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O ! 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
' • \ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00te açılarak beş oturum yaptı. 
Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller, Sırpların, Bosna-Hersek'te akıl ve mantık 

ölçülerinin dışında, katliama varan saldırılarda bulunduklarına; Batılı ülkelerin bu katliama 
seyirci kaldıklarına; insan hakları savunucuları ülkelerin, Sırplara karşı caydırıcı daha ciddî 
tedbirler almalarına; 

Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk, 23.6.1992 Salı günü Devlet Bakanı Cavit Çağlar'-
Ia ilgili gensoru açılmasına ilişkin önergenin oylanması sırasında, Genel Kurulda bulunmayan 
üyeler adına da oy kullanıldığına; kanunların oylanması sırasında da aynı metot uygulanırsa, 
milletin, bu Meclise itimadının kalmayacağına ve reddedilen Önergenin meşru yolla reddedil-
mediğine; 

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

İstanbul Milletvekili Güneş Taner'in, Türkiye'nin bugünkü durumununlç açıcı olmadığı
na; her gün daha da kötüye gittiğine; Hazinenin acz içinde olduğunu, dış ticaret hacminin da
raldığına; ihracatın yavaşladığına; yatırımların durduğuna ve işsizliğin arttığına ilişkin yaptığı 
gündem dışı konuşmaya; 

Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer Oral, işbaşına geldiklerinden bu yana, ekonomiyi, al
dıkları durumdan daha kötü hale getirmediklerini; sanayide, enerji sektöründe, imalat sanayi
inde, ihracatta artışlar olduğunu; çiftçi borçlarının ödendiğini ve yatırımların kısılmadıgını ifade 
ederek cevap verdi. 

Bolu Milletvekili Tevfik Türesin'in, (9/3) esas numaralı Meclis Soruşturma Komisyo'nun-
dan çekildiğine ilişkin önergesi, 

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk Grubunda boş bulunan yedek üyeliklere, Ana
vatan Partisi Grup Başkanlığınca aday gösterilen üyelere ilişkin Başkanlık tezkeresi ve 

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun başkan seçimine iliş
kin tezkeresi, 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvel
lerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6.7.1987 Tarihli ve 280 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin Değiştirilerek Kabulüne İlişkin Kanun Tasarısı (1/92) (S. Sayısı: 107) yapılan görüşme
lerden ve 
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Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/385) (S.Sayısı: 
109) yapılan açık oylamadan; 

Sonra kabul edilip kanunlaştıkları açıklandı. 
Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ve Türk 

Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine DairKanun Tasarı ve Adalet Komisyo
nu Raporu (1/400) (S. Sayısı: 105) ve 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Birbirlerine Olan Borçlarının Tahkimi Hakkında 7.5.1992 
Tarih ve 3799 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir 
Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/411, 
3/481) (S. Sayısı: 115); 

Görüşmeleri, Komisyon ve Hükümet yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından 
ertelendi. - . 

Cumhurbaşkanınca, bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen; 2802 Sayılı Hâkimler ve 
Savcılar Kanunu, 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 2461 Sayılı Hâkimler ve Savcı
lar Yüksek Kurulu Kanunu ile 190 Ve 2,70 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair 7.5.1992 Tarih ve 3798 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gere
ğince Cumhurbşakanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/410, 3/480) (S. Sayısı: 114) bir süre görüşüldü. 

Grupların müracaatı ve mutabakatı üzerine, 25 Haziran 1992 Perşembe günü saat 15.00'te • 
toplanmak üzere, birleşime 04,50'de son verildi. 

I Yılmaz Hocaoğlu • ; , 
| . . Başkanvekili 

Ifttây Saygın Holü Çulhaoğlu 
İzmir ; İzmir 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

•.••;• • • • - - • . . . . . o ' 1 " ' , ' - ' ' . L U . . 

• !• II. — GELEN KÂĞITLAR 
• i . . • 

25 . 6 . 1992 Perşembe 

Tezkereler 

1. — On tideki Olağanüstü Halin Dört Ay Süreyle Uzatılmasına Dair Başbakanlık Tezke
resi (3/519) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.6.1992) 

2. — Ülkemizde konuşlandırılan çok uluslu gücün görev süresinin 30 Haziran 1992 tari
hinden itibaren 6 ay süreyle uzatılmasına; çok uluslu gücün yapısı, güce bağlı yabancı ülke si
lahlı kuvvetleri personelinin ülkemizde tabi olacakları statünün tayini, Türkiye'nin güce katkı
sı ve bu gücün amaçlarına uygun biçimde kullanılmasıyla ilgili bütün kararları almaya Bakan
lar Kurulunun yetkili kılınmasına, Anayasanın 92 nci maddesi uyarınca izin verilmesine dair 
Başbakanlık Tezkeresi (3/520) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.6.1992) 

' _. , — e v • • " 
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Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN : Bnşkanvckili Yılmaz Hocaoğlu 

KÂTİP ÜYELER : Halil Çulhaoglu (İzmir), Işılay Saygın (İzmir) 

-—, 0 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 88 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

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

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündem dışı söz istemleri vardır. 

IV — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. —içel Milletvekili Rüştü Kâztm Yücelen'in, Sanayi ve Ticaret Bakanının, kendisinin bakanlı
ğı dönemine ait yanlış bilgiler vererek kamuoyunu yanılttığına ilişkin gündem dışı konuşması ve Sanayi 
ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse'nin cevabı . . • 

BAŞKAN — İlk sözü, İçel Milletvekili Sayın Rüştü Kâzım Yücelen'e veriyorum. 
Buyurun Sayın Yücelen,. 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gerek Türkiye 

Büyük Millet Meclisinde yapılan bazı görüşmelerde ve konuşmalarda, gerekse bazı sayın ba
kanlarımızın çeşitli yerlerde yaptıkları konuşmalarda, bazı yanlış bilgiler ve rakamlar verilmesi 
sonucu, kamuoyu ve basın, bu yanlış ve eksik bilgilere dayanarak yorumlar yapmakta ve biz
den sonraki nesillere bırakmakla gurur duymamız gereken Meclis zabıtlarına ve basın arşivle
rine yanlış bilgiler girmektedir. 

16.6.1992 günü, Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılan görüşmelerde, bakanlığım dö
neminde bana bağlı olan bazı kuruluşlarla ilgili yanlış ve eksik bilgiler verildiğini ve bu bilgile
rin verilmesi sonucunda da, bazı gazetelerde, gerçekle hiç ilgisi olmayan yorum ve haberler 
çıktığını gördüğüm için, doğru bilgileri vermek üzere huzurlarınıza geldim, Sözlerime başlar
ken, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

öncelikle şunu belirtmek isterim ki, burada yapılan görüşmelerde sözü edilen olayların 
hiç birisi, benim bakanlık dönemimle ilgili değildir. Şu anda görevde bulunan ve burada ko
nuşma yapan Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanının, verdiği bilgi ve rakamların yanlış ve eksik 
olanlarını, görevi teslim eden Sanayi ve Ticaret Bakanı olarak, görevi teslim ettiğim günkü bil
gilerle düzeltmek ve tamamlamak için huzurlarınıza geldim. 

Bu konuda, basın organlarına da -yazmasalar da- gerekli bilgiyi verdim. Bunun bir örneği 
de, 19,6.1992 günü, buradaki konuşmalardan esinlenerek, Hürriyet Gazetesinde, Emin Çölaşan 
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isimli yazarın köşesinde çıkmıştır. Sanayi eski bakanlarına yaptığı çağrıyı, son eski Bakan ola
rak, yani Sayın Mesut Yılmaz-Kabinesinin Sanayi ve Ticaret Bakanı olarak cevapladım. Bu ce
vabımın sadece bir paragrafını, sizlerce ve bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarınca bilin
mesini istediğim için, burada, aynen okumak istiyorum: * 'Sadece bakanlık dönemimde değil, 
1983 yılından bugüne kadar sürdürdüğüm milletvekilliği görevimde ye daha önceki yaşantım
da, hiçbir yolsuzluğa, vurguna ve yağmaya göz yummadım ve bulaşmadım. Bu, aynı zaman
da, iddia sahiplerine bir meydan okumadır. Aksini iddia eden, bilen, gören, tahmin eden her
kesle, her türlü platformda konuşmaya, yüzleşmeye, hesaplaşmaya hazır olduğumu bilmenizi 
ve duyurmanızı hassaten rica ediyorum.""Hürriyet Gazetesi yazarına gerekli bilgileri de ver
dim. Sayın Bakan, buradaki ifadelerinde bilgileri tam verseydi, rakamları çarpıtmasaydı, ne 
gazeteler ne kamuoyu yorum yapacak ne de şimdi benim Yüce Heyetinizi meşgul etmeme ge
rek kalacaktı. 

Sayın Bakan,buradaki konuşmasının son kısmında, her türlü bilgiyi herkese vermeye ha
zır olduğunu ifade ettiği halde, benim görevi teslim aldığım benden önceki Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Sayın Şükrü Yürür, 16 Hazirandan beri Sayın Bakana ulaşamadığını, onun için, bazı 
soruları yazılı olarak sorduğunu, soruların cevabını beklediğini bana ifade etti. Mecliste yaptı
ğı konuşmalara sadık kalarak, yeni bakandan, eski bakanın sorularını bir an önce cevaplama
sını da rica ediyorum. Herhalde o cevaplardan sonra, Sayın Yürür de, kendi dönemini kapsa
yan konularla ilgili bilgiler verecektir. 

Sanayi ve Ticaret Bakanımız, 16 Haziran 1992'de bu kürsüden yaptığı konuşmada, 1983 
yılında 172 milyar lira borçla devraldığımız birliklerin toplam borcunu 12 trilyona ulaştırdığı
mızı iddia etti. . ( 

Değerli arkadaşlarım, Sanayi ve Ticaret Bakanlığında yerleşmiş gelenekler vardır. Şimdi, 
Sayın Bakan ya bu gelenekleri yerleştiren bürokratlarla çalışmayı bıraktı, yani onları da -kendi 
ifadesiyle- "by-pass" yaptı ya da kendisine iletilen bilgileri ve belgeleri tam okumuyor. 

Şu elimdeki tablo, birliklerin tamamını kapsayan kısa bir fotoğraftır ve özdür. Bu tablo, 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığında her akşam yayımlanır, Türkiye'deki 13 birliğin o günkü genel 
durumunu ifade eder ve o genel durum da bakanın önüne her gün gönderilir. 

Şimdi, ben, 20.11.1991 tarihli bu tabloyu okuyorum, ki ben görevi kendisine 21.11.1991'de 
teslim ettim. Burada, birliklerin toplam borcu, 6 trilyon 30 milyar 630 milyon 934 bin liradır; 
böyle gözüküyor; bu şekilde teslim ettim, bu şekilde teslim aldı. Eğer şimdi, hakikaten 12 tril
yon lira borç varsa, o zaman benim, "bravo, borcu 6 trilyon lira artırdın" demem mümkün; 
ama bakın, bu kürsüden hep doğruları söylemeye gayret ettik; ben böyle desem olayı çarpıtmış 
olurum. Bu 6 trilyon, benim görevi teslim ettiğim tarihdeki birliklerin borcudur ve doğrudur; 
yalnız, bu altı yedi ayda nasıl Sherlock Holmes'çilik oynadığını idda edip, yolsuzlukları ortaya 
çıkardığını söylüyorsa, bu yedi ayda da bu borç 6 trilyon artmaz. Bu, 31.12.1991 tarihinde ta
hakkuk eden faizle artmıştır. 

- Bir birlik bazında bu konuda misal vermek istiyorum. Bakın, sadece, çok sözü edildiği 
için, Çukobirlik bazında işi ele almak istiyorum. 1974 yılında Avrupa îskân Fonundan alınan 
47 milyar liralık tesis kredisi, ben görevi teslim ettiğim gün 1,8 trilyon olmuş. Bugün aynı birli
ğin borcu 3,4 trilyon lira... Şimdi, bunu şurada hemen teklif olarak da tekrar dile getiriyorum: 
Olayları çarpıtma yerine, rakamları yanlış verme yerine, kendisine bakanlığı devrettiğim gün, 
birliklerle ilgili bıraktığımız planı okusaydı, o planda, birliklerin bu borçlarının faiz yükü al-
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' tında her sene artacağını ve bunun önüne geçmenin bir tek yolunun da özelleştirme olduğunu 
' göreceklerdi. Her ne kadar, burada, geçmişte özelleştirmeye karşı çeşitli fikirler de beyan edil
se; bugün, çok şükür, gerek özelleştirmede gerekse serbest piyasa ekonomisinde birçoklarıyla 
aynı paralele gelmiş bulunuyoruz. O zaman, Sayın Bakan, bu planımızı tekrar ele alsa ve bu 
birliklerin kamu bankalarına olan borçları karşısında, kamu bankaları, birliklerin entegre te
sislerine ortak olsa ve bu entegre tesislerde çalışan işçiler de bu tesislere ortak olsa, hem birlik
lerin aslî görevi olan hür kooperatifçiliğe dönmesine imkân sağlamış oluruz hem de entegre 
tesislerin özelleştirilmesiyle, entegre tesisleri daha kârlı çalışır hale getiririz; ama, bütün bunla
rı konuşacağı yerde, kendisine yapılan suçlamalara cevap vereceği yerde, buraya gelip, insafsız
ca, birlik borçlarının 12 trilyona çıktığını ifade etmiştir. 

Ben bunu bir kasta mahsus yapmayacağına inanıyorum; çünkü, bakanlık ciddî bir iştir. 
Onun için herhalde kendisine kendi bürokratları tarafından yanlış bilgi verilmiştir düşüncesin
deyim. Bundan sonra bu tip bilgileri doğru almasını ve kendisine doğru bilgi getirilmesi husu
sunda ilgililere emir vermesini rica ediyorum. 

Sayın Sanayi Bakanı, burada, Tarım Satış Kooperatiflerine yaptığı atamaların py-pass için 
olduğunu söylemiş ve "suçsa suç" diyebilmiştir. Mevcut meri kanunlara göre suç olduğu da 
doğrudur. 14.4.1992 tarihinde, bu kürsüden, bu konuyla ilgili geniş bir konuşma yapmıştım. 
Tekrar bu konuya girmek istemiyorum. Kendisi de zaten bunu, burada, "suçsa suçtur" diye
rek kabul etmiş ve Meclis zabıtlarına işletmiştir; ama, bu arada, istifa eden ve onu rahatlatmak 
için başka görevi kabul edenlere iftira etmemesi gerekirdi. 

TARlŞ Genel Müdürü Ahmet Çetin Budaklar, görevinden istifa etmiştir. Çukobirlik Ge
nel Müdürü Oğuz Karaarslan, "Benimle çalışmak istemiyorsanız vereceğiniz başka bir görevi 
kabul ederim; çalışmak zorundayım" demiştir ve Bakanlıkta müşavirlik görevine getirilmiştir. 
Sayın Bakan, Plan ve Bütçe Komisyonunda, bu konuyla ilgili sorduğumuz soruya verdiği ce
vapta, arkadaşın genel müdürlük yaptığı dört aylık dönemde iyi çalıştığını; ama kendisiyle ça
lışmak istemediği için Ankara'da başka bir görev vereceğini beyan etmiştir; ama, Sayın Bakan, 
yine kendisi hakkında verilen bir gensoru önergesi görüşmelerinde bilgi verirken, TARlŞ Ge
nel Müdürünün, burada kendisini müdafaa etme hakkı olmayan bir genel müdürün, TARİŞ'
in, Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin ortağı olduğu Tarişbank'tan, eşinin şirketine 1 mil
yar lira kredi verdiği ve bunu meydana çıkardığı için görevinden istifa ettiğini söyleyebilmiştir. 

Burada bir ciddiyetsizlik örneği vardır. Eğer hakikaten usulsüz ve kanunlara aykırı bir kredi 
işlemi söz konusu olmuş da bunu tespit etmişse, konuyu buraya getirmeden önce genel müdü
rün kendisini mahkemeye vermesi ve ilgililer hakkında soruşturma yaptırması gerekirdi. Bir 
mahkeme yok, ilgililer hakkında bir soruşturma yok; konuyu araştırdım ve TARİŞ'in eski Ge
nel Müdürünün burada söz hakkı olmadığı için, yaptığı basın toplantılarında söylediklerini 
ve gönderdiği belgeleri, Meclis zabıtlarına geçmesi için sizlere aktarmak zorundayım. 

TARİŞ Genel Müdürünün eşinin ailesinin 1959 yılında kurmuş oldukları kurulmuş olan 
bir şirkette, eşinin yüzde 15 hissesi var. Bu şirket, normal bankacılık kuralları içerisinde Tariş-
bank'a gider ve kredi alır. Bugüne kadar, inkıtaa uğramış tek faiz borcu yok, ödenmemiş bor
cu yok, kanunî takibe alınmış borcu yok. Ayrıca, gerekli kanunî ipotek verilmiş olup -zaten 
kendisi de belgeleriyle, basın toplantısı yapmış ve gazetelere beyanat vermiştir- bu kanunî ipo
tekten sadece 4 dönümlük kısmı Karayolları Genel Müdürlüğünce istimlak edilmiş. Karayolla
rının tahakkuk ettirdiği istimlak bedeli 2 milyar, aldığı kredi ise 1 milyar liradır. Ayrıca, gene 
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ipotek olan arsası ve narenciye bahçesi var. Karayollarındaki 2 milyar liralık alacağına da, ban
kaya temlik koydurtmuş; yani Tarişbank'ın burada herhangi bir kaybı söz konusu değildir. 

Oysa, Sayın Bakan, olayları burada ortaya getirirken, sanki yeni dönemde, hafiyecilik oy
nayarak büyük bir yolsuzluk olayını ortaya çıkarmış gibi, şu altı ayda yaptıklarını anlatmak 
yerine, TARÎŞ eski Genel Müdürünün bir yolsuzluk yaptığı iddiasıyla görevinden ayrıldığını 
söyleyebilmiştir. Bu çatı altında kendini savunma hakkı olmayan kişilerin, haklarında kesin
leşmemiş suçlarla suçlanmamalarının çok iyi olacağı kanaatindeyim. 

Sözlerimin başında da söylediğim gibi, bizim burada bırakacağımız zabıtlar ve arşivler, 
ileride çocuklarımız tarafından bir ibret vesikası olarak takip edilecek... 

Sayin Bakan, gene, "Çukabirlikçe, ekim ayında 500 kişinin işe alındığını, bunların isimle
rini tek tek söyleyeceğini ve bu uygulamanın birvseçim yatırımı olduğunu" söylemiştir. Hani 
bir laf vardır, "tencere dibin kara" diye.. 

Çukobirlikte ve bütün birliklerde -burada, daha önce birliklerde müdür olarak çalışmış 
olan bir arkadaşımız da bu konuşmaları dinliyor ve birlikleri de çok iyi bilir- kadrolu ve mev
simlik olmak üzere iki türlü işçi istihdam edilir ve bu iki tür işçiyi de istihdam etmeye bakanın 
hakkı yoktur. Birlikler, yönetim kurulları ve bakanın atadığı genel müdürler tarafından idare 
edilir ve genel müdür veya yönetim kurulu, işe alacakları işçiler için sadece Bakanlıktan onay 
isterler. Çukobirlik de, her sene olduğu gibi, kampanya döneminde, mevsimlik işçi alımı için, 
Bakanlık yaptığım dönemde Bakanlığıma müracaat etmiş, onay verilmiş, her sene alınan ka-
3ar (400-500 kişi) geçici işçi alınmış ve her zaman alındığı -nakit sıkıntısı olduğu için- bir ay 
•laha sonra alınmış ve her zaman çıkarıldığı tarihten de daha önce çıkarılmıştır. Alındığı söyle
nen 500 kişinin de hiçbirisi şu anda Çukobirlikte çalışmamaktadır, Çukobirlikte görevde değil-
lir. Bunların isimlerini istenirse tek tek sayarız. Bunlar zaten bizim bilgimiz tahtında olmuş-
ur, hiç kimseyi de bu yönden suçlamayız; ama, 7 Haziran seçimlerinde, aynı bu şekilde, hangi 
birliklere ve kurumlara işçi alındığı, çeşitli yerlerde de gündeme gelmiştir. 

Şunu hemen söylemek istiyorum: İplik üretiminin şu kısacık sürede -ki, nisan ayının 15'inden 
sonra Çukobirlike genel müdür atandı- günlük 36 tondan 42 tona çıkarıldığı ifade edilmiştir. 
Burada şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim; 500 işçi alındığının söylendiği günlerde, yani kam
panya işçisi alımının yapıldığı günlerde, bu kampanya işçilerinin büyük kısmı iplik fabrikasın
da görevlendirilerek, günlük üretimin 45 tona çıktığı da varittir. Bu, eldeki stok durumuna ve 
müşteri durumuna göre ayarlanan bir şeydir: 36 tondan 42 tona çıkarılması da bir başarı değil
dir. 

Adanalı ünlü bir işadamının, aracı koymadan mal alamadığı iddiasına burada cevap ver
mek istiyorum. Şikâyet benim dönemimde mi olmuştur; bunu bilemiyorum; ama benim döne
mimde herkes Çukobirlike rahatça girebilmiştir. Ben de üç sefer Çukobirlike gidip, bunu orada 
basın organlarının huzurunda söyleyebilmiş, Çukobirlik idarecilerinin bana verdiği brifingi, 
vatandaşın ve basının önünde alabilmiş ve açık açık, bütün derdinizi söyleyin deyip, halk top
lantılarını Çukobirlik idarecilerinin önünde yapabilmişimdir; ama, bugün böyle bir şey varsa; 
onu bilemiyorum. Çukobirlikin satımları da, bildiğiniz gibi ihaleyle yapılmaktadır. 

Gene Genel Müdürün odasında çahşamayıp, kapıyı kilitlediği iddiaları, sadece gülünecek 
bir iddiadır. Başlangıçta da söylediğim gibi, Oğuz Karaarslan benim dönemimde tayin edil
miştir ve Sayın Bakan çalışmak istemediği için bakanlık müşavirliğine gelmiştir. Görevde oldu
ğu her günde de işinin başında olmuştur. 
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Yine konuşma içerisinde geçen, Çukobirlikte tuz alımlarının hayalî olduğu, bisiklet ve mo
tosiklet plakasıyla tuz teslim edildiği iddiaları vardır. Ben bu konuda şunu söylemek istiyo
rum: Çukobirlike tuz, Çukobirlik teslimi alınan bir, emtiadır. Birliğin ihtiyacı olan tuz da, ben
den önce, 1.8.1990 ile 31.7.1991 kampanya dönemi için, 8.6.1990 tarihli sözleşme ile alınmış 
olup; iddia, sadece girişlerin olduğu, ama tuzun sarf edilmediği şeklindedir. Halbuki, ilgili dö
nemde basma fabrikasına 7 554 ton giriş yapılmış, 6 254 ton tuz fiilen kullanılmıştır. Aradaki 
farkın, rutubet kaybından kaynaklandığı, Ağustos 1991 tarihinde tutanak altına alınmıştır. Ya
ni, benim dönemimde, "Bu nereden kaynaklandı?" dendiği zaman, bunun rutubet farkından 
kaynaklandığı iddia edilmiştir. Ne zaman?.. 20 Ağustos 1991 tarihinde. 

Bu tutanak, Basma Fabrikası Müdürünün ve 3 yetkilinin de imzasını havidir. Yani, bura
da, saklanan, kaçırılan veya yeni çıkarılan herhangi bir şey yoktur; Basma Fabrikası Müdürü 
Ali Çelik, İkmal Müdür Vekili Selim Yeten, Proses Kontrol Müdürü Coşkun Ademoğlu, Ma
kine Enerji Müdürü Ahmet tikin imzalı bir tutanak elimizde vardır. Bana, Bakanlığım döne
mimde gelen bir şikâyet üzerine, 293 sayılı onayla, konuyu Teftiş Kuruluna havale ederek, in
celenmesi talimatını vermişimdir. 

1990 yılında yapılan ihalede, ayda 350 ton üzerinden anlaşma yapılmış, 1991 Şubat ayında 
550-600 ton tuz alınması gerektiği ifade edilmiştir. Bakanlık yaptığım 5 aylık dönem içerisinde 
de ayda ortalama 118 ton tuz alınmıştır. 5,5 ayda alınan bu tuz toplamı da 650 tondur. Bunu, 
fatura numaralarıyla, burada her zaman bildirmemiz mümkündür; ama, ben gene de, zabıtla
ra geçmesi açısından, müsaade ederseniz -zaten Bakanlığım dönemimde 11 adet alım yapılmış
tır, yani hepsi 11 faturadır- açıklamak istiyorum: 23.7.1991'de 26963 numaralı fatura ile 51 kü
sur ton; 14.8.1991'de 26970 numaralı fatura ile 38 küsur ton; 5.9.1991'de 26975 numaralı fatura 
ile 11 900 kilo; 6.9.1991'de 26977 numaralı fatura ile 37 840 kilo; 10.9.1991 tarihinde 26982 
numaralı fatura ile 57 660 kilo; 10.9.1991 tarihinde 26983 tarihli fatura ile 38 430 kilo; 27.9.1991 
tarihinde 26985 numaralı fatura ile 136 410 kilo; 10.10.1991'de 26992 numaralı fatura ile 97 150 
kilo; 16.10.1991'de 26996 numaralı fatura ile 110 bin kilo; 18.10.1991 tarihinde 26993 numaralı 
fatura ile 19 070 kilo; 14.11.1991 tarihinde 27009 numaralı fatura ile 52 230 kilo olmak üzere, 
11 adet fatura ile 5,5 aylık dönemde toplam 650 ton... 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Güzel konuşuyorsun; ama çok konuştun; 20*dakika 
oldu... 

RÜŞTÜ İCAZIM YÜCELEN (Devamla) — Müsaade buyurun; bu, önemli bir konu. 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Gündem dışı konuşma süresi 5 dakikadır... 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (Devamla) — Tamam arkadaş, niye rahatsız oluyorsunuz 

bu gerçeklerin öğrenilmesinden, gerçekleri öğrenmekten niye kaçıyorsunuz?... Bunları öğrene
ceksiniz... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Hakkınıza niye razı değilsiniz?.. 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (Devamla) — Daha iyi değil mi; bilgilendiriyoruz; niye ra

hatsız oluyorsunuz?... v 

BAŞKAN — Sayın Yücelen, toparlamanızı rica ediyorum. 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (Devamla) — Hayhay Sayın Başkanım; bitiriyorum. 

Bono ve çeklerin teminat olarak verildiği iddia edilmiştir. Dönemimde satışların hepsi pe
şin yapılmamış, basiretli bir tüccar gibi hareket edilerek, bono ve çek alarak da satış yapılmış
tır; ama, hemen şunu söyleyeyim: Bu olaydan dolayı dönemimde Çukobirlikin bir kuruş zarar 
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olmamıştır. Sorumluluk Genel Müdürde olmasına rağmen, burada açıklıkla, Yüce Meclisin 
huzurunda söylüyorum; dönemimde, çek ve bono teminat alınarak yapılan satışlardan dolayı 
bir kuruş zarar varsa, Sayın Başbakanın söylediği gibi, siyasî ve maddî sorumluluğunu üstleni
yorum. Bunu bir teminat olarak kabul edersiniz... (ANAP sıralarından alkışlar) 

Çukobirlik eski Genel Müdürü Özgen Aygar, 1987 yılında, dönemin, Anavatan Partisi İk
tidarının Sanayi ve Ticaret Bakanınca görevinden alınmış ve mahkemeye verilmiştir. Yani, yeni 
çıkmış bir şey değildir. Hapislik almasına da o zaman sebep olunmuştur. 

8 bin lira olan ipliğin defolu olarak 1 500 liraya verildiği iddiası dönemimde vuku bulma
mıştır. Eğer böyle bir şey varsa, adlî mercilere derhal gidilmesini tavsiye ederim.-

Gene gazetelerde çıkan, 35 milyon lira değer biçilen İstanbul Kartalpaşaköydeki 23 100 
metrekare yüzölçümü olan bir arazinin ipotek değerinin 2 milyar 826 milyon lira olması, 6.9.1990 
yılında gerçekleşmiştir. Aldığım bilgiye göre, firmanın tapudaki ipotek kaydıdır bu 35 milyon 
lira değeri. Ekspertiz raporu 2 milyar 826 milyon lira imiş ve o zaman 3 milyar lira mal karşılı
ğında burası,ipotek alınmış. Burası, Horizon isimli bir firmaya aittir ve soyadı Narin olan bir 
kişinindir. Eğer bir suç varsa, suçluların üzerine gidilsin. Zaten aynı adamların bazılarının -
vergi borçlarını da burada-açık açık affettik. 

KlT ile ilgili bir belge olduğunu Sayın Bakan burada iddia etmiş, iddiasında, "Seçim kay
beden belediye başkanlarının 30 tanesi halen bir KİT'te danışma kurulu üyesidir, görevlerine 
gelmeden para alıyorlar; bunların hepsi de ANAP'lıdır" diyor. Herhalde bir yanlışı var. Şunu 
hatırlatmak istiyorum: KİT'lerin danışma kurulları 5 kişiden teşekkül ediyordu ve KİT'Ierde-
ki danışma kurulları da ortadan kalktı; ama şu andaki yönetim kurullarından bahsediyorsa, 
orada, Demirçelikte terzi var; demirle ilgisi sadece makastan geçiyor... 

Bir şeyi de burada özellikle belirtmekte fayda mülahaza ediyorum: Kendisinin ve eşinin 
bürosunu kapattığı yolundaki şeyleri burada söylemesine hiç gerek yok. Eğer kendi itimadı 
varsa, bürolarını açıp devam edebilir; ama, beni doğrudan doğruya ilgilendirdiği için, eğer gö
revimizi yapamazsak, Anavatan Partisi Grup yönetiminde değişiklik olabilir diyor. Ben Ana
vatan Partisi Grup Yönetim Kurulu üyesiyim; yerim gayet sağlam; ama, kendisi, kendi dünyevî 
ve uhrevî görüşleri dışında olan kimseleri almamaya devam ederse, sadece SHP içerisindeki 
bir hizipten müdür tayin ederse, işçi tayin ederse, kendi durumunu gözden geçirmesi gerektiği 
düşüncesindeyim. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yücelen. . ^. • ', 

Gündem dışı konuşmaya Hükümet adına cevap vermek üzere, Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Sayın Mehmet Tahir Köse. 

Buyurun Sayın Bakan. (SHP sıralarından alkışlar) 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Amasya) — Sayın Başkan, 

Yüce Meclisin değerli üyeleri; gündem dışı konuşmadan haberim biraz geç oldu, onun için de 
konuşmanın bir kısmını dinleyemedim. O kısımlarla ilgili olarak arkadaşlarımdan bilgi aldım, 
katıldığım yerden itibaren de dinledim; bunlara cevap vermek istiyorum. 

Birlik genel müdürleriyle ilgili olarak o günkü gensoruda neler söylemiştim; tekrarlaya
yım. "Başarılı genel müdürleriniz bunlar mıydı?.." demiştim. Ben, siz, Bakanlığınız dönemin
de şunu yaptınız, bunu yaptınız demedim. Bunu kendiniz de itiraf ediyorsunuz. Bunları tek 
tek söyleyeyim: "1987 yılında görevde olan Çukobirlik Genel Müdürünün yaptığı işi bulduk, 
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hırsızlığını da tespit ettik, mahkûm oldu" diyorsunuz, "Anavatan döneminde mahkûm oldu" 
diyorsunuz. Biz de, "İşte, sizin döneminizde zarara uğratıldı" diyoruz, dediğimiz bu. Doğru 
mu? Doğru... (SHP sıralarından alkışlar) 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Onlara göre değil... 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — "Özgen Ay-

gar, iki sene hapsoldu" diyorsunuz, "Yakaladık, hapsoldu..." diyorsunuz. Devletin, bu ada
mın üstünde 3 milyar lira alacağı var mı hâlâ?.. Var. Anavatan dönemi mi?.. Anavatan döne
mi.. Söylediğimiz bu. 

H. HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) — Sen mi yakaladın?.. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — Sayın Hüsnü 

Doğan, yalan mı?.. Anavatan döneminde atadığınız genel müdürünüz hırsız çıktı, iki yıl hap
soldu. Doğru mu?.. Doğru... Söylediğimiz bu. 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Sayın Bakan, mahkemeye veren Bakanın ben olduğumu da 
söyler misiniz? 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — Efendim, si
zin döneminizde verdiniz, mahkûm oldu; doğru... 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Mahkemeye ben verdim. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — Sizsiniz... Siz

siniz... 
SABRİ ÖZTÜRK (İstanbul) — Kusur mu işledi?.. Kusur mu yaptı?.. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — Yani, Anava

tan döneminde getirdiğiniz genel müdür hırsız çıktı, mahkemeye verdiniz, mahkûm oldu... 
H. HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) — Ne ilgisi var?.. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — Doğru ama... 

Efendim, "Başarılı genel müdürlerimizi görevden alıyorsunuz" demediniz mi? Ben de genel 
müdürlerinizin başarısız olduklarını söylüyorum. Bunda bir şey yok ki... Birincisi bu. Tek tek 
cevap vereceğim hepsine. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Arkadaşlar, biz sizi dinledik, siz de bizi dinleyin bakalım; biz sizi sesimiz çıkmadan dinle
dik. 

Gelelim tuz meselesine. 

Sayın Yücelen, sizin tuzla ilgili açtığınız soruşturma, böyle, mobilet plakasıyla, trafiğe çık
mayan bilmem neyle, tuz getirmeden teslimatla ilgili bir yolsuzluk değil. Sizin havale ettiğiniz 
konu şu: Adam, "Ben ihaleye düşük para verdim, ama bana bu ihaleyi vermediniz, yüksek 
olana verdiniz" demiş; siz de onun üzerine Teftiş Kuruluna havale etmişsiniz. Bu tuz, başka 
tuz. Bu, başka olay. Elinizde bu yazı var; okuyun. Adamın şikâyeti şu: "Ben düşük verdiğim 
halde, ihale bana verilmedi, yüksek fiyat verilene verildi" diyor. 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) — 20.8.1991 tarihli tutanağa istinaden yaptık biz bu
nu. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — Belge eliniz
de; okuyun; ama, bizim dediğimiz şu: Bunu yeni genel müdür göreve geldikten sonra çıkardı. 
Bu nedir?.. İşte, Konya plakalı mobilet, Konya plakalı traktör, trafiğe çıkmayan plakalı araç
lar... Dışarıda, sahte kantar fişi basılmış, Çukobirlik'in kantarı da değil ve her kamyon, 20 
ton tuz getirmiş gibi, hiç aslı astarı olmayan bu nakliyeler için para alınmış Çukobirlikten. 
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Bunun da bir yanlış tarafı yok; bunu da biz tespit ettik ve bu sizin onayınız değil. Tekrar üzeri
ne basa basa söylüyorum; sizin onayınız ihaleyle ilgili, ihale... 

RÜŞTÜ İCAZIM YÜCELEN (İçel) — Yani, bunun da başlangıcı bizim meydana çıkardı
ğımız bir iştir. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — İkincisi de bu 
ve 1991 senesiyle ilgili, ihaleyle ilgili değil. (ANAP sıralarından gürültüler) Ben sizi dinledim, 
siz de beni dinleyin; söylüyorum işte; hepsinin belgeleri var. O, rutubet farkıymış, rutubetten 
tuz azalmış; biz onlarla uğraşmıyoruz, onlarla hiç işimiz yok, onları araştırmadık. Arabalar 
gelmeden, sahte kantar fişi basılmış ve 20 ton, 20 ton şeklinde, her bir kamyon başına tuz tes
lim ettik diye Çukobirlikten para alınmış. Bizim dediğimiz, bu konu. Bütün samimiyetimle söy
lüyorum, göreve geldiğim gün -bunu Plan ve Bütçe Komisyonunda da söyledim- Çukobirlik 
Genel Müdürü, "Sayın Bakanım, ben görev yapamıyorum, gel beni görevden al, bir yere me
mur olarak ata" dedi; kendisi söyledi; yani, bunu da yalan söylemiyorum, buna da itimat edin. 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) — Bütçe zabıtlarınızdaki ifadeniz böyle değil... 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI, MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — İkincisi, o iş 

adamının da kendi ifadesi; bana söylenen ve bunların hiçbiri uydurma değil. 

Gelelim TARİŞ konusuna. Bununla ilgili olarak arkadaşımdan biraz evvel bilgi aldım. TA
RİŞ'te de başarılı genel müdüre öyle çamur falan atmadık. Burada ne yapılmış?.. 1 milyar lira
lık hatır senediyle eşinin şirketine kredi almış. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Peki Ziraat Bankasında ne olmuş? 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — Efendim, ha

tır senedi... Üzerinde bononun tarihi yok... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Eşinin hissesi düşük ama... 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — Eşi tabiî, eşi
nin şirketi, eşinin ortak olduğu şirket... (ANAP sıralarından gürültüler) 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Çağlar'ın borcu ertelendi... Onu söyle.,. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHlR KÖSE (Devamla) — Aile şirketi... 

Kayınpederi ile... 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 170 milyar ertelendi... 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — Karısının or

tak olduğu şirket 1 milyar lira kredi almış... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Bakan yapıyor bunları, bırakın eşini... 

(ANAP sıralarından gürültüler) 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — Siz böyle din

lerseniz öğrenemezsiniz ki yolsuzlukları... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Esas meseleye girin, bakanınızın Ziraat Banka

sına olan kredi borcuna bakın. 
H. HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) — Hâkim değilsin, savcı değilsin; sen bakanlığını yap; 

olmaz böyle şey; bir bakan olarak burada bunları söylemen doğru değiU 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, kürsüdeki hatibe lütfen müdahale etmeyin. 
Buyurun Sayın Bakan. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — Biliyorsunuz, 

Damga Resmi sahtekârlığı da var... Hatır bonolarının üstünde tarih de yok. Yani, altı ayda 
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bir senet yenilenmiyor, 1 milyar liralık senede 6 milyon liralık pul yapışıyor; o da yenilenmi
yor... 

İkincisi, Mendereste, usulüne uymayan, 8 dönüm portakal bahçesine de 1 milyar lira de
ğerle, tapu müdürünün imzasıyla değer takdiri yapılıyor ve o da teminat olarak usulsüz göste
riliyor. 

Söylediğimiz bunlar; yalan değil, hepsi belgeli. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Söylediğiniz kredi batık mıdır?.. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — Batık tabiî, 

kredi faizleri tahsil edilemiyor... 
Ben size şunları söylüyorum; Gelin Bakanlığıma, belgeleriyle her şeyi size göstereyim; ge

lin bakın. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) Gizli saklı değil; buyurun, bir kahvemi için; hepsine 
bir bakın. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Bakan, mahkemeye verin... 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — Veriyoruz işte 

Sayın Kalemli. Müfettişlere verdik ve neticede mahkemeye veriyoruz... 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Verin. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖŞE (Devamla) — Budur yani, 

söylediklerimiz budur. , 
H. HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) — Bakan olarak bunları burada söylemeniz doğru değil. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — Ben kalkıp 
da, "Sayın Rüştü Kâzım Yücelen bunu yaptı, Sayın Kalemli bunu yaptı" demiyorum ki... (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayalım lütfen. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — Başarılı oldu

ğunu iddia ettiğiniz genel müdürler bu diyoruz ve hepsi de teftişte. 

İLHAN KAYA (İzmir) — Gönderdiğiniz genel müdür pamuğu gördümü acaba?.. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — Gördü, gör

dü; üç sene Çukobirlikte hizmeti var... 
BAŞKAN — Efendim, kürsüdeki hatibe müdahale etmeyin, lütfen. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — Sizin Makine 

Kimyadan gönderdiğiniz adam pamuğu biliyor, benim gönderdiğim üç'sene Çukobirlikte çalı
şan adam bilmiyor... Makine Kimyadan yolladınız genel müdürü; o nereden pamuğu bilecek?.. 
Bu, üç sene Çukobirlikte çalıştı. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sevgili arkadaşlar, bütün bu yolsuzlukların üzerine ciddiyetle gidiyoruz. Ben buradaki ko
nuşmamda sizi ve ilgili hiçbir bakanı rencide etmedim... 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) — Gerçek bir şey varsa, lütfen edin. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — Böyle bir hu
susa girmedim. 

Ben, burada, başarılı olduğunu iddia ettiğiniz genel müdürlerin neler yaptığını, şirketleri 
nereye getirdiklerini, kaç lira borçla aldıklarını, 1991'de birliklerin borçlarını kaç trilyon liraya 
getirdiklerini, birlikleri, nereye batırdıklarını söyledim. Bunların hepsi de, tek tek, aynen, ra
kamlarıyla belli. 
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Söylediğimiz bir başka şey şu: tşçi alınmış diyoruz... Alınmış. Ekim ayında 500'e yakın 
işçi alınmış ve bu geçici işçiler pamuk mubayaası için de alınmamış, o güne kadar hiç olmayan 
şekilde, fabrikada çalışan geçici işçi alınmış. 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) — Bunları izah ettik işte Sayın Bakan... 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — Efendim, siz 

aldınız, biz aldık... Ben alınanı söyledim. Ben aldıysam, ben de şu kadar aldım derim; yani, 
onu da söylerim; sorarsanız, onu da söylerim zamanı gelince; alacağız tabiî. (SHP ve DYP 
sıralarından alkışlar) 

Sevgili arkadaşlar, gensoru önergesinin öngörüşmelerinde söylediğim konuları bugün bu
rada da söylüyorum. Bizim gururumuz, şerefimiz, haysiyetimiz, her şeyin üstünde gelir. Kim
seye de öyle çamur atmak niyetinde değiliz; ama, yapılan usulsüzlükleri bugüne kadar nasıl 
ortaya çıkarıyorsak, bugünden sonra da yine aynı kararlılıkla çıkaracağız. (SHP ve DYP sıra
larından alkışlar) Devletin bir kuruşunun üstünü örtmeyeceğiz, buna da devam edeceğiz. Al-, 
lan, doğrunun yardımcısıdır ve bu yolda da bu işleme devam edeceğiz. 

Yine söylüyorum, o gün de söyledim; ne görmek isterseniz, şunu bana bir göster derseniz, 
buyurun Bakanlığa, tüm belgeleri önünüze koyayım; ikna olmazsanız, ondan sonra yine konuşun. 

Hepinize saygılar sunarım. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Sayın Başkan, delaletinizle Sayın Bakandan bir soru sorabilir 

miyim? 
BAŞKAN — Efendim, gündem dışı konuşmalarda soru olmaz; bir. Bir de, işte böyle yapı

lır; iki. 
Buyurun. 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Sayın Bakandan, 1983'ten, kendileri göreve... (DYP ve SHP 

sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Efendim, anlıyamıyorum ki... Bir dakika... 
Buyurun efendim. 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Sayın Bakandan, 1983'ten, kendileri göreve gelinceye kadar , 

geçen dönemde... (SHP sıralarından gürültüler) Ben, Divana soruyorum, size değil. 
BAŞKAN — Soru sormuyor efendim, soru sormuyor. 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Sayın Bakandan, 1983'ten, bu Hükümet kurulana kadar ge

çen dönemde yaptırılan teftişlerin birer özetini istiyorum. Onaylar benim tarafımdan verilmiş
tir. Mahkûm olan şahısları da ben görevden aldım. 

BAŞKAN — Evet. 
Buyurun Sayın Evren Bulut. 
EVREN BULUT (Edirne) — Sayın Kâzım Yücelen, benim genel müdürü olduğumu söy

ledi. Ben, Trakyabirlik Yönetim Kurulu Asbaşkanlığı yaptım, yedi sene süreyle yönetim kurulu 
üyeliği yaptım. Görev yaptığım zamana ait olayları aydınlatmak istiyorum. ANAP İktidarı za
manında olan olayları ispat etmek istiyorlarsa, bir gensoru önergesi hazırlayacağım ve şimdi, 
kendilerine 4 tane soru soracağım müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Tamam; ama, kürsüden değil. Şimdi, derin tecrübeniz, derin vukufunuz iti
bariyle ve sebebiyle, bu konuyu, buyurduğunuz gibi, takdim etmek için bir gensoru önergesi 
hazırlayacaksınız, usulüne göre vereceksiniz ve bu işin ehli bir sayın parlamenter olarak, bura
da, Genel Kurula ve vasıtasıyla Türk kamuoyuna bu konuları açıklayacaksınız; değil mi efendim? 

EVREN BULUT (Edirne) — Sözümü bitirmedim efendim. 
BAŞKAN — Onun dışında başka bir görüşme imkânımız yok. O zaman sözünüzü biti

rin... Devam edin. • 
EVREN BULUT (Ediren) — Efendim, eski sayın bakanım, bana, "genel müdürüm" dedi; 

— 14 — 



T.B.M.M. B : 88 25 . 6 . 1992 . 0 : 1 

bana söz hakkı doğar mı, doğmaz mı? 
BAŞKAN — Şimdi "genel müdürüm" dediği zaman; yani, sizin, değerli "bir kamu yöneti

cisi, deneyimli bir... 
EVREN BULUT (Edirne) — Ben seçimle geldim; beni şahit gösterdi ve bana "genel müdür" 

dedi. 
BAŞKAN — Yani, şimdi, "genel müdür" deyince, incindiniz mi; rencide mi oldunuz? 
EVREN BULUT (Edirne) — Rencide oldum. 
BAŞKAN — Ne demeliydi? 
EVREN BULUT (Edirne) — Yönetim Kurulu üyesi demeliydi. 
BAŞKAN — Evet. Şimdi, burada bir... 
EVREN BULUT (Edirne) — Trakyabirlik ve Tarım Satış Kooperatifleri Genel Müdürlük

leri çok yolsuzluklarla mahkûm olmuşlardır. Genel müdürlük, benim için zuldür; çünkü, ben 
çiftçi temsilcisiyim. 

BAŞKAN — Şimdi, bütün bu söyledikleriniz tutanaklara geçti ve zatı âlinizden bahseder
ken kullanılan sıfat yanlışlığı da böylece düzeltilmiş oldu; değil mi efendim? Buyurun. 

EVREN BULUT (Edirne) — Kürsüden arz edeyim. 
BAŞKAN — Hayır efendim, yerinize artık; daha kalmadı ki; yani, beyefendi, genel mü

dür değil, Trakya Birlikte yönetim kurulu üyesi dedik. ' • ı 
EVREN BULUT (Edirne) — Yüce Meclisin Başkanı olarak izin verirseniz, iki bakanımı

zın tartışmasına ışık tutmak için bilgi vermek istiyorum. Bu yolsuzlukları en iyi bilen milletve
kiliyim; söz istiyorum. , 

BAŞKAN — Yalnız, biliyorsunuz, İçtüzük... 
EVREN BULUT (Edirne) — Meclis Başkanı olarak... 
BAŞKAN — Haklısınız; ben de sizin gibi değerli bir arkadaşımın görüşlerinden faydalan

mak isterim; ama, İçtüzük buna izin vermiyor. Gündem dışı konuşma... 
EVREN BULUT (Edirne) — İki tarafa da faydalı olacağım. Yusuf Özal'da da faydalı ola

cağım. 
BAŞKAN — Tabiî, eminim; hatta, bunları, sadece konuşarak değil, yazarak da tarihe tev

di ederseniz, kalıcı olması bakımından da çok faydalı olur. 
Teşekkür ederim. 

2. — Rize Milletvekili Mustafa Parlak'ın, Çay-Kur'daki personel alımlarına ilişkin gündem dışı 
konuşması 

BAŞKAN — Gündem dışı ikinci konuşmayı yapmak üzere, Çay Kurumundaki personel 
alımları konusunda, Rize Milletvekili Sayın Mustafa Parlak; buyurun. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

MUSTAFA PARLAK (Rize) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Çay İşletme
leri Genel Müdürlüğüne ait çay fabrikalarındaki sezonluk işçi alımıyla ilgili usulsüz uygula
maları huzurunuza getirmek üzere söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlarken, Yüce Heyeti-, 
nizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı, 45 adet yaş çay işleme 
fabrikası ve 3 adet de çay paketleme fabrikası bulunmaktadır. Yaş çay işleme fabrikaları, kam
panya döneminde yoğun olarak çalıştıkları için, münhasıran, mayıs-ekim ayları arasında se
zonluk işçiler istihdam etmektedir. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı 45 çay fabrika
sında 1984 yılında istihdam edilen toplam işçi adedi 34 567 iken, zaman içerisinde, teknolojik 
gelişmeler, imalat sistemlerine yansıtılmış, büyük maliyet artışı getiren insangücü yerine meka-
nizasyona gidilmiş ve işçi sayısı, giderek azaltılarak, 1991'de 24 793'e indirilmiştir. 
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Çay-Kur Genel Müdürlüğünün 45 çay fabrikası için, mevcut teknolojiye göre, norm kad
rosu toplamı 22 518'dir. Eskiden çalışmakta olan işçiler içerisinden bu yıl işbaşı yapan işçi sa
yısı ise 22 312'dir; yani, bugün, eski işçileri ile Çay-Kur'un mevcut norm kadrosu birbirine denk 
durumdadır; ancak, fabrikalar arasında işçi dağılımında bir miktar dengesizlik bulunduğu için, 
bazı fabrikalarda bir miktar fazlalık, bazılarında noksanlık ve bazılarında da norm kadroya 
uygunluk vardır. Bu tespitlerimle ilgili bilgileri, Çay İşletmeleri Genel Müdürünün iki ay önce 
KİT Komisyonuna takdim etmiş olduğu rapordan almıştım. 

Şimdi, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait fabrikalarda, 5 Hazirandan başlamak üze
re, sezonluk işçi alımları halen devam etmektedir. Bugüne kadar alınmış işçi sayısı beş bini 
geçmiştir. Bu sayıyı kesin olarak bilen -şu ana kadar- hiç kimse de bulunmamaktadır, genel 
müdür de dahil. 

Değerli milletvekilleri, bu işçilerin işe alımından, fabrikalar arasında büyük dengesizlik
ler, büyük usulsüzlükler, yolsuzluklar ve eşi emsali bugüne kadar hiç görülmemiş ölçüde parti
zanlıklar yapılmaktadır. Şimdi, bu alımlardaki usulsüzlükleri sırayla anlatacağım. 

Değerli milletvekili, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün almış olduğu işçi miktarının 
fabrikalara dağılımında, fabrikaların ihtiyaç duyduğu işgücü gözetilmemiş,, fabrikaların bu
lunduğu ilçe ve beldelerdeki siyasî talepler ön planda tutulmuştur. Fabrikaların norm kadrola
rına göre eski işçi miktarları dikkate alındığında, en az işgücü açığı bulunan, yani en az işçiye 
ihtiyacı olan fabrikalara en fazla işçi alınmış; işçiye daha çok ihtiyacı olan fabrikalara ise, en 
az işçi alınmıştır, örnek vermek gerekirse; norm kadroya göre 16 işçiye ihtiyacı olan lyidere 
Çay Fabrikasına 357 işçi alınmış, hemen yanı başındaki Derepazarı Çay Fabrikasına, sadece 
28 işçiye ihtiyaç gözükürken, 85 işçi alınmıştır; yine, norm kadroya göre 116 fazlalık olan Ar-
deşen Çay Fabrikasına 178 işçi daha alınmış; ama, 50 kişi noksanı olan Camidağı Çay Fabri
kasına da 170 işçi alınmıştır; yine, 104 fazlalık olan Hopa Çay Fabrikasına 80 kişi alınmış, 38 
noksanı olan Kalecik Fabrikasına da 80 işçi alınmıştır. Bu çarpıklık, hemen hemen bütün işlet
melerde mevcuttur; yani, kadronun fabrikalar arasındaki dağılımı, fabrikaların işçi ihtiyaçları
na göre değil, fabrikaların bulunduğu yöredeki siyasî taleplere göre değerlendirilmiştir. 

Şimdi bunun ne önemi vardır: Bunun ne önemi olduğunu, Çay Kurumu Genel Müdürü
nün, iki ay önce KİT Komisyonuna sunmuş olduğu rapordaki kendi ifadelerinden aktarmak 
istiyorum: "Mevcut işçi dağılımına göre 18 adet kuru çay üretim fabrikasında 1 147 kişi fazla
lık olarak istihdam edilirken, diğer fabrikalarda bu kadar az işçi istihdam edilmektedir. Bu 
fazlalık personel, münhal olan eski işyerlerine aktarılmadığı takdirde, Çay Kurumunun 1992 
yılındaki üretim kaybı ve fazladan ödenecek işçilik bedeli 150 milyar liraya ulaşacaktır" de
mektedir. Bu 1 147 kişinin dengesiz dağılımından, eğer, Çay Kurumu, 150 milyar lira fazla öde
meye muhatap oluyorsa, bu 5 bin kişinin dengesiz dağılımından, Çay Kurumunun uğrayacağı 
zararın hesabını size bırakıyorum. Fazla mübalağalı olarak değil, ama bu 5 bin kişi, Çay Kuru
muna, sadece bir yıl için, 100 milyar liralık ek ödeme getirecektir. 

