri mevzuunda konuşalım. Lütfen sözünüzü tamamlayınız. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Sayın Başkanım, ben sadece Anayasa değişik
likleri açısından değil, bu kanunla ilgili olarak da, iktidar gruplarının ve Hükümetin tutumur 
nun kanun koyuculuğa uymadığını ifade etmek için bunları söylüyorum. Kanun koyucu, bir
takım kişisel yargılara alet edilmektedir, Meclis alet edilmektedir. 

Diğer maddeler üzerinde konuşmalarımda da, Sayın Adalet Bakanının ortaya getirdiği man
tık hakkında konuşacağım ve bu gerçek, biraz daha net bir şekilde anlaşılacaktır. 

Yüce Heyetinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Madde üzerinde önergeler vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 49 sıra sayılı 2802 sayılı Hâkkimler ve Savcılar Kanunu, 2992 Sayılı 
Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 2461 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu 
ile 190 ve 270 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısının 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkındaki Kanunun (16/A) maddesini değiştiren ta
sarının 8 inci maddesinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

İsmail Sancak Murat Başesgioğlu 
İstanbul Kastamonu 

H. Fecri Alpaslan Mehmet Keçiciler 
Ağrı Konya 

Metin Emiroğlu Cemal Özbilen 
Malatya Kırklareli 

Gerekçe : Adalet Bakanlığında görevli müsteşar, müsteşar muavinliği, Teftiş Kurulu Baş
kanı, genel müdürler, APK Kurulu Başkanı, daire başkanları, adalet başmüfettiş ve müfettiş
leri ve tetkik hâkimlerinin tümü hâkim sınıfından olup hukukî ve idarî konularda Adalet Ba
kanına müşavirlik hizmeti yapmaktadırlar. Bu nedenle, yüksek müşavirlere ve müşavirlere ih
tiyaç yoktur. 

Esasen 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanunda bakanlık 
yüksek müşavirliğinden söz edilmemekte, hiçbir bakanlıkta da böyle bir unvan bulunmamak
tadır. Tasarıdaki her iki madde objektiflikten uzak ve sadece şahısları tasfiye amacına yönelik 
olarak kaleme alınmıştır. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 49 sıra sayılı 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2992 sayılı Adalet 
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
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Kabulü Hakkında Kanun, 2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu ile 190 ve 
270 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının, 
2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmündeki Karar
namenin Değiştirilerek Kabulü Hakkındaki Kanunun (16/A) maddesini değiştiren tasarının 8 
inci maddesinin komisyona iadesini arz ve teklif ederiz. 

İsmail Sancak 
İstanbul 

H. Fecri Alparslan 
Ağrı 

Mehmet Keçeciler 
Konya 

Gerekçe : 

Tasarının 8 inci maddesi, gerek bakanlık yüksek müşavirliği unvanı getirmesi, gerekse bu 
görevlere atama konusunda hem Anayasa hem 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esas
ları Hakkındaki Kanuna ters düşmektedir. Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının 16.1.1992 
tarih ve 11/00358 sayılı, Tasarıya ilişkin görüşleri ihtiva eden yazısında, 3046 sayılı Bakanlıkla
rın Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanunun 27 nci maddesinde bakanlık yüksek müşa
virliğinden söz edilmemekte olduğu, hiçbir bakanlıkta da böyle bir unvanın bulunmadığı be
lirtilmiştir. 

Ayrıca madde, kanunlarda bulunması gereken objektiflik ilkesine aykırı olup, Adalet Ba
kanlığındaki üst düzey yöneticilerini, hâkimlik mesleği teminatını hiçe sayarak başka görevlere 
atamayı amaçlamaktadır. 

BAŞKAN — Son önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

t Görüşülmekte olan 49 sıra sayılı, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2992 sayılı 
Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiş
tirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 2461, Sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu 
ile 190 ve 270 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dain Kanun 
Tasarısının, 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun (16/A) maddesini değiştiren tasa
rının 8 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

ismail Sancak 
İstanbul 

H. Fecri Alparslan 
Ağrı 

Metin Emiroğlu 
Malatya 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Gümüşhane 

Murat Başesgioğlu 
Kastamonu 

Metin Emiroğlu 
Malatya 

Cemal özbilen 
Kırklareli 

Murat Başesgioğlu 
Kastamonu 

Mehmet Keçeciler 
Konya 

Cemal özbilen 
Kırklareli 
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MADDE 8.;— 2992 sayılı Kanunun 16/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Madde 16/A. — Balcın tarafından kalkınma planına, yıllık programlara ve mevzuat hü

kümlerine göre verilecek emir, direktif ve görevleri yerine getirmek üzere, bakanlıkta (beş) ba
kanlık yüksek müşaviri görevlendirilebilir. Bakanlık yüksek müşavirleri yukarıda belirtilen hiz
metlerin yapılmasından bakana karşı sorumludur. Bakanlık yüksek müşavirliklerine, 2802 sa
yılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 37 nci maddesinin (b) fıkrasının yedinci alt bendinde 
belirtilen birinci sınıf hâkimlerle savcılar atanabilir. 

B) Bakanlıkta : 
a) Basın ve halkla ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetlerin bakanlıkça belirlenecek 

usul ve esaslara göre yürütülmesini sağlamak üzere basın ve halkla ilişkiler müşavirliği teşkil 
edilebilir. 

b) özel önem ve öncelik taşıyan teknik konularda bakana yardımcı olmak üzere, genel 
idare hizmetleri sınıfına mensup (4) bakanlık müşaviri görevlendirilebilir. Bakanlık müşavirle
ri bakanlık makamına bağlıdırlar. 

Gerekçe : 
Adalet Bakanlığı, 2992 sayılı Teşkilat Kanununda da belirtildiği üzere, teknik bir bakan

lıktır. Bakanlıkta görevli müsteşar, müsteşar yardımcılığı, genel müdürler ve yardımcıları, dai
re başkanları ve tetkik hâkimlerinin tümü hâkim sınıfından olup, hukukî konularda bakanın 
danışmanı ve müşaviridirler. Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının 
görüş yazılarında da ifade edildiği gibi, kadro sayısının gereksiz yere artırılması ve diğer ba
kanlıkların da aynı yönde talepte bulunmalarını önlemek amacıyla bu değişiklik önerisi veril
miştir. 

BAŞKAN — Şimdi, önergeleri aykırılık derecesine göre muameleye koyacağım : 

Türkiye Büyük millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 49 sıra sayılı Kanun Tasarısının, 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teş
kilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkın
da Kanunun (16/A) maddesini değiştiren tasarının 8 inci maddesinin tasarı metninden çıkarıl
masını arz ve teklif ederiz. 

tsmail Sancak (istanbul) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN —Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 

Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — önerge sahiplerinden söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Ergüder. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın üyeler; bugün saat 09.30'da 

Adalet Komisyonunda toplandık. Sayın Bakanım çok mühim bir kanun tasarısı getirdi ve top
lantı salonuna da Türkiye'nin kalbur üstü meslek grupları geldi; üniversiteden iki profesör, 
Barolar Birliği Başkanı, İstanbul Barosu Başkanı vardı ve hakikaten çok ilmî karşılıklı bir gö
rüşme oldu. 
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Türkiye, müşavirlerle idare ediliyor gibi geliyor bana. Evvelki gün bir tahkikat yaptım, 
Sayın Başbakanın tam 90 tane müşaviri olmuş; kart da bastırmışlar, "Başbakanlık Müşaviri" 
diye tebrik de gönderiyorlar. Millî Eğitim Bakanlığının 25 tane müşaviri var, 30 tane de burada 
oluyor şimdi... Bu vaziyet ne olacak?.. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Cumhurbaşkanının da var. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Evet, Cumhurbaşkanında var. Doğru. 
Havuzun mümkün olduğu kadar dolması lazım; lizin koalisyon protokolünüzde de öyle, 

Başbakanımızın beyanatı da öyle. Havuzun, gelen muslukları ince, giden muslukları kalın... 
Beyler, 15 tane, 30 tane müşavir ihdası ne demektir?.. Bürokrat bir dünya... Bugün Batı 

memleketlerinde, mesela, işte son olay olan, Rodney King'in dört polis tarafından dövülme
sinden mütevellit Los Angeles olaylarında şehir ayağa kalktı, 600 milyon dolarlık zarar meyda
na geldi. Bush ne yaptı? Beyaz Saraya üç müşavir çağırdı; terör müşavirleri, zengi müşavir ve 
oldubitti bu iş. 

Ben, bu müşavirlik müessesesini anlayamıyorum. Bu durum bizim Hazinemize zarar veri
yor, ağaçkakan gibi. 

Tasavvur ediniz... Beyefendi arzu ediyor... Müşavirlerle çalışmak güzel bir şey; ama, bu 
müşavir ne derece çalışır, ehliyeti nedir, Batı dillerine olan aşinalığı nedir, kitap basmaktaki 
sanatı nedir?.. Adalet Bakanlığının kapısına gidin hâkimlerin binlerce kitabı tezgahlarda du
ruyor. Bu kadar devlet kitapçılığına, devletin matbaacılık yapmasına imkân yok. Sizler, son 
zamanlarda Anavatan Partisinden öğrendiniz, serbest piyasa ekonomisini... Devleti küçülte
ceksin, masrafları kısacaksın, özel sektöre vereceksin... Yani ne yapacağız? Basın-yayın, araş
tırmalar vesaire... Kim araştırıyor beyefendiler?.. TÜSİAD bir rapor çıkarıyor Anayasa hak
kında; bunu kendisi mi araştırıyor?.. Üç tane profesöre veriyor parayı onlar da anayasa tasla
ğını getiriyor; sanki anayasadan anlarmış gibi. Nihayet, orası bir zenginler kulübüdür. 

Sayın Bakanım belki iyi niyetle bu müşavirleri getiriyor; ama bunlar hiçbir şey yapamaz
lar efendim. Bir defa, bu iş devam etmez, Adalet Bakanlığına yük olur. Bu konuda bir Batılı 
gibi düşünmenizi rica ederim, batıda bir yere 10-15 tane müşavir konulmasına imkân var mı?..Ne-
dir yani, dünyayı mı idare ediyoruz? Adalet Bakanlığının yapacağı iş bellidir; hâkimlerin yar
gılama içinde rahat çalışmasını sağlamak, istediği araç gereci vermektir. 

Türkiye'de her gün hukuk işleri yazılıyor. Milliyet Gazetisinin Hukuk Danışmanını oku
yun, vallahi billahi size her gün tahliye davalarından, boşanma davalarından, cinayet davala
rından mütalaa veriyor, her gün binlerce makale yazılıyor. Sayın Bakanım bu işler için niye 
yoruluyor ki! Bu müşavirler ileride başına dert olacaklardır; zünkü gelen insanın gitmesi çok 
zordur. 

