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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 10.00'da açılarak iki oturum yaptı. 
1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile 

1991 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarılarının 
(1/460, 1/461; 1/439, 3/649; 1/440, 3/650) (S. Sayıları: 211, 212, 223, 219) görüşmelerine de
vam edilerek; 

Diyanet İşleri Başkanlığı, 
Vakıflar Genel Müdürlüğü, 
Danıştay Başkanlığı, 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 
1993 malî yılı bütçeleri ile 1991 malî yılı kesinhesapları kabul edildi. 
Rusya Federasyonu'na gidecek olan Devlet Bakanı Şerif Ercan'ın dönüşüne kadar, Devlet 

Bakanlığına, Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un, 
İsveç, İsviçre ve Belçika'ya gidecek olan Doşişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne ka

dar, Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün, 
Vekillik etmelerinin ve 
Fransa'ya gidecek olan Devlet Bakanı Türkân Akyol'un dönüşüne kadar, Devlet-Bakanlı

ğına, Devlet Bakanı Erman Şahin'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin tezkerenin, 
söz konusu ziyaretin yapılmaması nedeniyle işlemden kaldırılmasının, 

Uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine 
sunuldu. 

DYP Ordu Milletvekili Refaiddin Şahin, İstanbul Milletvekili Ali Oğuz'un, Vakıflar Ge
nel Müdürlüğü bütçesi müzakerelerinde yaptığı konuşmada partisine sataşıldığı iddiasıyla bir 
konuşma yaptı. 

15 Aralık 1992 Salı günü saat 10.00'da toplanmak üzere, birleşime 19.32'de son verildi. 

Yıldırım Ava 
Başkanvekili 

İbrahim özdiş 
Adana 

Kâtip Üye 

© 

Işıtay Saygın 
İzmir 

Kâtip Üye 

— 575 — 



T.B.M.M. B : 43 15 . 12 . 1992 O : 1 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz Hocaoğlu 

KÂTİP ÜYELER : Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul), Ali Günaydın (Konya) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 43 üncü Birleşimini açıyorum. 
1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarılarıyla, 

1991 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarıları üzerindeki görüşmelere devam edeceğiz. Ancak, 
görüşmelere geçmeden önce komisyondan bir istifa önergesi vardır okutuyorum : 

II. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A), TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — İzmir Milletvekili Nevzat Çobdnoğlu'nun, Millî Savunma Komisyonu Üyeliğinden 

çekildiğine ilişkin önergesi (4/116) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Millî Savunma Komisyonu üyeliği görevimden ayrılmak istiyorum. 
Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 14.12.1992 

Nevzat Çobanoğlu 
İzmir 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 

1. — 1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıla
rı ile 1991 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarı
ları (1/460, 1/461; 1/439, 3/649; 1/440, 3/650) (S. Sayıları : 211, 212, 223, 219) (1) 

A) ADALET BAKANLIĞI 
1. — Adalet Bakanlığı 1993 Malî Yılı Bütçesi 
2.—Adalet Bakanlığı 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Programa göre, Adalet Bakanlığının 1993 Malî Yılı Bütçesi ile, 1991 Malî 
Yılı Kesinhesabının görüşmesine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. • 

Adalet Bakanlığı bütçesi üzerinde grupları ve şahısları adına söz alan sayın üyeleri arz 
ediyorum : ^ 

(1) 211, 212, 223, 219 S. Sayılı Basmayazüar 10.12.1992 tarihli 38 inci Birleşim tutanağına 
eklidir. 
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Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Hatay Milletvekili Fuat Çay; Refah Partisi Grubu 
adına, Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez, Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi; Sos-
yaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Gaziantep Milletvekili Bahattin Alagöz; Anavatan Partisi 
Grubu adına, Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu; Doğru Yol Partisi Grubu adına, Adana 
Milletvekili Yalçın öğütcan, Bursa Milletvekili Yılmaz Ovalı. 

Şahısları adına; lehinde, Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş; aleyhinde, İstanbul Mil
letvekili Mustafa Baş. -

Şimdi, ilk konuşmayryapmak için Cumhuriyet Halk Partisi Grubu sözcüsü Hatay Millet
vekili Fuat Çay'ı kürsüye davet ediyorum. 

Buyurun Sayın Çay. (CHP ve SHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA FUAT ÇAY (Hatay) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Adalet 
Bakanlığı bütçesiyle ilgili olarak, Cumhuriyet Halk Partisinin görüşlerini arz etmek üzere hu
zurlarınızdayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Adalet Bakanlığının görevlerini, adalet hizmetlerinin, etkin, çağ
daş ve süratli biçimde yerine getirmesiyle, yasaların, günün koşullarına uygun bir biçimde dü
zenlenmesi ve geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak; yasaları, çağın şartlarına uygun 
ve gelişen ekonomik ve sosyal ortama paralel hale getirmek şeklinde özetleyebiliriz. 

Toplum ve toplumsal yapı değişip geliştikçe, bireylerin ve toplumun ihtiyaçları arttıkça, 
hukuk da değişmiş, kendisini değiştirmiş ve geliştirmiştir. 

Hukuk, gelişen toplum.koşullarına uygun değiştikçe, insan hakları, bireyin devlete karşı 
korunması ve temel hak ve özgürlükler yönünden, evrensel bir boyut kazanmıştır, tnsan hak
ları, bireyin korunması ve temel hak ve özgürlükler, hukukun güvencesi altına alınmıştır. Bun
lara uyulması ve işlerlik kazandırılması, özgürlük, adalet ve barışın temelidir. 

Demokrasi, insan kişiliğine saygı ve hukukun üstünlüğüne dayanır. 

Demokratik hukuk devleti, toplumsal yapıyı, kuvvetler ayrılığı prensibiyle (yasama, yü
rütme ve yargı organlarıyla) yönetenlerle yönetilenler arasında adil bir dengeyi oluşturmayı he
deflemiştir. " , . . • 

Hukukun iyi işlemediği ve hukuk devleti ilkelerinin tam olarak hayata geçirilemediği top
lumlarda, hukuk devleti ve demokrasiden bahsetmek zor olur. 