Yine, bu işçi alımının, üretimle hiçbir bağlantısı yoktur; yani, işçi alınmasıyla, Çay Kuru
munun üretiminde bir artış meydana gelmemiştir. En yoğun biçimde işçi alınan fabrikalardaki 
üretim miktarını incelediğimiz zaman, üretimlerinde ve günlük işleme kapasitelerinde artış ol
madığını görmekteyiz; hatta, birçok işletmede bu işçi alımından sonra, günlük üretim kapasi
tesinin azaldığını da müşahade etmekteyiz. Bu bilgileri ve rakamları, Çay Kurumunun bilgile
rinden almış bulunuyorum. Bu işçiler işe alınmadan önce günlük işleme1 kapasitesi 
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7 000-7 300 tona çıkmışken, bugün 6 300-6 500 ton civarında günlük üretim devam etmektedir. 
Bu işçi alımları, KİT'lerin temel yasası olan kârlılık ve verimlilik esasının bir gereği ola

rak yapılmamıştır, tamamen siyasî arzuların gereği olarak yapılmıştır. 
İşçi alımları, muhtelif fabrikalarında ve değişik tarihlerde yapılmıştır, lyidere, Selimiye, 

Ortapazar gibi fabrikalara 6 Haziranda işçi alınmış, diğer fabrikalara 12 Haziran ve 22 Hazi
ran tarihlerinde işçi alımı yapılmıştır. Bunun da ne anlama geldiğini izah edeyim. 

Yukarıda saydığım 3 fabrikaya 6 Haziranda işçi almalarının sebebi, bu fabrikaların bu
lunduğu yerlerde belediye seçiminin yapılmış olmasıdır. Bu sebeple, bu fabrikalara 6 Haziran
da işçi alımı yapılmıştır; bir kısım fabrikalara da 12 Haziranda işçi alımı yapılmıştır; ama, işçi
lerin büyük çoğunluğu, yani 5 bin işçinin büyük çoğunluğu, 22 Haziranda işe alınmış ve bu 
işe almalar hâlâ devam etmektedir. 

Değerli milletvekilleri, Çay Kurumunun en yoğun çalışma dönemi, birinci sürgün dönemi 
olan mayıs ayıdır; üretimin yüzde 40'tan fazlasını bu dönemde işler. Çay Kurumu, bugünlerde, 
birinci sürgün dönemini hemen hemen tamamlamak üzeredir; bir hafta sonra sürgün dönemi 
sona erecektir. Şu günlerde işe alınmakta olan işçilerin, bu üretime hiçbir katkılarının olmaya
cağını da ifade etmek istiyorum. ""-

Bu kadar çok sayıda işçi alımının yapıldığı bir kurumda, esaslı bir işçi alım yönteminin 
olması gerekmektedir. Bu işçiler, hiçbir esaslı kritere dayalı olmayarak işe alınmışlardır. İşçile
rin bir kısmı, 12 Haziranda, fabrikalara yapılan müracaatlar içerisinden kuraya işe alınmıştır. 
Yani, çok az bir kısmı kurayla alınmıştır. Her fabrikaya 400-800 civarında müracaat olmuş; 
bu kişiler, kurayla iştirak etmişler ve sonunda 30-40'ar kişilik işçi alınmıştır; ama, bu kuraya 
iştirak edip, kurada dolu çekemeyen işçilerin bir kısmı da, yine şimdi siyasî partilerin vermiş 
oldukları ve genel müdürlükte tanzim olunan listelerle işe alınmışlardır. Bugüne kadar, hiçbir 
zaman, işçi alımı, genel müdürlükçe yapılmamıştır; hangi fabrikaya işçi alınacaksa, işçi alımı, 
o fabrikalarca yapılmıştır. 

Genel müdürlükte listelerin hazırlanması ise, bir başka rezalet örneğidir. Çay İşletmeleri
nin bütün organları, fabrikalara kadro tahsisi ve işçi alımı konusunda tamamen dışlanmıştır. 
Genel Müdürlüğün hiçbir kademesinde işlem görmeden, genel müdürün oluşturduğu sadece 
iki kişilik gizli büroda, bütün bu işçi alımları yapılmıştır. Parti yöneticilerinin talepleri, bu giz
li büroda tanzim edilerek, fabrikalara gönderilmiş ve işçiler işe alınmışlardır. İşe alınan işçiler
de aranan tek kriter, iktidar partisi mensubu olmaktır. İşgücü olan, zengin ve varlıklı kişiler 
işe alınmış; ihtiyacı olan ve çalışması gereken işçiler işe alınmamışlardır. Kendi partilerinden 
olmayan bazılarını da, Kur'an'a el bastırarak yemin ettirmek suretiyle işe koymuşlardır ve bü
yük çoğunluğunun da para vermek suretiyle işe girdikleri yolunda geniş söylentiler bulunmak
tadır. 

CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Sayın Başkan, süre geçti; yirmi dakika oldu. 
BAŞKAN — Yok efendim, o kadar olmadı; ama, haklısınız. 
Sayın Parlak, toparlamanızı rica ediyorum. 
MUSTAFA PARIJAK (Devamla) — lyidere Çay Fabrikasında işçilerin işe alınması ise, bir 

başka garabet örneğidir. Burada, 5 Haziran Cuma akşamı, gece saat 01.00'de liste asılıyor; lis
tede hiç kimsenin imzası ve mührü yok; siyasî partinin bürosunda hazırlanıyor ve fabrikanın 
ilan tahtasına asılıyor. Bu işçilere, cumartesi günü işbaşı yapabilecekleri söyleniyor. Kendileri
ne kart bastırılıyor ve işe başlatılıyorlar; ama, mukaveleye imza attırılmıyor, iş akdi imzalamı
yorlar. Bunlara, "pazartesi günü seçimi kazanmış olursak, mukavelenizi imzalarsınız; aksi halde, 
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mukavelenizi imzalatmayız ve hiçbir hak da talep edemezsiniz" deniyor. İşçiler, bu şekilde, işe 
başlatılmış, işbaşı yaptırılmış; ancak, mukaveleleri imzalatılmamış olarak sandık başlarına gön
deriliyor ve neticede tecelli edene de, biz, hür irade diyoruz! 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Sizden öğrenmişler. 
MUSTAFA PARLAK (Devamla) — Bizden onu öğreneceğinize; daha iyi şeyler yaptık, o 

iyi şeyleri öğrenseniz... 
KADİR BOZKURT (Sinop) — Çankırı'da 19 Ekim günü 2 bin kişiyi işe aldınız. 
MUSTAFA PARLAK (Devamla) — Yine, genel müdür, partinin seçim bürosuna resmî ma

kam otosuyla gidiyor ve seçim bürosuna girerek "bu seçim, benim ilk sınavımdır, bu seçimi 
kazanmam lazım, benim prestijimdir" diyebilecek kadar, devlet memuru olduğunu unutuyor. 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Sen öyle yapmasaydın, orada öyle konuşmazdın. 
MUSTAFA PARLAK (Devamla) — Değerli milletvekilleri, bu'kadar geniş çaplı işçi alımı

nın olduğu bir kuruluşta, bir planın, bir programın, bir ihtiyaç gerekçesinin bulunması ve ku
rumun ilgili organlarında, ilgili dairelerinde bunların bilinmesi lazımdır. Ne kadar işçiye ihti
yaç olduğuna, şu ana kadar kaç işçi alınmış olduğuna, bundan sonra ne kadar işçi alınacağına 
dair, kurumun hiçbir idarî kademesinde hiçbir bilgi bulunmamaktadır. Bugün Sayın Bakanla 
bürosuna gidelim; noteri yanımıza alalım; Çay Kurumunun ilgisi ve bilgisi olması lazım gelen 
daire amirlerine, genel müdür muavinine, daire başkanlarına, fabrika müdürlerine telefon edelim; 
ne kadar işçi almışlardır, ne kadar işçi alacaklardır, ne sebeple almışlardır; eğer bilebilen bir 
tek kişi varsa, ben milletvekilliğinden istifa ediyorum. Bir tek kişi bunu bilmemektedir; yani, 
böyle bir garabet, böyle bir rezalet örneği yaşıyoruz. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, ne zaman bitirecek? 
BAŞKAN — Bitiriyor efendim. Buradan takip ediyorum; çok az kaldığını gördüğüm için 

müdahale etmedim. 
MUSTAFA PARLAK (Devamla) — Sayın Başkan, bitiriyorum. 
Ben, Sayın Bakanın burada olmasını, hiçbir siyasî yönü bulunmayan ve tamamen teknik 

olan bu sunuşumu dinlemesini isterdim; çünkü, bürokratları, kendisini, sürekli olarak yanıltı
yorlar ve yanlış beyanlarda bulunduruyorlar. Nitekim, çay kampanyasının açılışında olduğu 
gibi, orada kendisini yanıltmışlar ve "bu kampanya döneminde kontenjan düşürülmeyecek" 
denmiştir. Sayın Bakan da burada, benim gündem dışı konuşmama verdiği cevapta "konten
jan düşmeyecek"demiştir; ama, hani kontenjan kalkacaktı?; Kalkmadı, yine kontenjan düşü
rüldü. Sayın Bakanın beyanatından 5 gün sonra, kontenjan 10 kilograma, daha da kötüsü, hiçbir 
yıl olmayan bir uygulamayla, 10 Hazirandan sonra da kontenjan, yani, çay alımları, -o da, 
gün aşırı- dekar başına 5 kilograma düşürülmüştür. Bakana yanlış bilgi verilmek suretiyle yan
lış beyanat verdirmişlerdir. Eğer, Sayın Bakan şimdi burada cevap vermiş olsaydı, inanıyorum 
ki, oradan almış olduğu yanlış bilgilerle burada yine yanlış cevap verecekti. 

Ben, Çay Kurumunun zarar göreceği bir bilgiyi buradan vermek istemedim; ama, Çay Ku
rumunda yaşanan olaylar iyi değildir, kötü olaylar yaşanmaktadır. Bunlar, Çay Kurumunu ba
tıracak, Sayın Bakanı da zora sokacak olaylardır. 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Siz, batacak diyorsanız, mutlaka düzelecektir. 
MUSTAFA PARLAK (Devamla) — Ben, taşıdığım sorumluluk gereği, eğer arzu ederse, 

Sayın Bakana özel olarak bilgi de veririm, bu benim görevimdir. Bu durumun düzeltilmesini, 
Çay Kurumuna müdahale edilmesini istiyorum. Bugüne kadar bütün Maliye Bakanları, Maliye 

— 18 — ' ' 



T.IÎ.M.M. B : 88 25 . 6 . 1992 O : 1 

Bakanlığının yoğun işlerine rağmen Çay Kurumuyla yakından ilgilenmişlerdir. Sayın Bakan, 
Çay Kurumunu biraz ihmal etmiştir, pek yakından ilgilenmemektedir; yakından ilgilenmesini 
ve denetim altında tutmasını arzu ediyorum. 

Hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Parlak. 

3. —Ankara Milletvekili 1\ Melih Gökçek'in, demokratikleşmenin geciktiğine, TRT'nin tarafsız 
davranmadığına ve TBMM Genel Kurulundaki açık oylamalarda, Genel Kurulda bulunmayan üyeler 
adına da oy kullanıldığına ilişkin gündem dışı konuşması ve Adalet Bakanı M. Seyfi Oktay'ın cevabı 

BAŞKAN — Gündem dışı son konuşmayı yapmak üzere, demokratikleşmenin gecikmesi 
konusunda, Ankara Milletvekili Sayın Melih Gökçek'e söz veriyorum. (RP sıralarından alkış
lar) 

Buyurun Sayın Gökçek. 
ŞADt PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Şimdi demokrasinin içindeyiz; değil mi Sayın Baş

kan? 
BAŞKAN — Evet. 
Müracaatında "demokratikleşmenin gecikmesi" demiş; zannediyorum şimdi izah edecektir. 
İ. MELlH GÖKÇEK (Ankara) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; "1992 yılındayız. 

1991'in 20 Ekiminde halk iradesi ortaya çıktı. Bir yasama dönemini aştık; bu yasama döne
minde, bu engellerin hiçbirini kaldıramadığımızı kabul etmeliyiz ve neden kaldıramadığımızın 
cevabını da aramalıyız. Yasama organı, bunları değiştirme iradesiyle doludur. Yasama organı
na bu görevi, toplum, halk çoğunluğu vermiştir. Bunlar bugüne kadar araştırılmalı, başta ba
sının, daha doğrusu bilgi edinmenin önünde engel var ise, bunlar da kaldırılmalı idi. 

Bugün Türkiye'de bir karikatürden dolayı 14 yıl hapse mahkûm olan bir karikatürist var 
ise, Türkiye, demokratikleşmede geç kalmıştır. Eğer, yazdığı, gerçekten suç unsurları taşıma
yan bir yazıdan dolayı Hekimoğlu İsmail hapishanede ise, bu, bizim suçum uzdur ya da geç 
kalışımızdandır. Türkiye, eğer, basının önündeki engelleri kaldırmakta geç kalmışsa, hepimiz, 
bunda, kendimize düşen gecikme payını aramalıyız. 

Meseleyi bir başka noktaya getiriyorum. Demokratikleşme, sadece yasalarla olmaz. De
mokratikleşmeyi, sadece yasama organına bağlayamazsınız. Yargı da, yorumlarında, daha ge-

' niş, amaçsal yorumlar yapmalıdır. Yargımız, yeni dönemin amaçsal yorumlarını yaparak, ba
sına, düşünceye verilen cezalar ya da mahkûmiyetler konusunda genişletici yorumlar getirme
lidir. 

Bir başka şeyi de Hükümet yapmalıdır. Şimdi, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu hak
kında, bugünkü Hükümeti ortaya koyan her iki parti, geçmişte açık seçik olarak eleştiriler yap
mıştır. Türkiye televizyonu, özellikle bugün tarafsız mıdır; yoksa, Resmî Gazetede özelliğini 
koruyor mu? 20 Ekimden bu yana, TRT'nin yayın politikasında, Hükümet yanlısı ve Hükü
met propagandası dışında bir değişme olmuş mudur? 

TRT Yasası, Hükümetin TRT'yi tarafsız hale getirmesi için yeterliydi. O nedenle, dönüp, 
bir de kendi yaptıklarımızı eleştirmeliyiz. 45 dakika, 40 dakika, Hükümetin, halkı ilgilendir
meyen birtakım icraatlarını vermek, devletin televizyonuna, Resmî Gazete niteliği kazandırır. 
Uçağa binmek, uçaktan inmek, karşılama törenlerini vermek, haber değeri taşıyan haber ver
mek anlamına gelmez. 
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Demokrasi, bir alışkanlık, içine sindirme hadisedir. Bugünkü Hükümetin, TRT'yiı haber 
verme niteliği itibariyle tarafsız hale getirmesi için gerekli yasal imkânlar vardır, bunu da der
hal yapmalıdır. 

TRT'yi tarafsız yapmak da yeterli değildir. TRT'yi özerk yapmalıyız, TRT'nin kamuoyu 
oluşturmadaki payını azaltmalıyız; bunu yapabilmemiz için de demokratikleşmeliyiz. Neyi de-
mokratikleştirmeliyiz;) yasalarımızı ve mevzuatımızı. Bunun için, bence, bir Anayasa değişikli
ğine de gerek yoktu, önce bir tavır almamız gerekirdi. Mesela, ben Hükümetin yerinde olsam 
şöyle düşünürüm: Gereksiz haberlerle TRT'nin tarafsızlık ilkesini zedeleyeceğime, Hükümetin 
ayda bir oradan yayın yapmasına imkân sağlayan yasa maddesini kullanırdım; onu, haftalara, 
aylara bölebilirdim. Tabiî, ona eskisi gibi bir şov niteliği vermeden, bir belgesel niteliği vererek 
icraatımı açıklayabilirdim. Bu TRT'yi, haber bültenlerini, taraf gibi kullanmakla seçimde so
nuç alınamaz; alınsaydı, geçmiş iktidar, iktidardan düşmezdi. 

Hükümete tavsiye ediyorum: Yasalar çıkana kadar, Anayasa değişikliği yapılana kadar, 
TRT haber bültenlerini, haber değeri olan biçime getirmek için gerekli siyasal iradeyi göster
sinler. ' ' ' . - , . . 

Diğer bir nokta da şudur: Gerçekten, Basın Kanunuyla ya da Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanunuyla' ilgili değişiklik teklifleri Meclisimizin gündemine gelmiştir; ancak, bunlar da ye
terli değildir. 

Şunu söylemek istiyorum ki, Türkiye'nin demokratikleşmesi için önümüzde ne gibi engel
ler vardır; Uzlaşma engeli mi; hayır, çünkü, "Koalisyon, uzlaşma yaratmıştır" deniyor. Yasa
ma organı engeli mi; hayır. Yasama organı, Hükümetin yolunda, demokratikleşmeye ilişkin 
bütün tasarıları, çok büyük bir hızla ve özveriyle geçirmektedir. O nedenle, kaybedilen zama
nın, bir ihmalden doğduğu düşüncesinden hareketle bunları burada söylüyorum. Gerekirse, 
Meclis, tatilini bile kısaltabilir, çalışma süresini uzatabilir, büyük bir özveriyle çalışabilir. Bu 
hazırlıkların yapılması yönünde kitle örgütlerinin katkısı ortaya çıkmıştır; bu istemler artık ger
çekleştirilmelidir. 

Bireyi öne geçiren yeni dönemde, yeni çağda, bireyin önündeki bütün engelleri kaldıran 
bu çağda, Anayasamızdan başlayarak, hukuksal yapımızdaki bütün değişikleri, 1992 yılı so
nuna kadar bitirmek zorundayız. Eğer, Hükümet, bu konuda -eski tabiriyle- ihmalini sürdü
rürse, ekim ayından itibaren, Meclis olarak biz, etkinliğimizi artırırız ve halkın Meclise verdiği 
görevi yerine getirmeye başlarız. Halkın verdiği yetki, sınırlı bir yetki değildir; halkın verdiği 
yetki, denetime tabi bir yetkidir. Meclis, gelecek seçimde, bu yetkinin kullanılmasından ötürü 
halkımıza hesap verecektir. Bu yetkinin ihmali, halkımızın Meclise karşı denetim hakkını artırır. 

Benim düşüncem, Hükümetin, bu konuda, kanun tasarısı hakkini daha hızlı biçimde kul
lanmasıdır. Hükümet, sadece ekonomik meselelerle ya da bayındırlık işleriyle uğraşmak için 
görevli değildir. Halkın bu Hükümete ve siyasal partilere verdiği görevin içerisinde, demokra
tik kimliğin ortaya çıkarılması da vardır. Bu görev, elbette ki, yürütmenin ve yasamanın ortak 
görevidir. Eğer, yürütme bu görevdeki ihmalini sürdürürse, görevi üstlenmek hakkı yasama 
organının eline geçmiş demektir." 

Sn a Başkan, değerli arkadaşlar; şu ana kadar okuduğum metin, şahsımın yazmış oldu
ğu bir meti: değildir; bu metin, Meclis Başkanı Sayın Hüsamettin Cindoruk'un 20 Haziran 
tarihinde Basın Kurultayında yaptığı konuşmadan alınmıştır. (RP ve ANAP sıralarından al
kışlar) 
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İktidar partisi mensubu arkadaşlarıma sesleniyorum: Bakınız, değerli Meclis Başkanı Sa
yın Cindoruk bile isyan noktasına geldiyse, artık bazı hususları göz ardı edemezsiniz. Düne 
kadar, muhalefette iken, şikâyet ettiğiniz hususları bugün tatbik ediyorsanız, konulara sami
miyetle yaklaştığınızı nasıl iddia edebileceksiniz. İstediğiniz kadar söyleyin, Türkiye ve TRT, 
bu haliyle, o özendiğiniz hiçbir Batı ülkesine, hatta kalkınmış hiçbir Asya ülkesine benzeye-
mez. Nereye benzer; biliyorsunuz, Irak'ta televizyon yayını, Saddam ile başlıyor Saddam ile 
bitiyor, oraya benzer; Suriye'de Hafız Esad ile başlıyor Hafız Esad ile bitiyor, oraya benzer; 
Mısır'da Mübarek ile başlıyor, Mübarek ile bitiyor, oraya benzer. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Daha önce nasıldı? 
1. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Dün tenkit ediyordunuz ama, "yanlış" diyordunuz, 

hâlâ benzesin mi istiyorsunuz? 
AHMET SAYIN (Burdur) — O adam yine orada duruyor. 
1. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — O adam orada duruyorsa, alınız, İktidar sizsiniz. İkti

dar, iktidarsız mı; iktidarı var ki, alacak; öyle değil mi? 
AHMET SAYIN (Burdur) — O, sizin de müdafaa ettiğiniz adam. 

1. MELİ"H GÖKÇEK (Devamla) — Geliniz, verilen sözlerinizi tutunuz; hem kamu vicda
nını hem de kendi vicdanınızı rahatlatınız. Kendi vicdanınızın da, bu noktada, rahat olduğuna 
-samimî olarak söylüyorum- inanmıyorum. 

Değerli arkadaşlar, son olarak şu hususa değinmek istiyorum: Demokratikleşme iddiasın
da bulunan bazı arkadaşlarımız, iki defadır, cumhuriyet tarihindeki -benim anlayışıma göre-
en büyük skandallara sebep olmaktadırlar. Evvelki gün, Sayın Çağlar hakkında verilen genso
ru önergesinin oylaması esnasında, bu çatı altında bulunmayan bir hayli arkadaşımız adına, 
birileri tarafından oy kullanılmış olması, Parlamentonun saygınlığına gerçekten'gölge düşür
müştür. 

Sayın Asiltürk'ün, dün kürsüden açıkladığı isimlerden sonra, bugün de, mükerrer oy atan 
arkadaşlarımızın, Tutanak Müdürlüğünden aldığımız isimlerini açıklamak istiyorum. Bu isimler, 
Tutanak Müdürlüğünden alınmıştır. Her kişi adına da ikişer tane oy kullanılmıştır; olmayan 
kişiler adına ve bir tane de değil, iki,tane... Bunlar; Sayın Cavit Erdemir, Sayın Ahmet Sezai 
Özek, Sayın Rifat Serdaroğlu, Sayın Nihat Matkap, Sayın Nabi Sabuncu, Sayın Abuzer Tanrı-
verdi ve Sayın Sedat Edip Bucak. Bu arkadaşlarımızın adına mükerrer oylar kullanılmıştır; ta
biî bunlar, bizim tespit edebildiklerimiz. 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Tespit edilenler elbette. 
1. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Arkadaşlar, lütfen, Parlamentonun güvenilirliğine gölge 

düşürmeyiniz. Bakınız, dün akşam Sayın Asiltürk'ün kürsüden yaptığı konuşmadan hemen 
sonra burada yeni bir yasa görüşüldü; bazı vergi kanunlarının bazı maddelerinin değiştirilme
siyle ilgili bir yasaydı. Bu yasayla ilgili olarak iki defa yoklama istendi ve istenilen yoklamalar
dan birisinde burada 154, birisinde ise 150 kişi vardı. Hemen onun akabinde yapılan oylamada 
-ki, burada, içeride bulunan diğer arkadaşlarımız şahit-120-130 civarında insan vardı; ben saydım 
120 idi; hatamı kabul ediyorum, 130 olsun, 10 kişi için aldandık diyelim; toplam olarak kupa
dan tam 210 tane oy pusulası çıktı. Evet, 210 tane oy pusulası çıktı; yani, bu millet kime güve
necek? Parlamentoya gölge düşürmeyelim. Yarın, sandık başında oy sahtekârlığı yapan bir va
tandaş, adliyeye sevk edildiğinde, siz bana ne kızıyorsunuz, ne laf söylüyorsunuz, aynı işi par
lamento çatısı altında yapıyorlar, gidin onlardan hesap sorun derse, ne cevap vereceksiniz ar
kadaşlar; cevap veremezsiniz. 
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AHMET DÖKÜLMEZ (Kahramanmaraş) — îstifa etsinler, istifa. 
İ. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Aslında, Parlamentonun, altında kaldığı bu töhmet

ten kurtulması için gerekli işlem, bu hileye başvuran kişilerin derhal tespit edilerek, teşhir edil
mesidir. Parlamento, ancak bu şekilde aklanabilir. Demokratikleşmenin şartı, bunlar olsa ge
rek. 

Saygılar sunuyorum. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) — Utandılar, utandılar! 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçek. 
ADALET BAKANI M. SEYFÎ OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, cevap vermek istiyo

rum. 
BAŞKAN — Gündem dışı konuşmaya Hükümet adına cevap vermek üzere, Adalet Baka

nı Sayın Seyf i Oktay; . 
Buyurun. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Bu Meclisle alakalı bir konu. 
BAŞKAN — Evet efendim. 
ADALET BAKANİ M. SEYFÎ OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 

üyeleri; hepinize en içten saygılarımı sunuyorum. 
Sayın Gökçek'in konuşmalarını gerçekten son derece büyük bir memnuniyetle karşılamış 

bulunuyorum. Türkiye'de Koalisyon İktidarıyla başlayan demokratikleşme hareketlerini, ül
kemizde artık demokrasi rüzgârının esmeye başladığını gösteren çok önemli bir gösterge ola
rak düşünüyorum. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Fırtına, fırtına, Sayın Bakanım. 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Nihayet, Sayın Gökçek'in demok

ratikleşme konusundaki istem ve özlemlerine katıldığımı ifade ediyorum; lütfederseniz, konuş
mama müsaade ederseniz, birkaç söz söylemek istiyorum. 

Aslında, yanıt vermek değil, gerçekten, Sayın Gökçek'in demokratikleşme doğrultusun
daki özlemleri ve istemlerini çok memnuniyetle karşıladığımı ifade ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, önce şu hususa açıklık getirmek istiyorum: Bu Koalisyon Hüküme
ti, gerek ülkemizde ve gerekse diğer demokratik ülkelerde benzeri pek görülmeyen bir yöntem
le oluşturulmuştur. İki parti, 20 Ekim seçim sonuçlarını değerlendirerek, halkımızın, kendile
rine, iktidar olma imkânı ve hatta sorumluluğu verdiği bilincine vararak bir araya gelmişler 
ve öncelikle, ülkenin ivedi sorunlarını bir bir tasnif etmişler, saptamışlar ve daha sonra da, 
bu sorunların çözüm yöntemi üzerinde mutabakata varmışlardır. Bunun sonucunda da bir ko
alisyon protokolü oluşturulmuştur. Baktığımızda, çok açıklıkla göreceğiz ki, bu koalisyon pro
tokolünde en önemli bölüm, demokratikleşmeye ayrılmıştır. 

Şimdi, bu İktidar, demokratikleşme konusunda, koalisyon protokolünde öncelikle yer ve
rilen hususları gerçekleştirme yolunda yoğun bir çaba içerisindedir. 

Buradaki temel amaç, ülkede, çağdaş, çoğulcu, katılımcı, insan haklarına dayalı, huku
kun üstünlüğüne dayalı demokratik parlamenter sistemi gerçekleştirmek ve ülkeyi, devleti, top
lumu, bu doğrultuda, bu yönde yeniden yapılandırmaktır. 

Şunu açıklıkla ifade etmek gerekli: Burada en başlıca sorun, yeni bir anayasa yapmaktır. 
Şu belirttiğim doğrultuda, devleti ve toplumu yeniden yapılandırmak için, yeni bir anayasaya 
ihtiyaç vardır. 

Şimdi, biz, anayasayı, ne bir partinin anayasası ne bir iktidarın anayasası olarak düşünü-
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yoruz. Anayasalar, bir uzlaşma metnidir; sağdaki düşünceler de, soldaki düşünceler de, her 
türlü düşünce, böylesine bir anayasayla oluşturulacak devlet çatısı altında kendisine yer oldu
ğunu bilmelidir, buna inanmalıdır. Böylesine bir anayasa oluşturmak temel amacımızdır. 

Anayasayla ilgili, gerek Doğru Yol Partisinin gerekse Sosyaldemokrat Halkçı Partinin, se
çimlerin çok öncesinden başlayan çalışmaları vardır. Tabiî, bunlar, kamuoyunun, partilerin de
ğerlendirmesine sunulacak metinlerdir ve bu yöntem uygulanmaya başlanmıştır; parça parça, 
bölüm bölüm, anayasayla ilgili yapılan hazırlıklar, siyasî partilerimizin, kamuoyunun değer
lendirmesine sunulmakta ve bunlar üzerinde mutabakat aranmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, gerek anayasa yapmak gerekse yasa yapmak, artık, korsan yöntem
lerle mümkün değildir; bunlar kalıcı da olmuyor. Her şeyden evvel, hazırlıkları, kamuoyuna 
sunmak gerekli; tüm toplum katmanlarının eleştirisine, analizine, değerlendirmesine sunmak 
gerekli; mutabakat aramak gerekli. Daha işin başında, katılımcı demokrasiyi gerçekleştirmek 
üzere başlatılan hareketler, katılımcı bir şekilde sürdürülmelidir. Çağdaş anayasa ve çağdaş ya
sa yapmanın yöntemleridir bütün bunlar. 

Şimdi, bu anayasa yapma konusu, daha ziyade, hem kamuoyunun, hem çeşitli toplum 
katmanlarının görevidir; ama, bu arada, Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevidir. Türkiye 
Büyük Millet Meclisindeki mevcut siyasî partilerimizin, her şeyden evvel -Meclis dışındaki par
tileri de dikkate almak suretiyle- yeni bir anayasa yapma sürecini birlikte gerçekleştirmek du
rumundadırlar. Kalıcı, insanlarımız tarafından özümlenen ve tek partinin veya belli görüşlerin 
anayasası değil, bütün görüşleri içerebilecek yeni bir yapılanmaya meydan verebilecek, gerçek
leştirebilecek bir anayasayı, ancak, ortak bir şekilde gerçekleştirmek mümkün. Bu konuda, el
bette ki, ilk hareket, başlangıç, Koalisyon ortaklarından gelmelidir diye düşünüyorum; ki, bu 
da geliyor. Ben, önümüzdeki süreç içerisinde gerçekten çağdaş bir anayasanın gerçekleştiril
mesi konusunda Yüce Meclisin büyük bir gayret içerisinde olacağına inanıyor ve bu yolda Yü
ce Meclise başarılar diliyorum. 

Değerli arkadaşlarım, tabiî ki, demokratikleşme konusu yalnızca yeni bir anayasa oluş
turmaya bağlı bir husus değildir; elbette ki, başta anayasa gerekli; ama, anayasayı değiştirmeyi 
beklemeden de, çağdaş, çoğulcu, katılımcı, demokratik parlamenter sistemi oluşturacak ve bu 
doğrultuda yeni yapılanmayı sağlayacak yeni yasal düzenlemelerin yapılması mümkündür ve 
gereklidir. 

Şimdi, Hükümet olarak, bu yeni yapılanmanın peşindeyiz; yoğun bir biçimde bu konu
nun üzerindeyiz. Hemen her bakanlığımızda, gerçekten bugün demokratik ülkeler topluluğu 
tarafından benimsenen ve artık evrenselleşmiş olan demokrasi, hukuk ve insan haklan ilkeleri
nin iç hukukumuza aktarılması üzerinde çalışmalar sürdürülmektedir, tşte, çalışma yaşamımı
zı ILO şartlarına uydurmak için yapılan çalışmalar; işte, idareyi yeniden ve çağdaş doğrultuda 
yapılandıracak çalışmalar; işte, adalet konusunda yapmış olduğumuz yoğun çalışmalar; işte, 
ceza muhakemeleri usulüyle ilgili yaptığımız düzenleme; işte, çocuk mahkemeleriyle ilgili yap
tığımız düzenleme, huzurunuzda, adalet kolluğuyla ilgili yaptığımız çalışmalar Bakanlar Ku
rulunun incelemesinde; Avukatlık Kanunu Bakanlar Kurulunun incelemesinde. Yalnız Bakan
lar Kurulunun değil tabiî; Bakanlar Kuruluna sunmuş bulunuyoruz; ama, bütün bunları, Türk 
kamuoyunun değerlendirmesine, tüm toplum kesimlerinin, katmanlarının değerlendirilmesi
ne, basınımızın değerlendirmesine de, sunmuş bulunmaktayız. Değerli arkadaşımızın burada 
belirttiği noksanlıkları, çelişkileri, aykırılıkları giderebilecek bir basın kanunu hazırlığımız son 
aşamasına gelmiştir. Ceza İnfaz Kanunu, Siyasî Partiler Kanunu üzerinde çalışıyoruz. Bilhassa, 
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Adaletin hızlandırılması, şeffaflaştırılması ve basitleştirilmesi konusunda Adalet Bakanlığın
da çok kapsamlı bir çalışma başlatılmıştır. Şu kısa süre içerisinde bütün bunların içeriğini bir 
bir sunmak olası değil. Ülkemizdeki adalet işleyişiyle ilgili ve bu konuda otorite olan 100'ün 
üzerindeki insanımızı, sağcı solcu demeden, ortacı yaylacı demeden, ülkenin bu önemli soru
nuna köktenci çözümler bulmak üzere çağırdım, davet ettim. Bu çalışmalar çok ciddî biçimde 
yürütülecek, sürdürülecek ve ümit ediyorum ki, birçok hazırlığımız, önümüzdeki yasama yılı
nın daha başlangıcında huzurunuza getirilecektir. 

Değerli arkadaşlarım, memnuniyet verici bir hususun altını çizmek istiyorum: Artık gö
rülüyor ki, bu çatı altında, demokratikleşmeye karşı çıkan herhangi bir anlayış mevcut değil
dir. Bu, demokrasimizin geleceği açısından son derece güven verici bir olaydır. Ben, bu yolda 
Yüce Meclisimize başarılar diliyor, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 

Teşekkür ediyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Gündem dışı konuşmalar tamamlanmış bulunmaktadır. 

V. — ÖNERİLER 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 

1. — Yükseköğretim Kanununun 13 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin 
gündemdeki yer, sıra ve görüşülme gününe; Olağanüstü Halin ve ülkemizde konuşlandırılan çokuluslu 
gücün görev süresinin uzatûması hakkındaki Başbakanlık tezkerelerinin görüşülme gün ve, konuşma süre
lerine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

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

Danışma Kurulu önerisi 

No: 37 Tarih: 24.6.1992 

Danışma Kurulunca aşağıdaki önerilerin Genel Kurulun onayına sunulması uygun görül
müştür. 

Yılmaz Hocaoğlu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı Vekili 

Güneş Müftüoğlu Mustafa Kalemli 
DYP Grup Başkanvekili ANAP Grup Başkanvekili 

Aydın Güven Gürkan Şevket Kazan 
SHP Grup Başkanvekili RP Grup Başkanvekili 

Öneriler: 

1. — 24.6.1992 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan 118 sıra sayılı, 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifinin 48 saat geçmeden gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen 
Diğer îşler" kısmının 11 inci sırasına alınması ve 23.6.1992 Salı günü alınan karar çerçevesin
de, görüşmelerinin Genel Kurulun 25.6.1992 Perşembe günkü birleşiminde yapılması öneril
miştir. , 
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2 .— Genel Kurulun 26.6.1992 Cuma günü yapılacak toplantısında görüşülecek olan ola
ğanüstü halin uzatılması hakkındaki Başbakanlık tezkeresi ile ülkemizde konuşlandırılan ço
kuluslu gücün görev süresinin 30 Haziran 1992 tarihinden itibaren 6 ay süreyle uzatılmasına; 
çokuluslu gücün yapısı, güce bağlı yabancı ülke silahlı kuvvetleri personelinin ülkemizde tabi 
olacakları statünün tayini, Türkiye'nin güce katkısı ve bu gücün amaçlarına uygun biçimde 
kullanılmasıyla ilgili bütün kararları almaya Bakanlar Kurulu yetkili kılınmasına, Anayasanın 
92 nci maddesi uyarınca izin verilmesine dair Başbakanlık tezkeresi üzerinde gruplar ve Hükü
met adına yapılacak konuşmaların 30'ar dakika olması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Şimdi, Danışma Kurulu önerilerini teker teker okutup, oylarınıza sunaca
ğım: 

öneriler: 
1. — 24.6.1992 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan 118 sıra sayılı, 

2547 Sayılı Yükseköğretim.Kanununun 13 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifinin, 48 saat geçmeden gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen 
Diğer işler" kısmının 11 inci sırasına alınması ve 23.6.1992 Salı günü alınan karar çerçevesinde 
görüşmelerin Genel Kurulun 25.6.1992 Perşembe günkü birleşiminde yapılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan Danışma Kurulu önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci öneriyi okutuyorum: 
2. — Genel Kurulun 26.6.1992 Cuma günü yapılacak toplantısında görüşülecek olan ola

ğanüstü halin uzatılması hakkındaki Başbakanlık tezkeresi ile ülkemizde konuşlandırılan ço
kuluslu gücün görev süresinin 30 Haziran 1992 tarihinden itibaren 6 ay süreyle uzatılmasına; 
çokuluslu gücün yapısı, güce bağlı yabancı ülke silahlı kuvvetleri personelinin ülkemizde tabi 
olacakları statünün tayini, Türkiye'nin güce katkısı ve bu gücün amaçlarına uygun biçimde 
kullanılmasıyla ilgili bütün kararları almaya Bakanlar Kurulunun yetkili kılınmasına, Anaya
sanın 92 nci maddesi uyarınca izin verilmesine dair Başbakanlık tezkeresi üzerinde gruplar ve 
Hükümet adına yapılacak konuşmaların 30'ar dakika olması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan Danışma Kurulu önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Di
ğer İşler" bölümüne geçiyoruz. 

VI. — KANUN 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 7.5.1992 Tarih ve 3798 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu 
Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Dalıa Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/410, 3/480) (S. Sayısı: 114) (1) 

(1) 114 S. Sayılı Basmayâzı 24.6.1992 tarihli 87 nci Birleşim Tiıtanağına eklidir. 

— 25 — 



T.B.M.M. B : 88 25 . 6 . 1992 O : 1 

BAŞKAN — 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hak
kında Kanun, 2461 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu ile 190 ve 270 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7.5.1992 Tarih ve 3798 Sayılı 
Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek 
Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşmelerine kaldı
ğımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Kanunun tümü üzerinde Doğru Yol Partisi adına değerli grup sözcüsü, görüşlerini sun

muştu. 
Şimdi, söz sırası, Refah Partisi Grubu adına, Grup Başkanvekili Sayın Şevket Kazan'da. 
Buyurun Sayın Kazan. (RP sıralarından alkışlar) 
RP. GRUBU ADINA ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, değerli milletvekille

ri; Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararnamenin bazı maddelerinin değişikliğine mütedair bu kanun üzerinde, 
30 Nisan 1992 tarihindeki birleşimde, fikirlerimizi, görüşlerimizi Yüce Heyete arz ettik. O gün 
arz ettiğimiz fikirleri aynen tekrar etmeyi ve sözü uzatmayı gereksiz görüyorum; ancak, bu 
kanun yeniden önümüze gelmişken, o fikirleri satırbaşlarıyla özetlemekte bazı faydalar olaca
ğını müşahade ediyorum. 

Biz, o günkü konuşmamızda, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun 13, 15 ve 
37 nci maddelerindeki değişikliklerle ilgili görüşlerimizi arz ederken şunları konuştuk: 13 üncü 
maddenin amacı, malumunuz olduğu üzere, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca alınmış 
olan kararların yürürlüğe konulabilmesi için üçlü kararname statüsünü bertaraf etmek ve sa
dece kurulun kararını yeterli görmek ve bunu Resmî Gazetede ilan etmek suretiyle de meseleyi 
çözümlemiş olmaktı. Bizim buna hangi noktalardan itiraz ettiğimiz, 30 Nisan tarihli birleşim 
zabıtlarında açık açık belirlenmiştir; biz bu maddeye karşıydık ve bunu da ifade etmiştik. 

15 inci madde üzerinde yapılmak istenen değişikliği daha'ileriye götürmek istedik ve bi
rinci sınıfa ayrılmış olan hâkimlerimizin, birinci sınıf hâkim sayılabilmeleri için bu ayrılma 
statüsünde üç sene beklemelerinin yeterli olduğunu, bunu, Yargıtay Kanunundaki hükme de 
paralel bir hüküm haline geleceğini ve bir muvazenenin sağlanacağını açıkça ifade etmiştik; 
nedense, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği gibi kabul edildi ve birinci sınıfa ayrılmış olan 
hâkimlerin, birinci sınıf hâkim olabilmeleri için altı yıl beklemeleri kabul edildi; tabiatıyla, 
bu haline, mecburen, müspet oy kullandık. 

Kanunun 37 nci maddesi üzerinde konuştuk. Bu, Bakanlık içi atamalarla ilgili bir mad
deydi ve Bakanlık içi üst düzey tayinlerde, Cumhurbaşkanı saf dışı ediliyordu, sadece Adalet 
Bakanının imzası ve Başbakanın onayı yeterli görülüyordu. 

Bu konudaki fikirlerimizi ortaya koyarken, temel prensipten ayrılmış olunduğunu ifade 
ettik. Bakanlıkların üst düzey yöneticilerinin nasıl tayin edileceği konusundaki 2451 sayılı Ka
nunda kabul edilen prensibin, üçlü kararname prensibi olduğunu belirttik, bu üçlü kararname 
prensibinden bu tasarıyla ayrılındığını ifade ettik ve böylece, Adalet Bakanlığı için bir farklı
lık, bir ayrıcalık gözetildiğini, bunun ise yanlış olduğunu, hatalı olduğunu dile getirdik. 

Sayın Bakan, bu konudaki hassasiyetimize veya beyanımıza karşı, "her ne kadar, 2451 
sayıIrKanunda böyle bir prensip var ise de, kanunun sonunda bir özellik var; yani, bakanlıkla
rın özel teşkilat kanunlarında bir ayrıcalık her zaman yapılabilir" dediler. 
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Evet Sayın Bakan, o gün cevapsız kalmıştı, şimdi arz ediyorum. Böyle bir değişiklik ba
kanlıkların teşkilat kanunlarında yapılabilir görüşüne katılıyorum; ama, bu, teşkilat kanunla
rında yapılır; yoksa, Hâkimler ve Savcılar Kanununda yapılmaz Sayın Bakan. Siz, kendi ken
dinizle çelişkiye düşüyorsunuz. O nedenledir ki, eğer böyle bir değişiklik düşünülüyorsa, bu
nu, 2992 sayılı Kanunda getirin, Teşkilat Kanunu bu; ama, siz, bu tasarrufu, 2802 sayılı Hâ
kimler ve Savcılar Kanununda yapıyorsunuz. O nedenledir ki, yapmış olduğunuz tasarruf, hem 
2451 sayılı Kanundaki temel prensibe aykırıdır hem de istisna edilen maddede kabul edilen pren
sibe aykırıdır. 

2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun üzerindeki görüş
lerimizi arz ettik. Kanunun 16 ncı maddesinin (a) ve (b) fıkralarında 15 yüksek müşavirlik kadrosu 
ihdas ediyorsunuz. Yüksek müşavirlik, bugün hiçbir bakanlığın teşkilat kanununda olmayan" 
bir statüdür ve siz, yeni bir statü getiriyorsunuz; bu, yanlıştır; bu ayrıcalık, ileride başka ihti
laflara yol açar dedik; ama, hiç aldırmadınız. Bu maddedeki hükümle, Bakanlığınızda birta
kım tasfiyeleri amaçladığınızı ve bu tasfiyeleri siyasî amaçla kullanacağınız endişesinde oldu
ğumuzu da açıkça dile getirdik ve ifade ettik. 

16 ncı maddenin (b) fıkrasında ise, 15 teknik bakanlık müşavirliği kadrosu ihdas ediyor
sunuz; buna da itiraz ettik ve bugün, Adalet Bakanlığı, Hukuk tşleri Genel Müdürlüğü, Ceza 
İşleri Genel Müdürlüğü, Kanunlar Genel Müdürlüğü statüleri içerisinde, daha ziyade hâkim 
ve savcı arkadaşların görev aldığı bir teşkilattır; böyle bir teşkilatın bünyesinde 15 teknik ba
kanlık müşavirine neden ihtiyaç duyuyorsunuz dedik. Bunun da doyurucu cevabını, maalesef 
alamadık. 

Sayın Bakan kanun üzerindeki görüşlerini dermeyan ederken, "Biz, bütün bu yasal tasar
rufları, hâkim teminatını, yargı bağımsızlığını ve bu teminat ve bu bağımsızlık üzerindeki göl
geleri ortadan kaldırmak için yapıyoruz" dediler ve kanunun kabulünden sonra da, gerçekten 
hâkimlerin, şimdi teminat yönünden çok daha güçlü olduklarını, yargı bağımsızlığı yönünden 
çok önemli bir adım atılmış olduğunu ifade ettiler ve teşekkür ettiler. Kanun kabul edildi. Şim
di bu kanun, Cumhurbaşkanının 27 Mayıs 1992 tarihli tezkeresiyle veto edildi. Tezkerede veto 
nedenleri yazılı; ancak, bu veto nedenleri üzerinde duran yok. Veto edilen kanun komisyonlara 
gelmiş; komisyonlardan aynen geçiriliyor. Veto sebepleri haklı mı, haksız mı; hiç üzerinde du
rulmuyor. Bu kanunun tek bir noktasına temas edilerek; "Aman, o noktasında bir değişiklik 
yapılmasın" diye büyük bir titizlik gösterildi; çünkü, değişiklik yapılırsa, o takdirde kanun az 
çok bir değişikliğe uğramış olacağı için, ikinci bir veto ile Meclise geri gönderilme durumu 
söz konusudur, tşte o, yeniden veto edilmesi durumunu önlemek amacıyla da hiçbir değişiklik 
yapılmadan bu taslak, yine aynen önümüze geldi. Neden?.. Bir an önce reform yapılmış olsun, 
bir an Önce Cumhurbaşkanı saf dışı edilmiş olsun... 

Tabiatıyla, devletin yüksek noktalarında bulunan kişiler arasındaki bu anlaşmazlıklar, ih
tilaflar hoş değil. Nahoş olan bu durumun en acısını hepimiz, Türkiye Cumhuriyetinin sevk 
ve idaresinden, murakebesinden sorumlu kişiler olarak dün yaşadık. Uluslararası bir toplantı 
arefesinde, Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasındaki bir anlaşmazlık, Cumhurbaşkanının her 
şeyi bir kenara bırakarak Muğla'ya dönmesine neden oldu. Bu tepki böyle olmalı mıydı, olma
malı mıydı? Bu, ayrıca tartışılabilir; ama, hepimizin ittifak etmesi gereken konu, bunlar olma
malıydı. Bunların olmaması için de, devletin üst düzeyinde bulunan kişilerin, elbette birbirle
rine büyük bir anlayışla yaklaşması lazımdır. 
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Şimdi, nerede kaldı, "Devletin tepesinde kavga ettirmem" diyen Sayın Demirel, nerede 
kaldı dünkü davranış?.. O nedenledir ki, bu çelişkilere, hele hele uluslararası toplantılar arefe-
sinde, elbette üst düzey yöneticilerimizin düşmemesi gerektiği kanaatindeyim, tşte, Cumhur
başkanını ille saf ışı edelim tarzındaki bir inatlaşma, böyle tatsız durumlara da sebebiyet vere
biliyor. 

"Efendim, bu kanun çıksın, bir an önce yargı bağımsızlığı ve bir an önce hâkim teminatı 
sağlansın, büyük işler yapmış olalım" dediniz; ama, Sayın Bakan, peki, neden bu sağlıklı ya
pıya sahip kılmak istediğiniz camia, bu gayretinize rağmen, size tepki gösteriyor? Ben, bugüne 
kadar Yüksek Hâkimler Kurulunun, Yüksek Savcılar Kurulunun ve 1982 Anayasasıyla kabul 
edilen statüsü içerisinde Hâkimler ve Savcılar Kurulunun bir Adalet Bakanına karşı ittifakla 
bir deklerasyon neşrettiğine ilk defa şahit oluyorum. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) Bu, 
bir Adalet Bakanı için fevkalade üzücüdür. Bu tepkiye kulak vermek lazımdır; bu tepkiyi bu 
hale getirmemek lazımdır. Siz, bir yandan, yargı bağımsızlığı diyorsunuz, bir yandan hâkim 
teminatı diyorsunuz; ama, bir yandan da bu camianın içinden suçlamalara muhatap oluyorsu
nuz, hem de yazılı suçlamalara muhatap oluyorsunuz. Bu suçlamalarda ortaya atılan hususlar 
nelerdir?., istanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcısının yerine, dört ayı geçmesine rağ
men, atama yapılmak üzere, Bakanlıkça bildirimde bulunulmadığı; 34 Devlet Güvenlik Mah
kemesi yargıç ve savcısının, dört yıllık görev süresini doldurdukları halde, atama ve nakilleriyle 
ilgili taslağın, Bakanlıkça hâlâ hazırlanmadığı; adlî ve idarî yargıda 200'e yakın yargıç ve savcı 
kadrosunun yetki yoluyla doldurulmaya çalışıldığı -ki, yetkisiz olduğunuzu söylüyordunuz- doğu 
ve güneydoğu illeri başta olmak üzere, görev sürelerini dolduranların atama ve nakil talepleri
nin yerine getirilmediği, bu nedenle örgütte yakınmaların olduğu anlatılan deklarasyonda, yetki 
yoluyla yapılan çalışmaların yasal tartışmalara konu olacağı kaydediliyor. 

Bir yanda hâkimler teminatı, yargı bağımsızlığı konusu var ve siz, bunun için çırpmıyor
sunuz; çırpındığınızı hem bu Meclis kürsüsünden, hem zaman zaman yaptığınız basın toplan
tılarıyla ifade ediyorsunuz; ama, öte yanda, elbette arkadaşlarımızın bu yakınmaları, burada 
konuştuklarınızla yaptıklarınız arasında bazı farklar plduğu konusunda bizi endişe ve şüpheye 
düşürüyor. Bunu belirtmek istiyorum. 

Biraz önce, Ankara Milletvekilimiz Sayın Melih Gökçek'in, demokratikleşme konusunda 
yapmış olduğu gündem dışı konuşmaya cevaben kürsüden bazı açıklamalarda bulundunuz. Siz, 
nasıl, Sayın Gökçek'in konuşmasında ve beyanlarında fevkalade memnuniyet uyandırıcı yön
ler bulunduğunu kabul ettinizse, biz de sizin konuşmalarınızda memnun kaldığımız yönleri el
bette tespit ettik. Anayasal teminatlardan bahsettiniz ve Anayasa değişikliğinden bahsettiniz. 
Sayın Bakan, bu konuda, hâkim teminatı konusunda, yargı bağımsızlığı konusunda, 30 Nisan 
tarihinde grup adına görüşlerimizi arz ederken, size "Gerçekten hâkim teminatı taraftarı ise
niz, bir Anayasa değişikliği de düşünüyor iseniz, lütfen, şu Anayasanın 159 uncu maddesinin 
dördüncü fıkrasındaki, kurul kararlarına karşı hâkimlerin yargı yoluna başvurmasına dair olan 
hükmü, gelin, beraber kaldıralım" demiştim, siz de not almıştınız. Bırakın partilerarası Ana
yasa Komisyonu olarak müzakere ettiğimiz 10 maddelik taslağı, sizin koalisyon partileri ola
rak hazırlamış olduğumuz 60-70 maddelik Anayasa değişikliği taslağında dahi, birçok hüküm
lerin değiştirilmesine yer verildiği halde, hâkimlere yargı yolunu kapayan bu hükmün kaldırıl
ması konusunda en ufak bir işaret göremedik Sayın Bakan. Nerede kaldı hâkim teminatı, ne
rede kaldı yargı bağımsızlığı, nerede kaldı demokratikleşme?.. 
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Siz, bu kürsülerden bunları çok güzel konuşuyorsunuz; ama, konuştuğunuz şeyler başka, 
yaptığınız şeyler başka.. Onun için biz, zaman zaman sizi eleştirirken, konuştuklarınıza mı ba
kalım, yaptıklarınıza mı bakalım; bu konuda şaşırıyoruz. Konuştuklarınıza baktığımız zaman 
destekleyeceğiz; ama, yaptığınıza baktığımız zaman, ne yapacağımızı şaşırıyoruz. 

ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Onu da destekleyeceksiniz; anlataca
ğım... . 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Sayın Bakan, bizi çok kandırdınız siz. Onun için, inşal
lah, bu defa kanmayacağız. ' » 

O bakımdan, Sayın Bakan, bu kanunda, biz, sadece ve sadece, biraz önce ifade etmiş ol
duğum 15 inci maddeye; yani, birinci sınıfa ayrılmış olan hâkimlerin, birinci sınıf hâkim sayıl
mak için altı yıl bekleme süresine çaresiz kalırsak müspet oy vereceğiz. Ama, orada bir önerge
miz de olacak; biz, bu sürenin, yeniden üç yıla indirilmesini istiyoruz. Bu önergeyi biz, yeni
den vereceğiz ve böylece o dengesizliği gidereceğiz; gidermek için mücadele edeceğiz. Bu den
gesizliği gidermek için gösterilen bu çabaya inşallah katılırsınız; ama, katılacağınızı tahmin et
miyorum. Çünkü, katılır ve böyle bir değişiklik olursa, bu defa yeniden veto ihtimali doğacak 
diye elbette buna karşı çıkacaksınız. Bakalım ne diyeceksiniz Sayın Bakan; merak ediyorum. 

Refah Partisi Grubu adına, bu maddenin dışındaki maddeler aleyhine oy kullanacağımı
zı; ama, bu maddeye müspet oy kullanacağımızı ve aynı zamanda bir değişiklik önergesi vere
ceğimizi arz ediyor, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kazan. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Murat Başesgioğlu; buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) — Sayın Başkan, Yüce 

Meclisin değerli üyeleri; Cumhurbaşkanınca, bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen, 2802 
sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hak
kında 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 hakkında Grubumuzun görüşlerini arz etmek üzere 
söz almış bulunuyorum. Şahsım ve Grubum adına, Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. 

Dün akşam devam eden görüşmelerde bu yasa, Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu ve Tah
kim Yasalarına tercih edilerek, iki yasa çekilmiş ve bu tasarıya bir öncelik tanınmıştır. Daha 
doğrusu, bu iki tasarı, şu anda görüştüğümüz kanuna kurban edilmiştir, inşallah bu kanuna 
daha başka kurbanlar vermeyeceğiz, hukuk sistemimizden, başka tavizler vermeyeceğiz. Ko
nuşmamın başında bunu bir temenni olarak arz etmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Bakan, gündem dışı konuşmaya verdikleri cevapta, demok
ratikleşme, hukuk reformu ve yeniden yapılanma konusunda mutat ve malum iddialarını bu 
yüce kürsüden yinelediler. Gerçekten de, gerek koalisyon protokolünde, gerekse hükümet prog
ramında, aşağı yukarı hükümet programının yarıya yakın bölümü demokratikleşme, şeffaflaş
ma, hukuk reformu ve yeniden yapılanma gibi iddialı konulara hasredilmiş bulunmaktaydı. 
Ancak, Hükümetin yedinci ayını doldurduğu şu günlerde, maalesef, bu iddialı sloganların, bu 
parlak lafların realize edilmediğini hep birlikte görmekteyiz. Yedi aydır, demokratikleşme adı
na, yeniden yapılanma adına o kadar büyük rüzgârlar estirildi ki, bazı çevreler, sizin, cumhu
riyeti yeniden kuracağınıza bile inanmaya başladılar. Ama, yedi ay sonunda geldiğimiz nokta; 
biraz evvel benden önce konuşan Sayın Kazan'ın belirttikleri gibi, Sayın Gökçek'in belirttikle
ri gibi, demokratikleşme ve hukuk reformu adına, yeniden yapılama adına, maaselef, Koalisyon 
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Hükümetimiz toplumumuzun beklentilerine cevap verecek ölçüde ortaya yeni bir şey koyama
mıştır. İnsan Hakları Bakanlığı Teşkilat Yasası, henüz Yüce Meclisten geçmememiştir. tnsan 
Hakları Komisyonu, muhalefet partilerinin gayretleriyle, ancak kendisine bir başkan seçebil-
miştir. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) — Seçmemiştir. 
MURAT BAŞESGlOĞLU (Devamla) — Çocuk Haklarının Onaylanmasına Dair Sözleş

me konusunda Sayın Başbakan, "bu sözleşme on gün içerisinde Meclisten geçecektir" dediği 
halde, "Bunu, bizzat kendim takip ediyorum" dediği halde, bu uluslararası sözleşme, halen 
ve maalesef, Meclisimizce onaylanıp, yasalaşmamıştır. 

"Ceza Muhakemeleri Usulü Yasasında değişiklik yapıldı" deniliyor. Tasarının içeriğini in
celediğimizde, geçen Anavatan İktidarı döneminde hazırlanan tasarıdan çok geride hükümler 
taşıdığını görmekteyiz. 

Anayasa değişikliği konusunda çok iddialı olmanıza rağmen, zoraki anlaşabildiğiniz, an
cak 10 maddeyi tartışmaya açabildiniz. Oysa, bütün muhalefet partileri, bu konuda iyi niyetle
rini göstererek, bir partilerarası komisyon kurulmasını ve bu komisyona üye vermeyi kabul et
mişlerdir. Anayasa değişikliği konusunda, her zaman böyle bir uzlaşma ortamı yakalamak müm
kün değildir. Böyle bir uzlaşma ortamında Anayasa değişikliğini daha geniş boyutlarda ele al
mak ve bunu daha ileriye götürmek için bir gayret içinde olduğunuzu da, maalesef söyleyemi-
yoruz. 

Seçim meydanlarından, "Konuşan Türkiye, şeffaf Türkiye" diye diye geldiniz; ama, kim 
sizi tenkit ederse, kim icraatınızı eleştirirse, onlara karşı en acımasız şekilde cevap veriyorsu
nuz. Netice olarak, şeffaflığınız sadece lafta kalmaktadır. Yine tekrarlıyorum; demokratikleş
me konusunda yedi aylık icraatınızın, vaatleriniz kadar parlak olmadığı, bugün bütün çıplak
lığıyla ortaya çıkmıştır. 

Sayın milletvekilleri, gelelim bu kanuna. Sayın Bakanın biraz evvelki konuşmalarında, de
mokratikleşme ve hukuk reformu gibi saydığı konular arasında, yanlış anlamadıysam, bu ka
nunu da zikrettiler. Bir kere, hemen şunu peşinen belirtmek istiyorum ki; bu kanun ne yargı 
bağımsızlığıyla ne hâkim teminatıyla ne hukuk reformuyla uzaktan yakından alakası yoktur. 

Şunu da söylemek istiyorum: Bu kanun da her şeyi yerli yerine koymak durumundayız. 
Bu kanundaki hâkimlerimizin özlük haklarını ilgilendiren 2 nci maddeyi biz, prensip olarak 
kabul ediyoruz; ama, birinci sınıfa ayrılmış ve birinci sınıf hâkimlerimiz arasındaki maaş bas
kınlından farkı giderecek bu düzenlemeyi, bu yasaya takmanızı kabul edemiyoruz. Eğer ger
çekten bu hâkimlerimizin durumlarının düzelmesini istiyorsanız, tek maddelik bir tasarı geti
rirsiniz ve yarım saat içerisine Yüce Meclisten geçer. Yoksa, ardına gizlediğiniz başka art niyet
lerinizi, bu masum maddenin arkasına takarak, bu hâkimlerimizin yedi aydır mağdur olmala
rına sebep olduğunuzu da buradan söylemek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, bu kanuna "by-pass" adı takıldı. Bu adı gruplarımız da kullanı
yor; kamuoyunda da kullanılıyor. Neyin by-pass'ı bu kanun?.. Olsa olsa, hâkim teminatına, 
yargı bağımsızlığına ve hukukun üstünlüğüne inanan herkesin "olmazsa olmaz" dediği hukuk 
devletinin alfabesi sayılan yargı bağımsızlığına by-pass'tır. Yoksa, siz, bir Adalet.Bakanlığı Müs
teşarının kararnamesini Cumhurbaşkanına getirmemekle, Cumhurbaşkanının anayasal yetki
lerini kısıtlamış mı oluyorsunuz? Hayır. Cumhurbaşkanına bu yetkileri siz vermediniz. Bu yet
kiler, 1982 Anayasasının sağladığı yetki ve görevlerdir. 
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Diğer taraftan, Adalet Bakanlığı Müsteşarı zaten şu anda fiilen görevinden alınmıştır hiç
bir yetkisi ve sorumluluğu yoktur. Sayın Bakanın bu müsteşardan da rahatsız olmasına gerek 
yoktur. 

Değerli milletvekilleri, o halde, bu kanunda daha başka ince noktalar vardır, daha hassas 
noktalar vardır, tleriki günlerde kamuoyumuzu, adalet camiasını büyük kargaşaya itecek, da
ha ince -tabiri caizse- tuzaklar vardır, 

Biz bu Kanunu kişiye özel yasa olarak tanımlıyoruz. Nasıl, Adlî Tıp Kurumu Başkanını 
değiştirmek için bir tasarı hazırlanıp, Yüce Meclisin gündemine sunulduysa, bu kanunun ga
yesi de, Adalet Bakanlığı merkez teşkilatında görev yapan 13 üst görevliyi değiştirmeyi amaçla
maktadır birinci planda. Hiçbir zaman, 1 kişi için, 13 kişi için yasa yapma lüksüne ve Yüce 
Meclisin bu şekilde yoğun olan gündemini kişiye özel tasarılarla oyalamaya ve doldurmaya hiç
birimizin hakkı olmasa gerekir. 

Değerli milletvekilleri, şunu kabul ediyoruz -geçen konuşmalarımda da bahsettiğim gibi-
elbette bir sayın bakanımız, çalışmak istediği üst bürokrat kadroyu tayin etme hakkına sahip
tir, Adlî Tıp Kurumu Başkanını değiştirme hakkına sahiptir; ama, bu değişiklikleri yaparken, 
Anayasayı zorlamadan, mevcut hukukî sistemi zorlamadan ve -özellikle bu kanun için 
söylüyorum- hâkim teminatı ve yargı bağımsızlığına bir halel getirmeden bunun yapılması ge
rekir. Yoksa, bir sayın bakanın, bir müsteşarla devamlı olarak görev yapmaya mahkûm edil
mesini kabul edemiyoruz. 

ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Nasıl yapacaksınız? 
MURAT BAŞESGİOĞLU (Devamla) — Nasıl mı yapılacak Sayın Bakanım?!. Sizden ev

vel görev yapan Adalet eski Bakanı Sayın Sungurlu, sizin "Hiç değiştiremez" dediğiniz görev
liler hakkında değişiklik yapmıştır. Son Adalet Bakanımız Sayın Şakir Şeker, yine sizin 
"değişmez" dediğiniz görevlilerden beşini değiştirmiştir. 

ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Değiştiremedi. 
MURAT BAŞESGİOĞLU (Devamla) — Ama, bunları değiştirmek için de, geleneksel idarî 

teamüllerimiz vardır. Yoksa, müsteşarı, genel müdürü, teftiş kurulu başkanını değiştirmek için 
hemen yasaya müracaat edersek, hemen Yüce Meclise başvurursak, o zaman, bu Meclis, kişi
lere özel yasa yapma gibi bir duruma girer. Biraz evvel de söylediğim gibi, bu şekilde Yüce 
Meclisin gündemini işgal etmeye hakkımız yoktur. Yüce Meclisten pek çok beklentisi olan, top
lumumuzun büyük kesimleri vardır. Bağ-Kur'lular bugün ıstırap ve işkence içerisindedir; niye 
onlarla ilgili bir tasan için öncelik tanımıyoruz da, by-pass kanununu aradaki yasaları çıkara
rak, öne alıyoruz? Bir anlam veremeyip, kabullenemediğimiz budur ve Parlamentonun kişiye 
özel tasarıları kanunlaştırması için alet edilmesine bizim gönlümüz, vicdanımız ve hukuk an
layışımız razı olmamaktadır; onun için itiraz ediyoruz. 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Sekiz yıldır siz niye yapmadınız bunları? 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Bağ-Kurluları, primlerini ödemedikleri için hapse at

tırdınız; unutmayın. 
MURAT BAŞESGİOĞLU (Devamla) — Değerli milletvekilleri, bir başka konuda Yüce 

Meclise görüşlerimi arz etmek istiyorum. 
Müsteşarın, genel müdürün, daha doğrusu merkez teşkilatında görev yapan üst düzey bü

rokratların nakilleri ve atama işlemleri, bir yürütme tasarrufudur. Bu noktaya dikkatinizi çek
mek istiyorum. Yürütme işlemi de ne yasama organınca ne yargı organınca yapılmaktadır; 
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yürütme görevini, Anayasada belirtilen makam ve kuruluşlar yapmaktadır. Bu kanunla -
çıkaracağımız bu kanunla- Adalet Bakanlığında görev yapan üst düzey bürokratların atamala
rı ve nakillerini, yer değiştirmesini yapıyoruz. Yasama Meclisi ve Parlamento olarak yürütme
nin görevine müdahale etmeye hakkımız yok veyahut da yürütme organının yerine kaim ola
rak, bizim bu kişilerin nakillerini ve atamalarını yapmaya yetkimiz yoktur. Burada bir yetki 
gaspı vardır. Anayasamız ne diyor?.. "Yürütme görevi, ancak Anayasada belirtilen kurum ve 
kuruluşlar eli ile kullanılır" diyor. 

Sayın milletvekilleri, bu kanun, hangi platformda gündeme gelirse gelsin, bazılarımızın 
aklına hemen iki isim ve resim gelmektedir. Birincisi, Adalet Bakanı Müsteşarı Arif Yüksel, 
diğeri de Sayın Cumhurbaşkanımız Turgut özal'dır. Bazı çevrelerin, bu şahsiyetlere karşı ma
lum tutum ve davranışları nedeniyle kanuna objektif olarak baktıklarına inanmıyoruz. Çün- -, 
kü, bu böyle takdim edilmektedir; "Efendim, bu, Müsteşar Yasasıdır" denilmektedir; "Bu, 
Cumhurbaşkanının yetkilerini kısıtlama yasasıdır" denilmektedir. Aslında öyle değil muhte
rem milletvekilleri. Bu kanunun özünde -demin de söylediğim gibi- yargı bağımsızlığına ve hâ
kim teminatına indirilmeye hazır bir darbe yatmaktadır. Biraz sonra, bunu, görüşlerimiz doğ
rultusunda izah etmeye çalışacağım. 

Dediğim gibi, bir Adalet Bakanı Müsteşarının kararnamesinin cuıhhurbaşkanına gitme
mesi Sayın Cumhurbaşkanımızın konumunu ve yetkilerini hiç etkilemez. Nitekim, bugüne ka
dar, Sayın Cumhurbaşkanımıza takdim ettiğiniz bir sürü müsteşar, genel müdür gibi üst sevi
yedeki bürokratların kararnameleri imzalanmıştır; ama, buradaki maksat, Adalet Bakanlığı 
Müsteşarının kararnamesinin Sayın Cumhurbaşkanına takdimi değildir. Burada başka mak
satlar yatmaktadır. 

Şimdi, bu malum çevrelerin bu şahsiyetlere karşı tutum ve davranışları nedeniyle, bu ka
nuna objektif bakmadıklarına inandığımı arz ettim. Oysa, yasama meclislerinde, kinle, öfkey
le yasa yapılamaz. 

Evet, seçim meydanlarında hep propagandanızı, bütün işlemlerinizi tepki üzerine kin üzerine 
ve öfke üzerine kurdunuz; ama, artık hükümet oldunuz, icrai devlet oldunuz; bu kin politika
sından, tepki politikasından lütfen vazgeçiniz. Bunun, size de yararı yoktur, ülkemize de yararı 
yoktur, toplumumuza da yararı yoktur. 

Arz ettiğim gibi, Yüce Meclisin kabul ettiği yasalar, toplumun büyük kesiminin beklenti
lerine cevap verebilmektedir. Yoksa, bir kişi için, beş kişi için Yüce Meclis yasa çıkarmamalı
dır. Çıkarttığımız yasalar, uzun yıllar hukuk sistemimiz içinde uygulama alanı bulmalıdır. Oy
sa bu kanun öyle midir?... Adalet Bakanlığındaki gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra, bu 
kanun, hukuk sistemimiz içerisinde rafa kaldırılacaktır. Yani, bir defaya mahsus çıkarılacak 
bir kanundur. ' 

Değerli milletvekilleri, demin de arz etmeye çalıştığım gibi, Sayın Bakanın, yakın mesai 
arkadaşlarını seçme hakkının olduğunu kabul ettiğimizi ifade ettim. Ancak, Adalet Bakanlığı, 
diğer bakanlıklardan ayrı bir bakanlıktır. Burada görev yapan, başta Müsteşar olmak üzere, 
diğer üst bürokratların çeşitli şekillerde yetki ve görevlerle mücehhez edildiği, yasalarla ve Ana
yasa ile teminat altına alınmış̂  bulunmaktadır. 

Demin, Sayın Bakanın da, "Değiştirilmez, bunlar emekli oluncaya kadar devam eder" 
dediği iki müsteşar yardımcısı ve bir teftiş kurulu başkanı, şu anda görevlerinden bir başka 
göreve geçmişlerdir; Yargıtaya üye seçilmişlerdir; kısmen de Sayın Bakanı rahatlatmışlardır. 
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Hatta, Sayın Bakan, istediği bir değerli bürokratımızı müsteşar yardımcısı olarak atamıştır. 
öbürlerini takip edemedim; ama, belki teftiş kurulu başkanlığına ve diğer müsteşar yardımcı
lığına da atama yapılmıştır veyahut da yapılmak üzeredir. Yani, demek ki, burada görev ya
panlar, ilanihaye bu görevlerinde kalacak değillerdir. Yeter ki, meseleyi, geleneksel idarî yapı
mız içerisinde, yerleşmiş, bürokrasinin gelenekselleşmiş teamülleri içerisinde çözmeye çalışa
lım. 

Demin de dediğim gibi, biz, bu görevlilerin değiştirilmelerine karşı değiliz; bu değiştirme
lerin yerleşmiş idarî teamüllere ve Anayasaya aykırı olarak hâkim teminatı ve yargı bağımsızlı
ğının zedeleyerek yapılmasına karşıyız. 

Değerli milletvekilleri, bir an için bunun kanunlaştığını varsayalım. Tasarı kanunlaşınca 
ilk yapılacak iş, arz etmeye çalıştığım gibi, müsteşar ve diğer üst bürokratların değiştirilmeleri 
olacaktır. Bunları da değiştirdiniz -daha ileri gidiyorum- yeni bir müsteşar atadınız... Kimdir 
bu müsteşar?.. Hâkim sınıfından bir kimsedir. Kimdir bu müsteşar?.. Anayasanın 159 uncu 
maddesine göre, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun tabiî üyesidir; mahkemelerin bağım
sızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kurulmuş bir yüce kurulda görev yapmaktadır. Şimdi, 
sizin bu tasarıyla atadığınız müsteşarın, başlangıçta hâkim teminatı yoktur. Bırakın hâkim te
minatını, yasal güvencesini, 10 uncu 12 nci derecedeki bir memur kadar güvencesi yoktur; İda
rî Mahkemeye başvurma hakkı dahi yoktur. Şimdi, siz, bu derece güvencesiz, bu derece hâkim 
teminatından bağımsız bir müsteşarı emrinizde çalıştırıyorsunuz. Bu müsteşar Hâkimler ve Sav
cılar Yüksek Kurulunun, Anayasaya göre, tabiî üyesi ve bu müsteşarın görev değişikliği sizin 
iki dudağınız arasında, "git" dediğiniz zaman gidiyor. Bu müsteşar ne yapacak?.. Ya sizin her 
dediğinizi harfiyen yapacak veyahut da söyledikleriniz, hukuka, Anayasaya, kendi mantığına 
ve felsefesine ters gelirse, şahsiyetini ortaya koyarak, istifa mektubunu verip ayrılacaktır. Bu
günkü sistemde bunu yapamazsınız; şu andaki mevcut, yürürlükte olan meri mevzuatımıza göre 
bunu yapamazsınız. Niye?.. Hâkim teminatı var. Niye?.. Üçlü kararname var, Sayın Cumhur
başkanına gidiyor, tşte siz, bütün bu yolları aşmak için, meseleyi kestirmeden halletmek için, 
bu kanunda ısrar ediyorsunuz. Ama şuna inanıyorum ki; yarın bu Koalisyon Hükümeti bozul
duğu zaman, ortaklık bittiği zaman, bu kanundan ilk önce siz şikâyet edeceksiniz. 

Diğer yönden, değiştirmek istediğiniz Teftiş Kurulu Başkanı, Bakan adına hâkim ve savcı
ları denetlemektedir. Güvencesi olmayan, görevden alınması Sayın Bakanın iki kelamıyla müm
kün olan bu Teftiş Kurulu Başkanı, denetleme görevini siyasî mülahazalardan uzak nasıl ifa 
edecektir? Bakanlık Personel Genel Müdürü, hâkim ve savcıların özlük işlerine ilişkin çalışma 
yapmaktadır. Bu genel müdürün atama ve nakillere ait kurula sunulacak taslağı hazırlama gi
bi önemli bir görevi vardır; ama, ne yazık ki, çıkarmak istediğiniz bu kanunda, bu düzenleme
de, bu görevlinin de hiçbir teminatı yoktur. 

Adalet Bakanlığında bazı görevliler, kısmî de olsa, kazai işlemlerde hazırlık çalışması yap
maktadırlar. Yazılı emirle Yargıtaya başvurma, kanun yararına bozma müessesesi veya bazı suç
lardan dolayı dava açılmasına Bakanlığın izin vermesi gibi yargısal tasarrufların hazırlık çalış
masını, bu değiştirmek istediğiniz, şu anda hâkim teminatıyla mücehhez görevliler yapmakta
dır; ama, bu görevlilerin hâkim teminatını aldığınız zaman, idarî yargıya bile başvurma hakkı 
tanımadığınız zaman, bu kazaî faaliyetlerde serbestçe, hür iradeleriyle nasıl görev yapacakları
nı merak etmekteyiz. 

Değerli milletvekilleri, tasarının getirdiği diğer bir düzenleme de, atama kararlarının Cum
hurbaşkanı onayından kaçınlmasıdır. Demin de arz etmeye çalıştım. Atama kararları ne tür 
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bir işlemdir?.. Bir yargı işlemi midir? Hayır. Yasama tasarrufu mudur? Hayır. Bir yürütme ta
sarrufudur. O halde, bu yürütme işlemini, Anayasamızın bugünkü sistemine göre, Bakanlar 
Kurulu ve Cumhurbaşkanı yapacaktır, îster beğininiz, ister tenkit ediniz; amâ  1982 Anayasa
sı, ikili bir yürütme sistemini hukuk sistemimize getirmiştir. Bu yürütme sisteminin, yürütme 
organının başı da Sayın Cumhurbaşkanıdır. Yürütmeye ilişkin tasarrufların hukuk alanında 
realize olabilmesi için, mutlaka yürütmeye ilişkin tasarruflarda Sayın Cumhurbaşkanının ona
yının bulunması gerekir. 

Müsaadenizle, bu konuda değerli bir idare hukukçumuzun görüşlerini özet olarak arz et
mek istiyorum: "1982 Anayasasının yürütme yetkisi ve görevi" başlıklı 8 inci maddesinde aran
malıdır. Gerçekten 8 inci maddeye göre yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakan
lar Kurulu tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir. Bu
na göre, 1982 Anayasası, iki başlı yürütme sistemini seçmiştir. Başbakan, Bakanlar Kurulunun 
başkanıdır; yürütme organının başı Cumhurbaşkanıdır. Bu sebepledir ki, Anayasa ve idare hu
kukunda ana kavramlar Bakanlar Kurulu kararnamesi veya müşterek kararname kavramları 
değil, Cumhurbaşkanlığı kararnameleridir. Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararname
ler, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin iki türüdür. Eğer, bir Cumhurbaşkanlığı kararname
sine Başbakan veya bütün bakanlar katılmışlarsa, Bakanlar Kurulu kararı; Başbakanla yalnız 
ilgili bakan veya Bakanlar katılmışlarsa, müşterek kararname adını alır. Bu sebeple, Cumhur
başkanının Bakanlar Kurulu veya müşterek kararnamelere katılması, bazılarının dediği gibi, 
Anayasanın 104 üncü maddesinin kararnameleri imzalamak hükmüne dayanmaz" demektedir. 

Yine, değerli bir hukukçumuzun bu konuda bir görüşü var. Ordinaryüs Profesör Sayın 
Onar, "Mesela, Cumhurbaşkanının imzalamadığı bir tüzük veya tayini ve değiştirilmesi Cum
hurbaşkanının kararnamesine bağlı olan bir devlet ajanının tayini veya değiştirilmesi hakkın
da kararname Cumhurbaşkanı tarafından imza edilmediği takdirde, tayin veya değiştirme ta
sarrufu varlık kazanamaz, hukukî alanda bir hüküm ifade etmez" demektedir. 

Değerli milletvekilleri, dolayısıyla, Anayasanın bugünkü mevcut sistemi içerisinde Adalet 
Bakanlığı üst düzey bürokratlarının atama kararnamelerini Sayın Cumhurbaşkanının onayın
dan kaçırmanız mümkün değildir; ama, kaçırırsınız, "Burada çoğunluğumuz var" dersiniz, 
bunu yaparsınız, fakat yanlış hesap bir gün bir yerlerden döner. Bu atamaları bakan veya Baş
bakan onayı ile yapmaya kalkarsanız, Anayasamızın 8, 104 ve 105 inci maddelerine aykırı ha
reket etmiş olursunuz. Yaptığınız atama tasarrufları da, Sayın Cumhurbaşkanının imzası ve 
onayı bulunmaması nedeniyle, hiçbir hukukî sonuç doğurmaz. Dolayısıyla, atadığınız müste
şarı, usulsüz atamış olursunuz. Nasıl, bizim eski bir devlet bakanımızı usulsüz atama yaptığı 
iddiasıyla Yüce Divana sevk ettiyseniz -çünkü, burada sizin usulsüz atamanız çok olacağa 
benziyor- siz de o zaman onüç, onbeş kere Yüce Divana gidecek, Yüce Divana abone olacaksı
nız. Bu arada biz de, Yüce Divanın bu kadar basit meseleler için kullanılmaması gerektiğini, 
Yüce Divanın kuruluşunun esas esprisinin vatana ihanet suçlarıyla ilgili olduğunu ifade etmek 
istiyoruz. Gelmiş geçmiş cumhuriyet hükümetlerinde görev yapan hiçbir bakanımızın da, bu 
aşağılık suçlamaya muhatap olmadıklarını biliyor, bundan sonra da muhatap olmayacakları
na yürekten inanıyoruz. (ANAP sıralarından alkışlar) 

YILMAZ OVALI (Bursa) — 40 dakika oldu. 
MURAT BAŞESGÎOĞLU (Devamla) — Sabrınızı taşırmayayım. 
BAŞKAN — Bir şey mi var Sayın Bakan?.. 
TURİZM BAKANI ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — Efendim, herhalde 10 dakika aştı. 
BAŞKAN — Efendim, zatı âliniz, tabiî fırsat buldukça teşrif ettiğiniz için, fiilî tablodan 

biraz haberdar değilsiniz. Mensubu olduğunuz değerli grubun çok sayıda sayın sözcüsü 12 daki
ka, 16 dakika, 20 dakika; ama, makul bir üslup içinde, yapıcı bir üslup içinde görüşlerini sundu
ğu için, kendilerine tolerans göstermişizdir. Şimdi, aynı uygulamayı arkadaşımıza da yapıyoruz. 
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TURİZM BAKANI ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — Sayın Başkan, bu, belli bir en
gellemedir. Meclis çalışmaları İçtüzüğe göre bellidir. Sürelere riayet etmelerini istiyoruz. Ka
rarların bir an evvel buradan çıkmasını bekliyoruz. Arkadaşımızın konuşması yaklaşık 45 da
kika oldu. 

BAŞKAN — İstirham ederim... 
MURAT BAŞESGİOĞLU (Devamla) — Lütfen, Sayın Bakanım... 
BAŞKAN — 17.13'de başladı. 
TURİZM BAKANI ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — Saate baktım, 45 dakika oldu. • 
BAŞKAN — Sizinki saatde bu vapur mu? Bu da saat... Bu da saat... Bu da saat... (ANAP 

sıralarından alkışlar) İstirham ederim... 
Sayın Bakan, birinci sözcü 16.52'de başladı, 17.12'de bitirdi; ikinci sözcü 17.13'te... Bir 

dakika sonra, 17.33 olacak. Buyurun... Bu kadar konuştuğunuz, 6 dakika... 
TURİZM BAKANI ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — 5 dakikadır çalıştırmıyorsu

nuz Meclisi. 

BAŞKAN — Böylesi görüşmelerde dinlemekten sıkılıp da, şöyle bir rahatlayayım diye mü
dahale edenler musallat olmadıkça, böyle, benzeri, makul hitaplar çok görülmüştür. İstirham 
ediyorum... 

TURİZM BAKANI ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — Yaşadık, gördük. 

BAŞKAN — İstirham ediyorum... Dün burayı ondört buçuk saat nasıl sabırla, hoşgörüy
le, yapıcı, uzlaştırıcı yönettiğimi hatırlamanızı rica ediyorum. * 

Devam buyurun Sayın Başesgioğlu. 
MURAT BAŞESGİOĞLU (Devamla) — Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; madde

ler hakkında da söz alacağım. Burada sözlerimi tamamlamak istiyorum. 
TURİZM BAKANI ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — Siz, belli engelleme yapı

yorsunuz. 

BAŞKAN —: Buyurun... Bu mu yani tartıştığımız? Buradan bakıyoruz Sayın Bakan. Ar
kadaşımızın tamamlamak üzere olduğunu... 

TURİZM BAKANI ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — İçtüzüğü uygula! 
BAŞKAN — Şimdi bakınız, ben1 size söyleyeyim. Tutanaklara baktığınız zaman, eğer ko

nuşan SHP'li ise, kimseden çıt çıkmıyor. 
TURİZM BAKANI ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — SHP ile DYP ile ilgisi yok. 

BAŞKAN — Var ve bunların hepsi zabıtlarda kayıth. Sizin "yok" demenizle olmaz, za
bıtlarda var bunlar. Benzer itirazlarınıza somut cevap verebilmek için de, tespit etmek amacıy
la, süreyi aştıkları zaman diyorum ki, "Sayın sözcü, 12 dakika geçtiniz." Bunların hepsi zabıt
larda var. 

Buyurun Sayın Başesgioğlu. 
MURAT BAŞESGİOĞLU (Devamla)— Sayın milletvekilleri... 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, bir söylerseniz bir söylerim, on söylerseniz on söyle
rim. Bu, benim görevim. (SHP sıralarından "Meclis değilsin" sesleri) 

Buyurun Sayın Daçe. 
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BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) — Usulünüz hakkında konuşmak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) — Sayın Başkan, siz İçtüzüğü uygulamak zorundasınız. 

Kimseye müsamaha hakkınız yoktur. İçtüzük hükümlerini uygulayın. 

BAŞKAN — Peki zatı âlinize birşey sorabilir miyim? Bir şey sorabilir miyim Sayın Daçe? 
BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) — Siz usulü kendi görüşünüze göre uyguluyorsunuz. Kul

landığınız kelimeler bir Meclis Başkanına yakışmıyor. Buradaki insanlar, en az sizin kadar say
gıya değerdir. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Evet, muhakkak. Müsaade buyurun efendim. Yıllardan beri bu görevi yapı
yorum; bana itiraz eden, beni itham eden çok meslektaşım oldu; ama, tutanakları alıpda açık, 
somut, kurallar muvacehesinde bunun muhasebesini yapabilen çıkmadı. Size tavsiye ederim, 
temenni ederim, sizi de davet ediyorum. Siz de tutanakları alınız, benim hangi arkadaşıma 
-affedersiniz- saygısızlık -hakaret demeye dilim varmaz- ifade eden bir hitabım olduğunu söy
leyiniz. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Bana hakaret ettiniz. 

BAŞKAN — Şimdi Grup Başkanvekiliniz ayakta iken, siz neyi eksik buldunuz da buraya 
kadar zahmet ettiniz, bilemiyorum. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Bana haraket ettiniz. 

BAŞKAN —- Müsaade buyurun. Buyurdunuz ki, "İçtüzüğe uymak zorundasınız." Doğ
rudur. Sayın Demirel burada Daşıma Kurulu kararıyla 10 dakika olarak tespit edilmiş sürede 
32 dakika konuştuğu gün kulaklarımız mı duymuyordu, gözümüz mü görmüyordu, İçtüzük 
yok mu idi? 

BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) — Konuşturmayın; İçtüzüğü siz uygulayacaksınız, biz değil. 

BAŞKAN — Efendim, istirham ederim... 
Şimdi Sayın İnönü, benim riyaset ettiğim zamanlarda. (Gürültüler) Değerli arkadaşlarım 

buraya gitmeyelim. Bakınız, bu şerefli görevi iki yıl başarı ile idrak etmiş, ifa etmiş Sayın Kaya 
Erdem burada. Soyunma odasına kadar gelmiştir, "Sayın İnönü konuşacak, süreyi tecavüz ede
bilir, tolerans istiyorlar" demiştir. Huzurunda ifade ediyorum. Sayın Erbakan da konuşmuştur. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — 15 dakikadır konuşuyorsunuz, yapmayın canım... 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, işte, söylerseniz... (Gürültüler) 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — kapmayın efendim, her sözcüden fazla konuşuyorsunuz. 

BAŞKAN — İşte, söylerseniz... Bakın, sizin her biriniz bir dakika müdahale ediyorsunuz, 
30 kişi müdahale ediyorsunuz; tabiî ki cevap vereceğim, tabiî ki kendimi savunacağım. 

Akşam yoklamada üç defa ismi âlinizi zikrettiğim halde uyumuyor muydunuz burada? 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Allah'tan kork, hiç uyumadım. 

BAŞKAN — Üç arkadaşım sizi zorla uyandırmadı mı? 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Ben hiç uyumam. Siz kendiniz uyuyorsunuz, Meclisi 

de uyutmaya çalışıyorsunuz. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, yargı yolu açık. Ben burada usulsüzlük, saygısızlık 

yapana mukabele etmiyorum, uymuyorum, yargıya havale ediyorum, mahkûm oluyor geliyor. 
Bende dosya, bende hüküm müteaddit. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 
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İBRAHİM GÜRSOY (istanbul) — Yeter be!.. Yeter be!.. 

BAŞKAN — Benim, eğer bu şekilde bir saygısızlığım, usulsüzlüğüm varsa beni dava edi
niz. Türk adaletine güveniniz yok mu? (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Terbiyesizliğin bu kadarı olmaz. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, böylece... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, bana haraket ettiniz. ' 

BAŞKAN — Ne ettim efendim? 

AHMET SAYIN (Burdur) — Bana "Salvo saldırıyorsunuz, siz mazursunuz" demek su
retiyle haraket ediyorsunuz. , 

BAŞKAN — Sayın Sayın, siz benim, yaklaşık yirmi yıllık arkadaşımsınız. Bir dönem de 
birlikte milletvekilliği yaptık. Sevdiğim, saydığım bir insansınız. Eğer bu söylediğiniz, zatı âli
nize "saldırıyorsun" dediğim, zatı âlinize rencide edici, hakaret kabul ettiğiniz kelimeler kul
landığım -böyle ayaküstü değil- tutanaklarda varsa, siz lütfen inceleyin. Bu konuda, ben olma
dığını, olamayacağını iddia ediyorum. Şu olabilir; Buyurdunuz ki, "salvo diyorsun". Değerli 
arkadaşım; salvo, hiçbir anlamda rencide edici, kaba, yaralıyıcı bir kelime değildir. Bir anda, 
peşpeşe, makineli tüfek gibi, şimdi olduğu kadar değilse bile, müteaddit arkadaşım hücum eder 
de, suçlama yapar da konuşursa, salvodur bu. 

AHMET SAYIN (Burdur) — "Mazur" dediniz, mazur ne demek? 

BAŞKAN — Mazur, mazereti olan, özürü olan, mani hali olan demektir. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Neye mani? 

BAŞKAN — Efendim, bunu zatı âlinizden önce bir başka sayın milletvekiline dört yıldan 
beri söylüyorum. 

. ENDER KARAGÜL (Uşak) — Sen ciddî ol! 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, ben size her zaman şunu söylüyorum: Amacınız yasa 
çıkarmaksa, kurallara siz de,uyacaksınız. Yani, siz oradan Başkana istediğinizi söyleyeceksi
niz, Başkan susacak... Niçin efendim?.. 

BEKİR SAMI DAÇE (Adana) — Bir saattir konuşuyorsunuz... 

BAŞKAN — Bir saattir konuşuyorum; tabiî efendim, işte, ben de size şunu anlatmaya 
çalışıyorum: Burada bir grup sözcüsünün süresini üç beş dakika aşmasına, Başkan suçlanarak 
müdahale etmeyeceksiniz. Başkanın bu konuda takdir hakkı var. Partilerinize mensup diğer 
başkanlar da bunu defalarca yapmıştır, liderleriniz de bunu yapmıştır, sizler de bunu yapmışsı
nızdır. [SHP sıralarından alkışlar(!)] O halde, burada kurallara uyacağız, burada bu şekilde 
müdahalelerden kaçınacağız. 

BEKlR SAMt DAÇE (Adana) — Siz de uyacaksınız. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, bakınız, ben sizlere saygı duyduğum, değer verdiğim 
için, sözlerinizi cevapsız bırakmamaya mecbur sayıyorum kendimi. Konuşmazsanız konuşmam, 
konuşursanız arzı cevap görevimdir, borcumdur. 

Buyurun. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, önemli bir kanunun müzakeresi çere- ' 
yan ediyor; grup sözcülerinin konuşmalarının da sonuna geldik. Arkadaşlarımız da oldukça 

— 37 — 



T.B.M.M. B : 88 25 . 6 . 1992 O : 1 

gergin, sinirli bir havaya girdiler. Bu havada, 15 dakika ara vermenizi teklif ediyorum. (DYP 
ve SHP sıralarından gürültüler). 

İRFAN KÖKSALAN (Ankara) — Meclisi beyefendi mi idare ediyor? 

BAŞKAN — Beyefendi idare etmiyor efendim, Başkan idare ediyor. Bazı değerli arkadaş
larım müdahale ediyor, Başkan, onu düzeltmeye çalışıyor; işte bu yüzden gerilim dbğuyor, za
man kaybına .sebep oluyoruz ve burada çok saygı göstermemiz gereken söz hakkı gördüğünüz 
gibi, kürsüde ayakta suskun beklemek zorunda kalıyor. Bu mudur yaptığınız müdahale Sayın 
Bakan? 

TURİZM BAKANI ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — Siz yapıyorsunuz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Bunun, bugünkü çalışmalarımız için küçük bir örnek olmasını temenni ve 

bilhassa tavsiye ediyorum. Yoksa, oturduğu sıradan bağırmakla kimse beni usul dışına çekemez. 
Buyurun Sayın Başesgioğlu. 

MURAT BAŞESGİOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; vaki itiraz
lar üzerine konuşmamı bitirmek istiyorum. Yalnız, çok önemli bir konuyu da arz etmeden geç
mem mümkün değil. 

Refah Partisi sözcüsü Sayın Şevket Kazan Bey de ifade ettiler... Elimde bir yazı var; "Hâ
kimler ve Savcılar Yüksek kurulunun ortak görüşüdür. Kamuoyuna ve diğer ilgi'i kuruluşlara 
önemle duyurulur" başlığı ile başlayıp devam eden ve adalet tarihimizde bugüne kadar oldu
ğuna hiç inanmadığım, bundan sonra da olmasını hiç temenni ve tavsiye etmediğim çok vahim 
bir durumla karşı karşıyayız. Basınımızda, 'Adalet Camiasında skandal" başlığı ile çıkan bu 
durumu, uzun uzun anlatıp, değerli vakitlerinizi ve sabrınızı istismar etmek istemiyorum. Ama, 
bu görüşte, özellikle Sayın Bakanın Başkanı olduğu Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 
görüşlerinde çok enteresan noktalar var. 

Görev sırasında şehit edilmiş İstanbul Devlet Güvenlik Başsavcısının yerine, yasal zorun
luluk olmasına rağmen, atama yapılması için Sayın Bakanlık dört aydır bir hazırlık yapmamıştır. 

Görev süreleri dolan Devlet Güvenlik Mahkemesi hâkim ve cumhuriyet savcısının yerine 
atama yapılması için herhangi bir hazırlık, yasal zaruret olmasına rağmen, yine Bakanlıkça 
yapılmamıştır. 

Dolayısıyla, şu anda sıkıyönetim mahkemelerinin durumu muallaktadır. Burada görev yapan 
değerli hâkim ve savcılarımız, belki de hiç davaya yahut da dosyanın kapağına el sürmemekte
dirler; çünkü, yerlerine yeni atama olmamıştır. 

"Yaz Kararnamesi" tabir edilen ve 200 civarında hâkim ve savcımızıilgilendiren kararna
me taslağı hazırlanıp, maalesef Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna sunulmamıştır. 

Diğer taraftan, doğuda ve güneydoğuda görev yapan, onlarca, yüzlerce karara imza atan 
ve şu anda hayatları tehlikede olan değerli hâkim ve savcılarımız, "Benim görev sürem bitti. 
Yasal şartlar içerisinde benim durumuma uygun bir yere tayin ediniz" diye feryat ediyorlar; 
ama Bakanlık, maalesef, bu feryada dört aydır cevap vermiyor. 

Tüm bunlardan sonra, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, -Sayın Bakanın Kurula yö
nelik davranışlarını da izah ederek- hâkim teminatı ve yargının bağımsızlığı ilkesini zedelediği
nin duyurulmasına oybirliği ile karar veriyor. Bu, başka bir bakan olsa, belki fazla önemli ol
mayabilir; ama, bugüne kadar adalet camiası içerisinde mücadele verdiğini, hukuka, hukukun 
üstünlüğüne inandığını her vesileyle burada çeşitli defalar ifade eden Sayın Bakanın, Hâkimler 
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ve Savcılar Yüksek Kurulunca bu şekilde kınanması, protesto edilmesi, hiç tasvip edilecek bir 
şey değildir. Hukuka inanan insanlar olarak Sayın Bakana tavsiyemiz, Hükümet içindeki ko
numunu, bu tutum ve davranış karşısında yeniden gözden geçirmesidir. 

Değerli milletvekilleri, bu konu, gerçekten adalet camiamızda, ilerideki günlerde, daha 
büyük tehlikelerin yaşanacağının ilk işaretleridir. 

Bu duygularla, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başesgioğlu. 
Gruplar adına son konuşmayı yapmak üzere, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu sözcü

sü, Ankara Milletvekili Sayın UIuç Gürkan; buyurun. 

Sayın Gürkan, bilinen sürenin üzerinde de - çalışmanızı sunma imkânınız eksik kaldığı 
takdirde- diğer arkadaşlarımın kullandığı kadar, belki biraz da toleranslı süre kullanabilirsiniz. 

Buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bugün burada bir önemli yasayı daha görüşmek durumundayız; kısa adıyla, py-pass ya
sası. Bu yasayı, Türkiye Büyük Millet Meclisinde ikinci kez görüşeceğiz. Eskilerin deyimiyle, 
bu ikinci kez görüşme vakayı âdiyeden; çünkü, esasında demokratik, Anayasal bir kurum olan 
veto olgusu, bu dönemde oyuncağa çevrilmiştir. SHP-DYP Koalisyonuna karşı oyuncak bir 
silah gibi kullanılmaktadır. 

MEHMET RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Yanlışlığınızı düzeltiyor. 

H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) — Değerli milletvekilleri, konu önemlidir ve burada laf 
kalabalığıyla da geçiştirilemez. Lütfen, işin özünü, yasanın esasını gözden kaçırmayalım. Bu 
yasayla kimin ne yapmak istediği de bellidir. İktidar olarak, biz by-pass yasasını çıkarmak isti
yoruz. Hukukun üstünlüğü adına, yargının bağımsızlığı için çıkarmak istiyoruz. Peki, ya siz 
muhalefet olarak, neden engellemek istiyorsunuz?.. Bu yasanın adalet mekanizmasına getirdi
ği rahatlıklar, yargıçlara ve savcılara getirdiği maddî ve manevî olanaklara bir itirazınız var mı?.. 
Yok. Ama, yasayı engellemek istiyorsunuz. Neden bunca önerge hazırlayıp, bu yasayı engelle
mek istiyorsunuz?.. Neyi korumak istiyorsunuz?.. Aslında, neyi korumak istediğiniz -burada 
kimse değinmemiş denilen; ama, sizin de hiç değinmediğiniz, belki de değinmeye cesaret 
edemediğiniz- veto gerekçesinde son derece açık. En iyi siz bilirsiniz, bizden iyi bilirsiniz; çün
kü, biz dışarıdan gözlüyoruz. Türkiye'de, özel hesaplar, kişisel güvenceler peşinde koşanlar var; 
onlara hizmet ediyorsunuz, onların keyfini yerine getirmek istiyorsunuz. Bu yasada hangi key
fî, kimin keyfini yerine getirmek istediğinizi siz de çok iyi biliyorsunuz; ama, ben size -niçin 
"Arif Yüksel" dendi; Arif Yüksel konusunda da- ne olduğunu söyleyeyim. Arif Yüksel, bu 
yasada keyif maddesinin adıdır arkadaşlar, başka hiçbir şey değildir. 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Kimin keyfi? 

H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) — Kimin keyfi olduğunu çok iyi biliyorsunuz siz; "Veto 
gerekçesinden bakın" dedim. 

BAŞKAN — Efendim, kürsüye müdahale etmeyelim. 

H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) — Değerli milletvekilleri, Arif Yüksel denilen zat ve be
raberinde 12 kişilik bir takım, adalet sisteminin başına -çöreklenmiştir demiyorum- keyfî 
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olarak çöreklendirilmiştir ve maalesef adalete hizmet etmemektedir, hukuk dışı uygulamaları 
birbiri ardına Türkiye'de sergilemektedir. Bunu, bizden çok daha iyi biliyorsunuz. Acısı, daha 
dün çıktı sizden. Bilmiyor musunuz İstanbul il başkanlığında ne oldu? Acısı daha dün çıktı. 
(SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

' • ' ' • ' . . . / • 

Arif Yüksel'in gözünde devlet, gönlünde hukuk duygusu, kafasında görev yok; varsa yoksa 
Özal. Bakın ne diyor; "Ben ölünceye kadar bağlı kalacağım" Sayın ANAP sözcüsü hâkim te
minatından söz etti... 

MURAT BAŞESGÎOĞLU (Kastamonu) — Şahıslar hakkında konuşma; burada kendisi
ni savunma hakkı bulunmayan şahıslar hakkında konuşma.. 

H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) — Hâkim teminatı dediğiniz, Adalet Bakanlığı Müsteşa
rına "Ben ölünceye kadar -bir kişiye; kim olursa olsun- bağlı kalacağım" deme hakkını mı 
vermektedir? (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

ENGİN GÜNER (İstanbul) — "Bir kişi" dediğin Devlet Başkanı; memlekete en büyük 
hizmetleri yapmış olan kimse. 

H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) ±_ Kim olursa olsun; olamaz. 
BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayalım. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) — Bakın, bağlılığını da nasıl kanıtladığı bugünkü Cum

huriyet Gazetesinde var. "Cumhurbaşkanına bağlı kalacağım" demiyor, "ÖzaPa bağlı 
kalacağım" diyor. 

ENGİN GÜNER (İstanbul) — Ben de aynı şeyi söylüyorum; sonuna kadar bağlı kalaca
ğım. (SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 

H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) — Tamam arkadaşlar, lütfen... Hiç gerek yok. 
Bakın, bu bağlılığı neyle, nasıl kanıtladığının örneği bugünkü Cumhuriyet Gazetesinde 

var. Adalet Bakanı yetkisini kullanıyor; Kartal Demirağ'la -sanığın kabul etmesi halinde- bir 
televizyonun röportaj isteğine olur veriyor; ama, Adalet Bakanlığı Müsteşarı ne yapıyor; Ba
kan adına yalan söyleme cüretini gösteriyor. Hangi hâkim teminatından söz ediyorsunuz arka
daşlar? 

Evet, korumak istediğiniz Arif Yüksel, bu ülkede, sizin de teke tek konuşmalarda şikâyet
çi olduğunuz tek adam yönetimi kurulmak istenirken, karşısına çıkan hukuk engellerini, tek 
tek, bir fedai gibi aşan kişidir. Lütfen, neyi korumak istediğiniz konusunda ciddî düşünün. 
ömür boyu dokunulmaz müsteşarlık sıfatıyla içinde yer aldığı Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulunu engizisyona çevirmiştir arkadaşlar. Şimdi o engizisyondan çıkan bir yazıyı Bakana 
karşı kullanacaksınız ha; olacak şey değil bu!.. Yargıyı yönlendirmek uğruna hâkim ve savcıla
ra olmadık baskı ve tehdit yöntemleri uygulayan kişidir. 

Sayın Akbulut, siz Başbakanlık yaptınız; Arif Yüksel Müsteşar iken; Sayın Sungurlu, siz 
de Adalet Bakanlığı yaptınız ve aynı zamanda saygın hukukçularsınız, sizlere çok açık bir so
rum var -avukat kökenli olduğunuz için- bir dava aldığınızı düşünün ve hâkim olarak karşınıza 
Arif Yüksel çıktı. Bilgileri unuttuk, hatırlamıyoruz demeyin lütfen, elinizde bilgiler var. Avu
kat olarak reddi hâkim için yeterli sebebiniz var mıdır; fazlasıyla vardır, biraz sonra anlataca
ğım. Bakın, "yoktur" diyemiyorsunuz. 

YÜKSEL YALOVA (Aydın) — Sen söylüyorsun, sen cevaplandırıyorsun. > 
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H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) — Hayır. Den soruyu sordum, sizin gibi, müdahale ede
bilirlerdi; ama, kendileri saygın hukukçudur, bir şey söyleyemediler. 

Ben, burada çok ayrıntıya da girmek istemiyorum. 
HALlL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Beyefendi, kanunu konuşuyoruz. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) — "Kanun, Arif Yüksel" dediniz de onun için konu

şuyorum. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Olamaz öyle şey efendim. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) — Siz dediniz efendim. 
HALlL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Olur mu öyle şey efendim; şahıs mı yargılıyo

ruz burada? 
H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) — Müdahale etmeyin. 
HALlL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Kanunu konuşun beyefendi. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) — Ona da geleceğim. 
BAŞKAN —- Efendim, bir grup sözcüsü görüşlerini dilediği açıdan, dilediği gibi usulü 

dairesinde sunabilir; lütfen, hatibe müdahale etmeyelim. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın Başkan, kanun üzerinde konuşsun; sa

dede davet ediyorum. Kendisi aynı zamanda bir yazardır. 
BAŞKAN — Efendim, üslup meselesidir, önceliklerini kendisi tespit eder. O bakımdan, 

lütfen, kürsüye müdahale etmeyelim. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) — Sayın Ergüder, sadedi şimdi anlatayım; ama, siz de 

lütfen anlayın. "Kişi, Arif Yüksel mi?" derken, bir konuda çok yanlış yapıyorsunuz, önceki 
tartışmalarımız sırasında, sözcünüz, "tek bir kişi için, tek bir kişiye özel yasa mı çıkar?" diye, 
bu kürsüden söyledi. Doğru, haklısınız, çıkmaz; ama, bizim -maalesef, yanıldığınız nokta o-
çıkardığımız bu yasa, tek bir kişi için, tek bir kişiye özel çıkmış bir yasa değildir, O yasayı ge
çen dönemde siz çıkardınız; Arif Yüksel'e, 65 yaşına kadar, dokunulmazlık müsteşarlığı ola
nağını veren yasayı siz çıkardınız. Bu yanlışı, şimdi, biz düzeltiyoruz. (SHP ve DYP sıraların
dan alkışlar) 

YÜKSEL YALOVA (Aydın) — 12 Eylül döneminde çıkan bir yasa. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) — Geçen dönemde bu yanlışı -maalesef, bu deyimi kul

lanacağım. Parlamentodaki talihsiz çoğunluğunuza dayanarak çıkardınız. 

Değerli milletvekilleri, tek bir kişiye 65 yaşına kadar dokunulmaz biçimde, devletin bir 
idarî görevi, dünyanın hiçbir ülkesinde, peşkeş çekilemez. Biz çok iyi biliyoruz ki, adalet siste
minde, demokrasilerde en kesin, en geçerli yöntem yargıç bağımsızlığıdır; ama sizin, kişiye özel 
olarak çıkardığınız yasa burada değişmez ise, yargı bağımsızlığı korunamaz. Burada örnekleri
ni her zaman söyleyeceğim gibi, tehdit altında kalır, hukukun üstünlüğü, yaşama, hiçbir za
man geçmez. 