\ • 

Onun için, istirham ediyorum; bunlar Hazineye yüktür, ekonomik durumumuz iyi değil
dir, beş liranın hesabının yapılacağı davir başlamıştır. Doların fiyat artışının nereye çıktığını 
görüyorsunuz... Piyasada durgunluk vardır olmuyor. Ekonomik meseleyi bırakıp, "şeffaf" di
ye bir şeylere başladınız, demokratikleşmeye başladınız; ama, bunlar esas mesele değildir, esas 
mesele, karnımızın doymasıdtr, vatandaşın karnının doymasıdır. Evet, demokratikleşme gü
zel, onu da yapacağız; ama, birinci mesele değildir. Ön mesele, birinci mesele, yaşam kavgası
dır, Suyun fiyatı benzinden pahalı olmuştur beyler. Siz, mütemadiyen her bakanlığa böyle masraf 
kapıları ihdas ederseniz, bizim halimiz ne olacak? O zaman durumunuz zorlaşacak. Ben, 
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şahsen, Koalisyon Hükümetinin devamını istiyorum. İnanın bana, devamınızı istiyorum ve Tan-
rı'ya da dua ediyorum; ama, siz de hiç aldırmıyorsunuz, mütemadiyen masraf yapıyorsunuz. 

Binaenaleyh, bunlar muhdes maddelerdir, yanlış şeylerdir. İstirham ediyorum; Sayın Ba
kanım, bugün bir telefonla Barolar Başkanını, İstanbul Baro Başkanını, iki profesörü getire
cek kudrette olduğuna göre, Adalet Bakanı bir konuda sıkıştığı zaman, istediği insanı Bakanlı
ğa çağırabilir. O müşavirler ne verecek ona? O müşavirlerin kaç tanesi yabancı dil biliyor; kaç 
tanesinin doktorası var, mastırı var? Onun için, bendeniz buna karşı soğuğum Sayın Bakanım. 
Bunlar Hazineye yük verecektir. 

Bakınız şimdi, ne enteresan!.. Bir kanun hazırlarken, teklifi verdiğiniz zaman, usule göre 
Başbakanlığa sorulur; Başbakanlık da mütalaa verir ve o gelecek mütalaaya göre, verilen teklif 
hayat bulabilir. 

Bakınız, demin arkadaşım heyecandan az okudu; "Türkiye Cumhuriyeti Devlet Personel 
Başkanlığı..." Devlet Bakanı Sayın Şerif Ercan Beyin imzası var, tarihi de 16.1.1992. Beyefendi 
de devletin bir rüknü, o da devletin bir rüknü. Haber veriyor kendisine, "Adalet Bakanlığında 
mevcut yardımcı hizmet birimlerinden, İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığının görevleri ara
sında yer aldığı görülmektedir, bu sebeple, söz konusu daire başkanlığının kurulması uygun 
görülmediğinden..;" diyor. Bunu Orhan Ergüder söylemiyor, Ercan Bey söylüyor, Bakan söy
lüyor beyefendiler. 

RİFAT SERDAROĞLU (İzmir) — Arif Yüksel mi!.. ' 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Üstadım, o şık bir atışma değil, daha şıkları
nı öğreteyim sana. Arif Yüksel ile benim ne alakam var evladım? Hiç espri değil yani... Bak, 
daha güzel lafları, gel benim yanıma, nasıl atılacağını öğreteyim. (DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Ergüder, lütfen devam edin. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — "... Daire Başkanlığının kuruluşu ile ilgili ola
rak yapılan düzenlemenin tasarı metninden çıkarılmasını..." diyor. Devletin bir Bakanı, Dev
letin diğer bir Sayın Bakanına mütalaa veriyor, bu sebeple, istirham ediyorum, masrafı çoğalt
mayın. Ekonomimiz iyi değil. Bakmayın siz söylenenlere... 

Ben, koalisyonun devamını istiyorum. Refaha ve saadete gitmemiz için, tasarruf yapmak 
lazımdır. Tasarruf güzel şeydir. Biliyorsunuz, israf haramdır. 

Gözlerinizden öperim efendim, saygılar. 
MASTAFA YILMAZ (Gaziantep) — 8 yıldır yeni mi anladın! 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ergüder. 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Sayın Başkanım, kısa bir açıklama 

yapabilir miyim? 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Sayın Başkanım, bir hususu hatırlat
mak istiyorum : Bakanlık müşavirliği, ANAP döneminde kanun hükmünde kararnameyle ih
das edilmiştir. Dört tane mevcuttur ve bu dört yere de aynı dönemde atama yapılmıştır. 

Bu hususu bilgilerinize sunuyorum efendim. 
BAŞKAN — Efendim, Hükümet ve Komisyon önergeye katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : önergeyi kabul edeneler... Etmeyenler... Kabul edilme

m i ş t i r . 
Diğer önergeyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 49 sıra sayılı Kanun Tasarısının 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşki

lat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkın
daki Kanunun (16/A) maddesini değiştiren tasarının 8 inci maddesinin Komisyonua iadesini 
arz ve teklif ederiz. 

İsmail Sancak (İstanbul) 
f ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 

Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önerge sahiplerinden söz isteyen?.. Yok. * 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Son önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 49 sıra sayılı Kanun Tasarısının, 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teş
kilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hak
kında Kanunun (16/A) maddesini değiştiren tasarının 8 inci maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

İsmail Sancak (İstanbul) 
ve arkadaşları 

MADDE 8. —2992 sayılı Kanunun (16/A) maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 16/A — Bakan tarafından kalkınma planına, yıllık programlara ve mevzuat hü

kümlerine göre verilecek emir, direktif ve görevleri yerine getirmek üzere, Bakanlıkta (beş) ba
kanlık yüksek müşaviri görevlendirilebilir. Bakanlık yüksek müşavirleri, yukarıda belirtilen hiz
metlerin yapılmasından bakana karşı sorumludur. Bakanlık yüksek müşavirliklerine, 2802 sa
yılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 37 nci maddesinin (b) fıkrasının (7 nci) alt bendinde be
lirtilen birinci sınıf hâkimlerle savcılar atanabilir. 

B) Bakanlıkta; 
a) Basın ve halkla ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetlerin Bakanlıkça belirlene

cek usul ve esaslara göre yürütülmesini sağlamak üzere, basın ve halkla ilişkiler müşavirliği 
teşkil edilebilir. 

b) Özel önem ve öncelik taşıyan teknik konularda Bakana yardımcı olmak üzere, genel 
idare hizmetleri sınıfına mensup (4) Bakanlık müşaviri görevlendirilebilir. Bakanlık müşavirle
ri Bakanlık makamına bağlıdırlar. ' 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — : 

Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN —Hükümet?..' 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önerge sahiplerinden konuşmak isteyen?.. Yok. 
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önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edeneler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
8 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 8 inci madde kabul 

edilmiştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 9. — 2992 sayılı Kanunun 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Yardımcı Birimler 
Madde 17. — Adalet Bakanlığı merkez kuruluşundaki yardımcı birimler şunlardır : 
a) Personel Genel Müdürlüğü, 
b) Eğitim Dairesi Başkanlığı, 
c) Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı, 
d) tdarî ve Malî işler Dairesi Başkanlığı, 
e) Teknik İşler Dairesi Başkanlığı, 
f) Savunma Sekreterliği, 
g) Özel Kalem Müdürlüğü." 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Korkmazcan, buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; kanun tasarısının 9 uncu maddesinde, Bakanlığın yardımcı birimleri üzerinde 
değişiklikler yapılmaktadır. Görebildiğimiz kadarıyla, Bakanlıkta, teknik işlerle ilgili bir birim 
oluşturulmakta ve Yayın İşleri dairesi Başkanlığı kurulmaktadır. 

öncelikle, bu birimlerin oluşturulmasında amacın, Hükümetin bugün izlemekte olduğu 
politikalara bir uyum sağlamak olmadığı açıktır. Çünkü, bilebildiğimiz kadarıyla, Hükümet 
Programında ve Koalisyon Protokolünde, devlete işlerlik kazandırmak bakımından, devlet or
ganları arasında devletin fonksiyonlarını daha belirgin alanlara sevk edici, mükerrer hizmet 
dağılımını önleyici bir zihniyet ortaya konulmuştur. Halbuki, Adalet Bakanlığı gibi, sadece, 
bağımsız yargının huzur içerisinde, güvenlik içerisinde çalışma şartlarını hazırlamakla görevli 
bir Bakanlık, esas hizmet bakanlığı şeklinde teşkilatlandırılmak istenmektedir. Üstelik, bir ön
ceki maddede kabul edilen, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği gibi, sanki bu Bakanlığın bir
takım propagandalara ihtiyacı varmışçasına kurulun bir organa ilave olarak, Yayın işleri daire
si Başkanlığı gibi, aşağı yukarı aynı alanda görev yapacak ikinci bir unsur eklenmektedir. 

Bunlar, aslında bizim temel teşhisimizi doğrulayan hükümlerdir. Bizim temel teşhisimiz, 
Adalet Bakanlığının, bugün kamuoyunda yaratılmış olan birtakım yapma endişelerle, Adalet 
Bakanının patronajına verilen bir bakanlık haline dönüştürülmesi kaygısıdır. 

Eğer Sayın Adalet Bakanımız, gerçekten Türkiye'de yargı bağımsızlığını teminata almak 
amacıyla bu kanunu hazırlamış olsaydı, onun yolları vardı. Hele, 19 uncu Dönemin ilk Hükü
metinde göre yapan bir Adalet Bakanının, tarih boyunca Türkiye'deki Adalet Bakanlarına az 
nasip olmuş bir şans da vardı : Eğer, Adalet Bakanı, eski parti ilişkileri içerisinde şartlanmış 
olduğu kavramların dışına çıkabilseydi, hadiselere geniş perspektiften bakabilseydi, 19 uncu 
Dönem, gerçekten, Türkiye'nin demokratik yapısını, siyasî yapısını, anayasal düzenini bugün 
olması gereken düzeye getirebilirdi ve bunun mimarı da, bizim Adalet Bakanımız olurdu. 

Ben, kendisini geçmişten de tanıyan bir insan olarak, bu konuda gerçekten hayal kırıklığı
na uğradım. 
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Bizim Adalet Bakanımıza düşen asıl görev, Meclisin bütün gruplarınca bir ihtiyaç olarak 
belirtilen anayasa düzenini yenilemek, sivil toplum anayasasını yapmak hususunda koordinas-' 
yon sağlamaktı. Bu da, partilerle, kendi Bakanlığıyla ve devletin diğer kurumlarıyla uzlaşma 
sağlama yoluyla olurdu. Halbuki, Sayın Bakan kavgacı metotları seçti; eski siyasî alışkanlıkla
rından kurtulamadı. Gelir gelmez, Eskişehir Cezaevinin Boşaltılmasıyla işe başladı. Şimdi bir 
teknik komisyon kuruyor; herhalde hapisanelerin standardını filan belirleyecek! Yani, bu mem
lekette... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Konuşma, Bakan üzerine mi, madde üzerine mi?.. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Madde üzerinde Maddeyi suyun üzerine yazmı
yoruz; bir sistem içine oturtuyoruz bu maddeyi. Sayın Bakan da herhalde, gerekçeleriyle ve 
hedefleriyle bir bütünlük arz eden hüküm getirmiştir buraya. Yani, ben şimdi, Yayın İşleri Da
iresi Başkanlığının bir reklam dairesi olarak çalışacağı endişemi ifade ediyorum. Bir Teknik 
İşler Daire başkanlığının, bu memleketteki Bayındırlık ve İskân Bakanlığı gibi birtakım ba
kanlıkların fonksiyonlarıyla da iç içe geçerek, Adalet Bakanlığını kapalı bir kutu haline getire
ceği inancımı ifade ediyorum. "Sayın Bakanın amaçlarından biri, eski şartlanmalarıyla budur" 
diyorum; bunu delili olarak ifade ediyorum. 