12 Eylül 1980 askerî müdahalesiyle, Türkiye'de demokratik yaşam, kesintiye uğramıştır; 
hukuk devleti ortadan kaldırılmış, kanun ve polis devleti anlayışı getirilmiştir. 

Bu çerçeve içinde hazırlanan 1982 Anayasası, temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldıran, 
yürütmeye üstünlük tanıyan, toplumsal gereksinimleri karşılamaktan uzak ve toplumsal geliş
meyi engelleyen tepkisel bir anayasadır. . 

Bu anayasayla, yargı bağımsızlığı ve mevcut yargıç güvencesi büyük ölçüde zedelenmiştir. 
Yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesi, devletin, toplumun ve bireyin güvencesi demektir. 

Bu, bir siyasal tercih değil, bir hukuk devletinin temel ilkesidir; temel hak ve özgürlüklerin, 
hukuk üstünlüğünün ve demokrasinin vazgeçilmez koşuludur. 

Anayasanın 159 uncu maddesi, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun yetkilerini sapta
yan maddedir. Yargıç ve savcıların mesleğe kabul edilme, atama, nakletme, geçici yetki verme, 
yükselme, birinci sınıfa ayrılma, kadro dağıtma, meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hak
kında karar verme, disiplin cezası ve görevden uzaklaştırma gibi özlük haklarını düzenleme 
yetkilerini taşıyan organ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruludur. 
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Maddenin ilk fıkrası "Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, mahkemelerin bağımsızlığı 
ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kurulur ve görev yapar" demekteyse de, ikinci fıkrasında, 
"Kurulun Başkanı, Adalet Bakanıdır. Adalet Bakanlığı Müsteşarı, Kurulun tabiî üyesidir".de
mektedir. Bununla, birlikte, "Kurulun üç asıl ve üç yedek üyesi, Yargıtay Genel Kurulunun, 
iki asıl ve iki yedek üyesi Danıştay Genel Kurulunun kendi üyeleri arasından göstereceği... aday 
içinden Cumhurbaşkanınca seçilir" şeklinde ifade edilmektedir. 

Bununla birlikte, Kurulun herhangi bir sekreteryası bile yoktur; tüm hazırlıklar Adalet 
Bakanlığında yapılır. 

Böylesine çalışan yüksek bir organın hâkimlerinin ve kurulun bağımsız olabileceğini söy
lemek biraz zordur, 

Yargı bağımsızlığını yargıç güvencesini gölgeleyen hususların Anayasadan ve yasalardan 
tamamen çıkarılması bir zorunluluktur. 

Bununla birlikte, temel hak ve özgürlükleri kısıtlayan, işçilerin örgütlenme ve hak arama 
olanaklarını kullanamaz duruma getiren, düşünce ve örgütlenme özgürlüğünü kabul etmeyen 
ve birçok toplumsal gelişmeyi engelleyen bu Anayasanın, mutlaka değiştirilmesi gerektiğine inan
maktayız. 

Anayasanın başlangıç kısmında yer alan, "Türk Milletinin ayrılmaz parçası olan Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin, milletin çağrısı ile gerçekleştirdiği 12 Eylül 1980 harekâtı sonucunda, Türk 
Milletinin meşru temsilcileri olan Danışma Meclisince hazırlanıp, Millî Güvenlik Konseyince 
son şekli verilerek, Türk Milleti tarafından kabul ve tasvip ve doğrudan doğruya onun eliyle 
vaz olunan bu Anayasa", metni, bir demokrasi ayıbıdır. 

Bu yetkiyi, 5 darbeci generale, Türk Milleti hiçbir zaman vermemiştir. 
Bu metin, demokrasi ve halk idaresiyle alay etmektir; parlamenter sisteme sürülen bir le

kedir. Bu hükmün, bugüne kadar, Anayasanın Başlangıç" kısmında kalmasını bile bir talihsiz
lik olarak telakki ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, 12 Eylül Millî Güvenlik Konseyinin vesayetinde Kurucu Meclisin 
çıkardığı, tnsan Hakları Evrensel Bildirgesine, hukukun temel ilkelerine aykırı bulunan temel 
yasalar halen geçerliliğini korumaktadır. 

Siyasî Partiler Yasası, Sendikalar Yasası, Dernekler Yasası, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşle
ri Yasası, Seçim Yasası, TRT Yasası gibi, ülkenin anayasal ve siyasal düzeniyle ilgili yasalar, 
çağdaş anlamda, AGIK süreci ve Paris Şartı doğrultusunda değiştirilmedikçe, demokratik, ka
tılımcı ve çağdaş hukuk devletinden bahsetmek mümkün değildir. 

Koalisyon ortağı siyasî partiler DYP ve SHP, gerek seçim meydanlarında, gerekse iki parti 
arasında imzalanan Hükümet Protokolünde, "demokratikleşme" adı altında, toplumumuzun 
gelişmesi yolundaki yasal engelleri ortadan kaldıracak, AGİK süreci ve Paris Şartı ile ortaya 
koyulan çağdaş normlara uygun anayasa ve yasa düzenlemeleri yapmayı taahhüt etmişlerdir. 

Bu taahhüt doğrultusunda, toplumun umut ve beklentilerinin devam ettiğini belirtmek 
isterim. 

Bu beklenti ve taahhütler doğrultusunda, şu ana kadar, Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası 
çıkarılmış ve kesinleşmiş bulunmaktadır. • ' • " ' . 