Doğrusunu isterseniz biz, bu yasayı çıkarmakta kararlıyız; çünkü, bugün artık Parlamen
toda bir başka çoğunluk var. Bu çoğunluk, hukukun üstünlüğüne ve yargının bağımsızlığına 
gerçekten inanıyor ve tek bir kişi için özel olarak çıkardığınız yasa uygulamasını sürdürmek 
konusunda hiçbir ödün verecek durumda değil. 
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İzin verirseniz, şimdi de bir başka noktada kararlılığımızı açıklamak istiyorum. Değil 68, 
1 068 önerge de verseniz, Sayın Hocaoğlu buradaki yönetim dirayetini arşı alaya çıkarsa dahi, 
bu yasa bugün çıkacak arkadaşlar; bu konuda hiçbir dereddüdünüz olmasın. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

Sayın Ergüder, en iyi bilenlerden biri sizsiniz, adaletin bağımsızlığı tartışmasızdır. Bunu 
sağlamak için de, demokraside en etkin, en geçerli yöntem yargıç güvencesidir. Biraz önce de 
dediğim gibi, dünyanın hiçbir yerinde, işte bu nedenle, adalet mekanizmasında üst düzey bir 
idarî görev veya görevler, 65 yaşına kadar dokunulmazlık güvencesiyle kimseye verilmez. Böyle 
bir sistem, sizin çıkarmak istediğiniz, bizim değiştirmek istediğimiz sistem, yargıç güvencesini 
ve hukukun üstünlüğünü tehdit altında tutar, bu değişecektir; çünkü, Adalet Bakanlığının ida
rî mekanizmaları yargı değildir; ne en alt kademesi, ne de en yüksek kademesi... Yüksek yargı
nın güvencesi, eğer idarî mekanizmaya verilirse, o onda yargının bağımsızlığı ve hukukun üs
tünlüğü -ilk defa dün çıktığı için belki biraz rahatsızsınız- tehdit altına girer ve bunun acı ör
neklerini de çok iyi biliyorsunuz. 

Geçen tartışma döneminde, Sayın Sungurlu bir görüş ortaya koymuştu, demişlerdi ki: "Arif 
Yüksel'in ve arkadaşlarının durumu haksızdır -hatta hukuksuzdur lafını da kullanmış, tuta
naklardan inceledim- bu değişmelidir; ama, böyle değil; çünkü bu, Anayasaya aykırıdır" Bi
raz önce de dediğim gibi, Sayın Sungurlu saygın bir hukukçudur; ama Anayasaya aykırılık id
diasının bir ciddiyeti yok; bana göre yok. Birinci gerekçem, bu kürsüden beyanla tescil edilen 
bir hukuksuzluk, bir haksızlık Anayasaya sığınarak savunulabilir mi; savunulamaz. Eğer ken
dileri ve siz ANAP Grubu olarak bu görüşlerinizde samimi iseniz, niçin bu hukuksuzluğu ve 
haksızlığı değiştirmek için bir teklifle, bir öneriyle gelmediniz; Anayasayı değiştirmek için bizi 
ikna etmeye uğraşmadınız? Çünkü, siz de çok iyi biliyordunuz ki, bu mesele Anayasaya aykırı 
değildir, Anayasa meselesi değildir ve bizim de -sizin de çok iyi bildiğiniz gibi- bir defa için 
dahi olsa, Anayasayı delme gibi bir niyetimiz yok. 

Bir başka görüş, bu yasanın 3 üncü maddesiyle getirilen düzenlemenin rejim sorunu ola
cağı yolunda, bu tür iddialar da ortaya atılıyor. Yani diyorsunuz ki: "Adalet Bakanlığı Müste
şarının değişmesi Cumhurbaşkanının onayına sunulmadan olur mu?" Arkadaşlar, lütfen ger
çekçi olalım, Sayın Arif Yüksel ile-kendi beyanıyla-" ömür boyu... 

ENGİN GÜNER (İstanbul) — Hâlâ Arif Yüksel diyor. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Ne alakası var? 
H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) — Geleceğiz arkadaşlar. 
"... ÖzaPa bağlıyım" diyen birisiyle Sayın Özal'ın arasındaki bağı çok iyi bilmiyor musu

nuz?.. Bu işi özelleştiren biz değil, siz ve burada isimlerini zikrettiğim kişilerdir, " ö m ü r boyu 
bağlı kalacağım" diyen biri, 65 yaş güvencesi kalksa bile, kararnamesi çıkacak mı?^Lütfen... 
Yargının üstündeki tehdit ortadan kalkacak mı?.. Kalkmayacak. Size çok samimi, -espri niye
tim hiç yok- bir şey söyleyeyim, dün İstanbul İl Başkanlığından ayrılanı eski il başkanınız, ya
rın bu partiye genel başkan olmak isterse, gene Arif Yüksel'in güvencesiyle olabilir. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Beyefendi, ne alakası var? 
Sayın Başkan, hatibi ikaz edin lütfen. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla)--Evet efendim. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın Başkan, kanunu konuşsun lütfen. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) — Evet, kanunu konuşuyorum Sayın Ergüder. 
BAŞKAN — Efendim, hatip grup sözcüsüdür, takdir kendisine aittir; lütfen müdahale 

, etmeyin. 
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H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) — Sayın milletvekilleri, bu yasanın, sizin, tek kişiye özel 
çıkardığınız bu yasanın değişmesi gerekiyor. Bakın, şu dosyada şu kadar gazete kupürü var, 
hepsi "bu Koalisyon Hükümetinin ilk görevi, bu olmalıdır" diyorlar ve Türkiye'deki hukuk
suzlukların feryadını dile getiriyorlar, bu değişmeli. 

Burada, Arif Yüksel kişiliği gerçekten önemli Sayın Ergüder. Neden önemli biliyor musu
nuz; çünkü, o makam için uygun kişi değil. Siz şunu biliyor musunuz, bu zatın, Adalet Bakan
lığı Müsteşarının sicili kayıp; Adalet Bakanlığı Personel Müdürlüğünden almış, saklıyor. Neyi 
saklıyor biliyor musunuz; hakkındaki şu Yargıtay ilamını... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Allah, Allah!.. 

H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) — Sayın Ergüder, "Allah, Allah" demeyin, siz bir hu
kukçusunuz... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Kendisini savunamayan bir adamı burada suç
luyorsunuz, hukukun üstünlüğü bu değil, kendisi burada yok. 

H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) — Yargıtay ilamına Allah Allah deyin lütfen... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Benim takıldığım konu bu değil, kendisi bu
rada yok, itham yapıyorsunuz; hukuka aykırı bu yahu, yapmayın bunu yahu. 

H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) — Evet... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sen yargı organı değilsin ki... Beyefendi, zatı 
âliniz gazetecisiniz... 

H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) — Evet. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Zatı âliniz gazeteci olarak senelerce Demirel 
aleyhinde yazılar yazdınız, biz de bunu burada konuşalım mı yani? 

H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) — Konuşun efendim, konuşun; ben konuşacağım çün
kü, "Devlet aleyhine yazı yazdınız" dediğiniz olayların senaristinin kim olduğunu da açıkla
yacağım burada, evet... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Demirel, Demirel... Ayrı bir iş, burada kanun 
konuşuluyor, bizim babamızın oğlu değil Arif Yüksel. 

H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) — Evet, o zaman, savunmayın; uygun kişi değil. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Savunmuyoruz beyefendi. 

H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) — Uygun kişi değildir ve sicilinde sakladığı bir Yargıtay 
ilamıdır. Yargıtay tarafından bozulmuş bir kararına kesinleşmiş şerhi vermekten suçlu bulun
duğuna görevini kötüye kullandığına ilişkin bir Yargıtay kararıdır. 

Şimdi, bu kişi, Anayasayla bağlılık, falan gibi aslı astarı olmayan laflarla savunulamaz 
arkadaşlar. Yargıç olarak görevini kötüye kullanmış bir kişi, şu kişiye ya da bu kişiye bağlıyım 
dedi diye, burada koskoca bir siyasî partinin gece yarılarına kadar engelleme görevini üstlen
mesine neden olamaz. 

Sayın ANAP sözcüsü "Peki, sizin müsteşarınız kim olacak?" dedi. Çok açıkyüreklilikle 
ve Adalet Bakanına olan güvenle söyleyeyim, sicili temiz bir yargıç olacak arkadaşlar, Yargıtay 
ilamıyla görevini kötüye kullandığı tescil edilmemiş birisi olacak. (SHP ve DYP sıralarından 
alkışlar) 
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Eğer, bu kişi korunursa, alışkanlığını sürdürür; bu nedenle çok ciddî bir konumdasınız. 
Bakın belgeleri burada, basında da yazıldı,. Bir örnek vereyim, yakın akrabalarıyla birlikte Bey
koz'daki yüzlerce dönümlük Hazine arazisini işgal etmiş; ancak, bununla da yetinmemiş, İs
tanbul'da görevli hâkim ve cumhuriyet savcıları üzerinde baskı sağlamış, zilyetlik iddiasıyla 
Beykoz Asliye Hukuk Mahkemesine açılan tescil davasını lehine sonuçlandırmış. Dosya belge 

3 dolu... 
İsterseniz bir örnek de, yaşanmış, kendi öykümden vereyim. Sizin bir arkadaşınızın, genel 

başkanlığa aday olmuş bir arkadaşınızın, benim yüzümden biliyorsunuz başı belaya girdi. O 
malum davada, Yargıtay kararıyla uydurma olduğu tescil edilen, o davadaki sahte seks senar
yosunun yazarı kimdi biliyor musunuz, bugün, burada korumaya çalıştığınız düzenin unsur
larıydı... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Kim koruyor?.. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) — Bunu çok iyi biliyorsunuz işinize gelmedi diye itiraz 

etmeyin. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
Hiçbir seks senaristinden Adalet Bakanlığı Müsteşarı olmaz arkadaşlar; bunu da bilini.. 

Bunu koruyamazsınız. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Kimse korumuyor beyefendi. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) — Son olarak şu konuyu belirteyim: Sayın Şevket Kazan 

"Hiç görmedik Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun bir bakan aleyhine yazı yazdığını" 
dedi. Görmezsiniz tabiî arkadaşlar; o yasayı çıkarmasaydınız, o kişiye özel yasayı çıkarmasay-
dınız, bugün de görmezdiniz. 

.' Şimdi, olay nedir biliyor musunuz, incelediniz mi, değerlendirdiniz mi? Sayın Bakan "Yük
sek yargı organlarına seçilebilmek niteliği kazanmış 2 bin dolayında kişi var hukuk camiasın
da; bunların sicilleriyle, kişilikleriyle ilgili doğru dürüst bir etüt yapacağız" diyor; ama bu, 
malum kişinin ve şürekâsının işine gelmiyor. Hemen, Personel Müdürüne bir emir vererek, Ba
kanın yazısını, bir üst yazıyla kendilerine getirtip, ondan sonra, bu tepkiyi kaleme alma oyu
nunu kuruyorlar. 

Arkadaşlar, burada çok dikkat etmemiz gereken bir şey var; bir bakan, müsteşarının şube 
müdürü değildir, bunu sürdürmeye hakkınız yoktur; çünkü, bu, her şeyden önce bu Meclise, 
Türkiye Büyük Millet Meclisine, onun Hükümetine, onun bir bakanına karşı aşağılayıcı bir 
tavırdır. Bu Meclisi, biz, gerekirse askere karşı da, gerekirse -bugün, dilerim sizin katkınızla-
bir bakanını kendisinin şube müdürü gibi gören bir takıma karşı da savunmak zorundayız. 
Aksi, demokrasiyle de, Meclisin üstünlüğü anlayışıyla da kesin olarak bağdaşmaz. 

Bunun için, Sayın ANAP'Iı değerli milletvekili arkadaşlarım, son söz olarak benim size 
bir çağrım var: Gelin, siz de bu yasaya, bizim gibi olumlu oy verin. Bunu yapamıyorsanız, lüt
fen, engelleme yoluna giderek, yargının bağımsızlığına, hukukun üstünlüğüne gölge düşüren 
eski yasanızın Ürünlerinin şu dakikada dahi ürettikleri hukuk dışı uygulamaların vebalini üze
rinizde taşımayın. Aksi, sizi, altından kalkılmaz, çok ağır bir vebal altında bırakır. Bu sözleri
me kızsanız da, değerlendireceğiniz, ciddî olarak düşüneceğiniz inancıyla, Yüce Parlamentoyu 
saygıyla selamlıyorum arkadaşlar. (SHP ve DYP sıralarnıdan alkışlar) ' 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürkan. 
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Sayın milletvekilleri, böylece, gruplar adına yapılan konuşmalar tamamlanmış bulun
maktadır. 

Buyurun efendim. 

YILDIRIM AKBULUT (Erzincan) — Sayın Başkan, biraz evvelki konuşmacı, ismimiz
den bahisle, yanlış anlamadıysak, Arif Yüksel'in hâkim olması halinde, bizim onu reddedip 
etmeyeceğimiz şeklinde bir sual tevcih etti ve bizim adımıza cevabını verdi. Bu hususta bir'açık
lama yapmak istiyorum, müsaade ederseniz. 

VII. — SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 

1. —Erzincan Milletvekili Yıldırım Akbıdut'un, Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın kendi
sine sataşması nedeniyle konuşması 

BAŞKAN — Buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

YILDIRIM AKBULUT (Erzincan)— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biz, hiç bekle
mediğimiz bir durumla karşı karşıya kaldık. Biraz evvel, arkadaşımız, Arif Yüksel hâkim ol
duğunda, biz de mesleğimiz icabı avukatlığımızı deruhte ettiğimizde, onu reddedip etmeyece
ğimiz hakkında bir sual tevcih etti ve reddedeceğimiz şeklinde bir açıklamada bulundu, yanıl
mıyorsam. 

Şimdi, bizim peşin bir hükmümüz yoktur. Biz hiç kimse hakkında, hele bir hâkim hak
kında peşin bir hükme hiçbir zaman kapılmadık» Eğer, hâkim, kanunlar çerçevesinde tarafsızr 
lığını muhafaza edebilirse, başımızın üstünde yeri vardır, verdiği karara ve tüm usulî muamele
lerine riayet ederiz, saygı duyarız; ama, tarafsızlığını yitirirse, taraflı davranırsa, hukuka uy
gun davranmaz ve bunu maksatlı yaparsa, elbette ki, bu prosedür işler ve hâkimi ret yoluna 
da gidebiliriz. 

Tabiî, bunu açıklamaya gerek var mıydı diye düşündüm; ama, açıklamadığım takdirde, 
bize atfedilen bu fikri kabullenmiş gibi olacağım. Ben, Arif Yüksel hakkında peşin bir hükme 
sahip değilim ve burada bu dava, bu karar, bu kanun konuşulurken, meseleyi hiçbir zaman 
da şahıslara inhisar ettirmedim. Bu, bir Arif Yüksel meselesi, bu, bir Sayın özal meselesi de
ğildir. Bu, bir prensip meselesidir. Meseleye prensipler açısından bakılmak iktiza eder. Kişi ta
rafınızdan beğenilmeyebilir, başkaları tarafından beğenilebilir. Mesele, sizin, bizim şahsî de
ğerlendirmelerimizin ötesinde, müesseseye bir tarafsızlık sağlayabilecek miyiz, etkinlik getire
bilecek miyiz, hâkim teminatını, bağımsızlığını sağlayabilecek miyiz; yoksa, hâkimi, adliyeyi, 
yargıyı bir siyasî baskı altında -tutabilecek miyiz, tutamayacak mıyız meselesidir. Konuya bu 
açıdan yaklaşmak lazımdır. 

Değerli konuşmacılar görüşlerini Yüksek Heyetinize arz ettiler. Ben o konuda söz almış 
değilim; ama, sadece bir paragraf olarak meseleye bu açıdan bakıldığında, daha sağlıklı bir 
karar verilebileceğine inanıyorum. Meseleyi şahsileştirirseniz, kişilere olan şahsî beğeninizi ve
yahut kininizi ön plana çıkararak bir karar vermeye çalışırsanız yanlış sonuçlara gidersiniz. 

Söylediğim gibi, ben, sadece bana atfen yapılan bir açıklamaya cevap vermek üzere söz 
almış bulunuyorum, diğer konulara değinmeyeceğim. 

Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 
Sayın Başkana da teşekkür ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akbulut. 
Sayın Sungurlu... 
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MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Efendim, bana ait olmayan sözler, bana 
ait gibi değerlendirildi; bu itibarla şahsım adına söz alıp onlara cevap vermek isliyorum. 

2. — Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu'nun, Ankara Milletvekili H. Uluç Gür-
kan'ın kendisine sataşması nedeniyle konuşması 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) — Sayın Başkan, avukatın hâkimi reddetmesi sözü 

üzerine mi söz alıyorlar? ' 

BAŞKAN — Efendim, dinleyen ve kesintisiz konuşmaları izleyen herkesin müştereken 
tespi't ettiği gibi, isimleri alenen zikredilmek suretiyle ve kendilerinin beyanı olmadan, kendile
rine atfen değerlendirme, yorum, iddia ileri sürülmesi sebebiyle -varsa eğer, açar bakarsanız-
Içtüzüğünüzün 70 inci maddesinin Başkana tanıdığı hakkı ve yetkiyi kullanarak Sayın Adalet 
eski Bakanına ve Sayın Meclis eski Başkanı Başbakana, kısa, yeni bir sataşmaya meydan ver
meyeceklerine güvenerek söz hakkı tanıdım. 

Arz ediyorum. 

MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) — Teşekkür ederim resen takdir hakkınızı kullandı
nız. Eski Sayın Başbakan açıklamasında, avukatın hâkimi reddetmesi gerekçesini ileri sürerek 
konuştu. O açıdan mı diye sordum. Sizin yaptığınız şey resmen Başkanlık takdirinizdir. 

Saygı sunuyorum. 
. BAŞKAN — Teşekkür ederim. Saygı benden efendim. 
. Buyurun Sayın Sungurlu. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri; söz almamın gerekçesi, bana ait bazı düşüncelerin burada dile getirilmesi ve benim düşün
cemin ötesinde ifade edilmesi ve bunun ötesinde de milletvekili olarak şahsım adına konuşma 
hakkım olduğu için, Yüce Meclisin de herhalde bunu kabul edeceği düşüncesiyle söz istemiş 
bulunuyorum. 

Muhterem milletvekilleri, görüşülmekte olan bu kanun sebebiyle, Sayın Uluç Gürkan, bi
zim de ismimizden birkaç defa bahsetti, bizim de ortada bir haksızlık olduğunu, -hatırladığıma 
göre haksızlık tabirini kullandım- ifade ettiğimizi söyledi. Doğrudur. Bir insanı 65 yaşına ka
dar Allah'tan başka hiçbir gücün yerinden alamayacağı bir sistemi getirmek yanlıştır. (SHP 
sıralarından alkışlar) Yalnız, Sayın Uluç Gürkan, çok büyük bir yanlış yaptı "Siz geçen dönem 
rey ekseriyetinizle bunu getirdiniz" ve "Neden kaldırmadınız" dedi. Biz, 1960'da da, 1980'de 
de mağdurlar safındaydık. Uluç Gürkan hangi saftaydı bilmiyorum; ama, zannediyorum ga
lipler saflarındaydı. (ANAP sıralarından alkışlar) Bu Anayasa galiplerin hazırladığı bir Ana
yasadır ve bu kanunlar galiplerin hazırladığı kanunlardır ve millete rağmen hazırladığı kanun
lardır. (ANAP sıralarından alkışlar) Biz, onları da ifade ettik; Sayın Uluç Gürkan'ın onu dile 
getirmesini dilerdik. Bu Anayasayı biz. hazırlamadık. Bu Anayasa ve 1961 Anayasası bizi ez
mek için hazırlanmış anayasalardır. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Hükümet etti sizi. 

NEVFEL ŞAHİN (Çanakkale) — Değiştirseydiniz efendim. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Efendim, düşüncelerinizi ifade ediyoruz. 
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Şimdi, 1961'den beri olan bir hükmü Anavatan Partisine izafe etmek mümkün değildir. 
Sayın Uluç Gürkan'ın arkadaşları vardır, Sosyaldemokrat Halkçı Parti ve Doğru Yolda; 1991 
yılı mayıs ayında, Adalet Komisyonunda, bakınız bu Anayasayı ve bu hükümleri değiştiriniz 
dedim. Bunlar millî iradeye aykırı hükümlerdir. Adalet Bakanlığında 13 kişinin, millete rağ
men, böylesine, 65 yaşına kadar kalmaları yanlıştır dedim; ama, biz kanuna, biz hukuka saygı
lıyız. "Biz, Turgut Özal'ı illa indireceğiz, Anayasaya rağmen indireceğiz; çünkü, temelinde 1960, 
1980 yatan düşünce, bugün aynen karşımızdadır. Hukuk diye bir müessese yoktur..." İşte söy
lediğimiz o; bu Anayasa -millete rağmen- bu hükümleri koymuştur. Bunları değiştirin; ama, 
diyorsunuz ki, "biz değiştirmeyeceğiz." 

Bakınız, geçen gün adlî tıpla alakalı kanun tasarısı görüşmelerinde Adalet Bakanı ne di
yor: "Parlamenter demokrasidir, Cumhurbaşkanı temsilidir, imzasına lüzum yoktur." Anaya
sada açık ve kesin hüküm var. Bu kanun da öyle... 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Soruya cevap ver! 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Efendim, ben şahsım adına söz istedim, 
aynı zamanda, ikisini bir arada kullanıyorum. 

Bu Anayasada Cumhurbaşkanının yetkileri var. Sayın Adalet Bakanı da, Sayın Başbakan 
da öyle söylediler. Sayın Başbakan, "Devletin başında kavga çıkarmam" dedi, kavgayı çıkar
dı, millete faturasını hep birlikte ödeyeceğiz, tşte hukuka saygısızlığın sonu budur. 

Bugün, ülkemiz, bir buhran içerisindedir. Buhrana dayanarak, hukuku çiğneyerek, hakkı 
çiğneyerek, Anayasa ihlal edilerek varmak isteğidiniz sonucun faturasını, maalesef, millet bir
likte ödeyecektir. 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sungurlu. 
Buyurun Sayın Kurt. 

ALÂETTİN KURT (Kocaeli) — Görüşülmekte olan kanun üzerinde kişisel olarak söz al
mak istiyorum efendim. 

BAŞKAN — tsmi âlinizi yazıyorum. Şu bakımdan; bildiğiniz gibi, ancak iki sayın üyeyi 
konuşturma imkânımız var. Konuşma sırasına göre Sayın Esat Bütün, Sayın Coşkun Gökalp 
konuşacaklardır. 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Sayın Başkan, Sayın Sungurlu şahsına yönelik olarak, 
"1960 ve 1980'de hangi saflardaydı" diye sordu. Müsaadelerinizle cevap vermek istiyorum. 

3. —Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungur
lu'nun kendisine sataşması nedeniyle konuşması 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gürkan. 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Efendim, çok kısa süre için vaktinizi alacağım; çünkü, 
bir tuzağa düşmek istemiyorum. 

1960 yılında nerede olduğuma gelince Sayın Sungurlu. 15 yaşındaydım, lisedeydim; bir ta
rafta değildim. 1980'de 12 Eylülün karşısındaydım, oranı yüzde 2 denilen, bu Anayasaya "hayır" 
oyu verenler arasındaydım; 7 kere de -2 tanesi Sayın Süleyman DemirePle yaptığım röportaj 
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nedeniyle- sıkıyönetim mahkemelerinde yargılandım. 12 Eylülün, her zaman karşısındaydım 
ve hiçbir zaman da 12 Eylülün artığı olan bir partiden bu Parlamentoya gelmeyi düşünmedim. 
(SHP ve DYP sıralarından alkışlar) ^ 

BAŞKAN — Sayın Gür kan, bir hususu sorabilir miyim? Yanlış tespit etmedimse, "tuzağa 
düşmek niyetinde değilim" şeklinde bir söz ettiniz mi? Benim zatı âlinize söz vermiş olmamı 
böyle mi yorumladınız? 

H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) — Hayır, sataşmalarla, kişisel sözlerle işin uzaması anla
mında söyledim. 

BAŞKAN — Ama, ben, bunun dışındayım, değil mi? 

H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) — Dışındasınız; yönetime, arşı âlem dedik efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. / 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun. * 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Hatip, konuşmasının sonunda, "hiçbir zaman 

12 Eylülün artığı olan bir partiden Parlamentoya gelmeyi düşünmedim" şeklinde bir cümle 
kullandı; hangi partiyi kastettiğini çok açık bir şekilde ifade etmesini istiyorum; eğer kastı, 
Anavatan Partisiyse, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Gürkan, Anavatan Partisini ima eden bu beyanınız, Anavatan Partisi
ni kasteden bir beyan mıydı? 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Biliyorsunuz... (SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, ancemaat idare olmaz. Bakın, hem gürültü hem müdahaleden 
hem zaman kaybından şikâyet ediyorsunuz hem de buna yol açıyorsunuz... Bir saniyede bite
cek şey. Bir grup başkanvekili soru sordu; ben de beyan sahibine soruyorum. 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Anavatan Partisi demek isteseydim, Anavatan Partisi 
derdim; herkes, hiç çekinmeyeceğimi bilir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
. Sayın Kalemli, sorunuzun cevabı, beyan sahibi tarafından açıklandı. 

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 Karama- • 
melerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7.5.1992 Tarih ve 3798 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu 
Maddesi Gereğince Cmuhurbaskamnca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan t 

ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/410, 3/480) (S. Sayısı : 114) (Devam) 

BAŞKAN — Kanun üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 

ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, şimdi, tasarının tümü üzerinde şahsı adına Kahraman
maraş Milletvekili Sayın Esat Bütün'e söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Bütün. » . . • • . 
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ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, Hükümet adına söz 
rica ettim; vermeyecek misiniz? 

BAŞKAN — Özür dilerim. 

ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Hükümet adına sürekli söz istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, özür dilerim, bir kastımız yok. 
Sayın Bütün, davet ettiğim halde, sizden özür diliyorum, istirahat buyurun. 
Hükümet adına, Adalet Bakanı Sayın Seyfi Oktay. 
Buyurun Sayın Oktay. 
Takdir edersiniz, bu dikkat zaafı dolayısıyla doğan aksaklık, söz hakkınızı ortadan kal

dırmazdı, dilediğiniz anda söz alma imkânınız vardı. 

ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Bu tarafa bakmadınız herhalde. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri; sözlerime başlarken şu hususu belirtmekte özellikle yarar görüyorum: Eğer konu ada-
letse, gerçekleri göz ardı ederek, gerçekleri dışlayarak ve sadece varsayımlara, vehimlere, peşin 
hükümlere kapılarak değerlendirme yapılmamasında büyük zorunluluk var diye düşünüyorum. 
Adalet mülkün temelidir; bu kadar önemli bir gerçek karşısında, adaletin bu kadar önemli iş
levi karşısında, birazcık olsun politik sıfatlarımızdan sıyrılmamızda yarar olduğuna inanıyo
rum. Bu kısa cümleleri ifade ettikten sonra, şimdi sözlerime geçiyorum. 

Yüce Meclisin değerli üyeleri, öncelikle, 3798 sayılı Yasanın, Sayın Cumhurbaşkanının, 
bir daha görüşülmek üzere Yüce Meclise geri gönderme gerekçesinde ileri sürülen noktaları 
bir bir ve bir kez daha yanıtlamak istiyorum. Ancak, bundan önce, çok önemsediğim, demok
rasimiz ve rejimimiz açısından son derece önemli bulduğum iki nokta üzerinde görüşlerimi sun
mak istiyorum. 

Bilindiği gibi, bu tasarı, kamuoyunda ve basında yaklaşık olarak 7 aydan beri tartışılmış, 
değerlendirilmiş ve lehinde ve aleyhinde olabildiğince konuşulmuştur. Bunun dışında, bütçe 
çalışmaları esnasında da Türkiye Büyük Millet Meclisinde ve komisyonlarda değerlendirilmiş 
ve tartışılmıştır. Daha sonra da, tasarı, Adalet Komisyonunda ve Plan ve Bütçe Komisyonunda 
ayrıntılarıyla tartışılmış, bazı ekler ve değişiklikler yapılarak kabul edilmiştir. Devamında, yi
ne, Türkiye Büyük Millet Meclisinin inceleme ve analizinden geçmiştir. 

Sayın Cumhurbaşkanının iade gerekçesinde ifade edilen hususların tamamı ve çok daha 
fazlası Yüce Mecliste de belirtilmiş ve konuşulmuştur. Sayın Cumhurbaşkanı, iade gerekçesin
de, bu görüşler dışında herhangi bir yeni görüş belirtmemiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
bilinen görüşleri değerlendirerek tasarıyı kabul etmiştir. Hukuk devletinde, yapılan işlemlerin , 
yasaya ve Anayasaya uygun olması ne kadar önemli ise, yetkilerin keyfî şekilde kullanılmaması 
da o derece önemli bir husustur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, ulusal ifadenin, millî iradenin odak noktasıdır, ulusal ege
menliğin temsilcisidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, ulusun, demokrasi aşının pişirilip kota-
rıldığı bir organdır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu yetkileri ve işlevi konularında herke
sin duyarlı olması gereklidir. Elbette ki, Sayın Cumhurbaşkanının da daha duyarlı olması, her-
kesden duyarlı olması gerekir. 

Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin konu ile ilgili eğilimini ve karar
lılığını bilmesine karşın, yeni bir gerekçe söz konusu olmadan, yasayı geri çevirmesi, kendisini, 
Yüce Meclisin de üzerinde olduğunu sanan bir görüşün ürünü olsa gerektir diye düşünüyorum. 

__ 49 — 



T.B.M.M. B : 88 25 . 6 . 1992 0 : 1 

Cumhurbaşkanının, zaman kazanma amacına yönelik olarak ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin görev ve işlevine karşı, duyarlılıktan uzak bir şekilde yasayı iade etmesini demokratik 
yaşamımız açısından üzüntü verici bir işlem olarak değerlendirdiğimi ifade etmek istiyorum. 

İkinci bir husus ise, yasanın kabul tarihinden itibaren 20 günlük bir süre sonunda iade 
edilme hususudur. Anayasanın 89 uncu maddesi açıktır. Cumhurbaşkanı, kabul edilen kanu
nu ya 15 gün içinde yayımlayacak veya aynı süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine iade 
edecektir. 15 günlük sürenin, yasanın Cumhurbaşkanlığına gelişi tarihinden itibaren hesap edil
mesi çok büyük bir sakıncadır. Diyelim ki, Meclis Başkanı şu veya bu nedeni gerekçe göstere
rek uzunca bir süre, Cumhurbaşkanına, kabul edilen yasayı göndermedi. Bu anlayış, bu davra
nış, Yüce Meclisin kararlarını ve iradesini savsaklamaya ve geciktirmeye imkân veren bir anla
yıştır. Yüce Meclisin kararlarının uygulanmaya konması, iradesinin uygulanmaya konması ne 
kadar önemli ise, bu kararların zamanında uygulamaya konması da o derece önemlidir. 

Sayın Başkan Hocaoğlu, önce, "inceliyorum" dediler, sonra da Adana'da verdikleri de
meçte "Adalet Bakanlığına militan yerleştireceklerdi de o nedenle geciktirdim" dediler; yani, 
basına böyle yansıdı. Bu durumda bir başkası, bir başka gerekçeyle ve dilediği süre yasayı gön
dermeyi geciktirebilecektir. Böylece, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen ya
saların yürürlük tarihi, bu anlayışla belirsiz hale getirilmektedir. Türkiye Büyük Millet Mecli
si, cumhuriyet öncesi dönemin meşveret meclisi değildir; halkın iradesinin temsilcisi ve ulusal 
egemenliğin odak noktasıdır. Hiç kimse, Türkiye Büyük Millet Meclisinin üzerinde değildir. 
O nedenle, ilgilileri ve elbette Sayın Cumhurbaşkanını, Türkiye Büyük Millet meclisinin işlevi
ne ve yetkilerine daha duyarlı bir şekilde yaklaşımda bulunmaya davet ettiğimi ifade etmek 
istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, biraz önce de belirttiğim gibi, bu tasarı yedi aydan beri tartışılıyor; 
çok tartışıldı. Bu kürsüden bu işin gerçekliğini ve hukuksal dayanaklarını, bu konunun anali
zini geniş şekilde yaptık; ama, görülüyor ki, maalesef, birçok gerçek henüz anlaşılamamış. 

Şimdi, Sayın Cummhurbaşkanının geri gönderme gerekçelerine şöyle atıfta bulunmak su
retiyle ve bu arada değerli sözcülerin de ilgili görüşlerini burada cevaplandırmak suretiyle ye
niden kanunla ilgili görüşlerimi sunmak istiyorum. Bakın, Sayın Cumhurbaşkanı, geri gön
derme gerekçesinde, hâkim ve savcıların müşterek kararnameyle atanması esası kaldırılarak kurul 
kararının doğrudan Resmî Gazetede yayımlanmasının Anayasaya aykırı olduğunu iddia ediyor. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasanın 159 uncu maddesini açalım: "Hâkimler ve Savcılar Yük
sek Kurulu; adlî ve idarî yargı hâkim ve savcılarını mesleğe kabul etme, atama ve nakletme, 
geçici yetki vermek, yükselme ve birinci sınıfa ayırma, kadro dağıtma, meslekte kalmaları uy
gun görülmeyenler hakkında karar verme, disiplin cezası verme, görevden uzaklaştırma işlem
lerini yapar. Adalet Bakanlığının, bir mahkemenin veya bir hâkimin veya savcının kadrosunun 
kaldırılması veya bir mahkemenin yargı çevresinin değiştirilmesi konusundaki tekliflerini kara
ra bağlar. Ayrıca Anayasa ve kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirir. 

Kurul kararlarına karşı yargı mercilerine başvurulamaz.' 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Cumhurbaşkanı, hiçbir bakanlıkta görülmeyen, hiçbir bakan
lıkta mevcut olmayan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu gibi atamayla ilgili atamayla görev
li bir anayasal kurul varken ve bu kurulun aldığı kararlar kesin iken, "aman kesin olsun, ama 
yine de bana getirin, ben imzalayayım" diyor ve uygulama böyle sürüyor. Öyle olmuyor mu 
değerli arkadaşlarım? Yanlış anladıysam lütfen izah edin de bunda anlaşalım yani. Lütfen... 
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YÜKSEL YALOVA (Aydın) — Anlaşalım Sayın Bakan... Anayasa böyle diyor. 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Şimdi, kurul kararlarına karşı yargı 

mercilerine başvurulamaz. Oysa, üçlü kararnameyle yapılan atamalar aleyhine yargı merciine 
başvurulur. Şimdi, yargı merciine başvurulması mümkün olmayan bir atama işlemini, bir ata
ma kararını, kesin olan bir kararı ayrıca Bakan, Başbakan, Cumhurbaşkanı imzasına sunmak, 
bu Anayasanın şu açık hükmüne aykırı mı, değil mi değerli arkadaşlarım? Yani, şimdi burada 
"Bu kesin, karar doğrudan doğruya Resmî Gazetede yayımlanmahdır" diyoruz; Sayın Cum
hurbaşkanı, "Hayır, bana göndermezseniz Anayasaya aykırı olur" diyor. Biz burada, mevcut 
işleyişi Anayasaya uygun hale getiriyoruz; Anayasanın emrine, düzenlenmesine uygun şekle dö
nüştürüyoruz. Bunda bir itiraz var mı değerli arkadaşlarım? Bunu bu kadar tartışıp duruyo
ruz; yani, anlayamadığımız bir şey, olağanüstü bir şey varsa, lütfen söyleyin, bunu anlayalım. 

Anayasaya aykırı bir durumu, Anayasaya uyarlı hale getiriyoruz; konu, bu kadar açık. 

Sayın Cumhurbaşkanı devam ediyor ve atama kararlarının bir yürütme işlemi olduğu, Ana
yasanın 8 inci maddesine göre, yürütme yetkisi ve görevinin Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Ku
ruluna ait olduğu ve cumhurbaşkanının, yürütmenin başı olduğu, yeni düzenlemenin, Parla
menter sistemin gereklerine ve geleneğine aykırı olduğu iddia ediliyor; şimdiye kadarki atama
larda izlenen teamüle, yönteme ve özellikle Anayasanın 8, 104 ve 105 inci maddelerine aykırı
lık teşkil ettiği ileri sürülüyor. 

Değerli arkadaşlarım, bir an için, Anayasanın 8, 104 ve 105 inci maddelerini, Sayın Cum
hurbaşkanının anladığı şekilde anlayalım, öyle anlamıyoruz tabiî; çünkü, öyle anladığımız tak
dirde, Sayın Cumhurbaşkanı, bu maddelere dayanmak suretiyle "ben icranın, yürütmenin 
başıyım" diyor. Bu mantık, Cumhurbaşkanını, Başbakanın yetkilerini kullanmaya kadar gö
türür. Bu, çok sakıncalı bir anlayıştır; ama, bir an için, Cumhurbaşkanının belirttiği hususun 
doğru olduğunu ve Anayasanın bu hükümlerini kendileri gibi yorumladığımızı kabul ederek, 
varsayarak olaya bakalım. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasanın 159 uncu maddesi, 8, 104 ve 105 inci maddeler gibi ge
nel hükümler ihtiva eden maddeler yanında, özel hüküm ihtiva eden bir maddedir. Hukukun 
temel ilkesidir; özel hüküm var olduğu zaman, genel hüküm uygulanmaz. O nedenle, burada
ki iddia da, doğrudan doğruya, apaçık bir şekilde, Anayasanın mevcut hükümleriyle çelişiyor 
değerli arkadaşlarım. 

O halde, getirdiğimiz sistem doğrudan doğruya Anayasanın emrini yerine getirmektir. 
Sayın Cumhurbaşkanımız "teamüllere aykırı" diyor. Burada teamül olur mu? 2451 sayılı 

Kanuna bakalım; bırakalım Adalet Bakanlığındaki atama işlemlerini, ülkemizde uygulanan ata
ma işlemleri, 2451 sayılı Kanunda tespit edilmiştir ve şu kurala bağlıdır: Eğer, bir bakanlık 
kuruluş kanununda atamalarla ilgili özel hüküm varsa, bu özel hüküm uygulanır, o geçerlidir; 
atamalarda o usul uygulanır. Böyle bir kayıt yoksa, bakanlık kuruluş kanununda, bakanlık 
atamalarına ilişkin usulü gösteren böyle bir hüküm yoksa, üçlü kararname uygulanır. 2451 sa
yılı Kanunda, bu şekilde belirtiliyor. Bir bakıma, üçlü kararname uygulaması, istisnaî bir uy
gulamadır. Temel uygulama, her bakanlığın kuruluş kanununda -çünkü, hemen hemen her ba
kanlığın kuruluş kanunu vardır- gösterilen usuldür; ama, unutulmuş, oraya böyle bir hüküm 
konulmamışsa, istisnai olarak sistem düzensiz olmasın, intizamsız bir yürüyüş olmasın, bir 
boşluk olmasın düşüncesiyle, bu kanun "üçlü kararnameye tabidir" diyor. 

Burada, yıllardan beri uygulanan böyle bir kanun varken ve yürürlükte iken, teamülden 
bahsetmek olası mı değerli arkadaşlarım? Anlata anlata bitmiyor olay; maksadımızı anlatamı
yoruz bir türlü. 
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' , Bunlar yasa hükümleri, bizim uydurduğumuz veya kendimize özgü yaptığımız yorumlar 
değil; bunlar, açık bir şekilde, Anayasa ve yasa hükümleridir. 

Not aldığım bir başka husus: Yüksek müşavirliğe atamanın, Anayasanın 140 inci madde
siyle çeliştiği; Adalet Bakanlığının merkez kuruluşunda sürekli olarak çalışacak hâkim ve sav
cıların muvafakatları alınarak atanacağı ileri sürülerek, yöneticilerden herhangi birisinin yük
sek müşavirliğe atanmasında ayrıca muvafakatlarının alınması gerektiği belirtilmekte; bu ne
denle, bu durumun Anayasanın 140 inci maddesine aykırı olduğu ileri sürülmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, şu usul var ve yasada da açık hüküm var. Kürsüden bir hâkim veya 
savcıyı siz Adalet Bakanlığında idarî bir göreve atayacak olursanız, kürsüde görevli olan hâ
kim ve savcının muvafakatini almak zorundasınız. Yani, sizi idarî göreve atıyorum, muvafakat 
ediyor musunuz diye soracaksınız; muvafakat ediyorum demezse atayamazsınız. Çünkü, ora-

.. da yargı görevi yapıyor. Kürsüde yargı görevi yapıyor. Orada yargı bağımsızlığı var. Ama mu
vafakat ederse siz alıp atamasını yapıyorsunuz. Muvafakat ettikten sonra, bakanlıkta idarî.bir 
göreve atandıktan sonra, artık o idarî görevin birisinden öbürüne alıp atamak için ayrıca özel 
bir muvafakata gerek yoktur., Uygulama bu... 

YÜKSEL YALOVA (Aydın) — O zaman, 140'tan yararlanmayacak mı? 

ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Şimdi, 140 diyorsunuz. 140'ı bura
daki Adalet Bakanlığı üst düzey yöneticilerine, yönetim kademelerindekilerine uygulama im
kânınız, şansınız yoktur; öyle bir şey olamaz. Çünkü, 140 inci madde, hâkimlere, savcılara ta
limat verilemeyeceğini, emir verilemeyeceğini, genelge yayımlanamayacağını, bağımsız olduk
larını ifade ediyor. Böyle ifade ediyor... , 

YÜKSEL YALOVA (Aydın) — Sayın Bakan, lütfenM. Son paragraf... 
ADALET BAKANI M. SEYFI OKTAY (Devamla) — Müsaade buyurun, o son paragrafı 

da ifade edeceğim. Onu da, çok güzel soruyorsunuz, teşekkür ederim. 
Şimdi, 140 inci madde yargıcın bağımsızlığından bahsediyor. Açalım müsteşarın göreviyle 

ilgili Adalet Bakanlığı Teşkilat Kanununun 6 ncı maddesini. Okuyorum: "Müsteşar, Bakanın 
emrinde ve onun yardımcısı olup..." Siz 140'a sokarsanız, Bakanın emrinde olur mu? Böyle 
bir şey olur mu hiç? 140'Ia nasıl bağdaştırıyorsunuz? "... Bakanlık hizmetlerini Bakan adına 
ve Bakanın direktif ve emirleri yönünde, Bakanlığın amaç ve politikalarına, kalkınma planla
rına ve yıllık programlara, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla 
bakanlık Teftiş Kurulu hariç, Bakanlık kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygu
lanmasını takip eder ve sağlar. Müsteşar yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Ba
kana karşı sorumludur." 140 inci maddedeki yargıç bağımsızlığı ile bunu nasıl bağdaştırırsınız 
değerli kardeşim? 

YÜKSEL YALOVA (Aydın) — Anayasa, Sayın Bakan... 
ADALET BAKANI M. SEYFI OKTAY (Devamla) — Anayasanın belirttiği o değil. O son 

hükümde, son paragrafta belirtilen "yargıç teminatından yararlanır" diyor. Yargıç teminatı nedir, 
bir kere onu düşünmek lazım. Yargıç teminatını 139 uncu madde gösteriyor. Onu da okuyayım 
size. Yargıç teminatı; yani 140 inci maddedeki yargıç teminatından yararlanır hükmü ne ahla
ma geliyor onu ifade edeyim. O yargıç teminatı, 139 uncu maddede belirtiliyor. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Yararlanır değil, tabidir, Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI M. SEYFI OKTAY (Devamla) — Tabidir efendim yani. Evet, aynı 

zamanda yararlanır da, tabi olunca yararlanma da söz konusu. 
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ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Yararlanmak başka, tabi olmak başka. 140'ın sonunu 
okuyun. 

ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Yani, efendim sorun değil bu. Sa
yın Kazan, lütfen yani... , • 

Anayasa madde 139'un başlığı, bakın "Hâkimlik ve savcılık teminatı" diyor. İşte adalet 
Bakanlığı üst düzey yöneticileri bu hükümden yararlanıyor. 140 inci maddenin söylediği bu. 
Okuyorum 139 uncu maddeyi: "Hâkimler ve savcılar azlolunamaz, kendileri istemedikçe Ana
yasada gösterilen yaştan önce emekliye ayrılamaz; bir mahkemenin veya kadronun kaldırılma
sı sebebiyle de olsa, aylık, ödenek ve diğer özlük haklarından yoksun bırakılamaz." Şimdi so
ruyorum, lütfen cevap verin değerli arkadaşlarım. Bu getirdiğimiz düzenlemede şunlara aykırı 
hangi hüküm var gösterebilir misiniz? Anayasanın 139 uncu maddesinde gösterilen teminat
larla bağdaşmayacak, ona aykırı olan hangi hüküm var şu yasada? Yoktur böyle bir şey, böyle 
bir olay yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Cumhurbaşkanımız, yine, kurul kararının doğrudan doğru
ya Resmî Gazetede yayımlanmasını da uygun bulmuyorlar; kendi takdirleridir. Sanıyoruz ki, 
kesinleşmiş bir karar, bir başka aracı olmadan doğrudan doğruya Resmî Gazetede yayımlanır. 

Tabiî, hep itirazlar ve gerekçeler, Sayın Cumhurbaşkanının yetkilerine ilişkin olan konu
lardadır; ama Anayasa burada, bu olayları, Cumhurbaşkanının yetkilerinin dışarısına çıkar
mış. Bu konuda açık hüküm var, bunda ısrar etmek doğru bir şey değildir, özellikle Anavatan 
Partisi grubundaki arkadaşlarımızın üzerinde durdukları, itiraz ettikleri, benimsemedikleri, ka
bullenmedikleri konu, Cumhurbaşkanının yetkilerinin alınmasıdır; ama, zaten Anayasa almıştır. 

Bir başka iddia da, "Adalet Bakanlığı Müsteşarları, aynı zamanda Anayasanın 159 uncu 
maddesi gereğince mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kurulup görev 
yapan anayasal bir kuruluş olan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun tabiî üyesidir. Bu 
durumda, müsteşarın, Bakanın teklifi ve Başbakanın onayıyla Bakanlık Yüksek Müşavirliğine 
atanması, Yüksek Kurulun bağımsızlığını zedeleyecek ve sağlıklı karar almasına engel teşkil 
edecektir. Ayrıca, bu yöntemle görevinden uzaklaştırılacak bir müsteşarın, kendisini teminat
sız hissedeceği de bir vakıadır" denilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasa, diğer hiçbir memurluğa ve kamu görevlisine bağışlama
dığı, bahşetmediği, vermediği bir teminatı, 139 uncu maddeyle, hâkim ve savcılara veriyor. Bu 
konuda Anayasanın verdiği teminata ek bir teminat aramak, artık, Anayasa dışı bir olaydır. 

Efendim, sonra "Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı, genel müdürler ve diğer üst dü
zey yöneticileri her ne kadar idarî görevde bulunmakta iseler de, bu görevler de, Teftiş Kurulu 
Başkanı, bakan adına veya savcıların teftişine yaptırdığı, diğer görevler ise, bakanın Yargıtay-
dan geçmeyen kesinleşmiş ceza mahkemelerine verilen kararlara karşı yazılı emirle Yargıtaya 
başvurmaları, kamu davası açılması..." diye sayıyor burada. Zamanı uzatmak istemediğim için 
okumuyorum. Burada sayılanların hepsi, doğrudan doğruya bakanın yetkisinde olan konular
dır. Bakanın yetkisine olan bir konu için, bakanın emrinde olan ve onun sekreterya görevini 
yapan bir genel müdür ve müsteşar için, nasıl olur da ayrıca bir güvence ararsınız? Bu nasıl 
bir yol, nasıl bir iş? Nasıl yürüyecek bu işler değerli arkadaşlarım? 

Sayın Cumhurbaşkanımız, kürsüdeki birinci sınıf hâkimlerin özlük haklarının bu şekilde 
düzenlenmesini de doğru bulmuyor; yani, kürsüde çalışan ve başarı gösteren hâkimlerimize, 
bu başarılarından dolayı, birinci sınıf hâkim olmaları imkânının sağlanılmasının da doğru ol
madığını söylüyorlar. 
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Değerli arkadaşlarım, özellikle bu konu, Yasama Organının takdir yetkisi içerisinde olan 
bir husustur, Yasama Organı böylece takdir etmiştir. Bu düzenleme, özellikle adalete geniş çapta 
aydınlık ve huzur getirebilecek bir husustur. Öyle bir işleyiş olmuş ki, birinci sınıf hâkimler, 
birinci sınıfa ayrılmış hâkimler üzerinde bir bakıma, zaman içerisinde, bir hiyerarşik yetkiye 
sahip oldukları anlayışına varmışlar. Geçen tartışmalarda da ifade edildi, mevcut sistemin işle
yişinden kaynaklanan, ondan doğan öyle bir yanlış anlayış ki, birinci sınıf hâkimler kendileri
ni general, kürsüdeki hâkimleri de albay addediyorlar. Bu yasa, bütün bunlara son veriyor de
ğerli arkadaşlarım. 

Demek ki, Anayasaya aykırılık iddialarının hiçbir tutarlılığı ve gerçekliliği söz konusu de
ğil değerli arkadaşlarım. Sayın Sungurlu da belirttiler: Dünyanın neresinde var, 65 yaşma ka
dar -bir yere atanacaksınız- hiçbir güç, hiçbir irade, hiçbir tarzda sizi görevden alamayacak. 

Sayın Başesgioğlu "eğer üçlü kararname yapsalardı, belki değişirdi" diyorlar. Bu imkân 
' yoktur arkadaşlar; kendileri bı. nu incelememişler; yasayı ve mevcut sistemi incelememişler. Bu 
imkân yok ki, üçlü kararname ile dahi alma olasılığı yok, çünkü atama yetkisi söz konusu de
ğil bunlar için. Böylesine imtiyazlı -diğer bir ifade ile ayrıcalıklı- bir kamu görevi, dünyanın 
neresinde vardır?.. Biz bu ayrıcalığı ortaya koyup gösteriyoruz. 

Anayasanın 10 uncu maddesi "Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz" 
diyor; biz de bu imtiyazı kaldırıyoruz ve anayasanın 10 uncu maddesini yaşama geçiriyoruz 
bu alanda. 

Değerli arkadaşlarım, ben, müsteşarla, Bakanlık üst düzey yetkilileriyle olan ilişkilerimde 
hiç sübjektif davranmadım, hiç kişisel davranmadım, hep ilkesel davrandım ve belli bir düzey
de götürdüm. Tek tek ilişkilerinizde görüştüğünüzde sorabilirsiniz; acaba sübjektif herhangi 
bir davranışla, müsteşara, müsteşar yardımcılarına, genel müdürlere veya daire başkanlarına 
böylesine bir yaklaşımım olmuş mu?.. Asla olmamıştır. Bunu kendileri açıkça size ifade ede
ceklerdir; ama ilkesel bazda çok ayrılıklarımız vardır. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Uluç Gürkan burada kısaca belirttiler, ben yine de kişisel ko
nuları buraya getirmek istemiyorum; çünkü gelirse çok kötü olur. Ben, Hâkimler savcılar Yük
sek kurulu gibi, adalet mekanizmasında odak noktasını teşkil eden yüce bir kurulun, böylesi
ne tartışmalara konu olmasından yana değilim değerli arkadaşlarım; onun için, birçok konuyu 
hep içime attım; basına yansıtmadım, kimseye de söylemedim değerli arkadaşlarım. Çünkü, 
Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulunu, politika pazarında, basında tartışmalı hale getirmek yargıya 
hiçbir şekilde.fayda getirmez değerli arkadaşlarım, yarar sağlamaz, aksine güveni azaltır. O 
nedenle bunları getirmedim. 

Bakın ne oluyor, bu yazı nasıl hazırlanmıştır?.. 

BAŞKAN — Bakınız değerli arkadaşlarım, Sayın Bakan süresini dokuz dakika aştı, şu 
aşamada konuşması kesilir mi?.. Doğru olur mu, insicamını bozmak haklı olur mu? 

M. ERDAL KOYUNCU (Siirt) — Hiç ikaz etmediniz ki, "toparlayın Sayın Bakan" deyiniz. 

BAŞKAN — Devam buyurun Sayın Bakanım. 
Yani, böyle oldu mu, herkes eshabı kehf uykusuna yatıyor; ne saat var ne zaman. Başka 

türlü oldu mu, her türlü suçlama Başkana. (DYP sıralarından gürültüler) 
Konuşacak efendim, konuşacak ne var bunda yani? Bir Sayın Bakan bir meselesini tak

dim ediyor, aydınlatıyor. 
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Devam buyurun Sayın Bakanım. • 

BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) — Herkese müsamaha gösterdiniz; siz, sadece içtüzüğü 
uygulayın, sizden sadece bunu istiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Başkanım, bunu hangi Başkan yapabildi ki?.. Sayın Başkanım, bunu 
yalnız bendeniz değil, diğer değerli Başkanlarım yapabildi mi? Bu mümkün değil. 