Şimdi, "Yargı bağımsızlığı getireceğiz" diyoruz... Yani, sağduyuyla düşünelim : Yargı ba
ğımsızlığının gerçekleşmesi için, hâkimlere, Anayasa tarafından tanınmış olan ve hâkim statü
sündeki Adalet Bakanlığı üst bürokratlarına Anayasaca tanınmış olan birtakım haklari alıp, 
bunları Başbakandan, Cumhurbaşkanından, Bakanlar Kurulundan çekip, alıp, sadece Adalet 
Bakanının iki dudağının arasına terk etemek, hangi katkıyı sağlayacak, yargı bağımsızlığına? 
Diğer bakanlıklarda niye yapmıyorsunuz bunu? 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Yok öyle bir şey. Yüksek -Hâkimler ve Savcılar Kurulu
na veriyor yetkiyi. , 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Yüksek Hâkimler Kuruluna vermiyor. O zaman, 
kanunu iyi tetkik etmemişsiniz. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Siz iyice okuyun. 
RIFAT SERDAROĞLU (İzmir) — Sayın Bakan cevap verdi o konulara. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Efendim, görüştük onları. Ben, Sayın Bakanın 
amaçlarının ortaya çıkması bakımından bunları tekrar ifade ediyorum. 

Şimdi, Türkiye'de yargı bağımsızlığı adına bu kanunun savunulması, Yüce Meclis içip ilerde 
pişmanlık konusu olacaktır. Ben o inançtayım, bu kanunun ömrü uzun olmayacaktır çünkü. 
Ya Anayasa Mahkemesince iptal edilecektir veya en kısa zamanda, buradaki çarpıklıklar görü
şülmek suretiyle, Yüce Meclisçe tekrar düzeltilme ihtiyacı duyulacaktır. Bunu, nereden kesti
rip söylüyoruz?.. Çünkü, bu kanun hazırlanırken, objektif kriterlerden hareket edilmemiştir. 
Bir Bakanlık Müsteşarını, kendi rızasıyla, oradan alma becerisini gösteremeyen bir siyaset ada
mının Cumhurbaşkanlığı makamıyla uyum sağlama becerisini gösterememesinin sonucunda, 
belli şahıslar hedef alınarak düzenleme yapılmaktadır. Bu düzenleme, sadece Anayasa içeri
sinde değil, bizim idarî yapımız içerisinde de sırıtacaktır, sırıtmaktadır. Türkiye'deki bütün ba
kanlıkların müsteşarlarının, müsteşar yardımcılarının ve üst düzey bürokratlarının çalışmaları 
belli usullere göre düzenlenmiştir; Adalet Bakanlığında ise, onlardan farklı olarak düzenleniyor. 

Tamam, Adalet Bakanlığının özellikleri var; bağımsız yargıyla ilgili.j. öyle olunca, Ada
let Bakanlığında görev yapan bürokratlara diğer yüksek dereceli bürokratlara tanınan güven-
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çelerden daha fazlası getirilseydi, bu kanunun sevk edilmesindeki gerekçe gerçekleşmiş olurdu. 
Bunun tam aksi yapılmaktadır; âdeta, Bakanlık bir siyasî organın hegomanyasına terk edil
mektedir. 

Kanun tasarısının müzakeresindeki usuller de, maalesef, Meclis İçtüzüğünün ve Anayasa
nın getirdiği hükümlere aykırı olmuştur. 270'e yakın kanun hükmünde kararname, yakında 
Anayasa Komisyonuna gelecektir. Niye gelecek? Çünkü, bu kanun hükmünde kararnameler 
idareyle ilgili düzenlemeler yapmaktadır. İdareyle ilgili düzenlemelerin görüşüldüğü yer, Ana
yasa Komisyonudur. Bu,Kanun tasarısı Anayasa Komisyonundan dahi kaçırılmıştır; yani -
usulünden itibaren- özel, sübjektif maksatları altında gizleyen bir kanun tasarısıdır. O sebeple, 
uzun ömürlü olmayacaktır; ama, bu tasarının mahcubiyeti -Yüce Heyetiniz bunu kabul ettiği 
takdirde- sadece Bakana ait olmayacaktır, Meclise de ait olacaktır. 

Benim meseleyi -tekrar tekrar ikaz eden arkadaşlarıma ilaveten- söylemekteki maksadım 
da, böyle bir mahcubiyetten Yüce Meclisi koruma endişesidir. 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
Önergeler vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 49 sıra sayılı, 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2992 Sayılı 
Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 2461 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu 
ile, 190 ve 270 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısının, 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 17 nci Maddesini Değiştiren tasa
rının 9 uncu maddesinin tasarı metninden çıkartılmasını arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Kalemli Murat Başesgioğlu 
Kütahya Kastamonu 

H. Fecri Alpaslan Hasan Çakır 
Ağrı Antalya 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 

Gerekçe : 
Yayın işleri eskiden olduğu gibi Bakanlıkta mevcut bulunan Eğitim Dairesi Başkanlığı ta

rafından, teknik işleri ise İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığınca yürütülmektedir. Başba
kanlık DevletPersonel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının konuya ilişkin görüşleri bu yolda olup, 
bu hizmetleri için yeni daire başkanlıkları kurulmasının kadro sayılarını gereksiz yere artıraca
ğı ve Başbakanlığın tasarruf tedbirlerine ilişkin genelgelerine aykırılık teşkil edeceği ifade edil
miş bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 49 sıra sayılı 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2992 sayılı Adalet 
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
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Kabulü Hakkında Kanun, 2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunuyla, 190 ve 
270 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarının, 
2992 sayilı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Değiştirelerek Kabulü Hakkında Kanunun 17 nci Maddesini Değiştiren Tasarının 9 un
cu maddesinin (c) ve (e) bentlerinin madde metninden çıkarılmasına karar verilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

İsmail Sancak 
İstanbul 

H. Fecri Alpaslan 
Ağrı 

Metin Emiroğlu 
Malatya 

Murat BaşesgioğTu 
Kastamonu 

Mehmet Keçeciler 
Konya 

Cemal özbilen 
Kırklareli 

Rauf Ertekin 
Kütahya 

Gerekçe : 
Yayın işleri eskiden olduğu gibi Bakanlıkta mevcut olan Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafın

dan, teknik işler ise tdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığınca yürütülmektedir. 
Başbakanlık, Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının konuya ilişkin görüşleri 

bu yolda olup, bu hizmetler için yeni daire başkanlıkları kurulmasının kadro sayılarını gerek
siz yere artıracağı ve Başbakanlığın tasarruf tedbirlerine ilişkin genelgelerine aykırılık teşkil 
edeceği ifade edilmiş bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 49 sıra sayılı, 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2992 Sayılı 
Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiş
tirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 2461 Sayılı Hâkimler ve Savalar Yüksek Kurulu Kanunu 
ile 190 ve 270 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısının, 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkındaki Kanunun 17 nci maddesini değiştiren ta
sarının 9 uncu maddesinin (c) bendinin madde metninden çıkarılmasına karar verilmesini arz 
ve teklif ederiz. , 

Mustafa Kalemli 
Kütahya 

H. Fecri Alpaslan 
Ağrı 

Murat Başesgioğlu 
Kastamonu 

Hasan Çakır 
Antalya 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 

Gerekçe : Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının konuya ilişkin 
görüşleri; bu hizmetler için yeni bir daire başkanlığı kurulmasının, kadro sayılarını gereksiz 
yere artıracağı ve Başbakanlığın tasarruf tedbirlerine ilişkin genelgelerine aykırılık teşkil ede
ceği yolundadır. 
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Yayın işlerinin, eskiden olduğu gibi Bakanlıkta mevcut olan Eğitim Dairesi Başkanlığı ta
rafından yürütülmesi yeterli ve gereklidir. Esasen tasarıda belirtilen Yayın işleri Dairesi Baş
kanlığına verilen görevlerin, istenilen kadro sayısıyla da yürütülemeyecegi açık bir hakikattir. 

Yakın bir gelecekte Bakanlık, mezkûr dairesinin kadro talebiyle tekrar karşımıza gelecek
tir. Haddi zatında, Yayın Dairesi Başkanlığına verilen görevlerin ulaşılabilir hedeflef olmadığı 
da bir gerçektir. 

BAŞKAN — önergeleri aykırılık derecesine göre muameleye koyuyoruz : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 49 sıra sayılı Kanun Tasarısının, 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teş
kilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkın
da Kanunun 17 nci maddesini değiştiren tasarının 9 uncu maddesinin tasarı metninden çıkarıl
masını arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Kalemli (Kütahya) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli)— 

Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Katılmıyoruz elendim. 
HÜSEYİN AKSOY (Eskişehir) — Sayın Başkan, karar yetersayısının aranmasını istiyorum. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Karar yetersayısı yoktur. 
Birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 21.10 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saali : 21.25 

BAŞKAN : Başkanvckili Yıldınnt Ava 
KÂTİP ÜYELER : Ali Günaydın (Konya), Mehmet Cemal Öztaylan (Babkesir) 

o — 

- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 73 üncü Birleşiminin Üçüncü Oturumunu 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

1. — 2802 Sayılı Hâkimler ve Savalar Kanunu, 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 2461 
Sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu ile 190 ve 270 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
melerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/333) (S Sayısı : 49) (Devam) 

BAŞKAN — Müzakerelere kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Sayın Hüseyin Aksoy ve arkadaşlarının, maddenin metinden çıkarılmasına dair önergele

rinin oylamasında karar yetersayısı bulunamamıştı. 

önergeyi tekrar oylarınıza sunuyorum : önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge 
kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 49 sıra sayılı Kanun Tasarısının, 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teş
kilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkın
da ICanunun 17 nci maddesini değiştiren tasarının 9 uncu maddesinin (c) ve (e) bentlerinin madde 
metninden çıkarılmasına karar verilmesini arz ve teklif ederiz. 