Var olan eksikliğiyle birlikte, bu yasanın çıkması konusunda bütün engellemelere rağmen, 
kanunun, inançlı kararlı savunucusu ve takipçisi olma gayreti nedeniyle Adalet Bakanı Sayın 
Seyfi Oktay'ı kutlamak isterim. (CHP ve SHP sıralarından alkışlar) 
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Ceza Muhakemeleri Usulü Yasasının, tek başına, demokratikleşmeyi sağlamayacağı bili
nen bir gerçektir. Bu yasanın hayata geçirilmesi, hazmedilip uygulanabilmesi için, onu tamam
layan yasa ve genelgelerin çıkması ve bununla birlikte, gerekli eğitimin sağlanması gerekmektedir. 

9 Aralık 1992 tarihli Hürriyet Gazetesinde yer alan "Burası Amerikan Karakolu mu?" 
şeklindeki bir habere göre, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun çıkmasından sonra, polis 
karakolunda tahkikat nedeniyle sorguya çekilen bir vatandaş, avukat istemesi üzerine, polislar 
tarafından dövülmüş ve 15 gün rapor almıştır. 

Kimilerince "Bu yasa çıktıktan sonra, eskiden karakollarda sanıklar dövülüyordu, şimdi 
sanıklarla birlikte avukatları da dövülür" şeklinde yorumlar getirilmektedir. 

Bu yasa, elbette, çağdaşlaşma ve demokratikleşmenin önemli bir adımıdır. Ancak, sorgu
lamayı yapacak kolluk kuvvetinin, aydın, insan haklarına saygılı, yeterince hukuk ve sorgula
ma bilgisi olan eğitilmiş bir kadrodan oluşturulması ve bu hususta görevlendirilmesiyle, ak
saklıklar giderilebilir. 

Değerli milletvekilleri, size soruyorum : Dünyanın hangi demokratik uygar ülkesinde, 
üç aylık jandarma eri sorgulama yapar ve delilleri toplayabilir? Ama, ne yazıktır ki, halen, 
günümüzün Türkiye'sinde, "demokratikleşme" adı altında yaptığımız bir dizi çalışmaya rağ
men ya da demokrasi içerisinde bir hukuk devleti olduğumuzu iddia etmemize rağmen, halen 
sorgulamayı, kırsal kesimde, üç aylık jandarma erleri ya da eğitimini daha yeni bitirmiş, tahki
kat şeklinden, sorgulamadan hiçbir şey anlamayan uzman çavuşlar veya başçavuşlar yapmak
tadırlar. Bu tür bir sorgulama yöntemiyle, bu tür bir anlayışla, bir jandarma erinin ya da ast
subayının yaptığı sorguluma, acaba ne dereceye kadar sıhhatli olabilir?.. 

Bu nedenle, Ceza Muhakemeleri Usulü Yasasının gerçek anlamda uygulanabilmesi için, 
mutlak surette, "Adlî Polis Yasası'nın bir an önce çıkması zorunludur. 

Demokratikleşme konusundaki yasal düzenlemelerin gecikmesi nedeniyle, halkın, demok
ratikleşme konusundaki özlem ve beklentileri, umutlan, yavaş yavaş, umutsuzluğa dönüş
mektedir. 

Değerli milletvekilleri, geciken adalet, adalet değildir. 
Çağa ve gelişen toplum koşullarına uymayan yasalar nedeniyle, verilen kararlar gecikmekte; 

bu suretle adalet, adaletsizliğe dönüşmekte, vatandaşın, adalete ve devlete güveni yitirilmektedir. 
Hakkını, adalet mekanizmasında elde edemeyen ve süresinde elde edeceği konusundaki 

beklentileri ve umudunu yitiren insanlar, haklarını adaletten çok, gayri meşru yollarda, hukuk 
dışı yollarda arayarak, son zamanlarda hukuk alanında türeyen mafya eline düşmektedir. Ba
sında sürekli izlediğimiz gibi, adaletin gecikmesi nedeniyle, mafya, yani hak alma mafyası, se
net mafyası türemiştir. 

Medenî Yasa, Ticaret Yasası, tera İflas Yasası, Çek ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Yasası 
gibi temel yasalardaki değişiklikler peyderpey değil, tümünün bir defada ve acilen geçirilmesi 
gereklidir. 

Bununla birlikte, uygulanabilirlik kabiliyeti kalkmış, Osmanlı ya da cumhuriyetin ilk yıl
larında vaz edilmiş yasaların da meriyetten kaldırılması gerekmektedir. 

Davalar, temyiz aşamasında Yargıtayda uzamakta, yıllarca sonuç alınamamaktadır. Bu du
rum, dava taraflarının -haklı ya da haksız taraf olsun- mağduriyetine neden olmaktadır. Tem
yiz safhasındaki dava sürelerini kısaltmak açısından yeni düzenlemelerin yapılması; ya Yargı-. 
taydaki daire sayısını artırmak ya da mahkemelerin üstünde, Yargıtaya varmadan önce, bir üst 
mahkeme sistemi geliştirilmesi zorunludur. 
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Değerli milletvekilleri, çağdaş ve insan haklarına saygılı, demokratik ve laik hukuk devle
tini, genelde özümsemediğimizden, hükümetler tarafından, adalete ve Adalet Bakanlığına ge
rekli özen ve ilgi gösterilememiş, bütçelerde yeterli tahsisat ayrılmamıştır. Oysaki, Millî Eği
tim, Sağlık ve Adalet gibi, son derecede önem taşıyan, devletin birinci derecede fonksiyonları
nı yerine getiren bakanlıkların bütçedeki payları, diğer bakanlıklara göre çok farklı olmalı, 
Çünkü, eğitim düzeyi düşük, sağlıksız bir toplumda kalkınma olamayacağı gibi, hukuk devleti 
ilkelerinin iyi ve tam tatbik edilmediği bir ülkede de, çağdaş bir devletten söz edilemez. 

Bu devletin idaresinde bozulan herhangi bir şey kısa süre içerisinde düzeltilebilir; ancak, 
bir devletin adalet nizamı bozulursa, nesiller boyu düzeltmek mümkün değildir. Genel anlam
da, yürütme, yargıyı hazmetmediği için, yıllardır bütçesini küçük tutmuş, bütçede ayrılan tah
sisat, temel ihtiyacı karşılamaktan çok uzak kalmıştır. 