Buyurun Sayın Bakanım. 

ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Sayın Başkan, araya girildiği za
man biraz insicam bozuluyor. 

BAŞKAN — özür diliyorum Sayın Bakanım, özür diliyorum. 
Fakat, zabıtlara geçmesi için söylüyorum; çünkü, suçlanıyoruz. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Yanlış yaparsan her zaman suçlanırsın. 

ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Teşekkür ederim. 
Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz üzere -konuyu dedikodu seviyesine getirmek istemiyorum-

birçok şeyi söylemeden geçeceğim; ama ana çizgileriyle şu bildiri konusunda sizlere bilgi sun
mak istiyorum. Olay şudur: Biliyorsunuz, by-pass diye adlandırılan -ki, ondan da aslında üzüntü 
duyuyorum- bu Yasa, yargıya gerçekten huzur getirecek, aydınlık getirecek. Yargıda fiilen olu
şan astlık üstlük ilişkisine son verecek. Kendi emeğiyle, kendi göz nuruyla, kendi başarısıyla 
hâkimlerimizin birinci sınıf olma, herhangi bir siyasal iktidarın kapısını çalmadan, 65 yaşına 
kadar müsteşar olma gibi bir güvenceye sahip olan bir müsteşarın kapısını çalmadan birinci 
sınıf olma imkânını getiren, böylesine de gerçekten, ferahlık, rahatlık, aydınlık getiren bir ya
sadır bu. O nedenle, by-pass diye sadece Cumhurbaşkanının yetkilerinin anayasal düzeye geti
rilmesini içeren, bir anlam taşıyan bu yasanın, by-pass diye değerlendirilmesinden de üzüntü 
duyuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi bu by-pass yasası dün görüşülecekti, bugün görüşülüyor. De
ğerli Anavatan Grubunun engellemesiyle belki yarın görüşülür; ama görüşülecek. Sanıyorum 
ki, bu Yüce Meclis, bu konuda kararlıdır; bitecek!.. 

Bu bittiği zaman, Sayın Yüksel biliyor ki, artık Müsteşar olarak görevi devam etmeyeeck; 
herhalde hiç kimse bunu beklemiyor. O halde ne yapacak: Bir an evvel -kendisi içerisinde bu
lunduğu için- Yargıtay seçimlerini yapacak bir an evvel hâkimler ve savcıların kararnamelerini 
kendisi hazırlayacak. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Gazetesinde bir beyanı okumuşsunuzudr: "Bir Devlet 
Güvenlik Mahkemesi Başsavcımız şöyle diyor: Beni Bakanlıktan çağırdılar. 'Sen görevinde 
kalacaksın' dediler; ama şimdi by-pass çıkıyor, durumun ne olacağını bilmiyorum." 

Bir başka savcı İstanbul'a telefon ediyor, "Ben oraya atandım, lojmanımı hazırlayın" diyor. 

Şuna itimat buyurun: Ben herhangi bir kimseye, şu ana kadar herhangi bir hâkim ve sav
cıya, "seni şuraya atayacağız, seni şuradan şuraya nakledeceğiz' dememişimdir; bunu hiç kim
se ispat edemez. 

Değerli arkadaşlarım, ayın 2'sinde Sayın Müsteşarın ve burada bulunan bir başka üyenin 
de görev süresi bitiyor. Buradan öteye gitmeyeceğim. Çünkü, daha fazla söylersem, müessese 
yıpranacaktır. Siz istediğiniz kadar beni eleştirin, danasını söylemeyeceğim; çok zorunlu du
rumda kalmazsam söylemeyeceğim değerli arkadaşlarım. 
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Diğer bir arkadaşın da süresi bitmektedir. Bunlar, süreleri bitmeden önce kararname dü
zenlemek istiyorlar. Oysaki, 7 bin hâkimin, savcının dosyasını inceliyoruz, sicilini inceliyoruz; 
genel hizmet değerlendirmesi yapıyoruz, hizmetin ihtiyacını saptıyoruz; bir hazırlık yapıyoruz. 

Şimdi ne oluyor: özlük işleri Genel Müdürünü çağırıyorlar; siz, bütün belgeleri getirin, 
biz atamayı yapacağız" diyorlar. Personel Genel Müdürü, "Ben Bakana bağlıyım, onun hiye
rarşisine bağlıyım. O emir vermedikçe ben bunu yapamam. Oysaki, hazırlık aşamasındayız; 
titizlikle bir hazırlık yapıyoruz" diyor. Bunun karşılığı, "Seni mahvederiz" diyorlar. Personel 
Genel Müdürü geliyor, bana. Ben, sadece kendisini rahatlatmak için kurula hitaben, kurul baş
kanı sıfatıyla ve Adalet Bakanı sıfatıyla bir yazı yazıyorum: "Hazırlıklar şu aşamadadır, en 
kısa zamanda tamamlanıp, kurulun huzuruna getirilecektir" diyorum. Yazıyı aldıkları zaman 
-bakın şu işe- diyorlar ki, "Bu yazıyı doğrudan bize getirme, sen git, kendi üst yazını koy, ka
pak yazını koy, ona iliştir getir" Değerli arkadaşlarım, nerede görülmüş, bir bakanın, bir Per
sonel Genel Müdürünün, şube müdürü mesabesinde değerlendirilmesi nerede görülmüş? Ben 
bundan rahatsız olarak kurul başkanına -kurula da değil- yazı yazıyorum. Vaktinizi almaya
yım, özel olarak sizlere takdim edeceğim. "Bu tür davranışlar.kurulun güvenilirliğine nakıse 
getirir, gölge düşürür. Bu tarzda davranmamalıyız, herkes kendi sorumluluğunu bilmelidir" 
diye yazı yazıyorum. Bunun üzerine "Bizi itham ettin" diyerek şu yazıyı hazırlıyorlar. Bunu 
hazırlayan birkaç kişi ve mutlaka ve mutlaka kendilerinin kurulun içerisinde bulunduğu za
man, kararname düzenlenmesini isteyen, bunun için telaşa düşen, çaba gösteren birkaç kişinin 
yeni bir tertibidir; maalesef ve maalesef yeni bir tertibidir. 

Değerli arkadaşlarım, yargıyı korumak hepimizin görevidir. ANAP, şuna karşı olsa bile, 
yargıyı korumak zorundadır. 

Değerli arkadaşlarım, daha fazlaca zamanınızı almak istemiyorum. Olabildiğince konu
larımız çok. Özellikle son zamanlarda, Müsteşarlık makamından kaynaklanan nice usulsüz iş
lemlerle karşı karşıya bulunuyorum. Bir kısmını Sayın Gürkan söylediler, tekrarlamayacağım; 
çünkü, Adalet Bakanlığında her şeyin hukuka uygun, ilkesel düzeyde, yasalara uygun.bir bi
çimde, samimiyetle ve içtenlikle yürütülmesine inanıyorum. Onun için, Adalet Bakanlığını ve 
adalet mekanizmasını işleyişini, hiçbir tarzda bir polemik konusu, siyasal çıkar aracı olarak 
hiçbir zaman düşünmüyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
BAKİ TUG (Ankara) — Sayın Başkan, şahsım adına ben de söz istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, ismi alinizi kaydediyorum. 
Şahsı adına, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Esat Bütün. , 
Buyurun Sayın Bütün. (MÇP sıralarından alkışlar) 

ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; hepinizi saygıla
rımla selamlıyorum. Elbette, "Adalet mülkün temelidir" ama, adaletin yerini bulması lazım. 
Bugün, ülkemizde, adalet mekanizması felç olmuş durumdadır. Binlerce hâkim ve savcı açığı 
vardır. Bu açığın neticesinde haklar gecikmektedir. Hatta davalar o kadar uzamaktadır ki, ne
siller boyu, babadan oğula, oğuldan da toruna intikal etmektedir. Bu husus ortada iken, bura
da birtakım şahıslar üzerinde konuşulması bana göre adaletin yerini bulması değil, bir adalet
sizliğin savunulmasıdır. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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Diğer taraftan, ülkemizde adaletin gecikmesinde en büyük etkenlerden bir tanesi hâkim 
ve savcı açığıdır. Hâkim ve savcılarımıza birtakım hakların getirilmesi güzel bir şeydir; atma 
hâkim ve savcı açığının esas sebebi -geçen oturumda da söyledim- göreve ilk başlayanlardadır. 
Göreve ilk başlayan hâkimler için burada bir şey yoktur. Bir anda belli bir yıl için 1 inci sınıfa 
seçilmeye hak kazananlara, 6 yılını dolduranlara büyük maddî imkânlar sağlayacaksınız; ama 
göreve yeni başlayan, ilk defa atanacaklar için hâkim ve savcılık mesleğini cazip hale getirecek 
bir duruma hiç bakmayacaksınız. Bunun da adaletle ilgisi yoktur. 

Diğer bir husus, Sayın Bakanımızı dinledik, "Adalet Bakanlığı Kanununa göre, Adalet 
Bakanlığı Müsteşarı ve diğerleri benim emrimdedir" diyor. 

öyle ise, bir problem yok Sayın Bakanım. Eğer, kanun gereğince sizin emrinizde ise, bir 
problem yok. Problem nerede; şimdi buradan, çıkıyorsunuz, kanunlarımıza göre suç olan per
sonel genel müdürünün bir iddiasını söylüyorsunuz. Tehdit unsuru, suçtur. Acaba bu konuda 
ne gibi yasal işleme başvurdunuz? Neden yargıya güvenilmiyor, niye gidilmemiştir? 

Diğer bir husus, beğensek de beğenmesek de, Anayasaya bağlı kalmak zorundayız. Elbet
te, 12 Eylülün getirdiği, dayatmalarla yapılan bir Anayasadır. Değiştirmediğimiz müddetçe buna 
bağlı kalmak zorundayız. İstediğimiz zaman bağlı kalıp, istemediğimiz zaman bağlı kalma
mak gibi bir durum olamaz. 

Bakın, hep söylendi; 140 inci maddenin son fıkrası "Adalet Bakanlığı üst bürokratları da 
hâkimlik teminatındadır" diyor, "yararlanır" şeklinde değil, "teminatındadır" diyor. Bu te
minat nedeniyle siz bunları görevden alamıyorsunuz. E, şimdi diyorsunuz ki, bu böyle değil. 
Bir başka husus, yine, "Devletin, ülkesiyle bölünmez bütünlüğü tehlikededir" diye devlet gü
venlik mahkemesi kurulmuş. Mevcut Anayasaya göre de bunların üyeleri dört yılda bir atanır. 
Görevleri dolmuştur; 3 aydır, 1,5 aydır, 2 aydır bunların görevsiz olarak verdikleri kararlar tar
tışılır. 

Sayın Bakanım, devletin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü tehlikedeyken bunlar 
neyi bekliyorlar? Neden atanmıyor, neden teklif edilmiyor? Yetkisiz olarak karar veriyorlar; 
bunlar idam kararı da verebilirler; beraat da verebilirler; bunlar neden atanmadı? Diyorsunuz 
ki, "elbette, bir kişinin yaptığı haksızlıkları biz de tasvip etmiyoruz." Biz de, "Hâkimiyet, ka
yıtsız şartsız milletindir" diyoruz; ama bunu eleştirirken, bir de, birtakım sorular meydana 
getirerek kendimizi eleştirmeliyiz. Kurumumuzun üzerinde durması gereken birtakım olaylar 
bunlardır. Neden atanmamıştır? Görevsiz olarak neden devam ettirilmiştir? 

Hâkim ve savcıların, maddî ve manevî olarak birtakım haklara sahip olmasını destekliyo
ruz; ama, olağanüstü birtakım olaylar oluyor. Mesela, bugün şu an mesai saati... Mesai saati 
boyunca, buraya hâkimlerimiz geliyorlar; halbuki, görevlerinin başında olmaları lazım. Elbet
te, kendileriyle ilgili kanunu takip etmelerinden memnuniyet duyarız; ama görev esastır. 

Şimdi, diyorsunuz ki, "hiçbir yerde 65 yaşına kadar çalışılacak bir teminat yoktur." ol
masın; kaldıralım; ama Anayasa Mahkemesinde de var, niye getirmiyorsunuz? orada da 65 ya
şına kadar kalıyorlar. Çifte standartlı olmamak lazım. Onun için, eğriye eğri, doğruya doğru 
demek lazım. 

Ülkemizde adalet mekanizması felç olmuş, cezaevlerimizde devletin etkinliği, güvenliği sağ
lanamıyor. Bu konular, önemli konulardır. Devletin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü 
ile ilgili konulardır. Birçok cezaevleri eğitim yuvasına dönüşmüş, hiçbir tedbir yok; varsa da 
bir kişiyle uğraşmak yoksa da bir kişiyle uğraşmak... Bunlar için tedbir getirmek lazım. Yasa
larda boşluk varsa, onların düzeltilmesi lazım. Altı aydır py-pass kanunu... 

— 57 — 



T.B.M.M. B : 88 25 . 6 . 1992 O : 1 

Şimdi, peki, Cumhurbaşkanı bunu imzalamasın, güzel; ancak, diğer bütün bakanlıklarda 
da aynı şey var; bunlar da devletin görevi değil mi? Hepsini birden kaldıralım o zaman. Şimdi 
sadece Adalet Bakanı ile ilgili ne var? 

ALİ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) — Yüksek Hâkimler Kurulu var. 

ESAT BÜTÜN (Devamla) — Gelecekse hepsi beraber gelsin. Yalnız şahsa yönelik gelme
mesi lazım. Ne gelirse gelsin, şansa yönelik gelmemesi lazım. Hepsine beraber. 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) — Yavaş yavaş... 

ESAT BÜTÜN (Devamla) — Yavaş yavaş olduğu zaman yama oluyor Sayın milletvekili. 
O zaman, uymuyor. Birbirini tutmaz, renkleri tutmaz. Tutmaz, mümkün değil. (ANAP ve MÇP 
sıralarından alkışlar) 

Şimdi Sayın Bakanımızın tekrar dikkatini çekiyorum, yine geçen gün de söyledim. Bana, 
"Adalet mekanizmasında gecikmeler olmaması ve savcılıkla hâkimliğin cazip hale gelmemesi 
için kanun teklifi hazırlıyorum. Bundan sonra hemen getireceğim" dedi. Bu kanun nisan ayın
da görüşüldü, üç aya yakın zaman geçti; fakat hiçbir gelişme yok. 

Esas mesele budur. Bunu tekrar burada hatırlatıyor, bu yasanın eksikliklerine rağmen, 
ülkemize ve adalet camiasına hayırlı olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (MÇP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bütün. 
Şahsı adına son konuşmayı yapmak üzere, Kırşehir Milletvekili Sayın Coşkun Gökalp. 
Buyurun Sayın Gökalp. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 2802 sayılı Hâkim
ler 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 Deği
şiklik Yapılmasına Dair 7.5.1992 tarih ve 3798 sayılı Kanun hakkındaki şahsî görüşlerimi dile 
getirmek için söz almış bulunuyorum. Bu nedenlerle Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. 
Sabırla bizi dinleyen, Mecliste bulunan, kıymetli hâkim arkadaşlarımı da saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN — Efendim, öyle bir âdetimiz yok. 

COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Olsun efendim. 

BAŞKAN — Ne dinleyici localarından milletvekillerine, ne milletvekillerinden dinleyici 
localarına... \ 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Öyle bir usul yok efendim. 

COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 1961 anayasasıyla 
getirilen Bağımsız Yüksek Hâkimler Kurulu 1981 yılında askerî yönetimce kaldırılmış ve yargı 
bağımsızlığı ve hâkim teminatı kavramlarına son verilmiştir. 2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu Kanunu yürürlüğe konulmak suretiyle, sözde bu teminatın getirildiği amacı 
verilmiştir. Olmayan bu teminat Anayasa hükmü haline getirilmiştir. Daha sonraları ise, 2802 
sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu 1983 yılında yürürlüğe sokularak, hâkim mesleğine, hâ-c 

kim ve savcılara yeni ve sunî sınıflandırmalar getirilmiştir. Hâkimler vicdanî kanaatlerine göre 
karar verirler. Kararlarında bağımsızdırlar. Kimse onlara emir veremez. Talimat veremez, tel
kinde dahi bulunamaz. Hâkim ve savcıların vermiş olduğu kararları da devlet geciktirmeden 
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yerine getirir. Görevlerine son derece hassas olan hâkimlerimiz, üçüncü sınıf, ikinci sınıf, bi
rinci sınıfa ayrılmış ve birinci sınıf hâkimlik sıfatı ise, yargısal işlev ve faaliyeti bulunmayan 
Adalet Bakanlığının üst bürokratlarına, yani, müsteşar, müsteşar yardımcısı, Teftiş Kurulu Baş
kanı, Genel Müdürler olmak üzere, 13 kişiyle sınırlandırılmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kürsüde adalet dağıtmayan, Adalet Bakanının emrin
de olan bu şahıslar, yargıda, hâkimden esirgenen teminata kavuşturulmuş ve yargı içinde 13 
kişilik üstün bir sınıf yaratılmıştır. Bu 13 kişilik üstün sınıf, 65 yaşını bitirinceye kadar, tayin 
edilemez, başka görevlere getirilemez, denetime tabi tutulamaz duruma getirilmişlerdir. Bu şa
hıslar, Adalet Bakanının emrinde çalışan insanlardır. Görevlerinde kayıtsız da olsalar, görevle
rini ihmal de etseler Bakanın emrini yerine getirmeseler dahi, görevlerinden alınamazlar, baş
ka görevlere getirilemezler. Demokratik olan veya olmayan hiçbir ülkede bu tür bir düzenleme 
yoktur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu kanun, yargıdaki huzursuzluğu ve bölünmeyi gi
dermektedir. Bu nedenlerle, birinci sınıfa ayrıldıktan sonra altı yılını dolduran Yargıtay ve Da
nıştay üyeliğine seçilme hakkını kaybetmeyen hâkimler, birinci sınıf olmaktadır. 

Anayasanın 140 inci maddesi, "Hâkim ve savcı olup da adalet hizmetindeki idarî görev
lerde çalışanlar, hâkimler va savcılar hakkındaki hükümlere tabidirler. Bunlar, hâkimler ve savr 

cılara ait esaslar dairesinde sınıflandırılır ve derecelendirilirler, hâkimlere ve savcılara tanınan 
her türlü haklardan yararlanırlar" der. 

Hâkimler ve savcılar, bir yerden başka bir yere atanırlar ve denetlenirler; söz konusu 13 
kişi, yaş haddine kadar ne atanabilirler ne de denetlenebilirler. 

Anayasanın 159 uncu maddesine göre, "Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararlarına 
karşı yargı yoluna başvurulamaz" hükmü mevcuttur; yani, hâkim ve savcılar, atama nakilleri 
ve diğer özlük haklarını belirleyen kararların kesin olduğu ifade edilmektedir. 

Hal böyleyken, hiçbir yasal yönü olmadığı halde, Hâkimler ve Savcılar Yüksek kurulu ka
rarlarında sadece atama ve nakil kararları üçlü kararnameye bağlanmak şartıyla Cumhurbaş
kanlığına gitmektedir. 

tşte bu yasayla, Anayasaya aykırı olan bu uygulamaya son verilmektedir. Anayasanın hükmü 
doğrultusunda, kurulun atama ve nakil kararlan doğrudan Resmî Gazetede yayımlanmak su
retiyle yürürlüğe konulmaktadır; Anayasaya uygun olan yol da işte budur. . 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1961 Anayasasıyla Cumhurbaşkanına, hâkim ve sav
cılar hakkında herhangi bir tasarruf yetkisi getirilmemiştir. Bilindiği gibi, bu kanun tasarısı, 
daha önceden Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edildi, ne yazık ki Sayın 
Özal tarafından veto edildi. Kamuoyunun ve Yüce Meclisin kıymetli üyelerinin bildiği gibi, 
Sayın Özal, kararnameleri ve kanun tasarılarını veto etmede bir rekortmendir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, artık, bu kanunu Sayın Sayın Özal veto edemeyecek
tir; güle güle, oynaya oynaya bu tasarıyı onaylayacaktır; "Özal'a ölünceye kadar bağlıyım" 
diyen müsteşarı da orada tutamayacaktır; Sayın Müsteşar Arif Yüksel'in -özlük dosyasında, 
Ceza İşleri Müdürlüğünün 9.9.1983 tarihli yazısıyla, edindiği malların geliriyle mütenasip ol
madığı yolundaki kayıtlar bulunan kişiyi de- artık, orada kimse tutamayacaktır. 
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Türkiye'de hükümetin emrinde olan bir bürokratin ilk defa böyle bir haraketine tanık olu
yoruz. Sayın Arif Yüksel, âdeta Doğru Yol Partisi -SHP Hükümetine meydan okuyor bir du
rum arz etmektedir. Yargıyı, siyasal iktidarların tasallutundan kurtarmak hepimizin görevi ol
malıdır. 

I Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu tasarıyı kanunlaştırmak, Koalisyon Hükümeti için 
bir onur meselesidir. Hâkim teminatı ve yargı bağımsızlığı için önemli bir adım olan bu yasa
nın Yüce Heyetinizce kabulü halinde önemli bir ülke sorununu çözmüş olacaksınız. 

Bu konuda, olumlu oylarınızı bekler, yeni düzenlemenin yargı mensuplarına, ve ülkemize 
hayırlı olmasını diler, Yüce Meclisi saygılarımla selamlarım. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökalp. 
Sayın milletvekilleri, bu suretle, yasanın tümü üzerinde siyasî parti grupları ve şahıslar 

adına yapılan konuşmalar tamamlanmış bulunmaktadır. 
Şimdi, yasanın maddelerine geçilmesini oylamadan önce... 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Karar yetersayısını aramanızı istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Yasanın maddelerine geçilmesinden önce, yasanın tümünün komisyona geri 

gönderilmesini öneren bir önerge verilmiştir, onu işleme koyuyoruz. 

Önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 114 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 Kîirarnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısının tümünün, Anayasanın 104, 139, 140, 159 ve ilgili diğer maddelerine açıkça aykırılı
ğı nedeniyle tekrar görüşülmek üzere ilgili komisyona iadesine karar verilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Halil Orhan Ergüder Mahmut Oltan Sungurlu 
İstanbul Gümüşhane 

H. Fecri Alpaslan Hüseyin Aksoy 
Ağrı Eskişehir 

Mehmet Keçeciler Murat Başesgioğlu 
Konya Kastamonu 

Rauf Ertekin Cemal özbilen 
Kütahya Kırklareli 

Metin Emiroğlu 
Malatya 

Gerekçe : Halen yürürlükte olan 2802 sayılı Yasanın 37 nci maddesi, müsteşar, müsteşar 
yardımcısı gibi üst düzey görevlileri atamanın müşterek kararla yapılacağına amirdir. Tasarı 
ile getirilen düzenlemede, Cumhurbaşkanı devreden çıkarılmaktadır. ı 

1982 Anayasası yürütme yetkisinin Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından yerine 
getirilebileceğini düzenlemiştir. 
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Ayrıca Anayasanın 104 üncü maddesinde, Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri arasında 
kararnameleri imzalamak görev ve yetkisi de vardır. 

Adalet Bakanlığı üst düzey görevlilerinin Cumhurbaşkanının devreden çıkarılarak atan
maları Anayasaya aykırı olduğu gibi, Türk tdare Hukuku geleneklerine de ters düşmektedir. 

Diğer taraftan Anayasanın 140 inci maddesinin son fıkrası, "Hâkim ve savcı olup da ada
let hizmetindeki idarî görevlerinde çalışanlar, hâkimler ve savcılar hakkındaki hükümlere tabi
dirler. Bunlar, hâkimler ve savcılara ait esaslar dairesinde sınıflandırılır ve derecelendirilirler, 
hâkimlere ve savcılara tanınan her türlü haklardan yararlanırlar" demektedir. 

Tasarı ile idarî görev ifa eden hâkim ve savcılar hâkim teminatından yararlandırılma
maktadır. 

Anayasamız, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâ
kimlik teminatı esasları üzerinde kurulduğunu belirtmiştir. 

Tasarı ile getirilen düzenlemede "Kurula teklif edilen atamaların en geç bir ay içerisinde 
yapılacağı" ifade edilmektedir. Hiçbir yerden emir ve talimat almaması esas olan kurula, belli 
bir noktada mecburiyet getirilmektedir, hem de hiçbir inceleme ve tetkik imkânı tanımadan 
bu yönüyle de tasarı yargı bağımsızlığını ve hâkimlik teminatını zedelemektedir. 

Arzına çalışıldığı gibi, tasan tümüyle Anayasamızca güvence altına alınan yargı bağım
sızlığı ve hâkim teminatı ilkelerini çok ağır bir şekilde yaralamaktadır. . • , 

Kuvvetler ayrılığını benimsemiş, geleneksel Anayasa sistemimizde korkarız ki bu tasarı ile 
yargı diğer kuvvetler arasında ezilmez. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MELİH PABUÇCUOĞLU (Balıkesir) — 
Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN—Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
önerge sahibi sıfatıyla, İstanbul Milletvekili Sayın Orhan Ergüder. 
Buyurun Sayın Ergüder. (ANAP sıralarından alkışlar) 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın üyeler; önergemizi tak
dim ederken, şimdiye kadar konuşan değerli hatiplerin, özellikle Sayın Adalet Bakanının bazı 
sözlerinden dolayı şahsen tedirgin olmuş durumdayım. Bir arkadaşımız, tahsisen 15 dakikalık 
konuşmasında devamlı bir isimden bahsetti. Evvela şunu arz edeyim ki, yasalar objektif birer 
senettir. Bunun içinde şahsa ait herhangi bir kayıt olamaz. Ancak, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi dilekçe Komisyonunda af isteyen, iş isteyen şahısların isimleri geçer. Yasalar çıkarken genel 
hükümlerden bahsedilir. Burada, Anavatan Grubu ve bendeniz "Bir müsteşarı savunuyor" it
hamı altındayız; hayır. (DYP sıralarından "Doğru" sesleri) 

Müsaade buyurun efendim... Hayır! 

Öyle zannediyorum ki, Sayın Adalet Bakanı da bir müsteşarı itham etmek için bu kanunu 
getirmiş değil. O zaman, dilinize pelesenk yaptığınız, hukukun üstünlüğü, kanunun üstünlü
ğü, bağımsız yargı meselelerini rencide etmiş oluruz. Hele hele bir arkadaşım tahsisen 20 defa 
isminden bahsetti. Bir defa, insan haklarına aykırı; savunması olmayan bir insan hakkında 
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devamlı konuşmalar yapmayı, Türkiye Cumhuriyetinin bağımsız ve görkemli Parlamentosun
da, duyulmamış bir ses olarak, kabul ediyorum. Çünkü, yarın öbür gün, birimiz hakkında da, 
burada isimler söylendiği zaman ben üzülürüm. Hatta, bir adım daha ilerleyeyim; Sayın Baş
bakanım burada yok, benim Grubumdan bir arkadaşım veya diğer gruplardan bir arkadaşım, 
Başbakan burada yokken ağır ithamlar yaptığı zaman, evvela Orhan Ergüder itiraz edecektir; 
buna kani olun. Çünkü, şahıs haysiyeti, demokrasinin temel taşlarından bir tanesidir. Onun 
için, bervechi peşin arz ediyorum; Anavatan Grubu bir müsteşarı savunmak için bu kanunu 
engellemiyor. 

Neden bu kanuna karşı soğuğuz? Size bir şey arz edeyim; sayın grup başkanlarından bir 
senet alayım. Affedersiniz, alışveriş kelimesini kullanmayalım; karşılıklı bir antlaşma, muka
vele yapalım. Bu kanunun bize gamız gelen tarafı şudur: -dikkat buyurun- bir büyük kurulda 
çalışan bir şahsa mevdu ve kanunlar hiyerarşisinde en büyük kanun tarafından verilmiş imza 
yetkisini, bir diğer kanunla değiştirmenin abes olduğunu kabul ediniz. Çünkü, ancak siz o ana 
kanunu değiştirmekle o zatın yetkisini ortadan kaldırabilirsiniz. 

Bundan bir ay evvel Yüce Mecliste konuşurken değerli Doğru Yol Partisi milletvekilleri, 
değerli SHP milletvekilleri, aynen şunu söyledim: "Mevcut, tazyik anayasasının 104 üncü mad
desinde -aynen zabıtlara geçiyor; hiç korkmuyorum- Cumhurbaşkanının hâlâ sahibi bulundu
ğu yetkilerin karşısındayım." Bir Cumhurbaşkanı tasavvur ediniz ki, yargıda, Cumhurbaşka
nı, icrada, Cumhurbaşkanı, yasamada, Cumhurbaşkanı... bu olmaz! Beni alkışlamanız lazım 
aslında, (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) Arkadaşlarım üzülmesin; çünkü, hakkı müdafaa 
ediyorum. Cumhurbaşkanlığı öylesine yüce bir makam ki, büyükelçi tayin eder, harp ve sulh 
karan verir -gelir Meclisten alır- Meclisin açılış oturumunda bulunur, Bakanlar Kuruluna baş
kanlık eder; ama TRT Genel Müdürü de tayin etmez babacığım yani... Bu iş değil. 

ENDER KARAGÜL (Uşak) — Duyarsa kötü olur. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Ha, bu kanun, bu Anayasa, biz iktidara gel
diğimiz zaman kütüphanede vardı, öyle zannediyorum ki, değerli arkadaşlarım, askerî idare
den kurtulmak için bu kanuna,evet dediniz. Şimdi, bu kanunun vazu kanunu bizmişiz gibi, 
mütemadiyen bizi suçluyorsunuz. 

Gelelim sayın genel başkanımıza; gerek Erdal Beyefendiye, gerek Süleyman Beyefendiye. 
Müsait bir köy kahvesinde buluşalım, Anayasayı değiştirelim; hadi var mısınız? Hayır, değiş
tirmezsiniz, imkânı yok. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) Çünkü, hatırlarsınız, benim 
de eskiden Başbakanımdı; Süleyman Bey böyle fevkalade güzel dans eder, zeki bir adam.. 

SABRt YAVUZ (Kırşehir) — Biraz önce aleyhinde konuşuyordun. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Hayır, aleyhinde değil; methediyorum, met
hediyorum. Süleyman Bey, seçimlerden evvel ne dedi; "Tepedekini değiştireceğim, indireceğim." 
Hatta, Sayın Baykal da söyledi. Bakıyorum çok iyi geçiniyorlar. Bunlar ne de olsa eski Başbakan-
Müsteşar, Müsteşar-Başbakan... Belli olmaz, çok iyi anlaşabilirler... 

Şimdi, Sayın Bakanıma şunu rica ediyorum: Katli vacip plan ve bir an evvel kanını gör
mek istediğiniz Arif Yüksel'in en güzel hal yolu, Anayasayı değiştirmektir. Eğer biz, üçlü ka
rarnameyi bu kanunla kaldırdığımız zaman 33 Bakanlıktaki bütün müsteşarlar başlayacak ye
rinden oynamaya. Zaten cumhuriyetin temel taşlan oynamaya başlamış. Bakın bir misal; Sa
yın Uluç'un da mensubu bulunduğu Gazeteciler Cemiyetinin özel bir kanunu var. Buna rağ
men, geçenlerde bir gazete "Ben bayramda gazete çıkaracağım" dedi. "Çıkaramazsın" dedi
ler, "Ben çıkarırım kardeşim" dedi, "bu kanun Anayasaya aykırı" dedi. 
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Beyler, kişisel olarak, Anayasaya aykırıdır diye biz kanunları çiğnemeye başlarsak, Türki
ye Cumhuriyetinde cumhuriyetin yerleşmesi zor olacaktır. Her önüne gelen Anayasaya aykırı 
derse, o zaman bu işin içinden çıkamayız. İşte bizim ANAP Grubu olarak üzerinde hassasiyet
le durduğumuz konu, Arif bey falan değil, beni alakadar etmez Arif Bey, biz, kişilerin peşinde 
değiliz, müesseselerin peşindeyiz; ama bu kanun çıktığı zaman sıkıntılar meydana gelecektir. 

Sayın Bakanım, altı aydan beri sapsarı görüyorum yüzünüzü, üzülüyorum, kanun müte
madiyen tenis topu gibi gidip geliyor; inşallah Anayasa Mahkemesi Başkanı beni duymaz, eğer 
Sayın Özal, bu kanunu Anayasa Mahkemesine götürürse, reddedilir, bozulur. O zaman, çok 
zor duruma düşersiniz. 

Burada evvela partimi tebrik etmek isterim. Biz, koskoca bir partiyiz, sizin gibi. Sekiz se
ne bu memleketin mukadderatını elinde tutmuşuz. Bir tek şahsın müdafaası için burada deği
liz, kişiler bizi alakadar etmez; ama ne zaman alakadar eder biliyor musunuz; hani Af Kanunu 
çıkardınız da 670 milyonerin ismini vermiyorsunuz, işte o zaman biz o isimleri meydana çıka
rırız. Çünkü, Hazineye, Maliyeye ihanet etmiştir onlar. O zaman isim söyleriz; ama Ariften 
bize ne, Arif gider Mehmet gelir. O kadar sıkıntılı hale geldik ki, bakınız, Türkiye Cumhuriye
tinin bağımsız adliyesinin -ki, ben de orada ekmek yedim, büyüdüm, adliye koridorlarından 
buraya geldim- hâkimleri dün burada saat 04.00'e kadar beklediler, öyle zannediyorum ki, 
Sayın Bakanım söylememiştir, onlar zannediyorlar ki, ANAP, onların alacağı üç beş kuruşa 
mani oluyor; hayır, alakası yok, hâkimlere en fazla para verilmesi taraftarıyız, onların mutlu
luğunu istiyoruz; ama orada gelip kalmalarına üzülüyorum. 

Bu sebeple, şunu arz ediyorum: önergemize saygı duyunuz. Biz de zaten size saygı duyu
yoruz. Hepinizin gözlerinden öperim, saygılar. (ANAP, DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

MEHMET ÇEBÎ (Samsun) — Sayın Başkan, o revarans ne için oldu? 

BAŞKAN — Nasıl, Sayın Cebi?.. 

MEHMET ÇEBÎ (Samsun) — Sayın Başkan, reverans yaptığınız ve özellikle ona yapı
yorsunuz. 

BAŞKAN — Evet, zarife zarif gerek. Zatı âlinizle de karşılaştığımda en az o kadar itina 
ile mukabele ediyorum; çünkü, siz de çok zarifsiniz. 

MEHMET CEBİ (Samsun) — Başka kimseye yapmıyorsunuz da... 

BAŞKAN — Olmayanlara da, tabiî, ayna gibi... 
Sayın milletvekilleri, önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Kanunun tümü üzerindeki müzakereler böylece tamamlanmış bulunmaktadır. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 

BAŞKAN — Tasarının maddelerine geçilmesini kabul edenler... Etmeyenler... Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
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2802 Sayılı Hâkimler vö 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 

MADDE 1. — 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 13 üncü maddesinin ikinci 
ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

Mesleğe kabullerine karar verilen adlî ve idarî yargı hâkim adaylarının, adlî ve idarî yargı 
teşkilatının ihtiyacı ile eş durumu ve diğer durumları göz önünde bulundurulmak suretiyle 
tespit 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 söz isteyen sayın üye?.. Bulunmamaktadır. 
Maddeyle ilgili değişiklik önergeleri vardır; müteaddit önergeleri veriliş sırasına göre oku

tup, aykırılık derecesine göre işleme koyacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 114 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 maddenin tasarı metninden 
çıkarılmasına karar verilmesini arz ve teklif ederiz. 

Murat Başesgioğlu Yusuf Pamuk 
Kastamonu İstanbul 

Elaattin Elmas Halit Dumankaya 
İstanbul . . istanbul 

Süleyman Hatinoğlu 
Artvin 

Gerekçe : Mesleğe kabullerine karar verilen adlî ve idarî yargı hâkim adaylarının, adlî ve 
idarî yargı teşkilatının ihtiyacı ve diğer durumları göz önünde bulundurulmak suretiyle görev 
yerleri ve görevleri tespit edileceğini düzenleyen bu madde çok muğlak, özellikle keyfi uygula
malara yol açacak, hâkim teminatının 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 başkanının Adalet Bakam 
olduğu, Adalet Bakanı Müsteşarının da Kurulun tabiî üyesi olduğunu düzenlemiştir. Siyasî ki
şiliği olan Adalet Bakanının, Başkanı bulunduğu ve emrindeki müsteşarın da üyesi bulunduğu 
bir Kurulun kararlarının hâkim teminatını sağlaması Anayasanın 104 üncü maddesinde devle
tin başı olduğu belirtilen Cumhurbaşkanının onayına sunulmasıyla mümkündür. 
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Mevcut 2802 sayılı Yasa, Anayasada belirtilen bu düzenlemelerden yola çıkılarak hazırlandı
ğından aynen konulmalıdır. 

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 teminatının 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 yerden 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 114 Sıra Sayılı 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2992 sayılı 

Adalet Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiri
lerek Kabulü Hakkında Kanun, 2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu ile 
190 ve 270 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa
rısının, 2802 sayılı Hâkimler ye Savcılar Kanununun 13 üncü maddesinin iki ve dördüncü fık
ralarını değiştiren ve üçüncü fıkrayı yürürlükten kaldıran 1 inci maddesinin Anayasaya aykırı
lığı gerekçesiyle, tekrar incelemek üzere komisyonuna iadesine karar verilmesini arz ve teklif 
ederiz. ' 

Murat Başesgioğlu Halit Dumankaya 
Kastamonu İstanbul 

Yusuf Pamuk Elaattin Elmas 
İstanbul İstanbul 

Süleyman Hatinoğlu 
Artvin 

Gerekçe : 
Tasarının bu maddesi aynen kanunlaştığı takdirde, hâkim ve savcıların atamalarına ilişkin 

kararnamenin Başbakan ve Cumhurbaşkanının onayına sunulması önlenmiş olacaktır. Oysa, 
Anayasanın 104 üncü maddesine göre her türlü kararname Cumhurbaşkanının onayına tabi
dir. İdarede bu hususlarda birliğin sağlanması, Türk İdare Hukuku geleneklerine uyulması ve 
Anayasaya aykırı tasarruflardan kaçınılması hususlarının ilgili komisyonlarda tekrar görüşül
mesi yararlı olacaktır. 

ö te yandan, Anayasanın 140 inci maddesi birinci fıkrasında hâkim ve savcıları, adlî ve 
idarî yargı hâkim ve savcıları olarak yargıda ihtisaslaşma ilkesinin neticesi ayrıma tabi tutmuştur. 

2802 sayılı Kanun 13 üncü madde; ikinci ve üçüncü fıkralarında, Anayasa düzenlemesine 
uygun olarak adlî ve idarî yargı hâkim ve savcılarının mesleği kabullerinin akabinde görev yer
leri bakımından gerekli ayırım yapılmıştır. Tasarının bu maddesi aynen yasallaştığı takdirde, 

•Anayasa 140 inci maddesi düzenlemesinden iş bölümü ve ihtisaslaşma gereği ortaya çıkmış bu
lunan adlî ve idarî yargı hâkimliği ayrımı kendiliğinden ortadan kalkacak ve adlî yargı hâkimi
ni idarî yargıda, idarî yargı hâkiminin de adlî yargıda görevlendirilebilmesi gibi bir netice ve 
keyfilik ortaya çıkabilecektir. 
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Arz edilen nedenle, Anayasaya aykırı bir uygulamanın ortaya çıkmasını önlemek bakı
mından, tasarının bu maddesinin komisyonlarda tekrar görüşülmesi yararlı olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 114 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 Hâkimlir ve Savcılar Kanununun 13 üncü maddesinin ikinci ve dördün
cü fıkralarını değiştiren ve üçüncü fıkrayı yürürlükten kaldıran 1 inci maddesinin birinci fıkra
sının aşağıdaki şekilde düzenlenmesini ve madde başlığının buna göre değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

İsmail Sancak Murat Başesgioğlu 
İstanbul Kastamonu 

Yusuf Pamuk Halit Dumankaya 
İstanbul • İstanbul 

Süleyman Hatinoğlu • 
Artvin 

"Mesleğe kabullerine karar verilen adlî yargı hâkim adaylarının, Adalet Bakanlığında ad
lî yargı teşkilatının ihtiyacı ile eş durumu ve diğer durumları göz önünde bulundurulmak sure
tiyle, tespit edilecek görevleri ve görev yerleri, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yapıla
cak ad çekme ile belirlenir. 

Mesleğe kabullerine karar verilen idarî yargı hâkim adayları Danıştay tetkik hâkimliğine 
atanırlar. Bu görevde iki yıllarını tamamladıktan sonra idarî yargı teşkilatının ihtiyacı ile eş 
durumu ve diğer durumları göz önünde bulundurulmak suretiyle tespit edilecek görevleri ve 
görev yerleri Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yapılacak ad çekme ile belirlenir." 

Gerekçe : 
Mesleğe kabullerine karar verilen, adlî ve idarî yargı hâkim adaylarının, adlî ve idarî yargı 

teşkilatının ihtiyacı ve diğer durumları göz önünde bulundurulmak suretiyle görev yerleri ve 
görevleri tespit edileceğini düzenleyen bu madde çok muğlak ve özellikle keyfî uygulamalara 
yol açacak, hâkim teminatını ve yargı bağımsızlığını zedeleyecek mahiyettedir. Önerge ile hâ
kim adaylarının görevleri ve görev yerlerinin tespiti belli ölçülere getirilmesi önerilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 114 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 ikinci ve dördün
cü fıkralarını değiştiren ve üçüncü fıkrayı yürürlükten kaldıran 1 inci maddesinin birinci fıkra
sının aşağıdaki şekilde düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 

Murat Başesgioğlu Yusuf Pamuk 
Kastamonu İstanbul 
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Halit Dumankaya Kadir Ramazan Coşkun 
İstanbul İstanbul 

Süleyman Hatinoğlu 
Artvin 

"Mesleğe kabullerine karar verilen adlî ve idarî yargı hâkim adaylarının, adlî ve idarî yar
gı teşkilatının ihtiyacı ile eş, sağlık ve diğer durumları göz önünde bulundurulmak suretiyle 
tespit edilecek görevleri ve görev yerleri Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yapılacak ad 
çekme ile belirlenir." •/ 

Gerekçe : 

. Hükümet tasarısında hâkim ve savcıların görev yerlerinin belirlenmesinde sadece eş duru
mu dikkate alınmaktadır. Oysa, ülkenin her yanında ve her koşulda görev yapan ve sağlığı bo
zulan hâkim ve savcılarımızın sağlık durumları nazara alınmamaktadır. Tayinlerde sağlık du
rumlarının dikkate alınması zaruridir. Önerge bu maksatla verilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 114 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 birinci fıkrasının 
aşağıdaki şekilde düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. • 

Süleyman Hatinoğlu Murat Başesgioğlu 
Artvin Kastamonu 

Halit Dumankaya Yusuf Pamuk 
İstanbul İstanbul 

Elaattin Elmas 
İstanbul 

"Mesleğe kabullerine karar verilen Adlî ve İdarî Yargı Hâkim adaylarının, Adlî ve İdarî 
Yargı teşkilatının ihtiyacı ile eş, sağlık, çocuklarının öğrenim durumlarıyla kendilerinin lisans
üstü eğitimleri ve diğer durumları göz önünde bulundurulmak suretiyle tespit edilecek görev
leri ve görev yerleri Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yapılacak ad çekme ile belirlenir." 

"Gerekçe : Bu önergemizle de kendilerini mesleklerine adayan hâkim ve savcılarımızın 
sağlık ve eğitim gibi hayatî mazeretlerinin atama ve yer değiştirmelerde göz önüne alınması 
hedeflenmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 114 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. 
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Murat Başesgioğlu Halit Dumankaya 
Kastamonu , İstanbul 

Yusuf Pamuk . Süleyman Hatinoğlu 
İstanbul Artvin 

Elaattin Elmas 
İstanbul 

"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 müşterek kararname ha
linde Resmî Gazetede yayımlanır." 

Gerekçe : Türk Milleti adına karar verecek, bağımsız ve hiçbir yerden emir ve talimat al
mayan mahkeme ve hâkimlerin, yürütme gücüne karşı korunabilmesi, siyasî baskılardan uzak 
tutulabilmesi, atanmalarında Cumhurbaşkanının da onayının bulunması, bir güvence sağla
yacaktır. Hâkim teminatı, hukuk devletinde vazgeçemeyeceğimiz bir ilkedir. Adalet dağıtan hâ
kimlerimizin de Anayasal bir güvenceye,, özellikle özlük haklarına sahip olmaları doğaldır. 

Tasarı ile getirilen düzenlemede, Cumhurbaşkanı devreden çıkarılmaktadır. Anayasamı
zın 104 üncü maddesinde ifadesini bulan ve Türk İdare 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 korunabilmesini imkân harici bırakacaktır. 

Siyasî kişiliği olan Adalet Bakanının başkanı bulunduğu bir kurulun kararlarının hâkim 
teminatını sağlaması, bu kararların Cumhurbaşkanının onayına sunulması ile mümkündür. 

Aksi halde, Tasarı aynen yasalaştığında, söz konusu hâkim teminatı, açık bir biçimde ze
delenecektir. 

Anayasamızın 159 uncu maddesinin bir ve ikinci fıkrası "Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
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 yedeküycsi Yargıtay Genel Kurulunun, iki asıl ve iki yedek üyesi Danış
tay Genel Kurulunun kendi üyeleri arasında, her üyelik için gösterecekleri üçer aday içinden 
Cumhurbaşkanınca, dört yıl için seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilirler. Kurul, seçim
le gelen asıl üyeleri arasından bir başkanvekili seçer." demektedir. 

Cumhurbaşkanına üyelerini atadığı bir kurulun kararlarını imza yetkisini kıskanan bir man
tığı anlamak güçtür. Adalet Bakanının sadece kendi imzası ile atayabileceği, hâkimlik temina
tından yoksun bir Müsteşarının Kurulun tabiî üyesi ve bizzat kendisinin de Kurulun Başkanı 
olduğu göz önüne alındığında, siyasî yönü ağır basan tasarruflarla yargı bağımsızlığının ve hâ
kim teminatının ciddî yaralar alacağı kuşkusuzdur. Hükümetin, bu tasarıyı olduğu gibi geri 
çekip, gerekli Anayasal değişikliği sağladıktan sonra getirmesi halinde, ancak, Anayasaya ay
kırılık ortadan kalkacaktır. ı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına V 
Görüşülmekte olan 114 Sıra Sayılı 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2992 sayılı 

Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
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Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Ka
nunu ile 190 ve 270 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısının 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 13 üncü maddesinin ikinci ve dör
düncü fıkralarını değiştiren ve üçüncü fıkrayı yürürlükten kaldıran 1 inci maddesinin ikinci 
fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

"Atamalar ilgililerin adaylığa giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle 
bulunacak derece.ve kademeler üzerinden müşterek kararla yapılır." 

Yüksel Yalova - Murat Başesgioğlu 
Aydın Kastamonu 

Refik Arslan Hasan Fecri Alpaslan 
Kastamonu Ağrı 

Elaattin Elmas 
İstanbul 

Gerekçe : 

Türk Milleti adına karar verecek, bağımsız ve hiçbir yerden emir ve talimat almayan mah
keme ve hâkimlerin, yürütme gücüne karşı korunabilmesi, siyasî baskılardan uzak tutulabil
mesi, atanmalarında Cumhurbaşkanının da onayının bulunması, bir güvence sağlayacaktır. Hâ
kim teminatı hukuk devletinde vazgeçemeyeceğimiz bir ilkedir. Adalet dağıtan hâkimlerimizin 
de anayasal bir güvenceye, özellikle özlük haklarında sahip olmaları doğaldır. 

Tasarı ile getirilen düzenlemede Cumhurbaşkanı ve Başbakan devreden çıkarılmaktadır. 
Türk tdare Hukukunun gelenekleri arasında yer alan Anayasamızın 104 üncü maddesinde be
lirtildiği gibi, her türlü Kararname Cumhurbaşkanının onayına sunulmalıdır. Hâkim ve Savcı

larımızın atama kararnamelerinin Cumhurbaşkanının onayına sunulması, karşılaşılabilecek key
filiklere karşı ciddî bir teminattır. Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı makamını kısır siyasî çekiş
melerin içine çekmek, Türkiye'de sık görülen müesseselerin yipratılması ve demokratik gele
neklerin oluşmamasına da neden olacaktır. 

Anayasanın amir hükümleri olan 104, 139 ve 140 inci maddeleri ile ilgili diğer maddeler 
değiştirilmedikçe görüşülmekte olan tasarının Anayasaya aykırılığı iddiaları haklılığını koru
yacaktır. , 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 114 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 Hakimler 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. 

Kadir Ramazan Coşkun Murat Başesgioğlu 
İstanbul Kastamonu 
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Yusuf Pamuk 
İstanbul 

Elaattin Elmas 
İstanbul 

"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." 

Gerekçe : Bu maddeyle, Türk Milleti adına karar verecek Hâkimlik mesleğinin kutsiyetine 
yakışır bir maddî imkân tanınması hedeflenmiştir. Mesleğe girişin daha cazip hale getirilmesi, 
meslekten istifaların önlenmesi hedeflenmiştir. 

Tasarıyla getirilen düzenlemede Cumhurbaşkanı devreden çıkarılmaktadır. Anayasamızın 
104 üncü maddesinde ifadesini bulan ve Türk idare hukukunun gelenekleri arasında yer alan 
her türlü kararnamenin Cumhurbaşkanının onayına sunulması ilkesi zedelenmiş olacaktır. Hâkim 
ve savcılarımızın kararnamelerinin Cumhurbaşkanının onayından kaçırılması, Türk Milleti adına 
karar verecek ve hiçbir yerden emir ve talimat almaması ilke edinilen hâkimlerin yürütme gü
cüne karşı korunabilmesini imkân harici bırakacaktır. 

Siyasî kişiliği olan Adalet Bakanının, başkanı bulunduğu bir kurulun kararlarının hâkim 
teminatı sağlaması, bu kararların Cumhurbaşkanının onayına sunulmasıyla mümkündür. 

Aksi halde tasarı aynen yasalaştığında, söz konusu hâkim teminatı açık biçimde zedele
necektir. 

Anayasamızın 159 uncu maddesi bir ve ikinci fıkrası' 'Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuru
lu, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kurulur ve görev yapar. 

Kurulun Başkanı Adalet Bakanıdır. Adalet Bakanlığı Müsteşarı kurulun tabiî üyesi. Ku
rulun üç asıl, üç yedek üyesi Yargıtay Genel Kurulunun, iki asıl ve iki yedek üyesi Danıştay 
Genel Kurulunun kendi üyeleri arasından seçilir. Her üyelik için gösterilecek 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 Bakanı sadece kendi imzasıyla atayabileceği, hâkimlik temi
natından yoksun bir müsteşarının kurulun tabiî üyesi ve bizzat kendisinin de kurulun başkanı 
olduğu göz önüne alındığında, siyasî yönü ağır basan tasarruflarla yargı bağımsızlığının ve hâ
kim teminatının ciddî yaralar alacağı, kuşkusuzdur. 

Hükümetin bu tasarıyı olduğu gibi geri çekip, gerekli anayasal değişikliği sağladıktan sonra 
getirmesi halinde ancak Anayasaya aykırılık ortadan kalkacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 114 Sıra Sayılı 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2992 sayılı 

Adalet Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiri
lerek Kabulü Hakkında Kanun, 2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu ile 
190 ve 270 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa
rısının, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 13 üncü maddesinin 2 ve 4 üncü fıkrası
nın madde metninden çıkarılması ve madde başlığının buna göre düzenlenmesini arz ve teklif 
ederiz, 
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Murat Başesgioğlu 
Kastamonu 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Yusuf Pamuk 
İstanbul 

Süleyman Hatinoğlu 
Artvin 

Elaattin Elmas 
İstanbul 

Gerekçe : Anayasanın 159 uncu maddesinin 2 nci fıkrasına göre, Hâkimler ve Savcılar Yük
sek Kurulu Üyeleri, Yargıtay ve Danıştay Genel Kurullarının kendi üyeleri arasında gösterecek
leri adaylar arasından Cumhurbaşkanı tarafından seçilmektedir. Cumhurbaşkanının, üyelerini 
seçtiği bir kurulun, kararlarını imzalaması kadar tabiî bir husus düşünülemez. Kaldı ki, aynı 
maddede Adalet Bakanının Kurulun Başkanı olduğu ve Bakanlık Müsteşarının da kurulun ta
biî üyesi olduğu belirtilmektedir. 