İsmail Sancak (İstanbul) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUBAŞKAN VEKİLİ İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 

Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 

ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Katılmıyoruz efendim. ' 
BAŞKAN — önerge sahiplerinden konuşmak isteyen?.. Yok. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler., önerge kabul edil
memiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : ( 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 49 sıra sayılı Kanun Tasarısının 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşki

lat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü.Hakkında 
Kanunun 17 nci maddesini değiştiren, tasarının 9 uncu maddesinin (c) bendinin madde met
ninden çıkarılmasına karar verilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Kalemli (Kütahya) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 

Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI M. SEYFl OKTAY (Ankara) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmıyor. 
önerge sahiplerinden söz isteyen?.. Yok. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 9 uncu madde ka

bul edilmiştir. 
10 uncu maddeyi okutuyorum : , 
MADDE 10. — 2992 sayılı Kanuna, 20 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 

20A. maddesi eklenmiştir. 
"Yayın işleri Dairesi Başkanlığı 
MADDE 20/A — Yayın İşleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Yurt içi ve yurt dışı mevzuatı, meslekî yayınları takip etmek, toplamak, değerlendir

mek, saklamak, bilim çevrelerine ve uygulayıcılara sunmak, hukuksal konularda görüşler oluş
turmak, 

b) Hukukun gelişmesi için yurt içi ve yurt dışı hukuk fakülteleri, hukukla ilgilenen ulus
lararası kurum, kuruluş, dernek ve vakıflar ile ilişki kurmak, yıllık çalışma programları hazır
lamak ve uygulamak, • , 

c) Anayasa Mahkemesi kararları ile, Yargıtay ve Danıştay İçtihadı Birleştirme Kararları, 
daire kararları ve yabancı ülkeler yüksek mahkeme kararlarını kanun, tüzük, yönetmelik ve 
diğer mevzuat hükümlerine göre kartlara geçirmek, fihristlerini yapmak, toplamak ve ya
yınlamak, 

d) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu ile işbirliği içinde hukuk ve mevzuat açısından halkı 
aydınlatıcı hukukî yayınları hazırlamak ve yayınlatmak, 

e) Hukukla ilgili gazete, dergi çıkarmak, meslekî kitapları ve ilgili mevzuatı yayınlamak, 
basmak, bastırmak ve satışlarını yapmak, 

f) Hâkim ve Savcıları meslekî yayınlarda bulunmak üzere teşvik etmek ve haricen yayın
lanan meslekî kitapları satın alarak meslek mensuplarına dağıtmak, 

g) Yurt içindeki yazılı olmayan hukuk kurallarını, örf ve âdetleri toplattırıp yayınlatmak, 
h) Eski hukuk kaynaklarını araştırmak, inceletmek, toplatmak ve yayınlatmak suretiyle 

uygulayıcıların ve bilim çevrelerinin yararlanmalarına sunmak, 
i) Yayın danışma kurulu oluşturmak, 
j) Merkez ve taşra teşkilatında kütüphane ve kitaplıklar kurmak, mevcut kütüphane ve 

kitaplıkları geliştirmek, bakım ve donanımlarını sağlamak, meslek mensuplarının kütüphane 
ve kitaplıklardan yararlanmaları için gerekli önlemleri almak, 
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k) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak." 
BAŞKAN — Madde üzerinde, ANAP Grubu adına Sayın Selçuk Maruflu söz istemişlerdir. 
Buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (istanbul) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; bu tasarı Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülürken, Plan ve Bütçe Komisyonu 
üyesi olarak, bu tasarının tümünün Anayasaya ve hukuk devleti prensiplerine aykırı olduğun
dan ve yargıyı bölecek mahiyette gördüğümden muhalefet şerhi koymuştum. 

Bu yasa tasarısının bütün maddelerini okuduğumuz zaman, hakikaten bir gariplikler ta
sarısı olduğunu hemen görebiliyoruz. '• . , • 

Yayın tşleri Dairesi Başkanlığıyla ilgili 10 uncu maddede yer alan bazı hususlara gerek ol
madığı kanaatini taşıyorum. Bu maddeyle, yeni kadrolar ihdas edilmek ve bu kadroları her
hangi bir iş yapmadan, boş oturacak kişilerle doldurup, boş yere maaş verilmek istendiği anla
şılmaktadır. Burada sadece bir hususta belki olumlu görüş serd etmek mümkün; bu da, ceza
evlerindeki kültür faaliyetlerinin geliştirilmesi olabilir ki, hakikaten cezaevlerimizde kültür, kitap, 
yayın ve doküman faaliyetleri oldukça zayıf. Oysa, cezaevlerinde suçluların, hükümlülerin, kültür 
düzeylerini yükseltme yoluyla topluma kazandırılmalarına büyük önem vermek gerekir. -Esa
sen bu husus bütün ileri ülkelerde bu şekilde yapılmaktadır. Ancak cezaevlerimizde bu konu
nun şimdiye kadar ele alınmadığını görüyoruz. 

Hepimizin bildiği gibi, Türkiye'de, kitap yazan, doküman ve rapor hazırlayan çok değerli 
hâkimlerimiz var; ancak, bana intikal eden şikâyetlerden ve daha önce devlet sektöründeki ça
lışmalarımdan biliyorum ki, hâkimlerin yaptığı akademik sayılabilecek bu çalışmalar, hiçbir 
zaman, Adalet Bakanlığı tarafından desteklenmez. O nedenle, bu maddenin bu desteği de ge
tireceği kanaatini taşımıyorum. 

Bu sabah gene Plan ve Bütçe Komisyonunda çeşitli bakanlıklara müşavirlikler verilmesiy
le ilgili olarak yaptığımız görüşmede, Turizm Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve 
Vakıflar İdaresine 10-15 adet müşavirlik kadroları ihdas edildi. Orada Devlet Bakanı Sayın Ek
rem Ceyhun'a, "Bunların, tamamıyla partizan amaçlarla kullanılacağı endişesini taşıyorum" 
dedim; ancak kendileri, "Size söz veriyorum, bu kadroları hakikaten nitelikli ye uzman kişile
re kullanacağım" dedi. 

Şimdi, burada da Yayın tşleri Dairesi Başkanlığı kurulurken, gerçekten birçok kadrolara 
tayin yapılacak; ama, bunlar fazla bir iş yapmayacaklar. Esasen son zamanlarda memleketi
miz ekonomik bakımdan iyice çıkmaza girmiş durumda. Belki sizler, enflasyon 3,8 oldu diye 
sevindiniz; ama, ben size bir şey söyleyeyim, aslında, enflasyonu sıfıra indirmek de mümkün. 
Eğer siz, memlekette yaprak kımıldatmazsanız, yatırımları durdurursanız, enflasyon sıfır da 
olur; buna daha çok sevinirsiniz! Bugün İngiltere'de enflasyon yüzde 4'tür; ama ekonomi, ya
tırımlar, ihracat canlıdır, her şeyden evvel istihdam canlıdır ve enflasyon da yüzde 4'tür. 

Şimdi, burada kadrolarla ilgili olarak -yani ekonomiye bağlamak istiyorum- tasarruf ted
birlerine tamamıyla aykırı bir maddeyi görüşüyoruz. Bu nedenle, Grubumuz, bu maddenin 
lehinde oy kullanmayacaktır. Bu düşüncelerle hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN.— Teşekkür ederim Sayın Maruflu. 
Madde üzerinde başka söz isteyen?.. 
Refah Partisi Grubu adına Sayın Oğuz buyurun efendim. 
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RP GRUBU ADINA ALt OĞUZ (istanbul) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
nihayet, görüşmekte olduğumuz kanun tasarısının 10 uncu maddesine kadar gelmiş olduk. Bazı 
konular var ki, bunların tekrarında fayda olduğu hepinizin malumudur. Et tekrarü ahsen ve-
levkâne yüzseksen. Yani hayırlı olan bir şeyi yükseksen kere de tekrar etsek hayırlıdır. Zira, 
burada arkadaşlarım, yine Devlet Personel Dairesi Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının tasarru
fa dikkat çeken genelgelerine ve özellikle memleketimizin içinde bulunduğu şartlara değine
rek, bu kadroların yeni masraflar getirdiğini, mevcut dairelerle bunları idare etmek mümkün 
iken, yeni daireler ihdas edilmesinin, tasarruf tedbirlerine aykırı bir davranış olduğunu ve mem
leketin içinde bulunduğu şartlar muvacehesinde, sarf edilecek bu paraların israf olacağını be
lirttiler; ben de aynı şeye işaret etmek istiyorum. 

Memleketimizin içinde bulunduğu şartlar malum, çok sıkıntılı günler yaşıyoruz. Para bul
mak için bu kadar sıkıntı çekiyorsunuz... Çiftçi borçları hakkında çıkardığımız 5 milyon lira
lık marja rağmen, hâlâ icra takipleri devam ediyor, pancar paraları verilmedi, tütün paraları 
verilmedi... Para bulmak için birçok imkânları zorluyorsunuz; tasarruf tedbirleri içinde de
vamlı genelgeler yayımlıyorsunuz; ama, yeni daire, yeni daire başkanlıkları, yeni kadrolarla da 
bu zorlukları artırıyorsunuz. 

Biz deriz ki, eğer tasarrufa riayet ediyorsanız, gelin yeni kadrolar ihdas ederek mevcut yü
künüzü artırmayın, mevcut daire başkanlıklarınızla idare edin. Yeni daireler, yeni kadrolar yü
künüzü daha da artıracaktır. 

Bu tasarruf tedbirlerine riayet ederseniz, memleketimiz ve milletimiz için daha hayırlı olur 
kanaatindeyim. Bu duygu ve düşüncelerle Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. (RP, ANAP Ve 
SHP sıralarından alkışlar) ' 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
Madde Üzerinde başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Madde üzerinde bir önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 49 sıra sayılı, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2992 Sayılı 
Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiş
tirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 2461 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu 
ile 190 ve 270 Sayılı Kanun Hükmünde Karranamelerde Değişiklik Yapılmasına Dâir Kanun 
Tasarısının, 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna 20 nci maddeden sonra gelmek üzere 
20/A maddesi ekleyen tasarının, 10 uncu maddesinin tasarı metninden çıkarılmasına karar ve
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

İsmail Sancak M. Oltan Sungurlu 
İstanbul Gümüşhane ' 

H. Fecri Alpaslan Murat Başesgioğlu 
Ağrı Kastamonu 

Mehmet Keçeciler * Rauf Er tekin 
Konya Kütahya 

Metin Emiroğlu 
Malatya 
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Gerekçe : Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının konuya ilişkin 
görüşleri, bu hizmetler için yeni bir daire başkanlığı kurulmasının, kadro sayılarını gereksiz 
yere artıracağı ve Başbakanlığın tasarruf tedbirlerine ilişkin genelgelerine aykırılık teşkil ede
ceği yolundadır. Yayın işlerinin eskiden olduğu, gibi, bakanlıkta mevcut olan Eğitim Dairesi 
Başkanlığı tarafından yürütülmesi yeterli ve gereklidir. Esasen tasarıda belirlenen Yayın İşleri 
Dairesi Başkanlığına verilen görevlerin istenilen kadro sayısıyla da yürütülemeyeceği açık bir 
hakikattir. Yakın bir gelecekte Bakanlık mezkûr dairenin kadro talebiyle tekrar karşımıza gele
cektir. Hattızatında Yayın Dairesi Başkanlığına verilen görevlerin ulaşılabilir hedefler olmadı
ğı da bir gerçektir, 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 

Katılmıyoruz Sayın Başkan. . 
BAŞKAN—Hükümet?.. 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önerge sahiplerinden konuşmak isteyen?.. Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Pek muhterem arkadaşlar, çalışma süremiz dolmak üzeredir. 11 inci maddeye başladığı

mız takdirde -önergeler vardır- gecikebilir. Bu bakımdan 8/13 esas numaralı önergenin öngö-
rüşmesini yapmak ve kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek için 7 Mayıs 1992 Perşembe günü 
saat 15.OO'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 21.45 

— — o 

VIII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak 'in, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekip
leri tarafından gözaltına alınan bir vatandasın işkenceye maruz kaldığı iddialarına ilişkin sorusu ve içişle
ri Bakanı ismet Sezgin'in yazılı cevabı (7/137) . • , • ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ede
rim. Saygılarımla. 16.4.1992 

Mahmut Alınak 
Şırnak 

Haydar Beltan adlı şahıs politik çalışmalarından ötürü kovuşturmaya uğrayınca 1979 yı
lında yurt dışına çıkmış ve 3 Ocak 1982 günü Türkiye'ye dönmüştür. 