Görüşülmekte olan, Adalet Bakanlığının bütçesi de, yıllardır süregelen Adalet Bakanlığı 
ihtiyacını karşılamaktan çok uzaktın Bugün toplam 813 binada hizmet vermeye çalışan Adalet 
dairelerinin sadece 61 adedinin müstakil binası bulunmaktadır. Büyük bir kısmı, hükümet bi
nalarında, bir kısmı ise kiralık ve fizikî açıdan elverişsiz ve yetersiz binalarda hizmet vermeye 
çalışmaktadır. 

Anadolu'nun birçok kasabalarında adalet dağıtmaya çalışan onurlu savcı ve yargıçlarımı
zı, lojmansız ve geçimi için yeterli olmayan maaşla, kiralık evlerde vatandaşla yüzgöz olmaya 
mahkum etmişiz. 

• Oysaki, devleti her yıl trilyonlarca lira zarara sokan KİT'lerin hemen hemen tüm yönetici
lerinin lüks lojmanları, beş yıldızlı otelleri aratmayacak derecede misafirhane ve lokalleri var
dır. Devlet kurumlarının diğer kesimlerinde, müdür, hatta müdürün altındaki memura araba 
verilirken, kimi yerlerde ihtiyaç fazlası araba varken, 770 il ve ilçe başsavcılığında araba yok
tur. Hâkimleri bir tarafa bırakın, her davada insan hayatıyla ilgili karar veren ağır ceza reisleri
nin dahi arabaları ve korumaları yoktur. 

Terörün geniş boyut kazandığı bu ortamda, terörün hedefi haline gelen hâkim ve savcıla
rın lojmanı, arabası ve koruması düşünülemez mi? 

Diyanet İşleri bütçesinin, Plan ve Bütçe Komisyonundaki müzakeresi sırasında, Devlet Ba
kanı Sayın Ekrem Ceyhun, "Her imama bir araba ve bir ev vereceğini" taahhüt etmiştir. 

Demek ki, DYP'nin seçim meydanlarındaki, "Her seçmene iki anahtar" vaadi, imamlar
dan başlamıştır! Kimse yanlış anlamasın; her imama bir araba ve bir ev verilmesine karşı deği
liz; ancak, toplumda adalet dağıtmaya, toplumun temel düzenini ayakta tutmaya çalışan hâ-
kirh ve savcılara makam arabası ve lojman vermeyen genel zihniyeti tasvip etmiyoruz. 

Bakanlığın talep ettiği ve Devlet Planlama Teşkilatı tarafından kabul edilmeyen teklif ve 
ödeneklerin toplamı 115 milyardır. Bu miktar, KİT olan Denizcilik Bankasının bir yılda usul
süz olarak batırdığı kredinin ancak dörtte biri kadardır. 

Adalet Bakanlığının çağdaş anlamdaki ihtiyaçlarının karşılanması, için lazım gelen öde
nek miktarı, herhangi bir KİT kuruluşunun yıllık zararı kadar bile değildir. Hükümetin, Dev
let Planlama Teşkilatının ve Maliye ve Gümrük Bakanlığının, Adalet Bakanlığına olan bu yak
laşımını anlamak ve hoşgörmek mümkün değildir. 

Halen 2 700 hâkim açığı olduğu bilinmektedir. Hâkim açığının bu düzeyde olduğu Türki
ye'de, gerçek adaletin tecelli edeceği ye. vatandaşın hakkının alınabileceğini düşünmek müm
kün müdür? • . 
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Bütün devlet memurlarının fazla mesai ücretleri mevcuttur. Ancak, adliyede nöbet tutan 
ve fazla mesai yapan adliye personeline fazla mesai ücreti verilmemektedir. Bu, Anayasa hü
kümlerine aykırıdır ve resmen angaryadır. Bu durum, Anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır. Bunun 
acilen düzeltilmesi gerekmektedir. ' 

Değerli milletvekilleri, adliyenin sıkıntılarını saymakla bitirmek mümkün değil. Örneğin, 
adliyenin önemli bir işlevini yerine getiren adalet komisyonlarını sekreterleri bile yoktur. Çoğu 
adliyede, yeterli oranda daktilo, masa, sandalye yoktur ve çoğu adliyenin, adalet için önem 
arz eden, delil teşkil eden dosyaların muhafaza edildiği arşivleri bile yoktur. 

Bu durumları adalet müessesesine nasıl yakıştırabiliriz? 
Adalet Bakanlığı, Adliye Teşkilatı Güçlendirme Fonu adı altında kurulan bir fon kanalıy

la, zorunlu olarak, değerinden fazla fiyatla matbu evrak satmaktadır. Bu pahalı hizmetler, adaleti 
sağlamada parasal güçlükler çıkarmakta ve hakkı muhtel olan birçok vatandaşı, parasızlık ne
deniyle, hakkını aramaktan vazgeçirmektedir. 

Bir nevi gasp olarak nitelendirilebilecek bu fon yoluyla para toplama anlayışının ve mat
bu evrak satma işinin kaldırılmasını Sayın Bakandan talep ediyoruz. 

Ceza ve tevkif evleri ıslah edilmeli, çağdaş anlamda, demokratik ülkelerin standartlarına 
uygun ve insan onuruna yaraşır bir hale getirilmelidir. Cezanın amacı, suçluyu toplumun dışı
na itmek değil, ıslah etmektir. Cezaevleri, infaz sonrasında, yeni bir suçlu üreten değil; eğiten, 
sanat öğreten ve infaz sonrası topluma kazandıran kurumlar haline getirilmelidir. 