Siyasî yönü ağır basan, Bakanın da üyesi olduğu kurulun kararlarının Cumhurbaşkanı
nın onayına sunulması, yargı bağımsızlığı ve hâkim teminatı noktasından Anayasal bir gü
vencedir. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, tasarının 1 inci maddesi üzerindeki değişiklik önergele
rini veriliş sırasına göre okutmuş bulunuyorum. 

Saat 21.00'de toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanına Saati : 20.07 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 21.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz Hocaoğlu 

KÂTİP ÜYELER : Işılay Saygın (İzmir), Halil Çulhaoğlu (İzmir) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 88 inci Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. • • ' • • • , 

Görüşmelere bıraktığımız yerden devam ediyoruz. 

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

1. — 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kânunu, 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 7.5.1992 Tarih ve 3798 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu 
Maddesi Gereğince Cumlıurbaşkanınca Bir Dalıa Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/410, 3/480) (S. Sayısı : 114) (Devam) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Kanunun 1 inci maddesi üzerindeki değişiklik önergeleri, veriliş sırasına göre okunmuştu. 

/ Şimdi, bu Önergeleri aykırılık derecesine göre tekrar okutup, işleme koyacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 114 sıra sayılı Kanun Tasarısının, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Ka
nununun 13 üncü maddesinin 2 ve 4 üncü fıkralarını değiştiren ve 3 üncü fıkrayı yürürlükten 
kaldıran 1 inci maddesinin tasarı metninden çıkarılmasına karar verilmesini arz ve teklif ederiz. 

I Murat Başesgioğlu 
(Kastamonu) 

' . ' ' • • ve Arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MELİH PABUÇCUOĞLU (Balıkesir) — 

Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN— Hükümet?.. 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Ankara) -r Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon, katılacak yetersayıya sahip mi? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MELİH PABUÇCUOĞLU (Balıkesir) — 

Arkadaşlarımız şu anda Komisyon sırasanda değil; ama, buraya teşrif ederlerse sayımız tamam 
efendim. 

BAŞKAN — Peki. 
Komisyon önergeye katılmaktadır, Hükümet katılmamaktadır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil

memiştir. v 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 114 sıra sayılı Kanun Tasarısının 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Ka

nununun 13 üncü maddesinin 2 ve 4 üncü fıkralarını değiştiren ve 3 üncü fıkrayı yürürlükten 
kaldıran 1 inci maddesinin Anayasaya aykırılığı gerekçesiyle tekrar incelenmek üzere Komisyo
na iadesine karar verilmesini arz ve teklif ederiz. 

Murat Başesgioğlu 
(Kastamonu) 

ve Arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MELİH PABUÇCUOĞLU (Balıkesir) — 

Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 

- ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmakta, Hükümet katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 114 sıra sayılı tasarının, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 

13 üncü maddesinin 2 ve 4 üncü fıkralarını değiştiren ve 3 üncü fıkrayı yürürlükten kaldıran 
1 inci maddesinin 1 inci fıkrasının aşağıdaki şekilde düzenlenmesini ve madde başlığının buna 
göre değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Murat Başesgioğlu 
(Kastamonu) 

ve Arkadaşları 
"Mesleğe kabullerine karar verilen adlî yargı hâkim adaylarının, Adalet Bakanlığında ad

lî yargı teşkilatının ihtiyacı ile eş durumu've diğer durumları göz önünde bulundurulmak sure
tiyle tespit edilecek görevleri ve görev yerleri, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yapıla
cak ad çekmeyle belirlenir. 

Mesleğe kabullerine karar verilen idarî yargı hâkim adayları Danıştay Tetkik Hâkimliğine 
atanırlar. Bu görevde iki yıllarını tamamladıktan sonra idarî yargı teşkilatının ihtiyacı ile eş 
durumu ve diğer durumları göz önünde bulundurulmak suretiyle tespit edilecek görevleri ve 
görev yerleri Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yapılacak ad çekmeyle belirlenir." 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MELİH PABUÇCUOĞLU (Balıkesir) — 

Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmakta, Hükümet katılmamaktadır. 
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 114 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının, 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar 

Kanununun 13 üncü maddesinin iki ve dördüncü fıkralarını değiştiren ve üçüncü fıkrayı yü
rürlükten kaldıran 1 inci maddesinin, birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde düzenlenmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Murat Başesgioğlu 
(Kastamonu) 

ve Arkadaşları 
' 'Mesleğe kabullerine karar verilen adlî ve idarî yargı hâkim adaylarının, adlî ve idarî yar

gı teşkilatının ihtiyacı ile eş, sağlık ve diğer durumları göz önünde bulundurulmak suretiyle 
tespit edilecek görevleri ve görev yerleri Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yapılacak ad 
çekmeyle belirlenir.'' ' 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MELİH PABUÇCUOĞLU (Balıkesir) — 

Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmakta, Hükümet katılmamaktadır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer "önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 114 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının; 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar 

Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde düzenlenmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Murat Başesgioğlu 
(Kastamonu) 

. v e Arkadaşları 
"Mesleğe kabullerine karar verilen adlî ve idarî yargı hâkim adaylarının, adlî ve idarî yar

gı teşkilatının ihtiyacı ile eş, sağlık, çocuklarının öğrenim durumlarıyla, kendilerinin lisansüs
tü eğitimleri ve diğer durumları göz önünde bulundurulmak suretiyle tespit edilecek görevleri 
ve görev yerleri Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yapılacak ad çekimi ile belirlenir." 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MELİH PABUÇCUOĞLU (Balıkesir) — 

Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hüküm'et katılıyor mu? ' 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmakta, Hükümet katılmamaktadır. 
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 114 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının, 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar 

Kanununun 13 üncü maddesinin iki ve dördüncü fıkralarını değiştiren ve üçüncü fıkrayı yü
rürlükten kaldıran 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Murat Başesgioğlu 
(Kastamonu) 

ve Arkadaşları 
"Atanialar, 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 kararlan müşterek kararname ha
linde Resmî Gazetede yayımlanır." 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 'v 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MELİH PABUÇCUOĞLU (Balıkesir) — 
Katılıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Hükümet önergeye katılıyor mu? 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmakta, Hükümet katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. • 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 114 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının, 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar 

Kanununun 13 üncü maddesinin iki ve dördüncü fıkralarını değiştiren ve üçüncü fıkrayı yü
rürlükten kaldıran 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

"Atamalar, ilgililerin adaylığa girşi derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle 
bulunacak derece ve kademeler üzerinden müşterek kararla yapılır." 

Yüksel Yalova 
, (Aydın) 

ve Arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MELİH PABUÇCUOĞLU (Balıkesir) — 

Katılıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmakta, Hükümet Katılmamaktadır. 
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 114 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Ka

nununun 13 üncü maddesinin iki ve dördüncü fıkrasının madde metninden çıkarılması ve madde 
başlığının buna göre düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 

Murat Başesgioğlu 
(Kastamonu) 

ve Arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MELİH PABUÇCUOĞLU (Balıkesir) — 

Katılıyoruz Sayın Başkan. \ 
BAŞKAN— Hükümet katılıyor mu? 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmakta, Hükümet katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. ; 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 114 Sıra Sayılı Tasarının 2802 Sayılı*Hâkimler ve Savcılar Kanununu-
nun 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. 

Kadir Ramazan Coşkun 
(İstanbul) 

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 kararlan müşterek kararname 
halinde Resmî Gazetede yayımlanır." 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MELİH PABUÇCUOĞLU (Balıkesir) — 

Katılıyoruz Sayın Başkan, 
BAŞKAN — Hükümet önergeye katılıyor mu? 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmakta, Hükümet Katılmamaktadır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Madde üzerindeki önergelerin görüşmeleri tamamlanmıştır. 
Maddeyi, metindeki haliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Madde kabul edilmiştir. 
Müteakip 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 doldurmuş, 

Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçilme hakkını da yitirmemiş olan Hâkim ve Savcılar birinci 
sınıf olurlar. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına, Kastamonu Milletvekili Sayın 
Murat Başesgioğlu; buyurun. ' 

ANAP GRUBU ADINA MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) — Sayın Başkan, de. 
ğerli milletvekilleri; kanunun tümü üzerinde yaptığım konuşmada da, bu maddeye prensip iti
bariyle karşı olmadığımızı, birinci sınıf ve birinci sınıfa ayrılmış hâkimlerimiz arasındaki bu 
farkın giderilmesinden yana olduğumuzu ifade etmiştim. Karşı çıkmamız, bunun müstakil bir 
madde olarak getirilmemesi ve bu tasarıya ilave edilerek makyaj yapılması noktasındaydı. 

Diğer bir husus ise şudur : Buradaki bekleme süresinin 3 yıl olmasını teklif etmiş bulun
maktayız. , 

Bu hususları arz eder, Yüce Kurula saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başesgioğlu. 
Madde üzerinde gruplar adına başka söz isteyen?.. Yok. 
Şahıslar adına söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde değişiklik önergeleri vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 114 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 ye Savcılar Kanununun 15 inci maddesinin ikinci fıkrasından 
sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Murat Başesgioğlu Yusuf Pamuk 
Kastamonu istanbul 

Halit Dumankaya Süleyman Hatinoğlu 
İstanbul Artvin 

Elaattin Elmas 
İstanbul 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sayın Başkan, önerge sayısı fazladır; eğer mümkünse, Kâ
tip Üyenin oturarak okumasını teklif ediyoruz... 

BAŞKAN — Efendim, Divan Üyesi, arkadaşın, önergelerin çok sayıda olması ve uzun 
süre alacağının düşünülmesi nedeniyle, görevini oturarak yapmasını oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

M. İSTEMİHAN TALAY (İçel) — Sayın Başkan, aynı öneriyi dün bende yapmıştım; ama 
kabul görmedi... 

BAŞKAN — Beyefendinin kefili kuvvetli; yanında Sayın Tayan oturuyor; sol tarafına bak
sanıza... 

önergeyi kaldığınız yerden okumaya devam edin efendim. - ' . 
"Birinci sınıfa ayrılmış, bu sınıfa ayrıldığı tarihten itibaren meslekte 3 yılını doldurmuş, 

Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçilme hakkını da yitirmemiş olan hâkim ve savcılar, birinci 
sınıf olurlar." 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 114 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 15 inci maddesinin ikinci fıkrasın
dan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

"Birinci sınıfa ayrılmış, bu sınıfa ayrıldığı tarihten itibaren de meslekte 4 yılını doldur
muş, Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçilme hakkını da yitirmemiş olan hâkim ve savcılar, 
birinci sınıf hâkimlerin ek gösterge ve yükjfek yargı tazminatlarından aynen yararlanırlar." 

Gerekçe : Bilindiği gibi, Yargıtay ve Danıştay, Anayasamızın yargı bölümünde yüksek mah
keme olarak düzenlenmiş ve tarif edilmiş bulunmaktadır. İlk derece mahkemelerinin kararları
nı temyizen inceleyen ve bir bakıma denetleme görevi yapan bu yüksek mahkeme üyelerinin, 
mesleğinde üstün başarı sağlamış, liyakatli, basiretli ve çalışkan hâkim ve savcılardan seçilece
ği öngörülmüş bulunmaktadır. 

Adalet Bakanlığı üst düzey bürokrasisine getirilen hâkim ve savcıların da, aynı özellikleri 
taşmakla birlikte, temsil kabiliyetine de haiz olması gerekmektedir. 

Gerek adlî, gerek idarî yargıda görev yapan hâkim ve savcıların en büyük, belki de tek 
ideali, Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçilmektir. 

Üye seçimleri, birinci sınıfa ayrılmış hâkim ve savcılar arasından, Hâkimlere ve Savcılar 
Yüksek Kurulunca yapılmaktadır. Tasarıdaki maddenin aynen kabulü halinde, birinci sınıfa 
ayrılmış bir hâkim ile bu yüksek mahkeme üyeleri arasında ücret ve statü yönünden herhangi 
bir fark kalmayacak ve kürsüde görev yapan bir hâkimin, yüksek mahkemeye seçilmek gibi 
bir heyecan ve ideali kalmayacaktır, bu durum, çalışmalarını olumsuz yönde etkileyecektir. Hatta, 
müstakil kürsü hâkimliği ve keşif ücretleri avantajını kaybetmemek endişesiyle yüksek mahke
meye üye seçilmemek için çaba dahi sarf edebilecektir, Böyle bir ihtimalin kabulü halinde, yüksek 
mahkemelerin bundan ne surette etkileneceği izahtan varestedir. 

Değişiklik önergesi, yargıdaki hiyerarşik yapılanmayı bozmadan, değişik derecelerdeki hâ
kim ve savcıların ücretleri arasında makul bir dengenin kurulması amacıyla verilmiştir. 

Murat Başesgioğlü Yusuf Pamuk 
Kastamonu İstanbul 

Elaattin Elmas Halit Dumankaya 
İstanbul İstanbul 

Kadir Ramazan Coşkun Süleyman Hatinoğlu 
İstanbul ., Artvin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 114 Sıra Sayılı 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2992 Sayılr 
Adalet Bakanlığının Teşkilât 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 
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Tasarısının, 2802 sayılı-Hâkimler ve Savcılar Kanununun 15 inci maddesinin ikinci fıkrasından 
sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Murat Bâşesgioğlu Elaattin Elmas 
Kastamonu İstanbul 

ı> Süleyman Hatinoğlu Yusuf Pamuk 
Artvin İstanbul 

Osman Ceylan 
İstanbul 

"Birinci sınıfa ayrılmış, bu sınıfa ayrıldığı tarihten itibaren de meslekte 5 yılını doldur
muş, Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçilme hakkını da yitirmemiş olan hâkim ve savcılar, 
birinci sınıf hâkimlerin ek gösterge ve yüksek yargı tazçminatlarından aynen yararlanırlar." 

Gerekçe : Bilindiği gibi, Yargıtay ve Danıştay, Anayasamızın yargı bölümünde yüksek mah
keme olarak düzenlenmiş ve tarif edilmiş bulunmaktadır. İlk derece mahkemelerin kararlarını 
temyizen inceleyen ve bir bakıma denetleme görevi yapan bu yüksek mahkeme üyelerinin, mes
leğinde üstün başarı sağlamış, liyakatli, basiretli ve çalışkan hâkim ve savcılardan seçileceği 
öngörülmüş bulunmaktadır. 

Adalet Bakanlığı üst düzey bürokrasisine getirilen hâkim ve savcıların da, aynı özellikleri 
taşımakla birlikte, temsil kabiliyetini de haiz olması gerekmektedir. 

Gerek adlî, gerek idarî yargıda görev yapan hâkim ve savcıların en büyük, belki de tek 
ideali Yargıtay veya Danıştay üyeliğine seçilmektir. 

Üye seçimleri, birinci sınıfa ayrılmış hâkim ve savcılar arasından Hâkimler ve Savcılar Yük
sek Kurulunca yapılmaktadır. Tasarıdaki maddenin aynen kabulü halinde, birinci sınıfa ayrıl
mış bir hâkim ile bu yüksek mahkeme üyeleri arasında ücret ve statü yönünden herhangi bir 
fark kalmayacak, kürsüde görev yapan bir hâkimin yüksek mahkemeye üye seçilmek gibi bir 
heyecan ve ideali kalmayacaktır. Bu durum, çalışmalarını olumsuz yönde etkileyecektir. Hatta 
müstakil kürsü hâkimliği ve keşif ücretleri avantajını kaybetmemek endişesiyle yüksek mahke
meye üye seçilmemek için çaba da sarf edebilecektir. Böyle bir ihtimalin kabulü halinde, yük
sek mahkemelerin bundan ne suretle etkileneceği izahtan varestedir. 

Değişiklik önergesi, yargıdaki hiyerarşik yapılanmayı bozmadan, değişik derecelerdeki hâ
kim ve savcıların ücretleri arasında makul bir dengenin kurulması amacıyla verilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 2 nci maddede, söz konusu (meslekte 6 yılını doldurmuş) ibaresinin 

(meslekte 3 yılını doldurmuş) olarak değiştirilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. 
Melih Gökçek Şevket Kazan 

Ankara Kocaeli 
Abdullah Gül Lütfi Doğan 

Kayseri Erzurum 
Ahmet Fevzi İnceöz ' Hasan Dikici 

Tokat Kahramanmaraş 
Mustafa Baş 

İstanbul 
BAŞKAN — Okunmuş bulunan önergeleri aykırılık derecesine göre tekrar okutup, işleme 

koyacağım : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 114 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. 

Murat Başesgioğlu 
(Kastamonu) 

ve Arkadaşları 
Birinci sınıfa ayrılmış, bu sınıfa ayrıldığı tarihten itibaren meslekte 3 yılını doldurmuş Yar

gıtay vç Danıştay üyeliklerine seçilme hakkını da yitirrnemiş olan hâkim ve savcılar birinci sı
nıf olurlar. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MELİH PABUÇCUOĞLU (Balıkesir) — 

Katılıyoruz Sayın Başkan. , 

BAŞKAN — Hükümet önergeye katılıyor mu? 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmakta, Hükümet katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. • 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 114 sıra sayılı kanun tasarısının, 2802 sayılı Hâkimler ye Savcılar Ka

nununun 15 inci maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkranın eklen
mesini arz ve teklif ederiz. 

Murat Başesgioğlu 
(Kastamonu) 

ve Arkadaşları 
Birinci sınıfa ayrılmış, bu sınıfa ayrıldığı tarihten itibaren de meslekte 4 yılını doldurmuş, 

Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçilme hakkını da yitirrnemiş olan hâkim ve savcılar birinci 
sınıf hâkimlerin ek gösterge ve yüksek yargı tazminatlarından aynen yararlanırlar." 

BAŞKAN— Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MELİH PABUÇCUOĞLU (Balıkesir) — 
Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet önergeye katılıyor mu? 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmakta, Hükümet katılmamaktadır. Önergeyi oyla

rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 114 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. 

Murat Başesgioğlu 
(Kastamonu) 

ve Arkadaşları 
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"Birinci sınıfa ayrılmış, bu sınıfa ayrıldığı tarihten itibaren de meslekte 5 yılını doldur
muş, Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçilme hakkını da yitirmemiş olan hâkim ve savcılar, 
birincj sınıf hâkimlerin ek gösterge ve yüksek yargı tazminatlarından aynen yararlanırlar." 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MELİH PABUÇCUOĞLU (Balıkesir) — 
Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet önergeye katılıyor mu? 
ADALET BAKANI M. SEYFÎ OKTAY (Ankara) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmakta, Hükümet katılmamaktadır. Önergeyi oyla

rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 2 nci maddede, söz konusu (meslekte 6 yılını doldurmuş) ibaresinin 

(meslekte 3 yılını doldurmuş) olarak değiştirilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. 
Melih Gökçek l 

(Ankara) . 
ve Arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MELİH PABUÇCUOĞLU (Balıkesir) — 

Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet önergeye katılıyor mu? 
ADALET BAKANI M.. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmakta, Hükümet katılmamaktadır önergeyi oyları

nıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Madde üzerindeki önergelerle ilgili işlemler tamamlanmıştır. 
Maddeyi, metindeki haliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Madde kabul edilmiştir. 
. Müteakip 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 hâkimler 
arasından; 

Bakanın teklifi, Başbakanın onayı ile atama yapılır ve bu kararlar Resmî Gazetede ya
yımlanır. ' 

Yukaridaki 3, 4, 5 ve 6 ncı bentlerde belirtilen görevlere birinci sınıfa ayrılmış, Yargıtay 
ve Danıştay üyeliğine seçilme koşullarını taşıyan hâkim ve savcılar arasından da muvafakatları 
alınmak suretiyle'Bakanın teklifi, Başbakanın onayı ile atama yapılabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına, Aydın Milletvekili Sayın 
Yüksel Yalova söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Yalova. 

ANAP GRUBU ADINA YÜKSEL YALOVA (Aydın) — Değerli Başkanım, sayın millet
vekilleri; konuya ilişkin görüşlerimizi arz etmek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Söz
lerime başlamadan önce Yüce Heyeti en üstün saygılarımla selamlıyorum. 
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Değerli Başkanım, sayın milletvekili arkadaşlarım; bu konuya ilişkin görüşleri nasıl suna
biliriz diye önce kendi kendime sordum ve bundan yaklaşık 2 bin küsur yıl öncesinden günü
müze gelen eski bir Roma hukuku ilkesini hatırladım. "Yargılamadan önce karşı tarafı dinle" 
diyen bu ilkeye bakarak, "Acaba biz bu yasaya, başka bir siyasal kimlik altında olsaydık nasıl 
bakardık" diye konuyu irdelemeye çalıştım. Konuya, bu metoda göre baktığınız vakit, açıkça 
söyleyeyim, bu yasanın içerisinde, yasayı hazırlayan Sayın Bakanı kutlamam gereken yerler var. 
Bunları hemen arz edeyim : 

Kanunun genel gerekçesinde, "Ancak, 1984 yılından itibaren bu iki sınıf arasında giderek 
artan ve takribi son katsayı artışlarıyla birlikte 2 milyon liraya yaklaşan bir maaş farkı meyda
na gelmiş ve bu durum, meslekte huzursuzluğa ve yakınmalara sebebiyet vermiştir. Birinci sı
nıfa ayrılmış ve birinci sınıf hâkimlik şeklindeki bir ayırım, ortaya yapay bir durumun çıkma
sına neden olmuştur. Birinci sınıfa ayrılmış bir hâkimi, birinci sınıf saymamanın geçerli, tutar
lı bir mantığı ve nedeni de bulunmamaktadır" denilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, açıkça söylüyorum; her ne kadar, yasa tekniği ve formülasyonu iti
bariyle buraya 2 milyon gibi bir rakamın yazılması şık değildir denebilirse de, getirilen, daha 
doğrusu öngörülen malî farkın ortadan kaldırılması da -hele 1984'ten bu yana, bu konuda bir 
düzenleme yapılmadığı da düşünülürse- kesinlikle, hiç kimsenin karşı çıkmaması gereken bir 
olaydır. Hatta bu konuda şunu da söylemek zorundayım : 

Bundan yıllar önce, Fransa'dan bir hâkim arkadaşım gelmişti. Türk mahkemelerini gör
mek istediğinde -ben o zaman İstanbul'da olduğum için- Şişli Adliyesine götürmüştüm. Hepi
miz biliriz değerli arkadaşlarım, diyelim ki saat 10.00'da duruşma başlıyorsa, diğerleri 10.05 
-10.07 saatleri olmak suretiyle devam eder. O gün tam 49 tane duruşma vardı ve tabiî, Fransı-
zın aklı pek almadı bu işi. Bende bizim hâkimlerimiz bir gece öncesinden duruşmaya hazırla
nırlar, bu sadece usulî bir şeydir ve akşama kadar da çalıştıkları için duruşmalar sıkıştırılır; 
ama esas çalışma geridedir dedim. 

Değerli arkadaşlarım, Fransız bunu anlayamadı tabiî ve biz haftada en fazla üç dört du
ruşmaya çıkarız, üç dört dosyaya bakarız ve bunun karşılığında da şu şu şu haklarımız vardır, 
dedi. -

Artan iş yükünü ve hâkim ve savcı sayısının artan nüfusa oranını düşünürseniz, açıkça 
söylüyorum, aradaki bu 2 milyon lira gibi zikredilen farkın iki katını önerse hükümet, kendi 
adıma, ona karşı bir iki kat daha öneririm. Neden?.. Eğer mülkün temeli adalet diyorsak, eğer 
her şeyin üstüne hukukun üstünlüğü ilkesini ve bu ilkeyi yaşama geçirecek olan insanları koy
ma mecburiyetimiz varsa, o zaman, malî konuda -gene söylüyorum- sayın Bakanı kutluyorum. 

İkinci sayfada bir ikinci husus var : "Unvanı ne olursa olsun, idarî bir görevde çalışan, 
yargılıma yapmayan ve yargı kararı verme yetkisi bulunmayan hâkim sınıfından görevlilerin, 
idarî görevlerinde de hâkim teminatından yararlandırılmaları, Anayasa Hukuku hüküm ve il
keleriyle bağdaşamaz ayrıca, böyle bir durum makul, doğru ve gerçekçi de sayılamaz" deniyor. 

Yüksek dikkatlerinize sunmak istediğim bur husus var : "Anayasa hukuku hüküm ve il
keleri..." ibaresini yanlış buluyorum; Anayasa ilkeleri olur, Anayasa Mahkemesinin hükümleri 
olur, bir mahkemenin hükmü olur; ama, anayasa hukuku hükümleri olmaz değerli arkadaşlarım. 

Sayın Bakanımız, burada, Hükümet adına bazı değerli arkadaşlarımızın konuşmalarını 
cevapladığı sırada, çoğunu paylaştığım düşüncelerini bize ifade buyurdular. Dediler ki, çoğul
cu, katılımcı, demokratik, sosyal hukuk devleti artı parlamenter rejim... 
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Değerli arkadaşlarım, bizim, Anavatan Partisi olarak, bu yasada, sunuluşu ne olursa ol
sun, kimi savunuyoruz gibi gösterilmek istenirse istensin, hangi makamı koruyormuşuz gibi 
bir izlenim yaratılmak istenirse istensin; açıkça söylüyoruz, o dayatılmak istenen isnatlarla bir 
ilgimiz yok; yani, belirli bir makamı, belirli bir sıfatı, belirli bir kişiyi savunmak ya da tam 
tersi -demin UIuç Gürkan dostumuz söyledi, muhalefet milletvekilisiniz, engelleme hakkınız 
vardır dedi- bazılarını savunmak olmadığı gibi, yüksek huzurlarızda, bazılarını, yani yasayı 
hazırlayan insanları da suçlamak gibi bir görevimizin olduğuna ben inanmıyorum; ama, itira
zımız nerede; Sayın Bakanla anlaşmazlığa düştüğümüz konu nerede?.. îşte o konunun, izin 
verirseniz, genel çerçevesini doğru çizmeye çalışarak -bu konuda aramızda, Siyaset Bilimi Do
çenti Sayın Deniz Baykal Hocamız da var; eğer yanlışlığa düşersem beni düzeltmesini de istir
ham ederek- tartışmayı, doğru zeminine oturtmak istiyorum, ki yasama organında böylesi bir 
yasa görüşülürken bunlar hiç akla gelmemiş mi de 2 milyonluk bir maaş farkı artı şu kadar 
insanın birinci sınıf hâkim sayılması gibi konularla, yasa dapdar bir çerçevede kalmış denme
sin diye. 

Değerli arkadaşlarını, benim esas itirazım şudur : Yürütme, parlamenter rejim içerisinde 
önemli bir kurumsa -bizim, getireceğimiz bu yasada olsun, başka yasa tasarılarında olsun- bu 
yürütmeyi, mevcut Anayasada nasıl konumlandırılmışsa, hangi tür yasal ve anayasal yetkilerle 
düzenlenmişse, onun dışına çıkarmaya çalışmamak gibi bir mecburiyetimiz var diye düşü
nüyorum. . . 

Baştan açıkça, herhalde söylemek zorundayım. Ben, bu 1982 Anayasasına oy vermeyen 
o yüzde 8'den biriyim; O dönemde, eski bir Anayasa hukukçusu üniversite görevlisi olduğum 
ye Anayasa maddelerinin, yüzde 80'inin, yüzde 90'ının, beş generalin inisiyatifiyle formüle edil
diğini bildiğim için... Adına referandum dediler; ama onun teknik manada adının plebisit ol
duğunu bildiğim için, ben o yüzde 8'den biriydim; ama açık söyleyeyim; kabul görmesini de 
istemiştim. Neden?.. Eğer o Anayasa, adı, referandum olsun, plebisit olsun, ne olursa olsun; 
kabul görmediği takdirde, dönemin şartlarını hesaplarsak; onun adının, Amerikan siyasal bili
cilerinin dediği gibi second way (ikinci dalga) olduğunu, kabul edilmediği takdirde, radyolarda 
yeni bir Hasan Mutlucan programının olacağını bildiğim için, Ama -eğer mümkünse- diyelim 
yüzde 50'yi az geçen bir çoğunlukla kabul edilirse, yani bu ülkede yaşayan insanların büyük 
bir bölümünün bu Anayasayı kabul etmediği ortaya çıkabilirse, sağlıklı bir yapı olur diye de 
düşünmüştüm. Şimdi,.yüksek Heyetinizden daha rahat konuşabilme izni alabilmek için bunu 
dikkatlerinize sundum. 

Şimdi, izin verirseniz, yürütmeyle ilgili, bu yürütme erki içerisinde Cumhurbaşkanının yet
kileri ve görevleriyle ilgili, o oy vermediğimiz, bugün de, Sayın Bakanın biraz önce çizdiği çer
çevede, uzlaşmacı bir yaklaşımla, şu Yüce Meclis tarafından bir an önce değiştirilmesini arzu 
ettiğimiz ve o arzunun gerçekleşmesi hususunda her türlü çabayı açık çek olarak sunmaya ha
zır olduğumuz şu 1982 Anayasası, yürütme erki içerisinde Cumhurbaşkanının yetkilerini ve 
görevlerini nasıl tanzim etmiş; hoşgörünüze sığınarak, meddeleri sadece okuyarak arz etmek 
istiyorum. 

Birinci kısım, Genel Esaslarda, "Yürütme yetkisi ve gvrevi" başlığıyla madde 8, "Yürüt
me yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar kurulu tarafından, Anayasaya ve kanunlara 
uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir" diyor. Burada, "Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kuru
lu tarafından..." diyor. 
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Gene, Cumhurbaşkanına, bu beğenmediğimiz 1982 Anasayasınm tanıdığı bir başka yetki 
var. "Egemenlik" başlığını taşıyan madde 6, saymış saymış ve "Egemenliğin kullanılması, hiçbir 
surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağını Ana
yasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz*' demiş. Gene, Cumhurbaşkanının yetkileri için, 
zannediyorum bir sınır... 

Sonuna kadar katıldığım, "sosyal bir hukuk devletidir" diye biten bir nokta var. İşte, Ana
yasa Hukuku kitaplarında sosyal devlet ite sosyalist devlet ayrıysa; sosyal hukuk devleti kavra
mı da sosyal devletin bir ileri aşamasıysa; sosyal hukuk devletinde -demek istiyorum ki değerli 
arkadaşlarım- beğenelim beğenmeyelim, işimize gelsin gelmesin, değiştirinceye kadar, o yürür
lükte olan yasalara ve Anayasaya uymak diye bir mecburiyetimiz var. 

Bakın, gene yüksek hoşgörünüze sığınarak, Anayasanın, 104 ve 105 inci maddelerinden 
önce, "Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü" başlığını taşıyan 11 inci maddesini okumak is
tiyorum. "Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve 
diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Kanunlar, Anayasaya aykırı ola
maz." Yani, biz burada bir kanun yaparsak, beğenmesek de, şu Anayasaya uygun olmasını sağ
lamak gibi, bu Anayasayı değiştirinceye kadar, hoşumuza gitmeyen bir görevle yükümlüyüz. 

Anayasa, 104 ve 105'te Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerini saymış; ayrıca, Anayasaa-
nın uygulanmasından, sorumluluk ve sorumsuzluk halinin düzenlenmesinden bahsetmiş. 

Tüm bunlar, sonuçta, bir Cumhurbaşkanının yürütme içerisindeki konumunu belirliyor. 
Yürütme dediğimiz zaman da -işte, yasanın nihaî hedefi olabilir endişesiyle karşı çıktığım nok
ta budur- parlamenter rejime indirilebilecek bir darbe olarak adlandırılabilir mi diye bir kaygı 
duyuyorum. 

Onun dışında, açık öyleyeyim, 15 müşavir mi olacak, 20 mi olur; Anayasa Komisyonun
daki değerli arkadaşlarım gayet iyi bilirler, birçok konuda, Hükümet ortaklarının getirdiği ta
sarılarda, ben, "hayır, başka yerde, 30 tane varsa, burada da 30 olması lazım" demişimdir; 
değil mi Sayın Yılmaz? 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Evet. 

YÜKSEL YALOVA (Devamla) — O konularda ön yargısız hareket etmişimdir ve çağdaş 
devlete ne yakışıyorsa, onun olmasını istemişimdir : Turizm Bakanlığının Teşkilat Kanununda 
da böye olmuştur, Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Kanununda da böyle olmuştur ve böyle 
olmaya da devam edecektir; ama, bakınız değerli arkadaşlarım, kuvvetlerin ayırımı dediğimiz 
prezidansiyel rejime bu Yüce Kurulun üyeleri olarak evet diyorsak, o zaman sözüm yok; ama, 
kuvvetlerin işbirliği (collaboration) dediğimiz parlamenter rejim diyorsak, o parlamenter reji
min de iki türlü versiyonu, uygulanışı var; Biri düalist dediğimiz, daha doğrusu (ikinci) diye 
Türkçeye çevirebileceğimiz bir parlamenter rejim türü, biri de monist (tekçi) diyebileceğimiz 
rejim türü; ama, hangisine günümüz Türkiye aktüel parlamenter rejimidir dersek diyelim; be
ğensek de beğenmesek de, katılsak da katılmasak da, sonuçta, yürütme erkinin içerisinde, Ana
yasal maddelerle kesinlikle sınırları çizilmiş bir Cumhurbaşkanı konumu çıkıyor karşımıza. 

Bakınız, o düalist dediğim parlamenter rejimin özellikleri neymiş : Birincisi, yürütmenin 
ikiliği, yani, sorumsuz ve aktif devlet başkanı ve çifte sorumlu hükümet. Kime karşı?.. Bir, 
devlet başkanına karşı; iki, parlamentoya karşı. Bu düalist parlamenter rejimin ikinci ana özel
liğini kuvvetler arasında, yani, yasama, yürütme, yargı arasında dengeli ve bir de yumuşak bir 
ayırım diye tarif ediyor Anayasa Hukuku kitapları. 
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Eğer bu Hükümetin, Devlet Başkanına ve Parlamentoya karşı sorumlu olmasını beğenmi
yorsak -o düşünceyi savunan arkadaşlarım olabilir; düşüncedir, katılırım, olabilir derim- bu 
Anayasa varken bunun çaresi yok, değişmediği müddetçe çaresi yok; inanınız. Haa, düalist 
parlamenter rejim değildir bizimki, monist parlamenter rejimdir diyebilir miyiz diye baktım; 
siz söylemeden ben söyleyeyim, "olabilir de" diyebileceğimiz özellikler var bugünkü aktüel re
jim niteliklerinde. Özellikleri neymiş diye baktığımızda değerli arkadaşlarım; bir, yürütmenin 
birliği ünitesi; iki, hükümet ve parlamento arasında aksiyon birliği... Gene yürütme kavramı 
var karşımızda ve gene o yürütme kavramının içerisinde Cumhurbaşkanının, sayılmış, sınır
lanmış yetkilen... 

Şimdi, genel çerçeve bu olunca -adını telaffuz etmek bu Yüce Heyetin huzurunda çok şık 
olmayabilir diye olayı kişelere indirgemiyorum- 3 müsteşar, şu kadar genel müdür, -neyse; top
lam sayı 13 galiba, 10, 15, 20 kişi; kaç kişi olursa olsun- yüzünden yapılabilecek bir temel taş 
oynatması, ki sonuçta bu, Cumhurbaşkanının, üçlü kararnamelerdeki, yani Türk idare huku
kunun yerleşmiş temel kurallarından olan üçlü kararnamelerdeki Cumhurbaşkanının onayı, 
yetkisini diyeyim... 

CEMALETTİN GÜRBÜZ (Amasya) — Çok sıkıldık... 
BAŞKAN — Efendim?.. 
YÜKSEL YALOVA (Devamla)— Sıkıldınız mı? 
BAŞKAN — Efendim, sık söz almayan bir değerli arkadaşımız olduğu için ve arkadaşla

rımızın da yüzlerinden, gözlerinden ilgiyle izlediklerini görünce uyandırmayayım dedim aslında. 
MEHMET KERIMOĞLU (Ankara) — Tamam Sayın Başkan, yararlanıyoruz... 
Devam edin efendim. 

BAŞKAN — Devam buyurun Sayın Yalova. 
YÜKSEL YALOVA (Devamla) — Sıküysam özür dilerim; baştan hoşgörünüze sığınmıştım... 
BAŞKAN — Estağfurullah. 
Buyurun efendim.. 

YÜKSEL YALOVA (Devamla) — Cumhurbaşkanının bu üçlü kararnamelerdeki yetkisi 
meselesini, gene Türk hukuk sistemi içerisinde kalarak, başka bir formülasyona tabi kılmadı
ğımız vakit, inanınız bana, sonuçta, parlamenter rejimin temel unsarlarından biriyle oynamış 
olacağız; endişem budur. 

Şimdi, bu endişeyi gidermek için, burada, şunu teklif etmiyorum Sayın Bakan, bu tasarı
yı' çekiniz, işte şuna şöyle bir şey ekleyelim... Hayır, görüyorum ki vakit oldukça geç; ve geçir
mek gibi de bir kararınız var; ama, az önce, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluyla ilgili öyle
si bir bildiriye de üzüldüm. Her ne kadar siz konuşmasanız da, sonuçta, bir preblemin varlığı
nın burada, Yüce Heyet huzurunda telaffuzu bile, inanınız bana, bu ülkedeki adalet sistemi 
içerisindeki müesseselere ve o müesseselerdeki insanların kafasına eğer bir soru işareti girerse, 
-bağışlayınız, zatı alinizi hiç hedef alarak söylemiyorum- ki bu kuşku girmiştir; eğer bunun 
izalesi mümkünse ki bana göre mümkündür; burada, klasik parlamenter rejimindeki o yasa
ma, yürütme, yargı ilişkisi içerisinde, her ne kadar "işbirliği vardır" denirse de, Yüce Meclise 
ayrı bir imkân tanır, bu fırsatı değerlendirme imkânını tanır. Yüce Meclis, burada, yasama or
ganı olarak, ülkedeki adalet kavramına ilişkin, hele bu yasanın çıkmasından sonra çıkabilecek 
bir takım kavramları izale etme anlamında -öyle inanıyorum- fonksiyon da görebilir. Bu im
kân varken de, Yüce Meclisin bu konuda çaba göstermesi zannediyorum kaçınılmaz olacaktır. 
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Ben, bir başka arkadaşımı rahatsız etmiş olmamak için, sözlerimi, siyaset biliminin ve Ana
yasa Hukukunun temel kurucularından, "Yasaların Ruhu" adlı üncü eserin yazarı Montesqu-
ieu'nün, Fransa'daki La brede Şatosunda, mezarının bulunduğu giriş kapısında bir yazı var 
değerli dostlarım; onu ifade ederek tamamlamak istiyorum. "Burada, ölüler, yaşayanlara, ya
şamı öğretirler" diye yazmış. Ölülerin yaşayanlara, yaşamı öğretebildikleri bir dünyada, ülke
mizde, biz yaşayan siyasilerin, yaşayan insanlara, yaşamın hepsini değilse bile, yaşamın bir ke
sitini; ama mutlaka ve mutlaka yasama organının onuruna yakışır bir şekilde öğretebilmemizi 
diliyorum. 

Biliyorum, sınırı aştım; göstermiş olduğunuz eşsiz hoşgörüye teşekkürler ediyor, yasanın 
da hayırlı olmasını diliyorum. . 

Saygılar sunarım. (ANAP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yalova. 
Benim de çok takdir ettiğim, beğendiğim Yalova kardeşim "yasaların özü" diyor, ben "ka

nunların ruhu" diyorum -aynı Montesquieu- o zaman ters geliyor. Aynı Montesquieu, "Yazık 
ki muhaliflerim beni yeterince dinlemezler; dinleseydiler muhalefet edemezlerdi" diyor. Bu da 
Montesquieu'dan... (Alkışlar, gülüşmeler) 

Değerli arkadaşlarım, gruplar adına başka söz isteyen bulunmadığı için, şahsı adına, İs
tanbul Milletvekili Sayın Engin Güner'e söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Güner. . , 

ENGİN GÜNER (İstanbul) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; hepinizi say
gıyla selamyarak sözlerime başlıyorum. 

2802 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine eklenen 7 nci alt bent, 
"Bakanlık Yüksek Müşavirliklerine, Bakanlık Merkez Teşkilatındaki birinci sınıf hâkimler ara
sından; Bakanın teklifi, Başbakanın onayı ile atama yapılır ve bu kararlar Resmî Gazetede 
yayımlanır" demektedir. 

Hemen şunu belirtmek istiyorum ki, bu, Anayasaya aykırı olan bir husustur ve son derece 
sakıncalıdır. Anayasamızın 8 inci maddesinde, yürütme yetkisi ve görevinin, Cumhurbaşkanı 
ve Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasa ve kanunlara uygun olarak kullanılacağı Ve yerine 
getirileceği öngörülmüştür. Kanunla getirilen bu madde ile ise, Türkiye Cumhuriyetinin ve Türk 
Milletinin bütünlüğünü temsil eden Cumhurbaşkanının devre dışı bırakılması öngörülmekte
dir. Diğer bir deyişle, kamuoyunda bilindiği şekliyle, bir by-pass yapılmak istenmektedir. Bu, 
Anayasamızın 104 ve 105 inci maddelerinde öngörülen hususlara da aykırıdır, Cumhurbaşka
nına, bu meddelerle gerek Bakanlar Kurulu kararnamelerini gerekse ilgili bakan ve başbakan 
tarafından imzalanmış olan üçlü1 kararnameleri imzalama yetkisi ve görevi verilmiştir. Aslın
da, Cumhurbaşkanı, yürütmenin, yürütme erkinin başıdır. Yani, her ne şekilde olursa olsun, 
yani ister Bakanlar Kurulu kararnameleri şeklinde olsun, ister üçlü kararnameler şeklinde ol
sun, hazırlanan kararnameler, Cumhurbaşkanının imzasından geçtikten sonra, Cumhurbaş
kanının kararlarıdır. Bu bakımdan, Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanının birbirini tamam
lama görevleri vardır. 

İşin asıl önemli kısmı, hiç şüphesiz, amaçlanan hedeftir. Üzülerek belirtmek istiyorum ki, 
çok sevdiğim, takdir ettiğim dostum UIuç Gürkan arkadaşımın, burada, bugün öğleden sonra, 
çok talihsiz bir konuşması oldu. Herhalde yazarlığından gelme bir alışkanlıkla, burada sadece 
iki şahsın isimlerini telaffuz etti ve sürekli olarak bunlardan bahsetti. Ben bunu, bu Yüce 
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Mecliste, son derece sakıncalı bir tutum olarak görüyorum. Burada mevcut olmayan kimsele
rin yokluğunda, sürekli onlar aleyhinde konuşmak, bu kanun maddesini, bu kanunu bir şahıs 
meselesi haline getirmek, son derece yanlış bir tutumdur. 

Bizim, Anavatan Partisi olarak ve benim de bu partinin bir mensubu olarak, bu kanunla 
ilgili mülahazalarımda ve endişelerimde şahısları ilgilendiren en ufak bir husus yoktur. Bugün
kü Adalet Bakanlığı Müsteşarı gider, yerine başkası gelir; bu bizi katiyen ilgilendirmemekte
dir. Bizi, Anayasanın bütünlüğü, Anayasanın korunması, hukuk devleti ilkelerinin uygulan
ması, bu memlekette yıllardır kurmaya çalıştığımız cumhuriyetin sağlam temellere oturtulması 
ve onun müesseselerinin zedelenmemesi ilgilendirmektedir, şahıslar ilgilendirmemektedir. 

Bu hususu belirttikten sonra; dikkatimi çeken ikinci bir hususda şu oldu : Bu kanun, ta
mamen, adalet Bakanlığı Müsteşarını safdışı bırakmak, yerine bir başkasını tayin edebilmek 
için hazırlanmış bir kanundur. Sayın Bakanın buradaki ifadelerinden edindiğim, beni gerçek
ten üzen ikinci bir husus da Sayın Bakanın âdeta Müsteşarını burada Yüce Meclise şikâyet et
mesi olmuştur. Eğer Sayın Bakan Müsteşarına söz geçiremiyorsa, onun konuşulacağı yer her
halde burası değildir; bunun başka müeyyidelerinin olması gerekir diye düşünüyorum. 

Bu kanun incelenirken, bu madde incelenirken göz önünde tutulması gereken ikinci önemli 
bir kanun da; 23.4.1981 tarih ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne 
ilişkin Kanun hükümleridir. Bu kanun hükümlerinin ikinci cetvelinde, müsteşar ve yardımcıla
rı, genel müdür ve yardımcıları, bakanlıklardaki kurul başkanları ve üyeleri, bakanlık müfet
tişleri, bakanlık müşavirleri, bakanlık daire başkanları ve diğerlerinin atanması bulunmakta
dır. Yani, gitirilen bu maddeyle, Başbakanlık ve bakanlıklarla bunlara bağlı kuruluşlarda gö
rev alacak olan tüm müsteşar ve yardımcıları, genel müdür ve yardımcıları, daire başkanları, 
bakanlık müşavirleri, diğer kurul başkanları ve üyeleri müşterek kararnameyle atanırken, sa
dece Adalet Bakanlığı Müsteşarı ve yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı, genel müdürleri, Ba
kanlık yüksek müşavirleri, Adalet Bakanının teklifi ve Başbakanın onayıyla atanacaktır. Bu
nu, Buradaki aykırılığı, ayırımı anlamak mümkün değildir. Bunu, Anayasanın 8, 104 ve 105 
inci maddeleri ve cumhuriyet tarihi boyunca yapılan uygulamalarla da telif etmek, maalesef 
mümkün değildir. 

Ayrıca, belirtilmesi gereken diğer bir husus da, Adalet Bakanlığı Müsteşarının -şahıstan 
bahsetmiyorum, makamdan bahsediyorum- özel statüsüdür. Bilindiği gibi, Adalet Bakanlığı 
Müsteşarı, aynı zamanda Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun tabiî üyesidir. Hal böyle 
olunca, bu makama sadece Bakan ve Başbakan tarafmdan yapılacak bir atama sonucu bir Ku
rulun bağımsızlığının zedeleneceği ve sağlıklı karar almasının engelleneceği de tabiîdir. 

Biz, bütün bu hususlardan dolayı bu maddeye karşıyız. Bunun, son derece sakıncalı geliş
melere yol açabileceğinden endişeliyiz. Anayasaya aykırı olan bu kanun maddesinin er veya 
geç Anayasa Mahkemesinden de döneceğine ben şahsen inanmaktayım. Bu bakımdan, bu yan
lışlığın, aslında sadece bu kanun maddesiyle sınırlı kalmayacağına da inanmaktayım. Bunun, 
Anayasanın bu hükümlerini, cumhuriyetin müesseselerini ve Cumhurbaşkanlığı gibi devletin 
en yüce makamını zedeleyemeyi hedef aldığını görmek, beni son derece üzmektedir. 

Ben, bu duygularla, bu kanun maddesinin görüşülmesi sırasında aklıselimin her şeye rağ
men galebe çalmasını ümit ediyorum ve size saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Güner. 
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Madde üzerinde söz isteyen başka sayın üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyle ilgili deği
şiklik önergelerini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 114 sıra sayılı, Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2992 Sayılı Adalet Ba

kanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Ka
bulü Hakkııida 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 cümlesiyle maddenin ikinci fıkrasını değiştiren 3 üncü mad
desinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Murat Başesgioğlu 
Kastamonu 

Osman Ceylan 
İstanbul 

Ali Kemal Başaran 
Trabzon 

Süleyman Hatinoğlu 
Artvin 

Yusuf Pamuk 
İstanbul 

Gerekçe,: 
Anayasanın 140 inci maddesinin son fıkrası, hâkim ve savcı olup da adalet hizmetindeki 

idarî görevlerde çalışanları da yargı bağımsızlığı ve hâkim teminatı esasları dairesinde güvence 
altına almıştır. Bu nedenle, Bakanlık merkez teşkilatında birinci sınıf hâkimlerin de atamala
rında diğer hâkim ve savcılara uygulanan anayasal usul ve esasların uygulanması gerekir. Mad
denin açıkça Anayasaya aykırılığının giderilebilmesi için bu önerge verilmiştir. 

ö te 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 Esasları 
Hakkında Kanunun 27 nci maddesinde bakanlık yüksek müşavirliğinden söz edilmemekte ol
duğu, hiçbir bakanlıkta da böyle bir unvanın bulunmadığı belirtilmiştir. 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ' 

Görüşülmekte olan 114 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 T 90 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 sön cümlesi ile maddenin ikinci fıkrasını değiştiren 
3 üncü maddenin Anayasaya aykırılık gerekçesiyle. Komisyona iadesini arz ve teklif ederiz. 

Murat Başesgioğlu 
Kastamonu 

Osman Ceylan 
İstanbul 

Elaattin Elmas 
İstanbul 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Yusuf Pamuk 
İstanbul 
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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 ye teamüllere aykırı bir düzenleme getirilmektedir. Tasarının Adalet 
Komisyonunda görüşülmesi esnasında serdedilen görüşlere rağmen, konu, Anayasa Komisyo
nunun incelemesinden kaçırılmıştır. Tasarının ilgili komisyonlarda tezekküründe fayda vardır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 114 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 maddesinin (b) bendinin son cümlesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

- Halit Dumankaya Yusuf Pamuk 
İstanbul İstanbul 

Elaattin Elmas Süleyman Hatinoğlu 
İstanbul Artvin 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 

"Müşterek kararla atama yapılır." 

Gerekçe : 
Anayasa Mahkememizin 125/112 sayılı kararı, "hâkimlik teminatı, hâkimleri korumak 

için değil, yargı organını bağımsızlığa kavuşturmak yoluyla, adaletin gerçekleşmesini sağla
mak için kabul edilmiştir. Bir taraftan idare, diğer taraftan Yüksek Hâkimler Kurulu kararları 
ile mesleğini kaybedeceği endişesine kapılacak bir hâkim, görevini adalet icaplarına uygun şe
kilde yapmakta güçlüğe düşebilir, bağımsızlığını kaybedebilir. Sadece bir hâkimin bu duruma 
düşebilmesi ihtimali dahi, mahkemelerin bağımsızlığı esasının zedelenmesi için yeterlidir" de
mektedir. Hâkim ve savcılarımızın atama ve yer değiştirmelerinde Anayasa hükümlerine uyul
masını teminen bu önerge verilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 114 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 maddesinin 7 nci alt bendinin tasarı metninden çıkarılması ve 37 nci maddenin (b) ben
dinin son cümlesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 
Ali Er 

İçel 
Ali Kemal Başaran 

Trabzon 

Yusuf Pamuk 
İstanbul 

Halit Dumankaya 
İstanbul 
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"Müşterek kararla atama yapılır." 
Gerekçe : 
Anayasa Mahkememizin müstakar görüşleri, Anayasamızın 140 inci maddesinin son ben

di ve Anayamızıri 104 üncü maddesi, ezcümle Anayasanın Cumhurbaşkanının görev ve yetki
lerini düzenleyen bölümü ile "Yargı" başlığı altında düzenlenen bölümlere uygunluk sağlama
sı maksadıyla bu önerge verilmiştir. ,. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 114 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 maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Hasan Korkmazcan Yusuf Pamuk 
Denizli İstanbul 
Ali Er Ali Kemal Başaran 

tçel Trabzon 
Halit Dumankaya 

İstanbul. 

"Yukarıdaki 3, 4, 5 ve 6 nci bentlerde belirtilen görevlere birinci sınıfa ayrılmış, Yargıtay 
ve Danıştay Üyeliğine seçilme koşullarını taşıyan hâkim ve savcılar arasında da muvafakatları 
alınmak suretiyle müşterek kararla atama yapılabilir." 

Gerekçe : 
Hâkimin görevini gereği gibi yerine getirebilmesi için özel bir statüye ihtiyaç vardır. Hâ

kimlerin bağımsızlığı, kararlarını verirken hür olmaları, hiçbir dış baskı ve tesir altında bulun
mamaları demektir. Baskı yapılması kadar, yapılabilmesi ihtimali de hâkimlerin bağımsızlığı
nı zedeler. Bu nedenle, diğer organlara göre ayrı bir statülerinin olması gereklidir, idarî yapı
mızda hâkimlerin atanmalarında müşterek kararname esası muhafaza edilmelidir. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, şimdi, önergeleri aykırılık durumlarına göre okutup, 
ayrı ayrı işleme koyacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 114 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. 

Murat Başesgioğlu 
(Kastamonu) 

ve Arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MELİH PABUÇCUOĞLU (Balıkesir) — 

Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
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Hükümet önergeye katılıyor mu? 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Katılmıyor. 
Komisyon önergeye katılmakta, Hükümet katılmamaktadır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 114 sıra sayılı tasarının, 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 Komis
yona iadesini arz ve teklif ederiz. 