Ankara Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele ekipleri tarafından gözaltına alınan Hay
dar Beltan gözaltında tutuldu. 6 gün boyunca kendisine işkence yapıldığını, çırılçıplak soyun-
durulduğunu, tehdit ve şantajlara maruz kaldığını belirtmiştir. Besteci ve müzik yapımcısı Şa-
nar Yurdatapan, bu işkence iddiaları üzerine gerççk durumu öğrenmek için Haydar Beltan ile 
telefon bağlantısı kurmak istemiş ancak bu arzusu yerine getirilmemiştir. 
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Haydar Beltan gözaltında tutulduğu sürece kendisine yapılan baskı ve işkencelerin yanı 
sıra "Ülkemizde demokrasi var. Başbakan açıklama yaptı: Her Türk vatandaşın başı dik gez-
meli dedi." şeklindeki sözlerine karşılık, terörle mücadele ekibi üzerine çullanarak "Biz devle
tiz, devlet. Başbakanın da bilmem kiminde anasını, avradını, sinkaf ederiz. Biz seni bu akşam 
kaybedelim de bakalım Başbakan mı, kim kurtaracak?" şeklinde tehditlere maruz kaldığını 
belirtmektedir. 

Haydar Beltan olayı basında da haber konusu olmuştur. Bu gelişmeler karşısında işkence 
iddiası araştırılmış mıdır? Bu konuda herhangi bir soruşturma yapılmış mıdır? Haydar Beltan 
doktor muayenesinden geçirilerek, işkence görüp görmediği tespit edilmiş midir? Sayın Başba
kana sinkaflı sözler kullandıkları söylenen sorumlular hakkında ne gibi bir işlem yapmayı dü
şünüyorsunuz? Olay doğru ise çok vahimdir. Bu şekilde bir Başbakana sinkaflı küfürler kulla
nabilen terörle mücadele sorumluları bu cesareti nereden almaktadırlar? Hükümetin dışında 
başka bir devlet mi varki bu görevliler biz devletiz diyebiliyorlar? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire 
Başkanlığı 5.5.1992 

Sayı : B.05.EGM.1.0.12.01.01-123407 
Şube : Top. 01, (E) 

Konu : Şimale Milletvekili Mahmut Alınak'ın Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 22 Nisan 1992 gün ve 

A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/137-1304/5452 sayılı yazısı. 
Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

na sunulan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen yazılı soru önergesinde öne sürülen hu
suslarla ilgili olarak hazırlanan cevap aşağıya çıkarılmıştır. 

Tunceli İli merkez Meşe yolu nüfusuna kayıtlı, Süleyman - Elif oğlu 1961 doğumlu Hay
dar Beltan, 3 Ocak 1992 günü Esenboğa Havaalanında yurda giriş yapmış ve muhtelif yasadışı 
örgütsel faaliyetlerinden dolayı gözaltına alınmıştır. 

Ankara Emniyet Müdürlüğünde sorgulaması için kaldığı üçgün içerisinde kendisine her
hangi bir işkence yapılmadığı, Adlî Tabipliğe sevkedilerek alınan kesin doktor raporu ile tespit 
edilmiştir. , 

Terörle Mücadele ekiplerinin Başbakana sinkaflı küfürler kullanmaları diye bir durum söz-
konusu olmayıp, adı geçen şahsın, üst makamları hadisenin içine sokmaya yönelik iftirasından 
ibaret olduğu anlaşılmaktadır. 

Arz ederim. 
îsmet Sezgin 

İçişleri Bakanı 

' « ^ " ' ^ 
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5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Aksaray Milletvekili îsmet Gür ve 16 arkadaşının, ülkemizde görülen sığır 
vebası hastalığının yaygınlaşma sebeplerini tespit etmek ve Tarım ve Köyişleri Ba
kanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün idarî yapısını ve bu hususdaki ça
lışmalarım incelemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/10) 

2. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 11 arkadaşının, ülkemizde Star-1 adı 
altında televizyon yayını yapmakta olan Magic Box International Şirketi ile ilgili id
diaları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 

3. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 28 arkadaşının, istanbul İlinin 
sorunlarını tespit etmek ve buradaki vatandaşların uygar bir düzen içerisinde yaşa
masını temin etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/12) 

4. -r- Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 11 arkadaşının, yurt dışındaki 
işçilerimizin ve diğer vatandaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve gerekli çözüm yol
larını bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/13) 

5. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 20 arkadaşının, ülkemizdeki kömür 
rezervlerinin değerlendirilmesi ve kömür ithalinin açıklığa kavuşturulması için alı
nacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/14) 

6. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şcndiİler ve 12 arkadaşının, toplum
daki ahlâkî çöküntü ve aile yapımızı tehdit eden sorunlar konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/7) 

7. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 20 arkadaşının, toplumdaki ahlâki 
çöküntünün boyutlarını ve alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

8. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 12 arkadaşının, TRT yönetiminin 
2954 sayılı Kanun hükümlerine aykırı hareket ettiği ve yanlış uygulamalar sonucu 
iıaksız ödemeler yaptığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/16) 

9. —Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 21 arkadaşının, Türkiye'de dev
let ve millet hayatındaki israfı önleyerek, bütçe açıklarını kapatmak için alınacak 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 
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10. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının, Türkiye'de ko
nuşlandırılan "Çekiç Güç" isimli yabancı askerî birliğin faaliyetlerinin araştırılma
sı, bu gücün Türkiye'nin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve millî birliğini tehdit eder 
mahiyet taşıyıp taşımadığı hususlarının ortaya çıkartılması ile bu konularda alınma
sı gereken tedbirlerin tespiti için Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

11. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 12 arkadaşının, kamu kuruluşla
rımızın turistik bölgelerdeki tesislerinin, işleyişi, yapısal durumları ve kapasitelerinin 
tespiti ve turizm sektörüne devredilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 

12. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 12 arkadaşının, kamu arazilerinin 
442 sayılı Köy Kanununa aykırı olarak elden çıkarıldığı iddialarını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyannca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/20) 

13. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 16 arkadaşının, tarım sektörünün 
içinde bulunduğu sorunlara çözüm bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 

14. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 14.arkadaşının, yurt dışında ça
lışan işçilerimizin, yurt dışında ve yurt içinde karşılaştıkları idarî, malî, ekonomik, 
sosyal ve kültürel sorunları tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

15. — izmir Milletvekili Timur Demir ve 16 arkadaşının, izmir ilinin sorunlarını 
tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amaayla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

16. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 28 arkadaşının, Türk savunma 
sanayiini dışa bağımlılıktan kurtarmak ve ihalesi yapılan projelerle ilgili iddiaları açık
lığa kavuşturmakamacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddele
ri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

'17 . — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 20 arkadaşının, sanayicinin karşı
laştığı sorunları araştırmak, sınaî üretim ve yatırımı artıracak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

18. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 32 arkadaşının, kamu perso
nelinin içinde bulundukları sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

19. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 9 arkadaşının, güvenlik güçlerimize 
yönelik son olaylar ile güvenlik güçlerinin sorunlan konusunda Anayasanın 98 inci, içtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyannca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/9) 

20. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç ve 16 arkadaşının, Doğu Bölgesinde mey
dana gelen çığ afetlerinin nedenlerini araştırmak ve bu afetleri önleyici tedbirleri tespit et
mek amaayla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyannca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) ' 
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21. — Şimale Milletvekili Mahmut Almak ve 17 arkadaşımn 13 Aralık 1983 ta
rihinden 20 Kasım 1991 tarihine kadar geçen süre içinde bakanlıkların ve bağlı kuru
luşlarının temsil giderlerinin cins ve oranlarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/27) 

22. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 10 arkadaşının, sunî gübrenin üreti
mi, ithali ve dağıtımı konularında Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

23. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve î 4 arkadaşının, vergi sisteminin da
ha adil hale getirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

24. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi înccöz ve 24 arkadaşının, ülkemizin sağ
lık sorunlarını tespit etmek ve gerekli Önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ye 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/30) . 

25. —Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, trafik kazalarının 
önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/31) 

26. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 25 arkadaşının, tarım sektörünün içinde 
bulunduğu sorunları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, îçtüzüpn 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyannca bir Meclis araştırması aplmasına ilişkin önergesi (10/32) 

27. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 29 arkadaşının, ülkemiz hay
vancılığını dışa bağımlılıktan kurtarmak, sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlem
leri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, îçttlzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

28. —Ankara Milletvekili î. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, belediyelerin so
runlarını ve yanlış uygulamalarını tespit etmek, yolsuzluk ve suiistimal iddialarını 
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

29. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 14 arkadaşının, işsizlik soru
nunun sebeplerini ve bu konuda alınacak sosyal ve ekonomik tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyannca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişin önergesi (10/35) 

30. —Ankara Milletvekili I. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, korunmaya muhtaç 
çocukların sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/36) 

31. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiler ve 10 arkadaşının, Türkiye Radyo 
Televizyon Kurumunun yayınlan konusunda Anayasanın 98 nci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyannca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10) 

32. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 19 arkadaşının, ülkemizde uygula
nan eğitim politikaları ve problemleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 
ve 101 inci maddeleri uyannca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11) 
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33. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 23 arkadaşının, Millî tasarrufların 
ülke yararına kullanılmasının temini, kredi dağıtımının açıklığa kavuşturulması ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/37) 

34. — Antalya Milletvekili Faik Altun ve 21 arkadaşının, maden ocaklarında 
ve enerji üretim alanlarında meydana gelen can kaybını önlemek ve ocakların verim
li ve güvenli çalışmalarını sağlamak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

35. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşının, yaşlıların eko
nomik ve sosyal sorunlarını tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/39) 

36. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 arkadaşının ülkemiz ma
denciliğinin sorunlarını ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/40) • <. 

37. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 15 arkadaşının,. Erzincan deprem 
bölgesinde yapılan kamuya ait binaların Deprem Yönetmeliği şartlarına uyup uyma
dığını son depremde meydana gelen can kaybı ve yıkılan bina sayısını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/41) 

38. — Aydın Milletvekili Cengiz Altmkaya ve 22 arkadaşının, Erzincan ve ilçe
lerinde meydana gelen deprem felaketinden sonra alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 

39. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 29 arkadaşının, madencilik 
sektöründe meydana gelen olayların nedenlerini araştırmak ve alınacak önlemleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

40. — İstanbul Milletvekili Emin Kul ve 23 arkadaşının, maden ocaklarında ça
lışan işçilerin sağlığı ve iş güvenliği konularını araştırmak ve alınacak tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

41. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi ve 20 arkadaşının, Erzincan depreminde 
yıkılan kamuya ait binaların projelerinin şartnameye uyup uymadığını tespit etmek 
amacıyla Anayasamn 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

42. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 24 arkadaşının, grizu faciasında iş 
güvenliği tedbirlerinin alınıp alınmadığını ve bundan sonra alınacak tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46) 

43. — Bingöl Milletvekili Kâzım Ataoğlu ve 21 arkadaşının, yurt dışındaki işçi 
ve yurttaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/47) ^ 
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44. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 18 arkadaşının, din görevlileri
nin problemlerini, alınacak tedbirleri ve uygulamaya konulacak yeni politikalar 
tespit etmek amacıyla Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ünqü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 

45. —Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 23 arkadaşının, yurt içinde ku
rulmuş olan ve yurt dışında üst kuruluşlarının bulunduğu iddia olunan çeşitli der
neklerin faaliyetlerinin neler olduğunu tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/49) 

46. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 arkadaşının, bütçe açıklarına 
bir çözüm bulunması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin Önergesi (8/12) 

47. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 15 arkadaşının, Erzincan depre
minde binalarm yıkılmasının nedenlerini ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/50) 

48. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 29 arkadaşının, tekstil sektörünün 
içinde bulunduğu durumu ve problemlerini tespit etmek ve gerekli önlemleri almak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/51) 

49. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 17 arkadaşının, petrol yataklarımı
zın verimli bir şekilde işletilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/52) 

50. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Şırnak, Cizre ve Nu
saybin'de Nevruz kutlamaları sırasında meydana gelen olayların sorumlularını te
spit etmek amacıyla Anayasanm 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin Önergesi (10/53) 

51. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci ve 30 arkadaşının, Bosna-Hersek 
Cumhuriyetinde ve Sırbistan'ın Sancak Bölgesindeki olayları durdurmak için alın
ması gereken tedbirler konusımda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/13) 

52. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 24 arkadaşının, sanayileşme politi
kamızın temel hedeflerini ve uygulama esaslarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/54) 

53. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 21 arkadaşının, Sarp Sımr Ka
pısının açılmasından sonra Karadeniz Bölgesi ve çevre illerde meydana gelen ticarî 
ve sosyal olumsuzlukları araştırmak ve alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 
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54. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 arkadaşının, ekmek fiyatlarında
ki fahiş kârın önlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/56) 

55. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 13 arkadaşının, ülkemizde alkol tü
ketiminde meydana gelen artışlar ve allcolün neden olduğu tahribatın önlenmesi için 
alınması gereken tedbirler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/14) 

56. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 9 arkadaşının, Mardin İli Savur 
İlçesi Yazır ve Taşlık köylerinde terörist öldürme gerekçesiyle bazı masum vatandaş
ların öldürüldüğü iddialarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/57) 

0 
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S Ö Z L Ü S O R U L A R 

I. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, Gökova Termik Santralına ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/20) • . . ' . ' . 

,!l2. — Kütahya Milletvekili Ahmet Dcrin'in, Türkiye Taşkömürü Kurumuna iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/31) 

*3. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'mn, Aydın - Stol tipi havaalanının 
ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/50) 

*4. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'mn, Bağ - Kur üyesi vatandaşların 
sağlık sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/59) 

5. —r Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın,- 1492 yılında ispanya'dan sürgün edi
len yahudilerin Osmanlı Devletine kabul edilmesinin 500 üncü yıldönümü nedeniyle 
yapılacak faaliyetlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/62) 

*6. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Bakan olduktan sonra avukatlık mes
leğini bırakıp bırakmadığına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/67) 

7. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon - Şuhut Sağlık Meslek 
Lisesine öğrenci alımında yapılan imtihana ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
öncrgesi(6/68) 

*B. — Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin, 1992 yılı için açıklanan dolar 
kuruna ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/69) 

• 9. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, zam nedeniyle durdurulduğu id
dia edilen gübre satışlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/70) 

10. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, tüpgaza devamlı zam yapıldığı 
iddiasına ilişin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/71) 

II . — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, kamuda yapılan atamalarda özel 
bir bankadan çok fazla personel transfer edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/73) 

12. —Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, bazı aşıların karaborsaya düştüğü 
iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

13. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Devlet Hastanesin
de görevli bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/80) 

14. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa-Sarp Gümrük kapı
sına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/81) 

15. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa Limanına ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/82) 

16. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde küçük sanayi 
sitesi kurulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/83) 

17. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinin kalkınmada 
öncelikli birinci derecedeki iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/85) \ 

e 
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18. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin ilinde üniversite açılıp 
açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/86) 

19. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Bakanlık yayınlarına ve ya
sak kitaplara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/87) 

20. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Gürcülerin Artvin'e yerleş
tirileceği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) 

21. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, pamuk üreticilerinin uğradıkları 
zarara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakamndan sözlü soru önergesi (6/90) 

22. — istanbul Milletvekili Salih Ergün'ün, Başbakanlık ve Bakanlıklardaki mü
şavir kadrolarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/91) 

23 — İstanbul Milletvekili Şadan Tuzcu'nun, bazı bakanların borç para bulmak 
için dış ülkelere gidecekleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/93) 

*24. — Trabzon Milletvekili Fahrettin Kurt'un, Zorunlu Tasarruf kesintilerine 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/94) 

*25. — Trabzon Milletvekili Fahrettin Kurt'un, Kamu İşveren Sendikalarının 
kaldırılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/95) 

26. — Kocaeli Milletvekili Bülent Atasayan'ın, bazı gazetelerde yer alan "SHP 
kurultayından önce partinin üst kurul delegelerinin Devlet imkânlarından yararlan-
dırıldıklan"na dair habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/96) 

*27. — İstanbul Milletvekili Salih Ergün'ün, Ipragaz A.Ş.'nin hisselerinin bir 
Fransız firmasına satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/98) 

28. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Adıyaman Seçim Kuru
lu Başkanının Artvin'e tayin edilmesinin nedenine ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/99) 

29. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Adalet Bakanlığı perso
nelinin özel hizmet tazminatına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/100) 

*30. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, su ürünleri avcılığına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/101) 

31. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, bazı KİT ürünlerinin piyasa fi
yatının altında satıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakamndan sözlü soru önergesi (6/102) 

32. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Kamu İktisadî Teşebbüslerinde 
yapılan personel atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/103) 

*33. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya - Tavşanlı - Gediz - Si
mav ilçeleri ile Balıkesir bağlantısını sağlayacak karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/105) 

34. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nm, Nazilli Devlet Hastanesi Acil 
Giriş Kapısının neden kullanılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/106) 
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35. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'mn, Bayındırlık ve tskân Bakanlı
ğınca yaptırılan konutların satış fiyatlarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/107) 

36. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Bakanlığa atanan Müsteşar Yar
dımcısı hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/108) 

37. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, boş bulunan imam - hatip 
ve müezzin kadrolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/109) 

*38. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, TÜRKSAT ihalesini alan firmanın 
herhangi bir kuruluşa komisyon ödeyip ödemediğine ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/110) 

*39. — Aksaray Milletvekili Halil Demir'in, Bulgaristan'dan göç eden soydaş
larımız için yaptırılan konutlara ilişkin Devlet, Bakanından sözlü soru önergesi (6/111) 

40. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim özsoy'un, Eber Gölünün kirlenmesi ile 
ilgili iddialara ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/112) 

41. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya ilinin 2 nci dere
cede kalkınmada öncelikli iller içerisinden çıkarılmasının nedenine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/113) 

•42. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya ili köy santral
lerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/114) 

43. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, başörtüsü kullandığı için cezalandı
rılan öğrencilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/115) 

44. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon - Çay ilçesi belediye işçileri
nin maaşlarını alamadıkları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/116) 

45. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, hastanelerde rehin kaldığı iddia edi
len hasta ve cenazelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/117) 

*46. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, bir Devlet Bakanının sahibi oldu
ğu Nergis Şirketine Denizcilik Bankası tarafından kredi verildiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/118) 

*47. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, bir bankada rehin bulunan hisse 
senetlerinin usule aykırı olarak Nergis Şirketine devredildiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/119) 

*48. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, mevzuata aykırı olarak Sinop 
iline 10 adet otomatik telefon santralı gönderildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/120) 

*49. — istanbul Milletvekili Recep Ercüment Konukman'ın, Irak yetkililerine 
teslim edildiği iddia edilen Kerkük Türklerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/121) 
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50. — istanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, istanbul'da faaliyette bulunan 
fırınlara ve fırın işçilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/123) 

51. — Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, Ekinözü ve Nurham ilçele
rine polis ve jandarma teşkilatlarının ne zaman kurulacağına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/124) 

52. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Azerbaycan'dan doğalgaz sa
tın almak için bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/125) 

53. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, günlük bir gazetede yayımlanan "Bor-
novalı erin şüpheli ölümü" başlıklı habere ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/126) 

54. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, günlük bir gazetede yayımlanan "Ci
nayet mi, intihar mı, Kaza mı" başlıklı habere ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/127) 

55. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, istanbul - Küçükçekmece Beledi
ye Başkanına ilişkin Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/128) 

56. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, istanbul İlinde kaç kişinin tapu 
ve tapu tahsis belgesi aldıklarma ilişkin Devlet Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/129) 

57. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, istanbul Boğazında batan koyun 
yüklü gemiye ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/130) 

58. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, istanbul'daki çöp döküm sahala
rına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/131) 

59. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece - Sefaköy'deki bazı 
mahalleleri etkileyen hava mania eğrilerine ilişkin Ulaştırma Bakamndan sözlü soru 
önergesi (6/132) 

60. — istanbul Milletvekili'Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece Hükümet Binası
na ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) 

61. —istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, E - 5 Karayolunun Halkalı -
Scfaköy yolunu kestiği noktada köprülü kavşak yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ba
yındırlık Ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/134) 

62. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon ili Bolvadin - Sultandağı - Ba
yat ilçeleri Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık Bakamndan sözlü soru önergesi (6/135) 

63. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara Büyükşehir Belediye Mec
lisi SHP Grubunun personel alımları hakkındaki tutumuna ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/136) 

64. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Bağ - Kur'lulardan danışma üc
reti alındığı iddiasma ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanmdan sözlü soru öner
gesi (6/137) / 
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65. — Erzurum Milletvekili Lütfü Escngün'ün, TRT'de yayımlanan 32. Gün 
programına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/138) 

66. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi înceöz'ün, günlük bir gazetede yeralan 
"Washington'da Demirel - CIA randevusu" habere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/139) 

67. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Înceöz'ün, T.R.T. Kurumunun idare mahke
melerinin kararlarına uymadığı iddiasina ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/140) 

68. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Adatepe Barajı'nın ne zaman 
ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/141) 

69. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Andı
rın Karayolunun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/142) 

70. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin Afşin - Elbistan - Karakuz 
Barajının inşaatına ilişkin Baymdırhk ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/143) 

71. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş içme su
yunu karşılayacak olan Ayvalı Baraj ma ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/144) 

72. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Yukarı Ceyhan Taşkın 
Tesisleri ile Kale altı pompaj sulamasma ilişkin Baymdırhk ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/145) 

73. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün - Elbistan Karayolu 
asfalt yapımına ilişkin Baymdırhk ve îskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/146) 

74. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul îli Küçükçekmece - Bü-
yükçekmece - Silivri - Çatalca ilçelerinde SSK'ya bağlı olarak çalışanlar için bir has
tanenin ne zaman yapılacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/147) 

75. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İlinin Küçük Sanayi Sitesine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/148) 

76. — istanbul Milletvekili Kemal Naci Ekşi'nin, Bakırköy'ün ilçelere bölün
mesi sonucunda yeni kurulan ilçelerin hudutlarının tespitinde hangi kıstasların dik
kate alındığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/149) 

77. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Van ilinde geçici usta öğretici
lere olağanüstü hal tazminatlarının neden ödenmediğine ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/150) 

78.— Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, istanbul DGM Başsav
cısı, şoförü ve korumasımn cenaze töreninde meydana geldiği iddia edilen olaylara 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/151) 

79. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticisine zam verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/152) ' 
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80. — Trabzon milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerinden çay yolla
rının yapımı için alındığı iddia edilen paralara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/153) 

, 81. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerine zam verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözü! soru öner
gesi (6/154) 

82. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon - Of, Of - Hayrat, 
Aralık - Dağbaşı - Bayburt karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/155) 

83. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez* in, Kahramanmaraş Araş
tırma Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/156) 

84. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş Köy 
Hizmetleri ti Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Müdür
lüğüne Bağlanmasının nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü sora öner
gesi (6/157) 

85. — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, vali atamalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/158) 

86. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Köy Hiz
metleri il Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Müdürlüğü
ne bağlanmasının nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/159) 

87. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, vergi cezalarının affıyla ilgili 
Kanun tasarısından yararlanacak kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/160) . . 

88. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, şeker piyasası dışından bazı kişilerin 
hayalî ihracat yaptıkları iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/J61) 

89. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, (TÜGSAŞ) ihalesinin şartname hü
kümlerine uyulmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/162) 

90. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, TÜGSAŞ ihalesine ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/163) 

91. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, yönetim kurulu kararı alınmadan 
TÜGSAŞ'm, gübre taşıma ihalesi açarak kurumu zarara uğrattığı iddialarına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/164) 

92. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim özsoy'un, fakir vatandaşların hastane 
masraflarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/166) 

93. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Orman Bölge Mü
dürünün hangi nedenle görevden alındığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/167) 
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94. — Diyarbakır Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu'nun, Diyarbakır - Lice 
depreminden sonra yapılan ve bir kısmı teslim edilmeyen prefabrik konutlara ilişkin 
Bayındırlık ve îskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/168) 

95. — Diyarbakır Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu'nun, Diyarbakır İli Dicle 
ilçesinde inşaatları yarım kalan konutlara ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/169) 

96. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, yasak olmasına rağmen kabuklu or
man envalinin ithal edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/170) 

97. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Havaa
lanının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/171) 

98. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Türkoğlu - Kahraman
maraş demiryolunun Narh istasyonuna bağlanıp bağlanmayacağına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/172) 

99. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Sosyal Hizmetler ve Ço
cuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından personele verilen takdirnamele
rin geri alındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/173) 

100. — istanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, göreve yeni başlayan valilere iliş
kin Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/174) 

101. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'm, Ege Bölgesi tütün üreticilerine 
ve tütün bedellerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/175) 

102. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun ili Espiye ilçesi Eri-
cek ve Avluca Köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/176) 

103. — izmir Milletvekili ilhan Kaya'nın, izmir ili Bornova ilçesine Devlet Has
tanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/177) 

104. — izmir Milletvekili ilhan Kaya'nın, işten çıkarıldıktan sonra tekrar işe 
alınmaları için güvence verilen izmir Büyükşehir belediyesi işçilerinin göreve çağrıl
madıkları iddiasına ilişkin Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/178) . ' ' . . . • • . . 

105. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim özsoy'un, Afyon ili Şuhut ilçe Bele
diyesinde yolsuzluklar yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/179) 

106. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, Bodrum ve İsparta havaalanlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/180) 

107. — Şanlıurfa Milletvekili Eyüp Cenap Güh>ınar'ın, Şanlıurfa - Birecik ilçe
si Devlet Hastanesi doktorlarının tayin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/181) 



6 
S Ö Z L Ü S O R U L A R 

108. -*- Edirne Milletvekili Evren Bulut'un, Emlak Bankasında yapıldığı iddia 
edilen yolsuzluklarla ilgili denetim raporlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/182) • . . 

109. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Davos programının organiza
törü ile ilgili olarak söylendiği iddia edilen sözlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/183) 

110. — Erzurum Milletvekili Oktay öztürk'ün, Almanya'dan Ermenistan'a gi
den Lübnan uçağının Türk hava sahasını ihlal ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/185) 

111. — Afyon Milletvekili ismet Attila'nın, T. öğretmenler Bankası'nın 
1988-1991 yılları bilançolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/187) 

112. — Afyon Milletvekili tsmet Attila'nın, kaynak kullanımını destekleme pri
mi ödemelerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 

113. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir îli veya yöresine 
hafif yapı malzemeleri sanayii yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/189) 

114. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir Hastanesine ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/190) 

115. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, bir Devlet Bakanının günlük 
gazetelerde yayınlanan beyanlarına ve yakınlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/191) 

116. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir Çevre Yolu ve Ha
vaalanı inşaatlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/192) 

117. — İstanbul.Milletvekili Halit Dumankaya'nın, istifa eden Devlet Bakanı
nın bazı fatura bedellerini ödeyip ödemediğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/193) 

118 — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, boşaltılarak başka cezaevle
rine gönderilen Eskişehir Cezaevi mahkûmlarından, 5 mahkûmun kaçtığı iddiasına 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/194) ... • 

119 — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, okullarda bulunan Çevre 
Koruma Kolları üyelerinin bir bölümüne ve çevre koruma yarışmalarında başarılı 
olanlara verilen madeni madalyalar ile üstün çabası olan fertlere verilen "ÇEVRE 
BERATI" ha ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/195) 

120. -T- Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, il Çevre Koruma Va
kıflarına ilişin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/196) 

121. — Ankara Milletvekili Baki Tuğ'un, TURBAN tesislerinde 1.1.1988 tari
hinden bugüne kadar kalan Bakanlar Kurulu üyeleri ile yakınlarına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/197) 

122. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, seçim dönemi bakanlarına 
sağlanan malî ve sosyal haklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/198) 



6 

S Ö Z L Ü S O R U L A R 

123. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Valili
ğince Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü için istenen kadrolara ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/199) 

124. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'ih, Millî Eğitim eski Bakanının söz
lerini içeren tabloların okul duvarlarında asılı bulunduğu iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/301) (1) 

125. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kapuzbaşı Şelalesi, Yedi Göller 
ve Hacer Ormanı ile Sultan Sazlığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/201) 

126. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ege Üniversitesi Tıp Fakülte
sinde yanlış ameliyat sonucu meydana gelen ölüm olayına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/202) 

127. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri Hükümet Konağı, Sa-
rıoğlan ve Yemliha barajları ile Tacin Projesine ilişkin Bayındırlık ve îskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/203) 

128. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri tüne doğalgazın ne za
man ve nasıl getirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/204) , 

129. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, İstanbul adliyelerine ilişkin Ada
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/205) 

130. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Kâğıthane İlçesinde spor tesisleri 
kurulup kurulmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/206) 

131. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Kâğıthane Levazım ve Maliye Oku
lu binası, Kâğıthane deresinin ıslahı ile Sadabat projesine ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/208) 

132. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun Sağlık Akademisi 
ve Piraziz Sağlık Meslek Lisesi ile Giresun ve Espiye Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/209) 

133. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Karadeniz Bölgesi fındık alan
larına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/210) 

134. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, arsa sertifikalarına ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/211) 

135. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Beden Eğitimi ve Spor 
Meslek Lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/212) 

136. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara PTT Başmüdürünün 
görevden alındığı ve Kuruma girmesi engellendiği iddialarına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/213) 

137. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon' un, SAMKA KORTAN SANAYİİ 
hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/214) 

16. — i ; : — , — — — -
(1) İçtüzüğün 96 net maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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. 138. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, TÜRKSAT ihalesine ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/215) 

139. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, TRT Kurumunda "İs
tisna akü" ile çalışanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/216) 

140. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'nm, SSK Sağlık Tesislerini Güçlendir
me Vakfı (SİSATEV'e) ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/217) 

141. —Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Bulgaristan'da uyuşturucu madde 
üretimine Türkiye'den bazı firmaların da yardım ettiği iddialarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/218) 

142. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Organize Sana
yii Bölgesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/219) 

143. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya - Simav, Af
yon, Eskişehir ve Balıkesir karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/220) 

144. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'da kurulması 
vaatedilen Dumlupınar üniversitesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/221) 

145. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, bir Devlet Bakanının basm 
toplantısında yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/222) 

146. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Niğde yörelerin
de yetiştirilen patates ürününün değerlendirilebilmesi için bir sanayi kurulup kurul
mayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/223) 

147. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Acıgöl İlçesi Çul
lar Köyü vatandaşlarının sağlık sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/224) 

148. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, hormon ihtiva eden ilaç, sebze 
ve meyvelerin piyasa kontrolüne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/225) 

149. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Mersin demir
yolu projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/226) 

150. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Ayrancı İlçesi 
ile çevre köylerin içme ve sulama suyu sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/227) 

151. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Türkiye genelinde uygula
nan doğalgaz projesinde Karaman - Ereğli hattmın yer alıp almayacağına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/228) 

152. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İline SSK hasta
nesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/229) 
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153. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İli Ayrancı - Kâ-
zımkarabekir - Sarıveliler ile Basyayla ilçelerinin hükümet konağı, polis karakolu ve 
diğer ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/230) 

154. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İlinin kalkınma
da birinci derecede öncelikli iller arasına alınmasına ilişkili Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/231) 

155. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İli Kâzımkarebe-
kir - Ayrancı - Sarıveliler ve Basyayla ilçeleri adalet sarayı, cezaevi ve bunların per
sonel lojmanlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

156. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, ASALA'ya yardım ettiği ileri sü
rülen HOVNANÎAN'an özel izinle Ermenistan'a geçtiği iddialarına ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/234) 

157. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Ermenek ile Ka
raman - Mersin karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakamndan sözlü soru öner
gesi (6/235) 

158. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Televizyon yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/236) ' 

159. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ayasofya'mn ibadete açılıp açıl
mayacağına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/237) 

160. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, T.K.l. kömür sahalarında kömür 
çıkarılan arazilerin tekrar ekim sahası olarak kullanılabilmesi için çalışmalar yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/238) 

161. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, terör olaylarında ölen Ermeni asıl
lıların sayısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/239) 

162. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, telefon rehberi hazırlayan şirke
tin reklam vermeyen firma ve işyerlerine ceza uyguladığı iddiasına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/240) 

163. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, emeklilerin maaş alırken kat
landıkları sıkıntılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/241) 

164. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri - Tomarza İlçesi Cücün 
Köyünün içme suyu sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/242) 

165. — Bolu Milletvekili Abbas tnceayan'ın, Dışişleri Bakanlığına vekalet eden 
bir Bakanın 4.3.1992 günlü birleşimde yapmış olduğu konuşmaya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/243) 

166. — Trabzon Milletvekili Eyüp Âşık'ın, bazı malların ithalinde alınacak ver
gi ve fonların yükseltilmesini öngören Bakanlar Kurulu Kararına Matbaa Mürekke
binin eklendiği iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/244) 
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167. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, yabancı bir firmanın grizu patlama
sını önlemek için teklif ettiği projenin T.K.I. tarafından reddedildiği iddiasına iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/245) 

168. —'Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, toplam kredi içinde tarım sektörü
nün 1991 ve 1992 paylarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/246) 

169.— Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, tüm özlük hakları geri alınarak 
ordudan çıkarıldıkları iddia edilen ordu mensuplarına ilişkin Millî Savunma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/247) 

170. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, binaları tamamlanan ve ihti
yaç duyulan yerlere imam.hatip liselerinin açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/248) 

171. — Şanlıurfa Milletvekili Eyüp Cenap Gürpınar'ın, Şanlıurfa - Akçakale 
İlçesi Millî Eğitim Müdürlüğünde çalışan bazı personelin görevden alındığı iddiala
rına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/249) 

172. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, TEK Seyitömür Termik 
Santraline ilave olarak iki ünite santral kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/250) 

173. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Güneydoğudaki bazı ka-
rakollardaki yetkililerin teröristlerle pazarlık yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru, önergesi (6/251) 

174. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Eskişehir Cezavinin bo
şaltılmasının sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/252) 

175. — Kütahya Milletvekili Mehmet »Rauf Ertekin'in, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin denetim görevlerini yeterince yapamadığı iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/254) 

176. — Kayseri Milletvekili Aykut Edibali'nin, Zonguldak grizu patlamasının 
nedenlerine ve alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/255) 

177. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, istanbul - Fener'de ya
pıldığı iddia edilen Ortodoks liderleri toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/256) 

178. — Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Sivas bölgesinde varolduğu iddia 
edilen asbest yataklarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/257) 

179. — İçel. Milletvekili Ali Er'in, Mersin Belediye Encümenince alındığı iddia 
edilen bir karara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/258) 

180. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon - Araklı ilçesi Köp-
rüüstü Köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle nakli istenen evlere ilişkin Bayın
dırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/259) 
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181. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, KİT'lerin zarar etmesinin ne
denlerine ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/260) 

182. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Devlet eski Bakanı hakkın
daki bazı iddilara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/261) 

183. —Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, ithal kâğıtlarda yapılan ver
gi indiriminden dolayı SEKA'nın zarar ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/262) 

184. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, istanbul - Gayrettepe Emniyet 
Müdürlüğünde meydana gelen patlama olayına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/263) 

185. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, İstanbul - Çağlayan'da bulunan 
Asfalt Fabrikasının Gaziosmanpaşa'ya tanışacağı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/264) 

186. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Ege Bölgesinde vatandaşın Dev
let görevlileri tarafından kuru ziraat yapmaya yönlendirildiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/265) 

187. _ Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Başbakanlık danışmanların
dan birinin, yabancı basın yayın organlarına yaptığı iddia edilen açıklamalara iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/266) 

188. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, günlük bir gazetede yayınlanan "Ka
çakçı kardeşleri kim koruyor" başlıklı yazıya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 

. önergesi (6/267) 
189. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, basında ve televizyonda yer al

dığı iddia edilen terörle ilgili beyanlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/268) 

190. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 1991 yılı Ege Bölgesi tütün rekoltesi
ne ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/269) 

191. ~ Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum - Ilıca İlçesi Tarım 
Alet ve Makineleri Fabrikasına İlişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/270) 

192. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, İspir - İkizdere, Çobandede -
Hınıs Devlet karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakamndan sözlü soru öner
gesi (6/271) 

193. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum İli hava kirliliğinin 
önlenebilmesi için ne gibi tedbirler alınabileceğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/272) -

194. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Ankara - Erzurum uçak sefer
leri ile, tren seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/273) 

195. _ Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Fiskobirlik Genel Müdürlüğüne 
yapılan atama ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/274) 
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196. — Erzurum Milletvekili Lütfü Escngün'ün, PTT tarafından hizmete soku
lan "Alo" servisi hakkındaki iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/275) . 

197. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, koalisyon ortaklarına men
sup siyasî kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan atamalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/276) 

198. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Millî Eğitim Bakanlığında usulsüz 
olarak yapıldığı iddia edilen üst düzey yönetici atamalarına ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/277) , 

199. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Ku
rulu Başkanlığına yapılan atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/278) 

200. — îçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Eximbank, Genel Müdürünün 
görevinden alınmasıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 

201. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, günlük ve bir gazetede yayın
lanan "Falcı Müşavir izine Çıkmış" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/280) 

202. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, TARlŞ ortaklarının alacakla
rının ne zaman ödeneceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önerge
si (6/281) 

203. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 1991 yılı gelir vergisini öde
meyenlerin sayısına ve ödenmeyen vergi miktarına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/282) 

204. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sosyal Sigortalar Kurumu 
prim borcuna getirilen aftan yararlanan kişi ve şirketlere ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/283) 

205. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, bazı basın organlarında çıkan, 
Irak'a Türkiye'den müdahale için izin verildiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/284) 

206. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İli ve Emet İlçesi S.S.K. 
hastanelerinin uzman ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/285) 

207. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Emet İlçesine bağlı 
P.T.T.'lerin çalışma saatlerine ve İlçeye ek santral kurulup kurulmayacağına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/286) 

208. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç'ın, istanbul'da Yukarı Mezopo
tamya Kültür Merkezinin açtığı "Kürt Enstitüsü"nün kapatıldığı iddiasına ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/287) 

209. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç'un, İstanbul'da güvenlik güçlerine yar
dım ederken teröristlerce öldürülen işçinin ailesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/288) 
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210. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Tarsus'ta bulunan eski Ortodoks 
Kilisesinin Vatikan'a devredileceği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/289) 

211.— Artvin Milletvekili Süleyman Hatİnoğlu'nun, ziraat mühendislerinin is
tihdam sorunlarına ve yeni ziraat fakülteleri açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/290) 

212. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ îli Kovancılar İlçesin
de yaşlı bir vatandaşın Jandarma Bölük Komutam tarafından dövüldüğü iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/291) j 

213. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'ün, Kuzbva Sulama Projesine ne 
zaman başlanacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/292) 

214. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Karakocan İlçesi Devlet Has
tanesinin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/293) i 

215. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Palu-Okçulaf Devlet Hasta
nesinin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/294) ' . ! ' • ' • 

216. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Havalimanına ve uçak 
seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/295) 

217. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, boşaltılarak okul yapılması 
düşünülen Elazığ E Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/296) 
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7. 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddele
rinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201,1/319) (S. Sayısı: 58) (Dağıtma tarihi: 29.4.1992) 

2. — Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
da Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 
Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hak
kında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Büt
çe komisyonları raporları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı : 59) (Dağıtma tarihi : 
29.4.1992) 

3. — 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 288 inci Maddesine Bir Fıkra Eklen
mesine İlişkin 18 Sayılı Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Ko
misyonu Raporu (1/15) (S. Sayısı : 62) (Dağıtma tarihi : 29.4.1992) 

4. — Orman Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 442 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa komisyonları raporla
rı (1/198) (S. Sayısı : 62) (Dağıtma tarihi : 29.4.1992) 

5. —211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 47 nci Maddesine 
Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
İç Hizmet Kanununun 70 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 469 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/312, 1/314) (S. Sayısı : 68) (Dağıtma tarihi : 29.4.1992) 

6. — 3414 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkmda 429 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Bayındırlık, İmar Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
(1/190) (S. Sayısı : 73) (Dağıtma tarihi ::30.4.1992) 

7 . — 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2992 Sayılı Adalet Bakanlığı
nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulü Hakkında Kanun, 2461 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu 
ile 190 ve 270 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Da
ir Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/333) (Si Sa
yısı : 49) (Dağıtma tarihi : 3.3.1992) 

x 8. — Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Birbirlerine Olan Borçlarının Tahkimi 
Hakkmda Kanun Tasansı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/335) (S. Sayısı : 20) 
(Dağıtma tarihi : 6.2.1992) 

9. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/304) (S. Sayısı: 8) (Dağıtma tarihi: 6.1.1992) 
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10. — T. Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/311) (S. Sa
yısı: 9) (Dağıtma tarihi: 15.1.1992) 

İL — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7,1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango 
Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayı
lı Kanuna Bir Ek ve Bit Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/303) (S. Sayısı: 10) (Dağıtma tarihi: 1S.1.1992) 

12. — Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'un 9.10.1984 Tarihli ve 3054 Sayılı Türk
iye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil ödenekleri ile Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üyenin 
ödeneği Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine İliş
kin Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/78) (S. Sayısı: 12) (Dağıt
ma tarihi: 17.1.1992) 

x 13. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) 
(S. Sayısı: 17) (Dağıtma tarihi : 4.2.1992) 

14. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/330) (S. Sayısı : 27) (Da
ğıtma tarihi : 21.2.1992) 

X 15. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinin 50 (a) Maddesinde Değişik
lik Yapılmasına İlişkin Montreal (1990) Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/286) (S. Sayısı : 28) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

x 16. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında 
Hava Ulaştırma Anlaşmasmm Onaylanmasımn Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/280) (S. Sayısı : 29) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

x 17.— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükü
meti Arasında Hava Ulaştırması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/276) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

18. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/80) (S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 2S.2.1992) 

19. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih 
ve 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 
37) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 
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X 20. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cum
huriyeti Hükümeti Arasında Sınaî ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/275) (S. Sayısı: 38) (Dağıtma tarihi: 28.2.1992) 

x 21. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Arasın
da Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/288) (S. Sayısı: 39) (Dağıtma tarihi: 28.2.1992) 

X 22. — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatının 25 inci Genel 
Konferansında Benimsenen Teknik ve Meslekî Eğitim Sözleşmesine Katılmamızın Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/298) (S. Sayısı : 40) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

23. — ilköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu öğrenci Okutma 
ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunun 2947 Sayılı Kanunla Deği
şik 5 inci Maddesine Bir Fırka Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 
Komisyonu Raporu (1/339) (S. Sayısı : 41) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

24. — îhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı Türk 
Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezalarm Af
fına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı: 47) (Da
ğıtma tarihi : 3.3.1992) , 

x 25. — Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı Arasında İmzalanan Avru
pa'da Ortak Mermi İmalatına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/305), (S. Sayısı : 51) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

26. — Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Bir Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Sağlık ve Sos
yal îşler komisyonları raporları (1/342) (S. Sayısı: 52) (Dağıtma tarihi: 6.3.1992) 

27. — Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 inci Maddesinde Değişiklik Yapılması
na İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/345) (S. Sayısı : 54) (Da
ğıtma tarihi : 23.3.1992), 

X 28. — Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Hakkında Antlaşma'nın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna. Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dı
şişleri komisyonları raporları (1/313) (S. Sayısı : 55) (Dağıtma tari
hi : 10.4.1992) " 

29. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 8 Arkadaşının, 16.6.1927 Tarihli 
ve İ076 Sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanununun 12.11.1980 
Tarihli ve 2338 Sayılı Kanunla Değiştirilen 3 üncü Madde (1) Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/21) (S. Sayısı : 
60) (Dağıtma tarihi : 14.4.1992) 
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30. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hak
kında Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı: 66) (Dağıtma tarihi: 24.4.1992) 

31. — iller Bankası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/372) (S. Sayısı: 67) (Dağıtma tari
hi : 24.4.1992) 

32. — Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı
sı ve içişleri Komisyonu Raporu (1/371) (S. Sayısı : 69) (Dağıtma tarihi : 
24.4.1992) 

33. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde De
ğişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Rapo
ru (2/50, 2/149) (S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi : 27.4.1992) 

34. — Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 2 Arkadaşının, 21.6.1927 Tarihli ve 1111 
Sayılı Askerlik Kanununun 12.10.1988 Tarihli ve 3478 Sayılı Kanun ile Değişti
rilen Ek 1 inci Maddesinin Birinci, ikinci ve Üçüncü Fıkralarının Değiştirilmesi
ne Dair Kanun Teklifi ve İzmir Milletvekili Işılay Saygm'ın, 21.6.1927 Tarihli 
ve 1111 Sayılı Askerlik Kanununun Ek 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/367, 2/22, 2/200) (S. Sayısı : 70) (Dağıtma tarihi: 27.4.1992) 

35. — İskan Kanununa iki Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/361) (S. Sayı
sı : 74) (Dağıtma tarihi : 30.4.1992) 

( x) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 