Adalet Bakanlığına mutlak surette bilgisayar teknolojisinin girmesi ve bunun hayata geçi
rilmesi gerekmektedir. Bütün bu sorunlar, çağdaş, insan haklarına dayalı, demokratik hukuk 
devleti ilkelerinin hayata geçirilmesi ve adaletin çağdaş anlamda gerçekleşmesi için, çözümlen
mesi zorunlu olan sorunlardır. Ancak, bu sorunların çözümlenebilmesi, yürütmenin, adliyeye 
ve adalete bakış açısını değiştirerek, toplumun temel düzenine ilişkin görev yapan Adalet Ba
kanlığı bütçesinin artırılmasıyla mümkündür. 

Adalet Bakanlığı bütçesinin, ulusumuza, Adalet Bakanlığına ve adliye camiasına hayırlı, 
uğurlu olmasını diler, saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN —- Teşekkür ederim Sayın Çay. 
Refah Partisi Grubu adına, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ahmet Dökülmez, buyurun. 

RP GRUBU ADINA AHMET DÖKÜLMEZ (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri, Adalet Bakanlığı teşkilatının kıymetli mensupları; Adalet Bakanlığı 1993 yılı 
bütçesi üzerinde, Refah Partisi Grubunun görüşlerini ifade etmek üzere huzurlarınızdayım. Söz
lerime başlarken, kepinizi hürmet ve saygıyla selamlarım. ' 

Yargı sistemimiz, ülkemizde, özellikle son yıllarda, devamlı olarak yakınma konusu olan 
bir kurum haline gelmiş ve bu sisteme olan güven yavaş yavaş azalmaya başlamıştır. 

Yargı sistemimiz, hızla gelişen ve büyüyen toplumumuzun, ekonomik ve sosyal değişimi
ne yetişememektedir. Davalar çok uzun zaman içinde sonuçlanırken, istenen hak, bu süre için
de değer kaybetmektedir. Gecikmiş adalet olarak isimlendirdiğimiz bu durumun sonucu ola
rak, yargı, gerçek özünü kaybetmekte ve haksız olan taraf için hizmet veren bir kurum haline 
gelmektedir. 

Bugün ülkemizde karşılaştığımız huzursuzluk ve anarşi ortamının doğuşunda, adalet teş
kilatımızın, insanlık idealine uygun işleyişinin payı büyüktür. Bilhassa, manevî değerlerimizin 
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çok zayıfladığı çağımızda, iyi işleyen adalete, daha çok ihtiyaç duymaktayız. Adalet olmayan 
yerde huzur ve saadet aramak, boşunadır. 

En iyi kanunları, kötü eğitilmiş insanlara uygulatırsanız, bu iyi kanunlar, o insanlar için 
birer zulüm aracı olur. Dunun için, sosyal dengenin bozulduğu sıkıntılı anlarda uğrak yeri olan 
adlî teşkilatların, münevver, iyi yetişmiş, ahlaklı, millî ve manevî değerlere bağlı insanlardan 
oluşması, son derece önemlidir. 

Yargı önünde devlet ve fert eşit bir düzeyde tutulmadığı sürece, demokratik hukuk devleti 
iddiasının yerli yerine oturması mümkün olmadığı gibi, mevcut yapının da çözülme ve çürü
mesine engel olmak mümkün değildir. Fert, sağlıksız yapılan her eylem ve uygulamaya karşı, 
yargıdan, en kısa zamanda bu haksızlığın önlenmesi veya tazmin edilmesi sonuçlarını alabil
melidir. Aksi halde, fert, sesini hiç kimsenin duymadığı bir mekânda, yalnız ve çaresiz kalır. 
Bu çaresizlik, birikimlerle, bir müddet sonra değişik tepkilere dönüşerek, olumsuz sonuçları 
doğuran eylemler niteliğiyle, toplumda sosyal dengeyi bozan bir unsur haline gelir. Güneydo
ğu insanının içinde bulunduğu sıkıntının bîr yönü de budur; yapılan yanlışlıklara karşı şikâ
yetler değerlendirilmemiş, yok sayılmıştır; faili meçhul cinayetlerin hemen hiçbirisi aydınlan-
mamıştır. 

Dünyanın hiçbir ülkesinde, dinî inançlarından dolayı kişi aleyhine takibat yapıldığı görül
memiştir. Ülkemizde, yıllardan beri, dinî inancı gereği başını örten kız öğrencilerimiz, vatan
daşlarımız, takibata uğramakta ve ceza görmektedir. 

Adalet Bakanlığının, bu öğrencileri, içinde bulundukları çaresizlikten kurtarmak için, ne 
yapılması gerekiyorsa, yapması gerekir. 

Çeşitli platformlarda yapılan konuşmalarda "Anayasa çalışmalarında konu ele alınabilir" 
denmiş; fakat görünen o ki, yine" külâk ardı edilmiştir. Bu ülkede, bir metrekarelik bez parçası, 
artık sorun olmaktan çıkarılmalıdır. 

Laiklik, resmî ideolojinin dışında düşünen ve konuşan herkesin karşısına çıkarılmakta; 
bu kavram, belli çevreler tarafından bir tahakküm ve zulüm aracı olarak kullanılmaktadır. 

Laikliğin tarifi kesinlikle yapılmalı, ne olup ne olmadığını, herkes, bu tarife bakarak an
lamalıdır. ' , • . 

İnanç ve fikir hürriyeti, kesin olarak teminat altına alınmalıdır. 
Ekonomik düzenin istikrarsız olduğu, para değerinin devamlı düştüğü günümüzde, yıllar

ca süren davalar, hak sahiplerinin taleplerinin değerlerini dava sahiplerinin emek ve masrafla
rını karşılayamaz hale gelmiştir. 

Hükümet, kendi alacağı söz konusu olduğunda sık sık düzenleme ve ayarlama yapmakta, 
ferdin talebini ise göz ardı etmektedir. 

Yasalar teker teker ayıklanarak, enflasyon karşısında ferdi mağdur eden yasa maddeleri 
yeniden düzenlenmelidir. 