Murat Başesgioğlu 
(Kastamonu) 

ve Arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MELİH PABUÇCUOĞLU (Balıkesir) — 

Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Hükümet önergeye katılıyor mu? 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Katılmıyor. 
Önerge sahibi söz istiyor mu? İstemiyor. 
Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 114 sıra sayılı kanun tasırısının, 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. 

"Müşterek kararla atama yapılır" 
Halit Dumankaya 

- (İstanbul) 
ve Arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MELİH PABUÇCUOĞLU (Balıkesir) — 

Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Katılmıyor. 
Hükümet önergeye katılıyor mu? 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Katılmıyoruz efendim. 
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BAŞKAN — Katılmıyor. 
Önerge sahibi söz istiyor mu? İstemiyor. 
Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 114 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 7 nci alt bendinin tasarı 
metninden çıkarılmasını ve 37 nci maddesinin (b) bendinin son cümlesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

"Müşterek kararla atama yapılır." 
Hasan Korkmazcan 

(Denizli) 
ve Arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MELİH PABUÇCUOĞLU (Balıkesir) — 

Katımıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Katılmıyor. 
Hükümet katılıyor mu? 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önerge sahibi söz istemektedir. 
Buyurun Sayın Başesgioğlu. (ANAP sıralarından alkışlar) 

MURAT BEŞİSGİOĞLU (Kastamonu) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
tasarının 3 üncü maddesiyle ilgili vermiş olduğumuz önerge hakkında söz almış bulunuyorum. 

3 üncü maddede, "Bakanlık yüksek müşavirlikleri" diye yeni bir müessese getirilmekte
dir. Bugün, incelediğimizde, hiçbir bakanlığın teşkilat yapısı içerisinde, bakanlık yüksek mü
şavirliği kadrosu görülmemektedir. Nitekim, bu tasarının bakanlıklardan görüş alma aşama
sında, Sayın Devlet Bakanı Şerif Ercan'ın imzasıyla Adalet Bakanlığına gönderilen yazıda, yük
sek'müşavirliklerin, bakanlık idarî yapısı içerisinde yer almasının mümkün olmadığı belirtil
miştir. Buna rağmen tasarıda, yüksek müşavirlik müessesesi konusunda ısrar edilmiş ve yanlış 
hatırlamıyorsam, 15 adet yeni Bakanlık yüksek müşavirliği kadrosu ihdas edilmiştir. Bu, Ba
kanlık teşkilat yapısı içerisinde bir eşitsizliğe, bir ayrıcalığa neden olacaktır. Bu nedenle sakın
calı bulmaktayız. 

Biraz önce arkadaşlarımın da izah ettiği gibi, tasanda, müşterek kararnameden vazgeçil-
mektedir. Bu konuda da daha önce söylediğimiz itirazlarımızı ve Anayasaya aykırılık konuları
nı tekrar ediyoruz. 

Bu nedenlerle, önergemizin, bu eksikliği ve aksaklığı düzeltmeye yönelik olduğunu arz 
ediyor, saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başesgioğlu. 
Sayın milletvekilleri, Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil

memiştir. 
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Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 114 sıra sayılı kanun tasımının, 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 ikinci fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Yukarıdaki 3, 4, 5 ve 6 nci bentlerde belirtilen görevlere, birinci sınıfa ayrılmış, Yargıtay 
ve Danıştay üyeliğine seçilme koşullarını taşıyan hâkim ve savcılar arasında da muvafakatlan 
alınmak suretiyle müşterek kararla atama yapılabilir. 

Hasan Korkmazcan 
(Denizli) 

, ve Arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MELİH PABUÇCUOĞLU (Balıkesir) — 

Katılıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Hükümet?.. 
ADALET BAKANI M. SEYFI OKTAY (Ankara) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor, Hükümet katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Önergeler üzerindeki işlemler tamamlanmıştır. 
Maddeyi, metindeki haliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Madde kabul edilmiştir. 
Müteakip 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 Adalet Bakanı'nın teklifi üzerine, Bakan
lık hizmetlerinde kazanmış oldukları haklar korunmak suretiyle; idarî yargıdan gelmiş olanlar 
idarî yargıda, adlî yrgıdan 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 — Madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına, Kastamonu Milletvekili Sayın 
Murat Başesgioğlu'na söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Başesgioğlu. 

ANAP GRUBU ADINA MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; tasarının 4 üncü maddesiyle, Bakanlık merkez kuruluşundaki hizmetlerde çalışan 
birinci sınıf hâkim ve savcıların çeşitli görevlere atanması öngörülmekte ve bu şekilde bir dü
zenlemeye gidilmek istenmektedir. Burada bizim karşı çıktığımız noktayı arz etmeye çalışacağım. 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Yüce Meclisin malumu olduğu üzere, mahkemele
rin bağımsızlığı ve hâkim teminatı esasları üzerine kurulmuştur; hiçbir makam ve mevkiden 
emir ve talimat alması söz konusu değildir. Şimdi burada getirilen düzenlemeyle, Hâkimler 
ve Savcılar Yüksek Kuruluna bir aylık süre içerisinde atama yapılması için, bir yerde, teklif 
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getirilmektedir. Kurula, hiçbir inceleme, tetkik ve araştırma imkânı vermeden, âdeta, öngörü
len atamaların mecburen yapılması gibi bir hüküm yer almaktadır ki, bunu, kurulun bağımsız 
yapısı, hâkimlik teminatı ve mahkemelerin bağımsızlığı esaslarıyla bağdaştırâmadığımızı söy
lemek isterim. 

Bu maddeyle ilgili itirazımızı bu şekilde arz ediyor, Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başesgioğlu. 
Şahsı adına, İstanbul Milletvekili Sayın Engin Güner; buyurun. 
ENGİN GÜNER (İstanbul) — Sayın Başkan, bu maddeden anlaşılan, bu kanunu bir an 

önce çıkarmak ve uzun süredir beklemekte olan atamaları yapmaktır; ancak, biraz önce arka
daşımın da belirttiği gibi, bunun ne şekilde işleyeceğini ve yürüyeceğini şimdiden kestirmek 
mümkün değildir. Bunların teminatının ne olacağı belli değildir. Bu, son derece yanlış ve sakat 
bir uygulamadır. Böyle bir hususun aceleye getirilmesi son derece sakıncalıdır. 

Bu duygularla, aleyhte oy kullanacağımı belirtir, Yüce Meclise saygılar sunarım. 
BAŞKAN—Teşekkür ederim Sayın Güner. 
Başka söz isteyen bulunmamaktadır. 
Madde üzerindeki değişiklik önergelerini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 114 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. 

Ali Kemal Başaran Hasan Korkmazcan 
Trabzon Denizli 

Hasan Çakır İsmail Sancak 
Antalya İstanbul 

Rauf Ertekin Elaattin Elmas 
Kütahya İstanbul 

Gerekçe : 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının "Hâkimler ve Savcılar 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 derecelendirilir. Hâkimlere ve savcılara tanınan her türlü haklardan yararlanır
lar." hükmü yer almakta; Hâkimler ve Savcılar Kanununun "Eşitlik" başlığını taşıyan 34 ün
cü maddesinde de aynı kural daha açık bir biçimde tekrarlanmaktadır. 

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 ayrgtdaki 
hâkimlik veya savcılık görevine atanmalarında da, diğer hâkim ve savcıların atanmalarındaki 
Anayasal usul ve esasların uygulanması gerekir. 
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Hal böyle olunca, idarî görevde bulunan hâkim veya savcının adlî veya idarî yargı hâkim 
ya da savcılığa atanmasının karara bağlanması konusundaki yetki ve takdirin, Anayasanın 159 
uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükmü esas olmak üzere, 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 
maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca Anayasaya aykırılığı iddiasıyla iptalinin dava konu
su edilmesi mümkün bulunmayan 24 Şubat 1983 gün ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Ka
nununun 38 inci maddesinde halen yer alan ve Bakanlık merkezinde çalışan hâkim ve savcıla
rın Bakanın talebi üzerine, adlî ve idarî yargıda bir göreve atanmalarını zorunlu kılan hüküm, 
Hâkimler ve Savcılar Kurulunun takdir yetkisini ortadan kaldırdığından Anayasa'nın 159 un
cu maddesine açıkça aykırılık teşkil etmekte iken; 

Bu tasarıda söz konusu 38 inci madde de yapılması istenilen değişiklikle, Bakanlık üst 
düzey yönetiminde çalışan hâkim ve savcılarda, Bakanın talebi üzerine, zorunlu atamaya tabi 
tutulabileceklerin 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 gidilmesi 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 teminatlı 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 müsbet 
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. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 114 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. 

Ali Kemal Başaran Yusuf Pamuk 
Trabzon İstanbul 

tsmail Sancak Hasan Çakır 
. İstanbul Antalya 
Rauf Ertekin Elaattin Elmas 

Kütahya istanbul 
Hasan Korkmazca.n 

Denizli 
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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 korunan, hâkim teminatıdır. 

Tasarının 4 üncü maddesiyle, Bakanlık merkez teşkilatında görevli, birinci sınıf hâkim ve 
savcılar da madde kapsamına alınmıştır. Anayasanın 140 inci maddesinin son fıkrasının amir 
hükmü karşısında; Bakanlık merkez kuruluşunda görevli birinci sınıf hâkim ve savcıların bu 
maddeyle tekrar hâkimlik ve savcılık görevlerine atanmalarının düzenlenmesi açıkça Anayasa
ya aykırıdır. 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan tasarının genel gerekçesinde; "unvanı ne olursa olsun, idarî 
bir görevde çalışan, yargılama yapmayan ve yargi kararı vermekle donatılmamış görevlilerin, 
mutlak hâkim teminatından yararlandırılmaları, çağdaş anayasa hukuku ilke 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 üyelerini 
seçme görevi, Hâkimler ve Savcılar Yüksek kuruluna verilmiştir. Adalet Bakanlığı Müsteşarı, 
bu kurulun tabiî üyesidir ve yokluğunda aynı yetkiler, yine birinci sınıf hâkimler olan müste
şar muavinlerince kullanılmaktadır. 

25 Temmuz 1989 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkememizin 22.12.1989 
tarihli kararında, "Yönetimin objektif kurallara dayanmayan göreceli takdiriyle başarılı-başarısız 
sayılan, yıllık çalışma süresi böylece uzatılan, görevden istenildiği zaman çıkarılan, çalışanları 
şimdiye kadar tanınmış birçok haktan yoksun bırakılan, etkin bir yargı denetimi dışında tutu
lan yönetime tam anlamıyla bağımlı kılınan personelin görevde kalmak ve üretimi artırmak 
için herşeyi göze alması, her baskıya katlanması, hukuk, Anayasa ve yasa dışı durumlar ve 
tutumlar içinde bulunması, bu nedenlerle kimi sakıncalı oluşumların devlet yapısını sarsacak 
boyutlara varması kaçınılmazdır" denilmektedir. 

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

, . • ] ' • 

Yine Anayasamızın 159 uncu maddesi gereğince, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik 
teminatı esaslarına göre kurulan ve görev yapan ve verdiği kararlara karşı yargı mercilerine baş-
vurulamayan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun, bağımsız görev yapabilmesi kaçınılmaz 
bir zorunluluktur. "Bağımsız görev yapma" demek, hiçbir yerden emir ve talimat almama, 
yasa hükmü ile 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 ata
malar konusundaki takdir yetkisini bazı hâkimler ve savcılar hakkında tamamen kaldırarak, 
âdeta kurula emir ve talimat verme mahiyetinde olduğundan, Anayasamızın 159 uncu madde
sine de aykırıdır. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 114 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 tasarının 
4 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ali Kemal Başaran Yusuf Pamuk 
Trabzon istanbul 

İsmail Sancak Hasan Çakır 
İstanbul Antalya 

Hasan Korkmazcan Rauf Ertekin 
Denizli Kütahya 

Elaattin Elmas 
İstanbul 

"Bu Kanunun 47 nci maddesine göre muvafakatları alınmak suretiyle Bakanlık merkez 
kuruluşunda tetkik hâkimi olarak görevlendirilen hâkim ve savcılar, Adalet Bakanının teklifi 
üzerine, Bakanlık hizmetlerinde kazanmış oldukları hakları nazarı itibare alınmak suretiyle 
idarî yargıdan gelmiş olanlar idarî yargıda, adlî yargıdan gelmiş olanlar adlî yargıda durumla
rına uygun hâkim ve savcılık görevlerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca atanabilirler." 

Gerekçe : 
Bu tasarıda 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 gidilmesi 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 teminatlı 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. Böylelikle, idarî görevlerdeki hâkim ve savcıların, diğer hâkim ve sav
cıların yararlandığı kurul güvencesinden mahrum bırakılmış olması ve hem de kurulun huku
ka uygunluk denetimi yapamadan vereceği atama kararlarına karşı idarî dava haklarının bu
lunmaması da anayasanın 140 ve 159 uncu maddeleri ile eşitlik ilkesine ve hak arama özgürlü
ğüne aykırılık teşkil etmektedir. 
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Diğer yandan, mevcut hükümlere göre Yüksek Mahkeme Üyesi seviye ve statüsünde olan 
Adalet Bakanlığı üst düzey yöneticilerinin bu statüleri, tasarının 1, 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yapılan düzenlemelerle kaybettirilmektedir. Özellikle bunların adlî ve idarî yargı yeri hâkim 
ve savcılıklarına atanmaları mümkün kılınarak idarî görev hiyerarşisi içerisinde adlî ve idarî 
yargıda görevli hâkim ve savcıların üstünde iken alt düzeye indirilmeleri söz konusu olabilmekte 
ve böylelikle hukukun genel ilkeleri içerisinde yer alan kazanılmış hakkın korunması kuralı 
da ihlal edilmektedir. 

Yukarıda açıklanan durumlar muvacehesinde, Anayasa ve hukukun genel ilkelerine aykı
rılığın giderilmesi için kanun tasarısının 4 üncü maddesiyle değiştirilmek istenilen 2802 sayılı 
Hâkimler ve Savcılar Kanununun 38 inci maddesiyle ilgili olarak bu değişiklik önergesi verilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 114 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 tasarının 
4 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

A. Kemal Başaran Yusuf Pamuk ı 
Trabzon İstanbul 

Hasan Korkmazcan Elaattin Elmas 
Denizli İstanbul 

Rauf Ertekin Hasan Çakır 
Kütahya Antalya 

İsmail Sancak 
İstanbul 

"Birinci sınıf hâkim ve savcılar hariç olmak üzere bu kanunun 47 nci maddesine göre mu-
vafakatları alınmak suretiyle Bakanlık merkez kuruluşunda tetkik hâkimi olarak görevlendiri
len hâkim ve savcılar, Adalet Bakanının teklifi üzerine, Bakanlık hizmetlerinde kazanmış ol
dukları hakları nazarı itibare alınmak suretiyle idarî yargıdan gelmiş olanlar idarî yargıda, ad
lî yargıdan gelmiş olanlar adlî yargıda, durumlarına uygun hâkim ve savcılık görevlerine Hâ
kimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca atanabilirler." 

Gerekçe : 
1961 Anayasasını hazırlayan Temsilciler Meclisi Anayasa Komisyonunun gerekçesine göre 

"Hukuk devletinin temel unsuru, bütün Devlet faaliyetlerinin hukuk kurallarına uygun olma
sıdır. Bu uygunluğu sağlayacak makamlar, yargı organlarıdır. Tasarı, bütün Devlet faaliyetleri
ne kaideler hiyerarşisi içinde kazaî denetimi yapacak organın bağımsızlığı, bu denetimin ciddi
yet ve müessiriyetinin şartıdır. Bu bakımdan, hâkimler ve mahkemeler üzerinde her çeşit tesir
leri bertaraf edici hükümler tasarıya konulmuş, mahkemeler yürütme ve yasama organı karşı
sında tamamıyla bağımsız hale getirilmiş, hâkimlerin her türlü hakları teminat altına alınmış 
ve bu maksatla bir Yüksek Hâkimler Şûrası kurulmuştur." 

Bu amacı, 1982 Anayasasının yürürlüğe girmesinden sonra Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulu yerine getirmeye çalışmakla birlikte; Adalet Bakanlığında idarî görevlere atanan hâ-
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kimler ve savcılar teminata kavuşturulmadıkça yargı bağımsızlığının sağlanamayacağının tec
rübeyle anlaşılması nedeniyle, Anayasanın 140 inci maddesinde "Hakim ve savcı olup da Ada
let Hizmetlerinde Çalışanlar, Hâkimler ve savcılar hakkındaki hükümlere tabidirler. Bunlar, 
hâkimler ve savcılara ait esaslar dairesinde sınıflandırılır ve derecelendirilirler, hâkimlere ve 
Savcılara tanınan her türlü haklardan yararlanırlar" hükmüne yer verilmiştir. 

Tanınan bu hakların sadece özlük işleriyle sınırlı olmadığı, madde metninden açıkça an
laşıldığı gibi, anılan maddeyle ilgili Millî Güvenlik Konseyi Anayasa Komisyonunun gerekçe
sinde de "Adalet Hizmetindeki tdarî görevlerin yargı hizmetinin yürütülmesiyle yakın ilişkisi 
nedeniyle, bu görevlerde hâkim ve savcı olanların çalıştırılmaları ve bunlara tanınan haklardan 
aynen yararlanmalarını sağlayan bir fıkra maddeye eklenmiştir".denilmek suretiyle, bu husus 
bir defa daha vurgulanmıştır. 

Diğer kamu görevlilerine tanınmayıp, sadece hâkimlere tanınan hakların başında, "yargı 
bağımsızlığı" ye "hâkim teminatı'nın olduğundan kuşku bulunmamaktadır. 

Yargı bağımsızlığı, hâkimlerin gerek yürütme, gerek yasama organına bağlı olmadıkları, 
onlardan müstakil oldukları, bu iki organın hâkimlere emir ve talimat veremeyeceği ve tavsiye
lerde bulunamayacağı anlamına gelir. Hâkimlik teminatı ise, hâkimlerin bağımsızlığını koru
maya hizmet eden müesseselerden sadece biri ve fakat en önemlisidir. 

Hâkimlerin bağımsızlığı; kararlarını verirken hür olmaları, hiçbir dış baskı ve tesir altın
da bulunmamaları demektir. Baskı yapılması kadar, yapılabilmesi ihtimali de hâkimlerin ba
ğımsızlığını zedeler. 

Asıl güçlük, yargının yürütme karşısında bağımsızlığını korumasıdır. Hâkimlerin bağım
sızlığına karşı en büyük tehlike, devamlı surette yürütme organından gelmiştir. 

12 Eylül hukukunun dahi Adalet Bakanlığında çalışan birinci sınıf hâkimlere tanıdığı "te
minat", bu yasa ile ortadan kaldırılmaktadır ve Adalet Bakanının teklifiyle, kurul belli sürede 
zorunlu atama yapmak durumunda kaldığından ve kurulan kararları kesin olduğundan, Ana
yasa hükmüne rağmen, Bakanlıkta görevli hâkim ve Savcılar, Bakanlıkta görevli sıradan bir 
memurdan bile teminatsız hale getirilmektedir. Çünkü, onların idarî yargıya buşvurma hakkı 
vardır. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, veriliş sırasına göre okunmuş bulunan önergeleri, şim
di aykırılık durumlarına göre okutup, ayrı ayrı işleme koyacağım : ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
i ' • • • . • -

Görüşülmekte olan, 114 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. 

Ali Kemal Başaran 
(Trabzon) 

ve Arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MELİH PABUÇCUOĞLU (Balıkesir) — 

Katılıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Katılmıyoruz efendim. 
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BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmakta, Hükümet katılmamaktadır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.,. Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

\ Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 114 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. 

Ali Kemal Başaran 
(Trabzon) 

ve Arkadaşları 
BAŞKAN. — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MELİH PABUÇCUOĞUJ (Balıkesir) — 

Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN— Hükümet?.. ' 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

•ı • Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan, 114 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 aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Yusuf Pamuk 
(İstanbul) 

ve Arkadaşları 
Bu kanunun 47 nci maddesine göre muvafakatları alınmak suretiyle bakanlık merkez ku

ruluşunda tetkik hâkimi olarak görevlendirilen hâkim ve savcılar, Adalet Bakanının teklifi üze
rine, bakanlık hizmetlerinde kazanmış oldukları hakları nazarı itibare alınmak suretiyle idarî 
yargıdan gelmiş olanlar idarî yargıda, adlî yargıdan gelmiş olanlar adlî yargıda durumlarına 
uygun hâkim ve savcılık görevlerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca atanabilirler. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MELİH PABUÇCUOĞLU (Balıkesir) — 

Sayın Başkan, katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet önergeye katılıyor mu? 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Ankara), — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyor. 
Önerge sahibi söz istiyor mu? İstemiyor. 
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Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil
memiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına * 
Görüşülmekte olan 114 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 tasarının 
4 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ali Kemal Başaran 
(Trabzon) 

ve Arkadaşları 

"Birinci sınıf hâkim ve savcılar hariç olmak üzere bu Kanunun 47 nci maddesine göre 
muvafakatları alınmak suretiyle bakanlık merkez kuruluşunda tetkik hâkimi olarak görevlen
dirilen hâkimler ve savcılar, Adalet Bakanının teklifi üzerine, bakanlık hizmetlerinde kazan
mış oldukları hakları nazarı itibare alınmak suretiyle idarî yargıdan gelmiş olanlar idarî yargı
da, adlî yargıdan gelmiş olanlar adlî yargıda durumlarına uygun hâkim ve savcılık görevlerine 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca atanabilirler." 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MELÎH PABUÇCUOĞLU (Balıkesir) — 

Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Hükümet önergeye katılıyor mu? • 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil

memiştir. 
önergeler üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. f 

Maddeyi, metindeki haliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Müteakip maddeyi okutuyorum : 

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. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre, madde üzerin
deki değişiklik önergesini işleme koyuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 114 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 
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Tasarısının, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 103 üncü maddesini değiştiren tasarı
nın 5 inci maddesinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Ali Kemal Başaran Yusuf Pamuk 
Trabzon İstanbul 

ismail Sancak Hasan Korkmazcan 
İstanbul ' Denizli 

Rauf Ertekin Hasan Çakır 
Kütahya Antalya 

Elaattin Elmas 
İstanbul 

Gerekçe : 
İçtüzüğün 36 ncı maddesi; "Komisyonlar, kendilerine havale edilen kanun tasarı ve teklif

lerini 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. Tasanda olmayan yeni bir maddenin ko
misyonlarda ilavesi, İçtüzüğün 36 ncı maddesine ve kanun yapma tekniğine aykırıdır. Bu ne
denle 5 inci maddenin tasarı metninden çıkarılması için bu önerge hazırlanmıştır. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MELİH PABUÇCUOĞLU (Balıkesir) — 

Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet önergeye katılıyor mu? 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önerge sahibi söz istiyor mu? İstemiyor. 
Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil

memiştir. 
Maddeyi, metindeki haliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Madde kabul edilmiştir. 
Müteakip 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 

3. Sınıf 

3. Sınıf 

8 

7 

6 

Hâkimlik 
Cumhuriyet Savcılığı 
Hâkimlik 
Cumhuriyet Savcılığı 
Cezaevi Mümessil Cumhuriyet Savcılığı 
Hâkimlik 
Yargıtay Tetkik Hâkimliği 
Cumhuriyet Başsavcılığı 
Cumhuriyet Savcılığı 
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Sınıf Derece Unvan 

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

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

2. Sınıf 4 Hâkimlik 
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 
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 
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Sınıf Derece • v Unvan 

Cumhuriyet Başsavcılığı 
Cumhuriyet Savcılığı, 

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

Birinci sınıfa ayrılmış 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-PIanlama Koordinasyon Kurulu Üyeliği 
Adalet Müfettişliği 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 
Cezaevi Mümessil Cumhuriyet Savcılığı 

Birinci Sınıf 1 Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı 
Bakanlık Yüksek Müşavirliği 
Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı 
Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı 
Adalet Bakanlığı Genel Müdürlüğü 
Araştırma-PIanlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
Hâkimlik 
Yargıtay Tetkik Hâkimliği 
Mahkeme Başkanlığı 
Cumhuriyet Başsavcılığı 
Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği 
Cumhuriyet Savcılığı 
Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı 
Müstakil Daire Başkanlığı 
Adalet Başmüfettişliği 
Genel Müdür Yardımcılığı 
Genel Müdürlük Daire Başkanlığı 
Araştırma-PIanlama ve Koordinasyon Kurulu Üyeliği 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 
Adalet Müfettişliği 
Cezaevi Mümessil Cumhuriyet Savcılığı 
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c - ' • • ~ (2) SAYILI C E T V E L TT 

Sınıf Derece Unvan 

3. Sınıf 

2. Sınıf 

2. Sınıf 

2. Sınıf 

2. Sınıf 

2. Sınıf 

Birinci sınıfa ayrılmış 

8 Hâkimlik 
7 Hâkimlik 
6 Hâkimlik 

Danıştay Tetkik Hâkimliği 
Adalet Müfettişliği 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 

5 Hâkimlik 
Danıştay Tetkik Hâkimliği 
Danıştay Savcılığı 
Adalet Müfettişliği 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 

4 Hâkimlik 
Danıştay Tetkik Hâkimliği 
Danıştay Savcılığı » 
Mahkeme Başkanlığı 
Adalet Müfettişliği 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 

, 3 Hâkimlik 
Danıştay Tetkik Hâkimliği 
Danıştay Savcılığı 
Mahkeme Başkanlığı 
Adalet Müfettişliği 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 

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

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

1 Hâkimlik 
Danıştay Tetkik Hâkimliği 
Danıştay Savcılığı 
Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı 
Mahkeme Başkanlığı 
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Sınıf Derece Unvan 

Müstakil Daire Başkanlığı 
Adalet Müfettişliği 
Genel Müdür Yardımcılığı 
Genel Müdürlük Daire Başkanlığı 
Araştırma-Planlame ve koordinasyon Kurulu Üyeliği 
Adalet Müfettişliği 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 

Birinci Sınıf 1 . Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı 
Bakanlık Yüksek Müşavirliği 
Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı 
Adalet Bakanlığı "Teftiş Kurulu Başkanlığı 
Adalet Bakanlığı Genel Müdürlüğü 
Araştırma-Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
Hâkimlik -, 
Danıştay Tetkik Hâkimliği 
Bölge tdare Mahkemesi Başkanlığı 
Mahkeme Başkanlığı , 
Danıştay Savcılığı 
Müstakil Daire Başkanlığı 
Adalet Başmüfettişliği 
Genel Müdürlük Yardımcılığı 
Genel Müdürlük Daire Başkanlığı 
Araştırma-PLanlama ve Koordinasyon Kurulu Üyeliği 
Adalet Müfettişliği 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyle ilgi
li değişiklik önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 114 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 metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Murat Başesgioğlu Süleyman Hatinoğlu 
Kastamonu Artvin 

Osman Ceylan Yusuf Pamuk 
İstanbul . / İstanbul 

Gerekçe : ' 
3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanunun 27 nci maddesinde 
"Bakanlıklarda, özel önem ve öncelik taşıyan konularda bakanlık makamına yardımcı olmak 
üzere özel yeteneği olanlardan bakanlık müşavirleri bulunabilir. Bakanlık Müşavirleri, bakan
lık makamına bağlıdır" denilmektedir. 
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Bu madde ve diğer yasalarda, bakanlık yüksek müşavirliğinden hiç söz edilmemektedir. 
Ayrıca, hiçbir bakanlıkta da böyle bir unvanla çalışan personel yoktur. Hal böyleyken, bir ve 
iki sayılı cetvellerde bakanlık yüksek müşavirliği kadrosu ihdas edilmesi, anılan yasaya uygun 
düşmediği gibi, idarî yapımızdaki birlik ve bütünlüğü de bozacaktır. 

Önerge, söz konusu edilen durumların önlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MELÎH PABUÇCUOĞLU (Balıkesir) — 
Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Hükümet?.. 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
önerge sahibi söz istiyor mu? İstemiyor. 
Sayın milletvekilleri, Hükümet ve Komisyon önergeye katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Maddeyi, metindeki haliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Madde kabul edilmiştir. 
Müteakip 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 Kur.umları ile tutukevelerini, küçüklerin cezalarının infaz edileceği ıslah 
ve eğitim evlerini, hakkında tedbir uygulanmış olan küçüklerin yerleştirileceği müeseseleri, 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. ' 

BAŞKAN —- Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyi oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Müteakip 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, yakarıda belirtilen hizmetlerin yapılmasından Bakana kar
şı sorumludurlar. 

Bakanlık Yüksek Müşavirliklerinden 10'una, 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu-. 
nun 37 nci maddesinin (b) fıkrasının (7) nci alt bendinde belirtilen birinci sınıf hâkimlerle sav-
cılar atanabilir. 

Bakanlık Yüksek Müşavirliklerinden beş'ine ise, hâkim sınıfından olmayan üniversite öğ
retim üyeleri ile 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. 
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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 
idare 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?.. Refah Partisi Grubu adına, Sayın Abdullah Gül. 
Sayın Gül, yetki belgeniz var mı? 
ABDULLAH GÜL (Kayseri) — Verilmiştir efendim. 
BAŞKAN—Buyurun efendim. < 
RP GRUBU ADINA ABDULLAH GÜL (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 

Refah Partisi olarak biz, kanunun bu maddesine karşıyız. Sebebi şu : Bu, Bakanlığı politize 
edecek bir maddedir. Burada, "15 Bakanlık yüksek müşaviri görevlendirilir" deniliyor ve bun
ların, mesleğinde ün yapmış, üstün yeteneklere sahip kişiler arasından seçilerek atanacakları 
belirtiliyor. Bunlar, muğlak şeylerdir. Bu, Bakanlığın politize olmasına çok açık bir kapıdır. 

Yine (b) fıkrasında ikinci bir nokta da şudur : "15 Bakanlık Müşaviri görevlendirilebilir. 
Bakanlık Müşavirleri, Bakanlık Makamına bağlıdır" deniliyor. Hâkimler ve savcıları ilgilendi
ren böyle bir teknik konuda, bu maddeyle böyle bir kadronun getirilmesi, Bakanlığın politize 
edilmesine imkân açar kanaatinde olduğumuz için buna karşıyız. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gül. . 
Madde üzerinde söz isteyen başka sayın üye?.. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) - - Şahsım adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Şahsı adına, Sayın Yusuf Bozkurt Özal; buyurun. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Bakanlık ma

kamına hizmet etmek üzere "15 Bakanlık Yüksek Müşaviri görevlendirilebilir" denilmiş ve bu 
Bakanlık yüksek müşavirlerinin vasıfları aşağıda tadat edilmiş. Tabiî "15 kişi görevlendirilebilir" 
derken 14 olabilir mi, 13 olabilir mi, belli değil; ya hiç olmaz ya 15 olur anlamı çıkıyor. Aslın
da, "15'e kadar" demek lazımdı. Bir kere, eksik yazılmış. Ben bunu, Adalet Bakanlığından 
beklemezdim. 

Diğer bir husus da şudur : Başta deniyor ki, "Bakanlık Yüksek Müşavirlerinden 10'una, 
2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 37 nci maddesinin (b) fıkrasının.(7) nçi alt ben
dinde belirtilen birinci sınıf hâkimlerle savcılar atanabilir." 15 kişiden 10'u bu vasıfta olacak 
buna bir diyeceğimiz yok. 

"Bakanlık Yüksek Müşavirlerinden 5'ine ise, hâkim sınıfından olmayan üniversite öğre
tim üyeleri ile..." Tabiî bunların konuları da belli değil. Hâkim sınıfından değil, üniversite öğ
retim üyesi. Hangi konuda öğretim üyesi; bu da belli değil; yani, makine mühendisi de olabilir... 

BAŞKAN — Beden eğitimi de olabilir. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — inşaat mühendisi de olabilir; bu tadat edilme

miş; fakat, bundan sonraki kısım çok enteresan; ve mesleğinde ün yapmış üstün yeteneklere 
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sahip kişiler arasından" deniliyor. Hangi meslekten?.. Dansöz olabilir mi acaba efendim; ya
ni, ün yapmış dansözler olabilir mi? Bu nasıl cümledir? Yani, Adalet Bakanlığının Teşkilat Ka
nununa bu şekilde bir cümle konur mu? Mesleğinde ün yapmış yetenekli kişiler ne demek, 
ne kastediliyor burada? Bu fevkalade yanlıştır. Üniversite öğretim üyeleri olunca böyle bir şart 
aramıyorsunuz; mesleğinde ileri gitmiş üniversite üyesi demiyorsunuz; ama, üniversite dışın-
daysa, ün yapmış olması lazım. Nasıl bir ün yapmış oluyor? 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) *- "Yükseköğrenimini tamamlamış" diyor. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Efendim, yükseköğrenim yapmış olması yetmi

yor. Bakın, okuyorum tekrar : "Yükseköğrenimini tamamlamış ve -veya demiyor- mesleğinde 
ün yapmış..." Yükseköğrenimini tamamlamış olması yeterli değil, mesleğinde ün yapmış ola
cak. Mesela, meşhur bir dansüz, koreograf i dersi almış meşhur bir dansöz veya opera şarkıcısı 
olabilir mi? 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Hayır efendim, yüksek öğrenim yapmış. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Bundan, bu anlaşılıyor. Yarın böyle bir tayin 
yapıldığında, bir şey diyebilir misiniz? Bu, bu şekilde yazılır mı efendim? Yani, bu, gayri ciddî 
değil mi? * . 

ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Yazılmış. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Yazılmış ve biz, şimdi Yüce Mecliste, bu şekilde 
yazılmış bir cümleye evet diyeceğiz... Hayırlı olsun!.. 

Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN— Teşekkür ederim Sayın Özal. 
Madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
Değişiklik önergesi vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 114 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, 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 16/A maddesini değiştiren tasarı
nın. 8 inci maddesinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Murat Başesgioğlu Yusuf Pamuk 
Kastamonu İstanbul 

Halit Dumankaya Süleyman Hatinoğlu 
istanbul Artvin 

Elaattin Elmas 
İstanbul 

Gerekçe : 
Adalet Bakanlığında görevli Müsteşar, Müsteşar Muavinleri, Teftiş Kurulu Başkanı, Ge

nel Müdürler, APK Kurulu Başkanı, Daire Başkanları, Adalet Başmüfettiş ve Müfettişleri, tet
kik hâkimlerinin tümü hâkim sınıfından olup, hukukî ve idarî konularda Adalet Bakanına mü
şavirlik hizmeti yapmaktadırlar. Bu nedenle, yüksek müşavirlere ve müşavirlere ihtiyaç yoktur. 
Esasen, 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanunda, bakanlık 
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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 — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MELİH PABUÇCUOĞLU (Balıkesir) — 

Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önerge sahibi söz istiyor mu? , ' 
MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) — Hayır Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. i 
Maddeyi, metinde yazılı haliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Madde kabul edilmiştir. 
Müteakip 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) İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı, 
e) Teknik İşler Dairesi Başkanlığı, 
f) Savunma Sekreterliği, 
g) Özel Kalem Müdürlüğü. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyle ilgili değişiklik önergesi vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 114 sıra sayılı, 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2992 Sayılı 
Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin değişti
rilerek Kabulü Hakkında Kanun, 2461 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu ile 
190 ve 270 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa
rısının, 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 17 nci maddesini değiştiren tasarının 
9 uncu maddesinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Yusuf Pamuk Elaattin Elmas 
İstanbul İstanbul 

Halit Dumankaya Hasan Korkmazcan 
İstanbul Denizli 

Kadir Ramazan Coşkun Süleyman Hatinoğlu 
İstanbul Artvin 
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Gerekçe : 
Yayın işleri eskiden olduğu gibi, Bakanlıkta mevcut olan Eğitim Dairesi Başkanlığı tara

fından, 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 gereksiz yere artıracağı 
ve Başbakanlığın tasarruf tedbirlerine ilişkin genelgelerine aykırılık teşkil edeceği ifade edilmiş 
bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MELİH PABUÇCUOĞLU (Balıkesir) — 

Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. \ 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önerge sehibi söz istiyor mu? İstemiyor. 
Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil

memiştir. 
Maddeyi, metinde yazılı haliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 

MADDE 10. — 2992 Sayılı Kanuna, 20 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 
20/A maddesi eklenmiştir. 

Yayın İşleri 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 adetleri toplattırıp yayınlatmak, 
h) Eski hukuk kaynaklarını araştırmak, inceletmek, toplatmak ve yayınlatmak suretiyle 

uygulayıcıların ve bilim çevrelerinin yararlanmalarına sunmak, 
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ı) 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, 

k) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen Sayın üye?.. Yok. 
Madde ile ilgili bir önerge vardır; okutuyorum. 

. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
s Görüşülmekte olan 114 Sıra Sayılı 2802 Sayılıl Hâkimler ye 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 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna 20 nci maddeden sonra gelmek üzere 
20/A maddesini ekleyen tasarının 10 uncu maddesinin tasarı metninden çıkarılmasına karar 
verilmesini arz ve teklif ederiz. 

Hasan Korkmazcan Yusuf Pamuk 
Denizli İstanbul 

Ali Kemal Başaran AH Er 
Trabzon İçel 

Halit Dumankaya İsmail Sancak 
İstanbul , İstanbul 

Gerekçe : 
Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının konuya ilişkin görüşleri; 

bu hizmetler için yeni bir daire başkanlığı kurulmasının, kadro sayılarını gereksiz yere artıra
cağı ve Başbakanlığın tasarruf tedbirlerine ilişkin genelgelerine aykırılık teşkil edeceği yolun
dadır. Yayın işlerinin eskiden olduğu gibi bakanlıkta mevcut olan Eğitim Dairesi Başkanlığı 
tarafından yürütülmesi yeterli ve gereklidir. Esasen tasarıda belirtilen Yayın İşleri Dairesi Baş
kanlığına verilen görevlerin istenilen kadro sayısıyla da yürütülemeyeceği açık bir hakikattir. 
Yakın bir gelecekte, Bakanlık, mezkur dairenin kadro talebiyle tekrar karşınıza gelecektir. Hat-
tızatında Yayın Dairesi Başkanlığına verilen görevlerin ulaşılabilir hedefler olmadığı da bir ger
çektir. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MELİH PABUÇCUOĞLU (Balıkesir) — 

Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet önergeye katılıyor mu? / 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Katılmıyoruz efendim: 
BAŞKAN — önerge sahibi söz istiyor mu? İstemiyor. 
Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul, edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil

memiştir. 
Maddeyi metindeki haliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Madde kabul edilmiştir. 
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Müteakip maddeyi okutuyorum : 
MADDE 11. — 2992 sayılı Kanunun mülga 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden dü-

zünlenmiştir. 

Teknik îşler Dairesi Başkanlığı 
MADDE 22. — Teknik İşler Dairesi Başkanlığının görevlen şunlardır : 
a) Bakanlık için ihtiyaç duyulan bina ve arazinin, kiralama ve satın alma işlerini yürütmek, 
b) Bakanlığa ait bina ve tesislerin; ilgisine göre Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 

veya İdarî ve Malî işler Dairesi Başkanlığı ile işbirliği yaparak tesis, yapım, onarım ve kira işle
rine ilişkin program ve projeleri hazırlamak, takip etmek, bunların bakım ve küçük onarımla
rını yapmak veya yaptırmak, 

c) (b) bendinde yazılı işlerin yıllık icra programına alınabilmesi için, belirlenecek arsala
ra ait her türlü etüt, inceleme ve tespitleri yaparak veya yaptırarak bunlardan elverişli olanları 
seçmek, 

d) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyi oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Müteakip maddeyi okutuyorum : 

MADDE 12. — 2992 sayılı Kanunun 33 üncü meddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Adalet Bakanlığında hâkim ve savcı sınıfı dışında kalan personelin atanması, Bakan tara
fından yapılır. Ancak, Bakan, Bakanlık Müşavirleri dışındaki personelin atanmasına ilişkin 
yetkisini yazılı olarak gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler.!. 

Madde kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 

MADDE 13. — 2992 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ancak, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri saklı kalmak koşuluyla huzur ücreti (100), 
huzur hakkı ise (100) gösterge rakamının bütçe kanunlarında devlet memurları için tespit edi
len katsayı ile çarpılması sonucu bulunacak miktarı geçemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil

miştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 

MADDE 14. — 2992 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen, kanuna ekli Bakanlık 
Merkez Teşkilatına ilişkin (I) sayılı cetvelin Yardımcı Birimler Bölümü aşağıdaki şekilde yeni
den düzenlenmiştir. 

Yardımcı birimler 
1. Personel Genel Müdürlüğü, 
2. Eğitim Dairesi Başkanlığı, 
3. Yayın işleri Dairesi Başkanlığı, 
4. idarî ve Malî işler Dairesi Başkanlığı, 
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5. Teknik tşler Dairesi Başkanlığı, 
6. Savunma Sekreterliği, 

. " 7. Özel Kalem Müdürlüğü. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil

miştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 
MADDE 15. — Ekli (I) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek, 190 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerin Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilatına ait (II) sayılı 
cetveline, birinci derecedeki müsteşar unvanından sonra yer almak üzere eklenmiştir. 

Ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek, 190 sayılı Kanun Hükmünde Karar
nameye bağlı (I) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. , 
Bulunmadığına göre, maddeyi ekli cetveliyle birlikte oylarınıza sunuyörmu : Kabul eden

ler... Kabul jetmeyenler... Kabul edilmiştir. . ; 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 

MADDE 16. — 270 sayılı Yüksek Hâkimlik Tazminatı Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 3 üncü maddesinin (C) fıkrasının birinci paragrafındaki "yarısı" ibaresi "tamamı" 
şeklinde; ikinci paragrafındaki "Kıdemli Albaylara" ibaresi "Albaylara" şeklinde ve aynı mad
denin (A) fıkrasında yer alan "Yüksek Hâkimlik Tazminatı Gösterge Tablosu"nun 1 ye 2 nci 
sıralarındaki görev unvanları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Sıra No. : Görev. Unvanı 

x 1 Askerî Yargıtay Başkanı, Askerî Yüksek tdare Mahkemesi Başkanı, Askerî 
Yargıtay Başsavcısı; General/Amiral rütbesinde olmaları şartıyla Askerî Yük
sek tdare Mahkemesi Başsavcısı, Askerî/Yargıtay ikinci Başkanı, Genelkur
may Adlî Müşaviri, Millî Savunma Bakanlığı Askerî Adalet İşleri Başkanı, 
Millî Savunma Bakanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanı, Millî Sa
vunma Bakanlığı Askerî Adalet Teftiş Kurulu Başkanı ve Millî Savunma Ba
kanlığı Başhukuk Müşaviri ve Davalar Dairesi Başkanı. 

2 Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başsavcısı, Askerî Yargıtay ile Askerî Yük
sek İdare Mahkemesi Daire Başkanları. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 
MADDE 17.— 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 37 nci maddesini son fıkrası 

ile 100 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki "... birinci sınıf hâkim ve savcılar dışındaki..." 
ibaresi; 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 20 nci maddesinin (c) bendi, 21 inci mad
desinin (b) bendi ile (d) bendinin "...ısıtma" kelimesinden sonra gelen "bakım, onarım", iba
resi; 2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun 19 uncu maddesinin son fık
rası; 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunun eki (2) sa-
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yılı cetvelin son satırındaki "Cumhuriyet Savcıları ve Savcı Yardımcıları" ibaresi ile 270 sayılı 
Yüksek Hâkimlik Tazminatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesine ekli 
gösterge cetvelinin (4) numaralı fıkrasının (a) ve (b) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. . 
• Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Müteakip maddeyi okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE 1. — Kendi özel kanunları çıkarılıncaya kadar, Sayıştay Meslek Men
supları ile Sayıştay Savcı Yardımcılarından, birinci sıhıfa ayrılmalarına karar verilmiş olup da 
6 yılını tamamlamış ve üyeliğe seçilme hakkını kaybetmemiş olanların aylık, ödenek, tazminat 
ve diğer malî, sosyal hak ve yardımları hakkında; Sayıştay üyeleri ile ilgili hükümler uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi-oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil

miştir. -
Müteakip maddeyi okutuyorum : ' ' . - ' . . . 

GEÇİCİ MADDE 2. — 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 15 inci maddesinin 
üçüncü fıkrası hükmüyle birinci sınıf olan hâkim ve savcılar ile geçici 1 inci madde hükmüyle 
Sayıştay üyeleri ile ilgili hükümler uygulanacak olan Sayıştay Meslek Mensupları ile Sayıştay 
Savcı Yardımcıları, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren geçmişe yönelik malî hak talebinde 
bulunamazlar. , . . 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil

miştir. 

Müteakip maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 3. — 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununda değişiklik yapılıncaya ka

dar; birinci sınıfa geçirildikten sonra, bu sınıfta 6 yılını tamamlamış ve askerî yüksek yargı 
organları üyeliklerine seçilme niteliklerini kaybetmemiş olan askerî hâkim subaylar, 2802 sayılı 
Hâkimler ve Savcılar Kanunu uyarınca birinci sınıf hâkimler için öngörülen ek gösterge ve yüksek 
hâkimlik tazminatı hükümlerinden yararlanırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. . 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil

miştir. 

Müteakip maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 4. —Bu Kanunun 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 13 ün

cü maddesinin ikinci fıkrasında değişiklik yapan hükmü, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten önce adaylıktan Danıştay Tetkik Hâkimliğine atanmış idarî yargı hâkimleri hakkında da 
uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil

miştir. 

Müteakip maddeyi okutuyorum : 
GEÇtCt MADDE 5. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl süre ile, 

Danıştay tetkik hâkimliğine ve Danıştay Savcılığına yapılacak atamalarda, 2575 sayılı Danış-
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tay Kanununun 11 inci maddesinin 1 numaralı fıkrasındaki beş yıllık hizmet süresi aranmaz. 
Bu atamalarda Danıştay Başkanlık Kurulunun olumlu görüşü de alınır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil

miştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 
MADDE 18. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil

miştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 
MADDE 19. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil

miştir. 
Sayın milletvekilleri, böylece, tasarının bütün maddeleri görüşülmüş ve kabul edilmiş bu

lunmaktadır. 
Tümünü oylamadan önce, oyunun rengini belirtmek üzere, lehinde, Sivas Milletvekili Sa

yın Azimet Köylüoğlu'na söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Köylüoğlu. 
AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas) — Vazgeçtim Sayın Başkan. 

\ BAŞKAN — Yerinizden, devlete millete hayırlı olsun diyorsunuz. 
Başka .söz isteyen bulunmadığına göre, tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş ve böylece, tasarı kanunlaşmıştır; hayırlı olmasını 
temenni ediyorum. (Alkışlar) 

Efendim, Adalet Bakanı Sayın Seyfi Oktay, öpüşmeleri müteakip... 
Arkadaşlar, hatibin yolunu öpüşmeyle de olsa kesmek İçtüzüğe aykırıdır. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 

üyeleri; bugün de, dünden başlamak suretiyle bu kanun üzerinde gerçekten uzunca bir çalışma 
ya'pıldı. Katkıda bulunan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 

Şuna da inanılmasını rica ediyorum : "Adalete riyakârlık girmez" diyorum; tekrar söylü
yorum, "Adalet yozlaştırılmaz" diyorum; "Adalet, herhangi bir siyasal amaca alet edilmez" 
diyorum. Bunu, tüm uygulamalarımızda göreceksiniz. 

Bu duygularla, hepinize, yeniden teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. . / 
Sayın milletvekilleri, grupların müracaatı ve mutabakatı üzerine; Olağanüstü Halin Uza

tılması Hakkındaki Başbakanlık Tezkeresi ile Anayasanın 92 nci maddesine göre verilen Baş
bakanlık tezkeresini görüşmek için, alınan İcarar uyarınca, 26 Haziran 1992 Cuma günü saat 
15.00'te, toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 23.16 
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VIII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1, —Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Mardin-Dargeçit ilçesi HEP yöneticisinin güven
lik güçlerince gözaltına alındıktan sonra işkence ile öldürüldüğü iddiasına ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı 
ismet Sezgin'in yazılı cevabı (7/149) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının sağ
lanmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 4.5.1992 
Sedat Yurtdaş 

Diyarbakır 

Mardin tli Kerboran (Dargeçit) İlçesi, Halkın Emek Partisi Yönetim Kurulu Üyesi Tahir 
Seyhan hiç bir gerekçe gösterilmeden, 7 Nisan 1992 tarihinde bölgede ve ilye özelinde giderek 
artan gözaltılara paralel olarak son bir ayında üçüncü kez olmak üzere ilçe Jandarma Komu
tanlığı tarafından gözaltına alınır. 11 Nisan 1992 günü Mardin Devlet Hastanesine sevk edilir. 
Hemen ardından durumunun ağır olması nedeniyle Diyarbakır Tıp Fakültesi Hastanesine sevk 
edilir. Ancak öğrenilemeyen, anlaşılamayan nedenlerle kabul edilmeyen HEP yöneticisi zorun
lu olarak Diyarbakır Devlet Hastanesine kayıtlara "tutuklu" plarak geçerek yoğun bakıma 
alınmıştır. 12.4.1992 tarihinde almış olduğu darbeler sonucunda ölür. Otopsi sonucu "kafa trav
ması "dır. 

Tahir Seyhan'ın defalarca gözaltına alınması ve 7 Nisan 1992 tarihinde gözaltına alınması 
neden/nedenleri nelerdir? 

Gözaltında kendisinden istenen bilgiler nelerdi? Hangileri yanıtsız kaldı? 
HEP yöneticisi olmak doğal gözaltı nedeni midir? 
Diyarbakır Tıp Fakültesi Hastanesi işkence sonucu sevk edilen Tahir Seyhan'ı neden has

taneye kabul etmemiştir? 

İşkenceye defalarca karşı olunduğu beyan edilmesine ve karakolların "camdan" yapılaca
ğının vaadedilmesine rağmen sık sık ölümlere neden olacak düzeyde yapılan sistematik işken
celerin temelinde hükümetin ilgili birimlerde etkili olamaması mı yoksa vaadlerine aykırı dav
ranması mı yatıyor? 

Işkencesiz ve işkenceye bağlı ölümsez bir Türkiye'nin müjdesini ne zaman alabileceğiz? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Jandarma Genel Komutanlığı 
HRK : 7504-404-92/Asyş. Ş. (1597) 22.6.1992 

Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : T.B.M.M. Bşk.'lığının 7 Mayıs 1992 gün ve 7/149-1430/6054 sayılı yazısı. 
Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın; Mardin-Dargeçit İlçesinden Tahir Seyhan isimli 

şahsın gözaltına alındıktan sonra yapılan işkence sonucu öldüğü iddiasına ilişkin soru önerge
si incelenmiştir. 
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1. Mardin-Dargeçit İlçesinden Tahir Sayhan; PKK terör örgütüyle ilişkisi olan bir şahsın 
sorugulaması sırasında, adı geçenin bölgede illegal faaliyet gösteren Delil kod İhsan Çetin, Ali 
kod Nezir Acar, Cektar kod Hüzni İş isimli PKK terör örgütü mensupları ile ilişkisinin olduğu 
ve şehir içerisinde örgüt adına yapılacak eylemleri tertiplediği şeklindeki beyanı üzerine; PKK 
terör örgütünün mahalle sorumlusu olarak örgüt adına halk mahkemesi oluşturduğu, olaylara 
müdahale ederek yargılama yaptığı ve örgüt mensuplarına yardım ve yataklık ettiği gerekçesiy
le 7 Nisan 1992 günü gözaltına alınmıştır. 

2. Yapılan ilk aramada kaçan, daha sonra ilçe merkezinde düzenlenen operasyonda ele 
geçirilen Tahir Sayhan, sorgu merkezinde konumu ile ilgili olarak kendisine yöneltilen sorulara 
başlangıçta olumsuz cevaplar vermesi üzerine, Çiçek kod isimli örgüt mensubu ile çektirdiği 
fotoğraflar kendisine gösterildiği sırada aniden yere düşmüştür. < 

3. Düşme sonucu meydana gelen rahatsızlığını gidermek için ilk müdahale kışla tabibi 
tarafından yapılmış, ambulans ile önce Mardin Devlet Hastanesine, oradan da Diyarbakır Devlet 
Hastanesine sevk edilmiş, ancak bütün çabalara rağmen kurtarılamayarak 12 Nisan 1992 günü 
hastanede ölmüştür. 

4. Adı geçenin hastanede ölümünden sonra olaya Ç. Başsavcılığınca el konulduğu ve so
ruşturmanın sürdürüldüğünü arz ederim. 

İsmet Sezgin 
İçişleri Bakanı 

2. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır-Bismil ilçesi'Birlik Köyünden bir va
tandaşın güvenlik güçlerince gözaltına alındıktan sonra işkence neticesinde öldüğü iddiasına ilişkin sorusu 
ve içişleri Bakanı ismet Sezgin'in yazılı cevabı (7/144) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının sağ

lanmasını arz ederim. 
Saygılarımla. . v 28.4.1992 

Sedat Yurtdaş 
Diyarbakır 

Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Birik (Ağıllı) Köyü Nüfusuna kayıtlı ve aynı köyde ikamet 
eden; evli, 3 çocuk babası Abdülkadir Kunt (45) 19.4.1992 tarihinde gözaltına alınmasının ne
deni nedir? 

20.4.1992 tarihinde gözaltında bulunduğu Bismil İlçesi Köprübaşı Komando Taburundan 
alınarak önce Bismil Sağlık Ocağına, ardından Diyarbakır Devlet Hastanesine götürülmüş ol
ması ve bu arada vefatı, kendisine gözaltında bulunduğu süre içinde işkence yapılmış olduğu
na ve bu nedenle öldüğüne delalet etmiyor mu? 

Gözaltında bulunduğu süre içinde kendisinden hangi bilgiler istenmiştir? Bunlardan han
gileri cevapsız kalmıştır? 

Abdülkadir Kurt'u gözaltına alıp sorgulayan görevliler hakkında bu güne kadar her hangi 
bir soruşturma yapılmış mıdır? Eğer böyle bir soruşturma yapılmamışsa başlatmayı düşünü
yor musunuz? 

"Karakolların Camdan "yapılması yönünde yapılan çalışmalar hangi safhadadır? 
Türkiye'nin içerde ve dışarda yüzkarası durumunda bulunan işkencenin kökünden orta

dan kaldırılması için hangi terdbirler alınmış ve alınmaktadır? 
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T C . 
İçişleri Bakanlığı 

Jandarma Genel Komutanlığı 
HRK : 7504-405-92/Asayş. Ş. (1598) / 22.6.1992 

Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : T.B.M.M. Bşk.'hğının 4 Mayıs 1992 gün ve 7/144-1389/5844 sayılı yazısı. 

Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurttaş'ın; Bismil ilçesi Ağıllı Köyünden Abdulkadir Kurt 
isimli şahsın, güvenlik güçlerince gözaltına alındıktan sonra işkence neticesi öldüğü iddiasına 
ilişkin soru önergesi incelenmiştir. 

1. Diyarbakır-Bismil-Ağıllı Köyünde 19 Nisan 1992 günü güvenlik kuvvetleri ile PKK Terör 
Örgütü mensupları arasında çıkan silahlı çatışmada (3) PKK terör örgütü mensubu ölü olarak 
ele geçirilmiştir. 

2. Çatışma esnasında köy içerisinden güvenlik kuvvetlerinin üzerine ateş açılması sonu^ 
cu köyde yapılan operasyonda gözaltına alınan Abdulkadir Kurt isimli şahıs, gözetim altında 
tutulduğu esnada rahatsızlanmış, tedavi için sevkedildiği Diyarbakır Devlet Hastanesenide 20 
Nisan 1992 günü ölmüştür. 

3. Olaya Bismil C. Başsavcılığınca el konulduğu ve tahkikata devam edildiğini arz ederim. 

İsmet Sezgin 
İçişleri Bakanı 

3. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu 'nun, Sarp Sınır Kapısından ülkemize giren bazı 
ziyaretçilere ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna'nın yazılı cevabı (7/143) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Dr. Yıldırım Aktuna tarafından yazılı olarak cevap

landırılması hususunu delaletlerinize arz ederim. 

Süleyman Hatinoğlu 
Artvin 

Sovyetler Birliğindeki Yönetimin bozuk ekonomi yüzünden dağılması nedeniyle Sarp Sı
nır Kapısından oldukça yoğun bir ziyaretçi ülkemize akın etmektedir. Adıgeçen ziyaretçilerin 
büyük bir çoğunluğunun üzerinde giyeceği elbiseden başka parası pulu olmayan Rus kadınları 
oluşturmaktadır. Ve ülkelerine dönerken milyonlarca dövizi de ülkemizden alıp götürmektedirler. 

Adıgeçen Rus kadınları ülkemizde Seks ticareti yaptıkları gerek emniyet kayıtlarından ge
rekse kamuoyundaki haberlerden almaktayız. Bu tür olaylar yöre halkımızın ahlakı ve sağlığı
nı büyük ölçüde tehdit etmekliği malumlarınızdır. 

Bu nedenle sorularım : / • • 
1. Halkımızın sağlığını tehdit eden Rus kadınları için ne gibi bir önlem düşünüyorsunuz? 

2. Sarp Sınır Kapısında bir AİDS merkezi kurmayı düşünüyor musunuz? Düşünüyorsa
nız böyle bir çalışmanız var mıdır? Varsa ne aşamadadır? 
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T .C, 
Sağlık Bakanlığı 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
Sayı : B10OTSH011O004/08658 25.6.1992 

Türkiye Büyük Millet. Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 29 Nisan 1992 gün ve A. 01. 0. GNS. 0.10.00.02-7/143-1365/5729 sayılı yazı. 
tlgi yazı ile Sağlık Bakanlığına Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu tarafından yönel

tilen soru önergesine verilmesi istenen cevaplar aşağıdadır : 

1. Sarp sınır kapısının açılışından sonra oluşan sınır hareketliliği nedeniyle komşu ülke 
vatandaşlarının da katıldığı fuhuş olaylarının arttığı şeklindeki bilgi ve gözlemlerin bakanlığu 
miza yansıması üzerine konu ile ilgili Doğu Karadeniz tileri uyarılmış ve bu konudaki çalışma
ların üzerinde titizlikle durmaları istenerek, zührevi hastalıklarla mücadele çalışmaları ve özel
likle Türkiye'deki yabancı hayat kadınları ile ilgili konularda yapılan faaliyetlere ilişkin genel 
durumun Bakanlığımıza bir rapor halinde iletilmesi istenmiştir. Yapılan incelemelerde, Umu
mî Hıfzıssıhha Kanununun 57 nci maddesine göre bildirimi zorunlu olan hastalıklardan Fren
gi ve AİDS'in bu illerdeki sıklığı, Sarp sınır kapısının açılışı sonrasında bir değişiklik göster
memektedir. Ancak, bildirimi zorunlu olmayan Gonore (Bel soğukluğu) vakalarında belli bir 
artış olduğu şifai ifadelerden anlaşılmaktadır. Bu nedenle her il bünyesinde bulunan Fuhuş ve 
Fuhuşla bulaşan hastalıklarla mücadele komisyonlarının çalışmaları, ilgili sektörlerin katılım
ları ile yoğunlaştırılmıştır. Konu ile ilgili halk eğitim çalışmalarına ağırlık verilmektedir. Ayrı
ca 9 Ocak 1992 tarihli genelge ile Orta ve Doğu Karadeniz, Trakya, Marmara, Ege ve Akdeniz 
bölgelerinde turizmin hareketli olduğu 17 ilde tarama niteliğinde pilot uygulama çalışması baş
latılmıştır. Bu pilot çalışmaya göre hastanelere muayene ve tedavi için başvuranlardan istene
cek kan tetkiklerinde rutin olarak ELISA yöntemi ile AİDS testi yapılmaktadır. 

Yine bu konuda 26.2.1992 tarihinde Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığında İçişle
ri, Dışişleri ve Sağlık Bakanlığından temsilcilerin katılımı ile yapılan toplantıda konunun eko
nomik, siyasî, turistik ve kültürel yönden gittikçe artan önemi kabul edilmiş, ahlakî açıdan 
ise yöre halkının olumsuz olarak etkilendiği ve cinsel yolla bulaşan hastalıkların artışında bir 
tehdit unsuru oluşturduğu gözönüne alınarak zaman kaybedilmeden alınması gereken önlem
ler belirlenmiştir, Yürürlüğe konulması düşünülen tedbirlerden Bakanlığımızı ilgilendiren böl
ge halkını ve gençleri uyarıcı, bilgilendirici çalışmalar başlatılmış, halen sürdürülmektedir. 

2. Hali hazırda anılan bölgedeki yataklı tedavi kurum ve kuruluşlarındaki laboratuvar 
imkânları ile gerekli test ve incelemeleri yaptırmak üzere başvuranların talepleri karşılanmak
ta olduğundan ayrıca bir AİDS merkezi kurulması düşünülmemektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Yıldırım Aktuna 
Sağlık Bakanı 

4. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, T.C. Uyruklu özel ve tüzel kişilerin Suri
ye'de kalan emlakine ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in yazılı cevabı (7/210) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Dışişleri Bakanı tarafından "yazılı" olarak cevaplandırılması
nı tensiplerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

M. Vehbi Dinçerler 
Ankara 

Soru : • • . ' • ' 
15.3.1992 tarihli ve Sayın Başbakan'a yöneltilmiş yazılı sorum ile, Devlet Bakanı Sayın Meh

met Batallı'nın verdiği cevaplar ilişiktedir. 

Millî Güvenlik Kurulunun kararlarına dayandığı, Hükümetin Genel Politikasıyla ilgili ol
duğu, ayrıca Hazineyi, Tapulama işlerini, Tarım Toprak Reformunu, ikili ve çok taraflı anlaş
maları ve hatta karşılıklı iç güvenlik meselelerini ilgilendirdiği; zaman içinde ve hükümet deği
şikliği sonucu genel politikalarda muhtemel gelişmelerin öğrenilmesini amaçladığı için Sayın 
Hükümet Başkanına yöneltilmiş olan sorularımızın cevapsız kalanlarından aşağıdaki sorula
rın cevaplandırılması rica olunur. 

1. Konuyla ilgili Millî Güvenlik Kurulu tavsiyeleri hala geçerliliğini korumakta mıdır? 
Sözleşme ve ekinin değiştirilerek yürürlüğe konulması ne zaman tahakkuk edebilecektir? 

2. Bu güne kadar geçen ve bundan sonra geçecek zamanın kaybı sebebiyle tazminatın 
geç tahsilinden doğan kayıplar için gerçek ve tüzelkişilere millî kaynaklardan ödeme yapılması 
düşünülmekte midir? 

3. T.C. Uyruklu özel ve tüzel kişilerin Suriye'de kalan emlakinin, yüzölçümü ve ''değe
r i n i n Suriyelilerin Türkiye'de kalan emlakinin üç katı civarında olduğu ve zamanın T.C. uy
ruklu özel ve tüzel kişilerin aleyhine işlediği doğru mudur? Bu kayıpların telafisi için siyasî 
konjonktürü müsait buluyor musunuz? 

4. Sayın İçişleri Bakanının Nisan 1992'deki Suriye ziyaretinin bu kararlara olumlu yan
sımaları olmuş mudur? 

T .C . 
Dışişleri Bakanlığı 

Sayı : KGEH/KOED-738-371-7/210 24.6.1992 
Konu : Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçer-

ler'in soru önergesi hak. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : T.B.M.M. Başkanlığının 4 Haziran 1992 tarihli ve Kan. Kar. Md. A. 01.0. Gns. 0. 
10. 02 - 7/210-1697/9066 sayılı yazıları. 

Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Vehbi Dinçerler'in yazılı olarak cevaplanması talebi 
ile Bakanlığıma yönelttiği ilgideki yazıları eki soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 

Hikmet Çetin 
Dışişleri Bakanı 
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Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Vehbi Dinçerler'in yazılı sorusuna cevap 
Soru 1. Konuyla ilgili Millî Güvenlik Kurulu tavsiyeleri hala geçerliliğini korumakta mı

dır? Sözleşme ve Ekinin değiştirilerek yürürlüğe konması ne zaman tahakuk edecektir? 

Cevap : Millî Güvenlik Kurulunun konuyla ilgili görüşleri halen geçerliliğini korumaktadır. 
Bu nedenledir ki, 1972 Sözleşmesinin zaman içinde olumsuz yönleri ortaya çıkan hüküm

leri değiştirilmek suretiyle hazırlanan yeni bir Sözleşme ve Ek Protokoltan taslağı 1992 Nisan 
ayında Şam Büyükelçiliğimizce Suriye Dışişleri Bakanlığına tevdi edilmiştir. 

Yeni sözleşmenin ne zaman imzalanıp yürürlüğe gireceği Suriye'nin bu konuda yapılacak 
müzakerelerdeki tutumuna bağlıdır. 

. Soru 2. Bugüne kadar geçen ve bundan sonra geçecek zamanın kaybı sebebiyle tazmina
tın geç tahsilinden doğan kayıplar için gerçek ve tüzel kişilere millî kaynaklardan ödeme yapıl
ması düşünülmekte midir? 

Cevap : Söz konusu sözleşmenin aktinden evvel, hak sahiplerine millî kaynaklardan avans 
ödeme yapılması konusunda Bakanlığıma intikal etmiş bir çalışma mevcut değildir. Esasen, 
diğer ülkelerle emlak ilişkilerimizde de yerleşmiş olan yöntem, önce bu ülkelerle emlak anlaş
maları yapılmak suretiyle vatandaşlarımıza sağlanan malî kaynakların yurda transferi yö
nündedir. 

Soru 3. T.C. uyruklu özel ve tüzel kişilerin Suriye'den kalan emlakinin, yüzölçümü ve 
"değeri"nin Suriyelilerin Türkiye'de kalan emlakinin üç katı civarında olduğu ye zamanın T.C. 
uyruklu özel ve tüzel kişilerin aleyhine işlediği doğru mudur? Bu kayıpların telafisi için siyasî 
konjonktürü müsait buluyur musunuz? 

Cevap : T.C. vatandaşlarının Suriye'de kalan emlakinin, Suriye uyrukluların Türkiye'deki 
emlakından yüzölçüm bakımından fazla olduğu bir gerçektir. Ancak geçen zamanın Türk va
tandaşları aleyhine işlediği söylenemez. Şöyle ki, eski sözleşmede vatandaşlarımız için sapta
nan tazminat miktarları, mallarının gerçek değerini yansıtmaktan uzaktı. Yeni Sözleşme öne
rimiz ise, her iki ülke vatandaşlarının mallarının değerlerinin gerçekçi şekilde tespitini ve hak
larına daha süratle kavuşmalarını öngören adil hükümler içermektedir. 

Suriye ile ilişkilerimiz halihazır durumu iki ülke arasındaki her çeşit sorunu dostane şekil
de görüşmeye müsaittir. ' 

Soru 4. Sayın İçişleri Bakanının Nisan 1992'deki Suriye ziyaretinin bu kararlara olumlu 
yansımaları olmuş mudur? 

Cevap : Sayın İçişleri Bakanının Suriye'ye Nisan ayında yaptığı ziyaret sırasında bulunu
lan temaslarda, önceliği emlak ilişkileri dışında kalan çerçevesi belirli diğer konulara yer veril
miştir. 

JÜÜİSSL 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ GÜNDEMİ 
88 İNCİ BİRLEŞİM 25 . 6 . 1992 Perşembe Saat : 15.00 

1. 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili 
Güneş Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
Grubu adına Grup Başkanvekili tçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, Birleşmiş Mil
letler Çevre ve Kalkınma Konferansı (UNCED)'n da tartışılan konuları, kabul edilen bel
geleri ve alınan kararları görüşmek, bu konuda yapılması gereken çalışmalar ve alınması 
gerekli önlemlere açıklık getirmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca Genel Kurulun 23.6.1992 tarihli 86 ncı Birleşiminde açılması ka
bul edilen genel görüşme (Görüşme günü : 30.6.1992 Salı) 

2. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 56 arkadaşının, Bakanlığıyla ilgili icraat 
ve atamalarında kanunsuz ve keyfî davranışlarda bulunarak Devleti zarara uğrattığı iddiasıy
la Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu hakkında Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci madde
leri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/6) (Görüşme günü : 30.6.1992 Salı) 

3. — Kırklareli Milletvekili Cemal özbilen ve 50 arkadaşının, bazı kamu iktisadî te
şebbüslerine usulsüz ve keyfî harcama yaptırarak Devleti zarara uğrattıkları ve bu eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla Sanayi ve 
Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse ile Devlet bakanları İbrahim Tez, Mehmet Kahra
man ve Erman Şahin haklarında Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis so
ruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/9) (Görüşme günü : 1.7.1992 Çarşamba) 

4. — Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya ve 44 arkadaşının, Bakanlığı sırasında 
usulsüz ve haksız atama ve ödeme yapılmasına göz yumarak Devleti zarara uğrattığı ve 
bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla 
Devlet eski Bakanı Recep Ercüment Konukman hakkında Anayasanın 100 üncü maddesi 
uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/10) (Görüşme günü : 
1.7.1992 Çarşamba) 

5. — Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 arkadaşının, haksız ve keyfî 
işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 mcı ve 
ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla Devlet eski Bakanı Halil Şıvgın hakkında Anayasa
nın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/11) 
(Görüşme günü : 1.7.1992 Çarşamba) 
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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
lışmalarını incelemek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 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, içtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 

3. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 28 arkadaşının, istanbul ilinin 
sorunlarını tespit etmek ve buradaki vatandaşların uygar bir düzen içerisinde yaşa
masını temin etmek amacıyla Anayasanın 08 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/12) 

4. — 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, içtüzüğün 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, içtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/14) 

6. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller ve 12 arkadaşının, toplum
daki ahlâkî çöküntü ve aile yapımızı tehdit eden sorunlar konusunda Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 100 ye 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 
haksız ödemeler yaptığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 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 açıklarım 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) 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPİLMASİNA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

10. — Çorum Milletvekili Muharrem Şcmsek 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 Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir'Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

11. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 12 arkadaşmm, kamu kuruluşla
rımızın turistik bölgelerdeki tesislerinin, işleyişi, yapısal durumları ve kapasitelerinin 
tespiti ve turizm sektörüne devredilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 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, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 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, İçtüzüğün 
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
samn 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/21) * 

. 15 . — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 16 arkadaşının, İzmir İlinin sorunlarını 
tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca 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 iddialan açık
lığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddele
ri uyarınca 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 Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

18. — Malatya Milletvekili pğuzhan Asiltürk ve 32 arkadaşımn, kamu perso
nelinin içinde bulundukları sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarmca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

19. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 9 arkadaşının, güvenlik güçlerimize 
yönelik son olaylar ile güvenlik güçlerinin sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/9) 

20. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç ve 16 arkadaşımn, Doğu Bölgesinde mey
dana gelen çığ afetlerinin nedenlerini araştırmak ve bu afetleri önleyici tedbirleri tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 
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5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

2 1 . — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak ve 17 arkadaşının 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, içtüzüğün 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 uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

23. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 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 Inceöz ve 24 arkadaşının, ülkemizin sağ
lık sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 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, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasma 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, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

28. — Ankara Milletvekili 1. 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 uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişin önergesi (10/35) 

30. — Ankara Milletvekili İ. Melih Gökçek ve 15 arkadaşmın, 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 Şendiller 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 uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11) 
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YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

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, içtüzüğün 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, İçtüzüğün 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 Altınkaya 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 Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 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) 



, 5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖMGÖRÜŞMELER 

44. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 18 arkadaşının, din görevlileri
nin problemlerini, alınacak tedbirleri ve uygulamaya konulacak yeni politikalar 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 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 binaların yıkılmasının nedenlerini ve sorumlularım tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/50) i 

48. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 29 arkadaşının, tekstil sektörünün 
içinde bulunduğu durumu ve problemlerim 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 Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün ,102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

51. — 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) 

52. — 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) 

53. — 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) 
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54. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 13 arkadaşının, ülkemizde alkol tü
ketiminde meydana gelen artışlar ve alkolün 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) 

55. — 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) 

56. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 18 arkadaşının, ilaç imalatı 
ve tüketimi ile bunun denetimi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

57. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 9 arkadaşının, 27 Mart 1923 yı
lında öldürülen Trabzon eski Milletvekili Ali Şükrü Bey cinayetinin aydınlatılması 
için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve.103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/59) 

58. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 17 arkadaşının,İstanbul Ata
köy'de Emlak Bankasınca yapılan konutların ayrıcalıklı olarak bazı bakan ve parla
menterlere düşük faiz ve bedelle satıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 

59. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 14 arkadaşının, Halkın Emek 
Partisi İl Başkanının ölümü ve sonrasında meydana gelen olayları araştırmak ve so
rumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

60. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 14 arkadaşının, Anadolu 
Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi öğrencilerinin sorunlarını ve alınacak önlemleri 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

61. —•• Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve 9 arkadaşının, Özel Harp Dairesi 
içinde bulunduğu söylenen yasa dışı bir birim hakkındaki iddiaları araştırmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/63) 

62. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder ve 60 arkadaşının, -17 Mayıs 
1992'de Nevvyork kentinde düzenlenen geleneksel "Türk Günü Yürüyüşü''ne katı
lan kişiler ve yapılan harcamalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

-0 
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1. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 1492 yılında ispanya'dan sürgün edi
len yahudilcrin Osmanlı Devletine kabul edilmesinin 500 üncü yıldönümü nedeniyle 
yapılacak faaliyetlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/62) 

2. —Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon - Şuhut Sağlık Meslek 
Lisesine öğrenci alımında yapılan imtihana ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/68) 

*3. — içel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, zam nedeniyle durdurulduğu id
dia edilen gübre satışlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/70) 

*4. — içel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, tüpgaza devamlı zam yapıldığı 
iddiasına ilişin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/71) 

5.— istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, kamuda yapılan atamalarda özel 
bir bankadan çok fazla personel transfer edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/73) 

6. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, bazı aşıların karaborsaya düştüğü id
diasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

7. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Devlet Hastanesinde 
görevli bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/80) 

8. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa-Sarp Gümrük kapısı
na ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/81) 

9. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa Limanına ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/82) 

10. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin ilinde küçük sanayi 
sitesi kurulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/83) 

11. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin ilinin kalkınmada 
öncelikli birinci derecedeki iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/85) 

12. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Bakanlık yayınlarına ve ya
sak kitaplara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/87) 

13. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Gürcülerin Artvin'e yerleş
tirileceği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) 

*14. — Denizli Milletvekili Hasan Korknıazcan'ın, pamuk üreticilerinin uğra
dıkları zarara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/90) 

*15. — istanbul Milletvekili Salih Erğün'ün, Başbakanlık ve Bakanlıklardaki 
müşavir kadrolarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/91) 

*16 — istanbul Milletvekili Şadan Tuzcu'nun, bazı bakanların borç para bul
mak için dış ülkelere gidecekleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/93) 

*17. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Adıyaman Seçim Ku
rulu Başkanının Artvin'e tayin edilmesinin nedenine ilişkin Adalet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/99) 
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*18. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Adalet Bakanlığı per
sonelinin özel hizmet tazminatına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/100) -

*19. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, su ürünleri avcılığına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/101) 

20. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, bazı KİT ürünlerinin piyasa fi
yatının altında satıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) 

21. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Kamu İktisadî Teşebbüslerinde 
yapılan personel atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/103) 

22. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Nazilli Devlet Hastanesi Acil 
Giriş Kapısının neden kullanılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/106) 

*23. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Bayındırlık ve İskân Bakanlı
ğınca yaptırılan konutların satış fiyatlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/107) 

24. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Bakanlığa atanan Müsteşar Yar
dımcısı hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/108) 

25. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, boş bulunan imam - hatip 
ve müezzin kadrolanna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/109) 

*26. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, TÜRKSAT ihalesini alan firmanın 
herhangi bir kuruluşa komisyon ödeyip ödemediğine ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/110) 

*27. — Aksaray Milletvekili Halil Demir'in, Bulgaristan'dan göç eden soydaş
larımız için yaptırılan konutlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/111) 

*28. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Eber Gölünün kirlenmesi 
ile ilgili iddialara ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/112) 

29. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İlinin 2 nci dere
cede kalkınmada öncelikli iller içerisinden çıkarılmasının nedenine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/113) 

30. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, başörtüsü kullandığı için cezalandı
rılan öğrencilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/115) 

31.=— Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, hastanelerde rehin kaldığı iddia edi
len hasta ve cenazelere ilişkin Sağlık Bakamndan sözlü soru önergesi (6/117) 

*32. — 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) 

*33. — 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) 
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•34. — 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) 

•35, _ istanbul Milletvekili Recep Ercüment Konukman'ın, Irak yetkililerine 
teslim edildiği iddia edilen Kerkük Türklerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/121) 

36. — istanbul Milletvekili Mehmet Şevigen'in, istanbul'da faaliyette bulunan 
fırınlara ve fırın işçilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/123) 

37. — 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) 

38. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Azerbaycan'dan doğalgaz sa
tın almak için bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/125) 

39. — 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) 

40. — 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) 

41.—istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, istanbul -Küçükçekmece Beledi
ye Başkanına ilişkin Devlet Bakanı ye Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/128) , 

42. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul İlinde kaç kişinin tapu 
ve tapu tahsis belgesi aldıklarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/129) 

43. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, istanbul Boğazında batan koyun 
yüklü gemiye ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesjl (6/130) 

44. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, istanbul'daki çöp döküm sahala
rına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/131) 

45. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece - Sefaköy'deki bazı 
mahalleleri etkileyen hava mania eğrilerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/132) 

46. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece Hükümet Binası
na ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) 

47.—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) 

48. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon ili Bolvadin - Sultandağı - Ba
yat ilçeleri Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık Bakamndan sözlü soru önergesi (6/135) 
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49. — 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) 

50. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Bağ - Kur'lulardan danışma üc
reti alındığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanmdan sözlü soru öner
gesi (6/137) 

51. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, TRT'de yayımlanan 32. Gün 
programına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/138) 

52. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz'ün, günlük bir gazetede yeralan 
"Washington'da Dcmirel - CIA randevusu" habere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/139) 

53. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz'ün, T.R.T. Kurumunun idare mahke
melerinin kararlarına uymadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/140) 

54. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Adatepe Barajı'nın ne zaman 
ihale edileceğine ilişkin Baymdırhk ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/141) 

55. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Andı
rın Karayolunun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/142) 

56. •— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin Afşin - Elbistan - Karakuz 
Barajının inşaatına ilişkin Baymdırhk ve iskân Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/143) 

57. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin,.Kahramanmaraş içme su
yunu karşılayacak olan Ayvalı Barajma ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/144) 

58. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Yukarı Ceyhan Taşkın 
Tesisleri ile Kale altı pompaj sulamasına ilişkin Baymdırhk ve iskân Bakanmdan sözlü 
soru önergesi (6/145) 

59. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün - Elbistan Karayolu 
asfalt yapımına ilişkin Baymdırhk ve iskân Bakamndan sözlü soru önergesi (6/146) 

60. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, istanbul ili Küçükçekmece - Bü-
yükçekmece - Silivri - Çatalca ilçelerinde SSK'ya bağlı olarak çalışanlar için bir has
tanenin ne zaman yapılacağına ilişkin Çabşma ve Sosyal Güvenlik Bakamndan sözlü 
soru önergesi (6/147) 

61. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'm, Afyon ilinin Küçük Sanayi Sitesine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/148) 

62. — 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) 

63. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Van İlinde geçici usta öğretici
lere olağanüstü hal tazminatlarının neden ödenmediğine ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/150) 

_ _ . : -0— 
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64. —' Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, istanbul DGM Başsav
cısı, şoförü ve korumasının cenaze töreninde meydana geldiği iddia edilen olaylara 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/151) 

65. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticisine zam verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/152) 

66. — 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) 

67. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerine zam verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözül soru öner
gesi (6/154) 

68. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon - Of, Of - Hayrat, 
Aralık - Dağbaşı - Bayburt karayollarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/155) 

69. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş Araş
tırma Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/156) 

70. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş Köy 
Hizmetleri il Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Müdür
lüğüne Bağlanmasının nedenine ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/157) 

71. — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, vali atamalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/158) 

72. — 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) 

73. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, vergi cezalarının affıyla ilgili 
Kanun tasarısından yararlanacak kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi 
(6/160) 

74. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, şeker piyasası dışından bazı kişilerin 
hayalî ihracat yaptıkları iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/161) 

75. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'm, (TÜGSAŞ) ihalesinin şartname hü
kümlerine uyulmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/162) 

76. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, TÜGSAŞ ihalesine ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/163) 

77. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'îm, yönetim kurulu kararı alınmadan 
TÜGSAŞ'ın, gübre taşıma ihalesi açarak kurumu zarara uğrattığı iddialarına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/164) 
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78. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, fakir vatandaşların hastane 
masraflarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/166) 

79.— Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Orman Bölge Mü
dürünün hangi nedenle görevden alındığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/167) 

80. — Diyarbakır Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu'nun, Diyarbakır - Lice 
depreminden sonra yapılan ve bir kısmı teslim edilmeyen prefabrik konutlara ilişkin 
Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/168) 

81. — Diyarbakır Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu'nun, Diyarbakır îli Dicle 
İlçesinde inşaatlan yarım kalan konutlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/169) 

82. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, yasak olmasına rağmen kabuklu or
man envalinin ithal edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/170) 

83. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Havaa
lanının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/171) 

84. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Türkoğlu - Kahraman
maraş demiryolunun Narlı İstasyonuna bağlanıp bağlanmayacağına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/172) 

85. — 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) 

86. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, göreve yeni başlayan valilere ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/174) 

87. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Ege Bölgesi tütün üreticilerine ve 
tütün bedellerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/175) 

88. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun İli Espiye İlçesi Eri-
cek ve Avluca Köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/176) 

89. — İzmir Milletvekili ilhan Kaya'nın, îzmir İli Bornova İlçesine Devlet Has
tanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/177) 

90. — îzmir Milletvekili ilhan Kaya'nın, işten çıkarıldıktan sonra tekrar işe alın
maları için güvence verilen izmir Büyükşehir belediyesi işçilerinin göreve çağrılma
dıkları iddiasma ilişkin Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/178) 

91. —Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon ili Şuhut ilçe Beledi
yesinde yolsuzluklar yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/179) 

92. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, Bodrum ve İsparta havaalanlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/180) 
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93. _ Şanlıurfa Milletvekili Eyüp Cenap Gülpınar'ın, Şanlıurfa - Birecik İlçesi 
Devlet Hastanesi doktorlarının tayin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/181) 

94. — Edirne Milletvekili Evren Bulut'un, Emlak Bankasında yapıldığı iddia 
edilen yolsuzluklarla ilgili denetim raporlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/182) 

95. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Davos programının organiza
törü ile ilgili olarak söylendiği iddia edilen sözlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/183) 

96. — 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) 

97. — Afyon Milletvekili îsmet Attila'nın, T. Öğretmenler Bankası'nın 1988-1991 
yılları bilançolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/187) 

98. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, kaynak kullanımını destekleme pri
mi ödemelerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 

99. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış' in, Nevşehir ili veya yöresine ha
fif yapı malzemeleri sanayii yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/189) 

*• ' . ' 
100. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir Hastanesine ilişkin 

Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/190) 
101. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, bir Devlet Bakanının günlük 

gazetelerde yayınlanan beyanlarına ve yakınlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/191) 

102. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir Çevre Yolu ve Ha
vaalanı inşaatlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/192) 

103. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, istifa eden Devlet Bakanı
nın bazı fatura bedellerini ödeyip ödemediğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/193) 

104 — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, boşaltılarak başka cezaevle
rine gönderilen Eskişehir Cezaevi mahkûmlarmdan, 5 mahkûmun kaçtığı iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/194) 

105 — 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" na ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/195) 

106. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, İl Çevre Koruma Va
kıflarına ilişin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/196) 

107. — 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) 
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108. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, seçim dönemi bakanlarına 
sağlanan malî ve sosyal haklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/198) 

109. — Afyon Milletvekili ismet Atilla'nın, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Temsil 
Giderleri ödeneğinin 1989-1991 yılları arasında mevzuata aykırı olarak keyfî ve amacı 
dışında kullanılıp kullanılmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
yazılı soru önergesi (6/338)(l) 

110. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Valili
ğince Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü için istenen kadrolara ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/199) 

111. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kapuzbaşı Şelalesi, Yedi Göller 
ve Hacer Ormanı ile Sultan Sazlığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/201) 

112. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ege Üniversitesi Tıp Fakülte
sinde yanlış ameliyat sonucu meydana gelen ölüm olayına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/202) 

113. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri Hükümet Konağı, Sa-
rıoğlan ve Yemliha barajları ile Tacin Projesine ilişkin Bayındırlık ye iskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/203) 

114. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri İline doğalgazın ne za
man ve nasıl getirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/204) 

115. — İstanbul Milletvekili ismail Sancak'ın, istanbul adliyelerine ilişkin Ada
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/205) 

116. — istanbul Milletvekili ismail Sancak'ın, Kâğıthane ilçesinde spor tesisleri 
kurulup kurulmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/206) 

117. — İstanbul Milletvekili ismail Sancak'm, Kâğıthane Levazım ve Maliye Oku
lu binası, Kâğıthane deresinin ıslahı ile Sadabat projesine ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/208) 

118. — 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) 

119. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Karadeniz Bölgesi fındık alan
larına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/210) 

120. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, arsa sertifikalarına ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/211) 

121. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Beden Eğitimi ye Spor 
Meslek Lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/212) 

122. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara PTT Başmüdürünün 
görevden alındığı ve Kuruma girmesi engellendiği iddialarına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/213) 

123. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, SAMKA KARTON SANAYİİ 
hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/214) 
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124. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, TÜRKSAT ihalesine ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/215) 

125. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, TRT Kurumunda "İs
tisna akti" ile çalışanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/216) 

126. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, SSK Sağlık Tesislerini Güçlendir
me Vakfı (SÎSATEV'e) ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/217) 

127. — 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) 

128. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Organize Sana
yii Bölgesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/219) 

129. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya - Simav, Af
yon, Eskişehir ve Balıkesir karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanmdan sözlü 
soru önergesi (6/220) 

130. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'da kurulması vaate-
dilen Dumlupınar üniversitesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/221) 

131 — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, bir Devlet Bakanının ba
sın toplantısında yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/222) 

132. — 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) 

133.— Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Acıgöl İlçesi Çullar Kö
yü vatandaşlarının sağlık sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/224) 

134. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, hormon ihtiva eden ilaç', sebze 
ve meyvelerin piyasa kontrolüne ilişkin Sağlık Bakamndan sözlü soru önergesi (6/225) 

135. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Mersin demir
yolu projesine ilişkin Ulaştırma Bakamndan sözlü soru önergesi (6/226) 

136. — 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) 

137. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin? Türkiye genelinde uygula
nan doğalgaz projesinde Karaman - Ereğli hattının yer alıp almayacağına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru Önergesi (6/228) r 

138. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İline SSK hasta
nesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/229) 

139. — 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) 

140. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İlinin kalkınma
da birinci derecede öncelikli iller arasına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/231) 

•• i 6 — '. . — : — : — : : : • — ; 
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141. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman ili Kâzımkarebe-
kir - Ayrancı - Sarıveliler ve Basyayla ilçeleri adalet sarayı, cezaevi ve bunların per
sonel lojmanlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

142. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, ASALA'ya yardım ettiği ileri sü
rülen HOVNANİAN'an özel izinle Ermenistan'a geçtiği iddialarına ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/234) 

143. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Ermenek ile Karaman 
- Mersin karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/235) 

144. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'mn, Televizyon yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/236) 

145. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'mn, Ayasofya'nın ibadete açılıp açıl
mayacağına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/237) 

146. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in,.T.K.l. kömür sahalarında kömür çı
karılan arazilerin tekrar ekim sahası olarak kullanılabilmesi için çalışmalar yapılıp ya
pılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/238) 

147. — Kütahya Milletvekili Ahmet Dcrin'in, terör olaylarında ölen Ermeni asıl
lıların sayısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/239) 

148. — 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) 

149. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'mn, emeklilerin maaş alırken kat
landıkları sıkıntılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/241) 

150. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'mn, Kayseri - Tomarza İlçesi Cücün 
Köyünün içme suyu sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/242) 

151. — Bolu Milletvekili Abbas înceayan'ın, Dışişleri Bakanlığına vekalet eden 
bir Bakanın 4.3.1992 günlü birleşimde yapmış olduğu konuşmaya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/243) 

152. — Trabzon Milletvekili Eyüp Âşık'ın, baza malların ithalinde alınacak ver
gi ve fonların yükseltilmesini öngören Bakanlar Kurulu Kararma Matbaa Mürekke
binin eklendiği iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/244) 

153. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Fon Kararnamesine matbaa mürek
kebi fonlarını yükselten bir madde eklendiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından ya
zılı soru önergesi (6/327) (1) 

154. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, yabancı bir firmanın grizu patlama
sını önlemek için teklif ettiği projenin T.K.l. tarafından reddedildiği iddiasına iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/245) 

155. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, toplam kredi içinde tarım sektörünün 
1991 ve 1992 paylarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/246) . 

156. — 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) 
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157. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Erteklh'în, TEK Seyitömür Termik 
Santraline ilave olarak" iki ünite santral kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/250) 

158. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Güneydoğudaki bazı ka-
rakollardaki yetkililerin teröristlerle pazarlık yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/251) 

159. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Eskişehir Cezavinin bo
şaltılmasının sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/252) 

160. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin denetim görevlerini yeterince yapamadığı iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/254) 

161. — Kayseri Milletvekili Aykut Edibali'nin, Zonguldak grizu patlamasının 
nedenlerine ve alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/255) 

162. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, istanbul - Fener'de ya
pıldığı iddia edilen Ortodoks liderleri toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/256) 

163. — Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Sivas bölgesinde varolduğu iddia 
edilen asbest yataklarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/257) . 

164 — İçel Milletvekili Ali Er'in, Mersin Belediye Encümenince alındığı iddia 
edilen bir karara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/258) 

165. — 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) 

166. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, KİT'lerin zarar etmesinin ne
denlerine ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/260) 

167. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Devlet eski Bakam hakkın
daki bazı iddilara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/261) 

168. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, ithal kâğıtlarda yapılan ver
gi indiriminden dolayı. SEKA'nın zarar çttigi iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/262) 

169. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, istanbul - Gayrettepe Emniyet 
Müdürlüğünde meydana gelen patlama olayına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/263) . 

170. — istanbul Milletvekili Sabri Öztürk' ün, İstanbul - Çağlayan da bulunan 
Asfalt Fabrikasının Gaziosmanpaşa'ya tanışacağı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/264) 

17İ. • 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) 

172. — 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) 

"ÜTI : : — — 
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173. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, günlük bir gazetede yayınlanan "Ka
çakçı kardeşleri kim koruyor" başlıklı yazıya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/267) 

174. — 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) 

175. — Muğla Milletvekili Nevşat Özer'in, 1991 yılı Ege Bölgesi tütün rekoltesi
ne ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/269) 

176. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum - Ilıca İlçesi Tarım Alet 
ve Makineleri Fabrikasına İlişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/270) 

177. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, İspir - İkizdere, Çobandede - Hınıs 
Devlet karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/271) 

178. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum İli hava kirliliğinin 
önlenebilmesi için ne gibi tedbirler alınabileceğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/272) 

179. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Ankara - Erzurum uçak sefer
leri ile, tren seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/273) 

180. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Fiskobirlik Genel Müdürlüğüne 
yapılan atama ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/274) 

181. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, PTT tarafından hizmete sokulan 
"Alo" servisi hakkındaki iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/275) 

182. — İstanbul 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) 

183. — 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) 

184. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Ku
rulu Başkanlığına yapılan atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/278) 

185. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Eximbank Genel Müdürünün 
görevinden alınmasıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 

186. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, günlük ve bir gazetede yayın
lanan "Falcı Müşavir İzine Çıkmış" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/280) 

187. — Aydm Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, TARİŞ ortaklarının alacakları
nın ne zaman ödeneceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/281) 

188. — İstanbul Milletvekili Halk Dumankaya'nın, 1991 yılı gelir vergisini öde
meyenlerin sayısına ve ödenmeyen vergi miktarına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/282) 

189. — 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) 
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190. — 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) 

191. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya ili ve Emet ilçesi S.S.K. 
hastanelerinin uzman ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/285) 

192. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Emet İlçesine bağlı 
P.T.T.'lerin çalışma saatlerine ve ilçeye ek santral kurulup kurulmayacağına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/286) 

193. — 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) 

194. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç'un, istanbul'da güvenlik güçlerine yar
dım ederken teröristlerce öldürülen işçinin ailesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/288) 

195. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Tarsus'ta bulunan eski Ortodoks 
Kilisesinin Vatikan'a devredileceği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/289) 

196. — Artvin MilletvekiliSüleyman Hatinoğlu'nun, ziraat mühendislerinin is
tihdam sorunlarına ve yeni ziraat fakülteleri açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakamndan sözlü soru önergesi (6/290) 

197. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ ili Kovancılar ilçesin
de yaşlı bir vatandaşın Jandarma Bölük Komutanı tarafından dövüldüğü iddiasına 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/291) 

198. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Karakocan İlçesi Devlet Has
tanesinin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/293) 

199. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Palu-Okçular Devlet Hastanesi
nin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakamndan sözlü soru önergesi (6/294) 

200. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Havalimanına ve uçak 
seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/295) 

201. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, boşaltılarak okul yapılması dü
şünülen Elazığ E Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/296) 

202. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Bismil ilçesinde 
ikamet eden bir vatandaşın, güvenlik güçlerince gözaltına alındıktan sonra işkencey
le öldürüldüğü iddialarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/297) 

203. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Hazro İlçesi Sa-
rıerik Köyünde bir vatandaşın güvenlik güçlerince götürüldüğü iddiasına ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/298) 

204. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, 500 üncü Yıl Vakfına geti
rilen vergi muafiyeti ile kurucularına ve bu uygulamaya tabi tutulan diğer vakıflara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/299) 

205. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Yıldızeli Devlet Hastanesine iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/300) 

'. [~20~ — : : ; 
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206. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, DYP'li bir milletvekilinin 
görevi başında bulunan bir hemşireyi tokatladığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/302) 

207. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması ile ilgili Kanunla getirilen K.D.V. ve Stopaj aflarına ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/303) 

208. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Hızlandırılması ile ilgili Kanunun uygulanmasına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/304) 

209. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı olarak bilinen ya
sanın 12 nci maddesinde yeralan ecrimisil aflarına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/305) 

210. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı ile ilgili Kanunun hedeflerine ulaşıp 
ulaşmadığına ve sözkonusu Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/306) 

211. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlanlar arasında Bakanlar 
Kurulu Üyeleri ve milletvekillerinin yakınlarının bulunup bulunmadığına ilişkin Maliye 
ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/307) 

212. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, vergi affı ile ilgili kanuna 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 

213. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatımn Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) 

214. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, İdil'de meydana gelen olaylar hak
kında yaptığı konuşmaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/310) 

215. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Sivas İline Ankara ve İstanbul'
dan uçak seferleri yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/311) 

216. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Düzce-Yeniçağa-Gerede-Kızılcahamam 
karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/312) 

217. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Gübre Sanayii İşletme
sinde çalışan geçici işçilerin kadro durumlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/313) 

218. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Kuzova sulama projesine ne za
man başlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/314) 

219. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Vergi Affı Yasasının uygu
lama sonuçlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/315) 

220. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'ın, Türkiye Elektrik Kurumunun perso
nel ücretlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakamndan sözlü soru önergesi (6/316) 

221. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'in, memur statüsündeki teknik perso
nelle aynı işyerinde çalışan işçiler arasındaki maaş farklılıklarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/317) 
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222. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İlinde pancar üreticilerinin pa
ralarının henüz ödenmediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/318) 

223. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, uluslararası bir skandal ha
line dönüştüğü iddia edilen "MANDELA" olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/319) 

224. —Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ankara-Keçiören Sanator
yum Hastanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/320) 

225. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ortaasya Türkî cumhuriyet
lerine yapılan resmî gezide kiralanan uçaklara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/321) 

226. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, İstanbul Ruh ve Sinir Hasta
lıkları Hastanesinde Başhekim olarak görev yaptığı sırada hastalara zorunlu bekâret kont
rolü yaptırıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) 

227. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İli Simav İlçesi îmam 
Hatip Lisesi öğretmenlerinin tayin nedenlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi (6/323) 

228. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Çankaya Belediye Başkanı hak
kında bazı basın organlarında yeralan iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru .önergesi (6/324) 

229. — İstanbul Milletvekili Halk Dumankaya'nın, Vergi affı olarak bilinen Ya
sadan 50 milyon TL. sının üzerinde yararlanan kişilere ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/325) 

230. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, milletvekillerinin Amerika gezi
lerinde Elçilikten ikamet belgeleri alarak silah aldıklan ye burilan yurda getirdikleri 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/326) 

231. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Köy Hizmetlerin
den Orman İşletme Atölyesine devredilen iş makineleri ve çalışanlarının durumuna 
ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/328) 

232. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Atatürk Barış ödülü'ne iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/329) 

233. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, tıp öğrenimi ve ihtisasını bazı ya
bancı ülkelerde yapan Türk öğrencilerinin durumuna ilişkin Sağlık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/330) 

234. _ Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, görevden alınan Dinar İlçe Millî 
Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/331) 

235. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, üniversite eğitimini bazı yabancı 
ülkelerde yapan Türk Öğrencilerinin durumuna ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi (6/332) 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkın
da Kanun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı: 105) (Dağıtma tarihi : 
15.6.1992) 

2. — Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Birbirlerine Olan Borçlarının Tahkimi Hak
kında 7.5.1992 Tarih ve 3799 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gere
ğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/411, 3/481) (S. Sayısı :115) (Dağıtma tarihi : 
22.6.1992) 

3. — 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Ka
bulü Hakkında Kanun, 2461 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu ile 
190 ve 270 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
7.5.1992 Tarih ve 3798 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cum
hurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/410, 3/480) (S. Sayısı: 114) (Dağıtma tarihi: 22.6.1992) 

4. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayısı : 
81) (Dağıtma tarihi : 14.5.1992) 

5. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hak
kında Kânunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
içişleri Komisyonu Raporu (1/304) (S. Sayısı : 8) (Dağıtma tarihi : 6.1.1992) 

6.— Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayı
lı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ile Kütahya Milletvekilleri Mustafa Kalemli ve Ahmet Derin'in, Bolu Milletvekili Avni 
Akyol ve 54 Arkadaşının, Kars Milletvekili M. Sabri Güner'in, Kars Milletvekili Ze
ki Nacitarhan ve 2 Arkadaşının, izmir Milletvekili Mehmet Özkan'ın, Konya Millet
vekili Abit Kıvrak ve 3 Arkadaşının, Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktas ve 13 
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Arkadaşının, Karaman Milletvekili Zeki Ünal ile Konya Milletvekili Ahmet Remzi 
Hatip'in, Çanakkale Milletvekili Süleyman Ayhan ve 8 Arkadaşının, Şanlıurfa Mil
letvekili İbrahim Halil Çelik ve 20 Arkadaşının, Van Milletvekili Mustafa Kaçmaz 
ile Hakkâri Milletvekili Mustafa Zeydan'ırt, Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Kahra
manmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 45 Arkadaşının, Van Milletvekili Fethullah 
Erbaş ve 33 Arkadaşının, Kütahya Milletvekili İsmail Karakuyu ve 16 Arkadaşının, 
Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener ve 18 Arkadaşının, Kırıkkale Milletvekilleri Hacı 
Filiz ve Sadık Avundukluoğlu'nun, Antalya Milletvekili Hayri Doğan ve 8 Arkada
şının ve Yozgat Milletvekili Lutfullah Kayalar'ın Aynı Konudaki Kanun Teklifleri 
ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/392, 2/71, 2/120, 2/122, 
2/145, 2/162, 2/173, 2/187, 2/194, 2/204, 2/209, 2/210, 2/227, 2/233, 2/254, 2/284, 
2/314, 2/327, 2/343, 2/358) (S. Sayısı : 110) (Dağıtma tarihi : 23.6.1992) 

7. — Uzman Jandarma Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/383) (S. Sayısı: 75) (Dağıtma 
tarihi : 5.5.1992) 

8. — Adana Milletvekili Halit Dağlı'mn, 3167 Sayılı Çekle Ödemeelerin Düzen
lenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Âdelct Komisyonu Raporu (2/69) (S. Sa
yısı : 77) (Dağıtma tarihi : 5.5.1992) 

9. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/387) (S. Sayısı: 94) (Dağıt
ma tarihi : 25.5.1992) 

İ0. — Türkiye Bilimsel ye Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Ka
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve 17.7.1963 Tarihli 
ve 278 Sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında 294 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu (1/388, 1/106) (S. Sayısı : 117) (Dağıtma tarihi : 
23.6.1992) 

11.— 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 Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/303) (S. Sayısı: 10) (Dağıtma tarihi: 15.1.1992) 
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12.— Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'un 9.10.1984 Tarihli ve 3054 Sayılı Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil ödenekleri ile Türki
ye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını inceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üye
nin Ödeneği Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/78) (S". Sayısı: 12) (Da
ğıtma 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) 

x 14. — 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 15. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında 
Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının 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 16. — 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) 

17. — 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 : 25.2.1992) 

18. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşımn, 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) 

x 19. — 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 20. — 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) 

21. — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatının 25 inci Genel Kon
feransında Benimsenen Teknik ve Meslekî Eğitim Sözleşmesine Katılmamızın Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/298) (S. Sayısı : 40) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 
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22. — İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu öğrenci Okutma 
ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunun 2947 Sayılı Kanunla Deği
şik 5 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 
Komisyonu Raporu (1/339) (S. Sayısı : 41) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

23. — İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı Türk 
Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezaların Af
fına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı: 47) (Da
ğıtma tarihi : 3.3.1992) 

24. — Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun bir Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Sağlık ve Sos
yal İşler komisyonları raporları (1/342) (S. Sayısı: 52) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

25. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 8 Arkadaşının, 16.6.1927 Tarihli 
ve 1076 Sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanununun 12.11.1980 
Tarihli ve 2338 Sayılı Kanunla Değiştirilen 3 üncü Madde (f) Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/21) (S. Sayısı : 
60) (Dağıtma tarihi : 14.4.1992) 

26. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkın
da Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kahun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

27. — Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/371) (S. Sayısı : 69) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

28. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) 
(S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi : 27.4.1992) 

29. — Polis Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması
na Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/348) 
(S. Sayısı : 80) (Dağıtma tarihi : 8.5.1992) , 

x 30. — Bütçe Kanunlarında Yer Alan Baza Hükümlerin İlgili Kanunlarında 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) 
(S. Sayısı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 

31. — Belediye Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82) (Dağıtma ta
rihi : 14.5.1992) 
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x 32. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda 
Birleşik Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına ilişkin An
laşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/293) (S. Sayısı : 87) (Dağıtma tarihi : 
25.5.1992) 

x 33. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/283) (S. Sayısı : 88) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

x 34. — Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında 
İmzalanan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/316) (S. Sayısı : 89) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

35. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sa
yılı Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Maddesi
nin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(2/212) (S. Sayısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) . j . 

36. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvckilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Ta-
yan'ın, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Baza Disiplin Cezalarının Affı Hak
kındaki 25.12.1985 Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tari
hi : 25.5.1992) 

x 37. — Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Gelir Üzerin
den Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel 
Olma Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/296) (S. Sayısı: 93) (Dağıtma tarihi: 25.5.1992) 

38. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/387) (S. Sayısı: 94) (Dağıt
ma tarihi : 25.5.1992) 

x 39. — Dopingle Mücadele Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları "rapor
ları (1/269) (S. Sayısı : 98) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

40. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu Raporu (1/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 
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x 41. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/295) (S. Sayısı : 86) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

x 42. — Sanayi İşyerlerine Alınacak Çocukların Asgarî Yaş Sınırını Belirleyen 
59 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal ve Dışişleri komisyonları raporları (1/268) 
(S. Sayısı : 96) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

X 43. — Bir Avrupa,Farmakopesi Geliştirilmesine Dair Sözleşmeye Katılma
mızın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dı
şişleri komisyonları raporları (1/265) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

x 44. — İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesinde Meslekî Eğitim ve Yönlen
dirmenin Yeri Hakkında 142 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/266) (S. Sayısı : 100) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

x 45. — Uluslararası Çalışma Normları Uygulanmasının Geliştirilmesinde Üç
lü Danışma Hakkında 144 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/267) (S. Sayısı : 101) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

46. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının, 12.3.1982 Ta
rihli ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tari
hi : 1.6.1992) 

47. —Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayı
lı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı: 104) (Dağıt
ma tarihi : 1.6.1992) 

48. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile Devlet Güvenlik Mahkemelerinin 
Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına, Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun ve Törerle Mücadele Kanununun 
Bazı Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 21.5.1992 Tarih ve 3801 Sayılı 
Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Gö
rüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/412, 
3/483) (S. Sayısı : 113) (Dağıtma tarihi : 22.6.1992) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir, 
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