Cezaevlerindeki mahkûmların manevî eğitimlerine önem verilmeli; din görevlilerinin sa
yısı ve fonksiyonu artırılmalıdır. 

Mahkûmların tahliyeden sonra iş bulma imkânları cezaevinden çıkmadan sağlanmalı; bu 
suretle, cezaevinden çıkanların, tekrar cezaevine dönmelerine mani olunmalı, sosyal hayata in
tibakları sağlanmalıdır. 

Davalar çok, yargıçlar yetersizdir, azdır. Bugün, her bir yargıç, duruşma günleri, ortala
ma 50 dosyayla duruşmaya çıkmaktadır. Duruşmanın 4 saat sürdüğü ve sabahleyin 09.30'da 
başladığı farz edilse, dosya başına 5 dakika düşmektedir. 
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Yargıçların, duruşma günleri, ortalama 10 dosya ile duruşmaya çıkmaları sağlanmalıdır 
ideal olanı budur. Yargıç sayıları buna göre yeterli hale getirilmelidir. 

Hukuk davalarında, her bir dilekçe, davanın 1,5 ay uzaması demektir. Bugün, hukuk da
valarını âdete dilekçeler idare etmektedir, okunmayan dilekçeler idare etmektedir. 

Bilirkişilik müessesesi yeniden ele alınmalı, suiistimal ihtimallerine karşı ağır müeyyideler 
konulmalıdır. Zira, her ne kadar Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 286 ncı maddesin
de, "Yargıç, bilirkişinin mütalaasıyla bağlı değildir" diyorsa da, ülkemizde hukuk davalarına, 
tamamen bilirkişi raporları yön vermeye başlamıştır. Yargı, bilirkişi müessesesine bağlı hale 
gelmiştir. Bilirkişiyi seçen kurullarda mutlaka bir avukat bulunmalıdır; zira, bugün, teknik bi
lirkişiler odaların denetiminde olduğundan, bir yerde odasına aidat ödeyen bilirkişi yoksa, bi
lirkişi başka yerden tespit edilmekte; bu durum da, her yargı ve keşif için ayrı bir şehirden bi
lirkişi getirmek, yargıda taraf olanları canından bezdirmektedir. Ayrı yerleşim birimlerindeki 
bilirkişiyi görevini kabule zorlamak için yapılan teklif, bilirkişinin tarafsızlığını ortadan kal
dırmaktadır. Seçilen mülk bilirkişileri, daima çok zengin, bilirkişilik yapmaya vakti ve ihtiyacı 
olmayan, sıhhati müsait olmayan kişilerden seçilmekte, zorla razı ettirilen bilirkişilik görevini, 
sadece imza atmak suretiyle yerine getirmektedir. 

Şahadet mefhumunu, yargıçlar ve şahitler ciddiye almamaktadır. Şahitlere, karşı tarafın 
isteğine uygun ve kendini bağlayıcı yemin yaptırılmalıdır. 

Bazı davalar otuz yılı aşkın bir süre devam ediyor. Bu tür uzayan davalar için süre tahdidi 
konması gerekir. Süresinde bitmediği takdirde, otomatikman müfettiş incelemesine alınarak, 
uzamasının sorumluları hakkında işlem yapılması gerekir. 

Tüm bu hususların ikmali için ciddî ve ayrınUlı bir yargı reformuna ihtiyaç vardır. 
Yargı, siyasî iradenin ipoteğinden kurtulmalıdır. Yargıç, iktidar yanlısı çevrelerin hışmına 

uğramak korkusunu üzerinden atmalıdır. Süratli ve isabetli karar veren yargıca, ek yargı harcı 
verilmelidir. Hâkimlik staj süreleri çok uzundur; staj, bir yıla indirilmeli, bunun da yarısı adli
yede, yarısı ise şimdiki adliye teşkilatı içindeki kurs şeklinde olmalıdır. Her hâkim, "Hâkimlik 
kürsüde öğrenilir" der; bu daima göz önünde bulundurulmalıdır. 

Bölge idare mahkemeleri, kendilerine yüklenen görevleri hızlandırılmış bir şekilde sonuç
landıracak tarzda yeniden düzenlenmelidir; zira, çok ağır ve hantal çalışmaktadırlar. 

Hâkim ve savcı tayinleri, adlî tatil zamanı açıklanmalıdır. Bu sene Müsteşar meselesi do
layısıyla geç açıklandı; ancak, bunun her sene adlî tatil döneminde açıklanmasını istiyoruz. 
Adlî tatilden önce yapılan açıklama, adliyelerde birikmiş dosyaların talik edilmesine sebep ol
makta; göreve tayin, rapor vesaire sebeplerle boşalan hâkimlerin dosyaları, içinden çıkılmaz 
hale gelmektedir. 

Bir kısım mahkemeler için yaz mevsimi, keşif yapma zamanıdır, adlî tatil, dosyaları öl
dürmektedir. Gerekiyorsa, adlî tatil, keşiflerin yapılmadığı kış aylarına alınmalıdır. Doğu ve 
güneydoğuda kadastro ye gayri menkul keşifleri çok uzamaktadır, Hatta hiç yapılmamaktadır, 
buna da güvenlik sebebi gerekçe gösterilmektedir. Bu hususlara mutlaka çare bulunması gerekir. 

Kanun hâkimiyetinin sağlanması lazımdır. 
Adalet Bakanlığı fonlarının kontrol altına alınması gerekir. 
tlçe cezaevlerinin kapatılıp, bölge cezaevlerinin ikame edileceği şeklinde basında haberler 

duyuyoruz. 
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Ceza ve tutukevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin yakınları için, böyle bir uygula
ma tam bir işkence olacaktır. Bir kere, cezadan dolayı mağdur olan kişi, ikinci bir defa, tutuk
lu ve hükümlü yakınlarını çok uzaktaki cezaevlerinde ziyaret etmek zorunda kalacağı için, bu 
bir işkence olacaktır. • 

Adalet Bakanlığı tayinlerinin partizanca yapıldığı artık her tarafta söylenmektedir. Bu, 
adalete gölge düşürmektedir. 

Adalet Bakanlığının, "Malatyalılar Kulübü" hüviyetine bürünmesine mani olunmalıdır. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Kaç tane Malatyalı var? 
AHMET DÖKÜLMEZ (Devamla) — Örneklerim var, vaktim yok. 
Adalet Bakanlığınca, en son açılan hâkimlir imtihanında kazanamayanlardan bir kısmı, 

itiraz sonucu kazandırıldı. 
Ya imtihanda değerlendirme dürüst yapılmamıştır ya da itiraz ettirilenler, seçilerek, hâ

kim adayı yapılmak için özellikle itiraz ettirilmişlerdir. Her halükârda, ikisi de adalete gölge 
düşüren çirkin bir uygulamadır. ^ 

Vilayet savcıları, konumlarına uygun, makam tahsisli özel plakalı arabalara"kavuşturul
malıdır. 

Hâkim ve savcılar ile, adliye personelinin tamamı, fonksiyonlarına uygun ücrete kavuştu-
rumalıdır. İngiltere'de uygulanan, aslında Osmanlıdan alınan, "mahalle mahkemeleri" ki, bun
ların hükümleri kesin olmaktadır- incir çekirdeğini doldurmaz bazı çekişmeleri mahallinde çö
zecek ve adliyelerin iş yükünü hafifletecektir. Böyle bir uygulama için kanunî düzenleme ya
pılmalıdır. 

înfaz kurumlarının araçları -1966 model gibi- çok eski olup, ödenekleri de çok kısıntılıdır. 
Adliye ve lojman binalarının ödenekleri bazen zamanında gelmediğinden, günlerce kalo

riferlerinin çalışmadığı görülmektedir. 
Emniyet ve jandarmaya verilen 5 yıllık yıpranma payının, benzer asayiş görevi yapan gar

diyanlara da verilmesi gerekir. 
Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası, tek başına bir işe/yaramayacaktır. Nitekim, basından, 

yerleşmiş alışkanlıkların, bu yeniliği uygulatmadığını öğreniyoruz. 
Her ilde bir kriminoloji ve balistik laboratuvarı kurulmalıdır. Ceza Muhakemeleri Usulü 

Yasasının altyapısı için adlî polisin bir an evvel teşekkül ettirilmesi gerekir. 

Bir ile, bir paşa geleceği zaman, jandarma, beş gün öncesinden hiçbir işlem ve tebligat 
yapmamaktadır. Jandarmanın görevinin yüzde 80'i adlî, yüzde 10'u askerî ve yüzde 10'u da 
idaridir. Savcıların her türlü asayiş görevinde kontrol ve denetim sorumluluğu olduğu halde, 
bu sorumluluğa, emniyet ve askerî birimler uymamaktadır. Savcılar, ancak telsizle dinleyebil-
me imkânını bulmuşlarsa, bazı şeylerden haberdar olmaktadırlar. Bu sorumluluğun müeyyi
delerle desteklenmesi gerekmektedir. 

Basında "sulh mahkemelerinin görevine giren kira tespit mekanizması, idarî bir uygula
mayla geliştirilecektir" denilmektedir. Bunun mahiyeti nedir bilmiyoruz. Vatandaş, bu idarî 
işleme itiraz edecek olursa, idare mahkemesine gitmeyecek mi? tdare mahkemelerinin ne ka
dar geç karar verdiği ve davaları uzattığı hepimizin malumudur. Bu konuların açıklığa kavuş
ması gerekir. 
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Türk Ceza Kanununun 141, 142 ve 163 üncü maddelerinin kalkmasına rağmen, Siyasî Par
tiler ve Dernekler Kanununda aynı muhtevada maddeler mevcuttur. Dunların bir an önce kal
dırılması gerekir. Devlet güvenlik mahkemeleri, demokratikleşme iddiasıyla bir arada yürüme
mektedir. Olağanüstü mahkemelerin ahtidemokratikliğini dinleye, dinleye büyüdük; sözde çağ 
atladık; ama bunlar hâlâ yerli yerinde duruyor, biz de bundan rahatsız oluyoruz. Bu nedenle, 
Hükümet Programındaki sivilleşme iddiaları nerede kaldı?" diye de Hükümetimizden soruyoruz. 

25 Ekim 1992 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan yönetmeliğe göre, eski adı "Kömürler" 
olan "Nurdağ ilçesi" yargı çevresi olarak Kilis'e bağlanmıştır. Nurdağ, Kilis'e 120 kilometre
dir; ama Gaziantep'e 68 kilometre ve Kahramanmaraş'a da 48 kilometredir. Nurdağ'ın köyle
rinin birçoğu Kahramanmaraş'ın Türkoğlu îlçesinin köylerinden Maraş'a daha yakındır. Yö
netmeliğin bu hükmü, Nurdağ'lı halkını perişan edecektir. 

Yönetmelikteki bu hükmün değiştirilerek, Nurdağ'ın, ağır ceza yargı çevresi olarak Kah
ramanmaraş'a bağlanması gerekir. Onun başka örnekleri de vardır; Hacıbektaş, idarî açıdan 
Nevşehir'e, adlî açıdan Kırşehir'e bağlıdır; Dörtyol, idarî açıdan Hatay'a, adlî açıdan Osmani
ye'ye bağlıdır. -İnsanî saiklerle bu yanlışlığın düzeltilmesi gerekir. 

BAŞKAN — Sayın Dökülmez, konuşmanız 15 dakika oldu. 
AHMET DÖKÜLMEZ (Devamla) — Bitiriyorum Başkanım. 
BAŞKAN — 30 dakikayı nasıl paşlaştığınızı öğrenmek istemiştim de... 
AHMET DÖKÜLMEZ (Devamla) — Yeni Avukatlık Yasa Tasarısı, avukatlık mesleğini, 

Barolar Birliğinin bu meslek üzerinde hegemonyasını artıran antidemokratik hükümler içer
mektedir. Avukatlık, sırtını, Barolar Birliğinin siyasî hegemenyosına dayayan, tuzu kuru in
sanların iktisab ettiği bir meslek haline getirilmek istenmekte, toplumun birçok katmanına bu 
mesleği kapamak istemektedir. Çok seslilik, yeni Avukatlık Yasa Tasarısının yanına uğrama
mıştır. Yıllardır özgürlük havarisi kesilen bir siyasî kadronun, eline fırsat geçtiğinde nasıl öz
gürlük kısıtlayıcısı ve belli çevrelerin çıkarını kollayıcı bir tutuma girdiğini yeni Avukatlık Yasa 
Tasarısı göstermektedir. 

Seçim kurullarında görev yapanlar, seçim sonuçlarının geçtiği birleştirme tutanaklarında, 
hatalı ve yanlış rakamlar yazmaktadırlar, bunların kontrolünü yapamamaktadırlar. Herkese 
dağıtılan bu tutanaklardaki hatalar, daha sonra, Yüksek Seçim Kurulu ve Devlet İstatistik Ens
titüsü Yetkililerince, doğrudan, ilçe seçim kurullarıyla telefon irtibatı kurularak düzeltilmekte; 
ancak, ilçe seçim kurulundaki görevlinin, bunu sandıktaki gerçek durumuna uygun yapıp yap
madığı bilinmemekte; siyasî açıdan bir parti veya adaya angaje olmuş memurun kontrol ve de
netimi mümkün olmamaktadır. 

Kanun hâkimiyeti sağlanamamaktadır. Ceza Muhakemeleri Yasası, her ne kadar yeni çık
tıysa da, uygulanmamaktadır. Kumar, Türk Ceza Kanununa göre suçtur; ama, her taraf ve 
bilhassa devletin resmî televizyon ve yayın organları, kumarın yayıncısı ve teşvikçisi olmakta
dır. Müstehcen neşriyat kanunen suç sayılmıştır; ama, kimse uygulamamaktadır; hatta -daha 
ötesini söyleyeyim- adalet teşkilatı mensubu bir savcı, müstahcen bir senaryo yazıyor -izmir 
Savcısı- ve hakkında hiçbir takibat yapılmıyor. Bunu birçok örnekle desteklemek mümkündür. 

Bir Adalet Bakanı, yargıyla münasebetlerinde harp yapmamalıdır; Hâkimler Kuruluyla 
savaşmamalıdır; Yargıtay Başkanıyla kavga etmemelidir. Geçmişte, bizim iktidarımızda da Adalet 
Bakanlığı olarak icraat yapıldı; ama, hiçbir zaman böyle kavgalar yapılmadı; yargıyla ilişkiler 
son derece yumuşak ve nezih yürütüldü. 
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Bu hususlara değindikten sonra, Grubum adına yaptığım konuşmayı burada nihayete er
diriyor, Adalet Bakanlığı bütçesinin, Adalet teşkilatımız ve tüm ülkemiz insanları için hayırlı 
hizmetlere vesile olmasını diliyor, hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. (RP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dökülmez. 
Refah Partisi Grubu adına, Bayburt Milletvekili Sayın Bahaddin Elçi, buyurun efendim. 

(RP sıralarından alkışlar) 

RP GRUBU ADINA BAHADDİN ELÇt (Bayburt) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Adalet Bakanlığı bütçesi üzerinde, Refah Partisi Grubunun görüşlerini sunmak üzere hu
zurunuza çıkmış bulunuyorum. Bu vesileyle, hepinizi, Grubum ve şahsım adına saygıyla se
lamlıyorum. 

Bilindiği gibi, aşağı yukarı yüzelli yıldan beri bir Batılılaşma süreci içindeyiz, İsterseniz, 
gelin, şu yüzelli yıllık Batılılaşma süreci sonunda bulunduğumuz noktada bir tespit yapalım : 
Gerek hukukta, gerek siyasette, gerek idare ve ekonomide, hemen hemen her alanda bir süreç 
içinde bulunduk ve bir yere geldik; geldiğimiz yer neresidir? Gelir dağılımındaki bozukluk iti
bariye, dünyada en kötü on ülkeden birisiyiz, en fazla dış borçlanması olan on ülke içinde bu
lunmaktayız, demokrasi ve insan hakları alanında da, Birleşmiş Milletler ölçütlerine göre, ge
çen yıl 66 ncı sıradaydık, umarım ki, 65'e çıkmıştzdır. 

Şimdi, yüzelli yıllık bu süreç sonunda geldiğimiz noktadan sonra yapılmak istenen ne? 
Sayın Hükümetin de gerek Programında ve gerekse Protokolünde ifade ettiği gibi, artık, köklü 
bir hukuk reformuna ihtiyaç vardır. Halkımızın, Anayasasıyla, hukuk sistemiyle ilerlemenin 
gerisinde kaldığı, mevzuatın, bir yerde ayağımıza bağ olduğu gerçeği, artık, en yetkililer tara
fından ifade edilmektedir. Burada, şu yüzelli yıl sonunda, mevzu hukukun yetersizliği ortaya 
çıkmıştır. Bütün mevzuatın ve yasaların Anayasaya uygun olması gerekir. Bir taraftan, Meclis, 
millet adına egemenlik hakkını kullanıyor, yasama yapıyor; bunun Anayasaya uygun olması 
sağlanmaya çalışılıyor; öbür taraftan, AT'a entegrasyon çerçevesindeyse, iç hukukun, dış hu
kuka uyarlanmasına çalışılıyor. 

Şimdi, sormak gerekiyor : Eğer egemenlik milletin ise, halkın ise, iç hukuk, dış hukuka 
hangi gerekçeyle, niçin uyarlanır? Bu, egemenliğin kayıtsız şartsız halkın olması ilkesiyle çeliş
mez mi? 

Tabiî, bu noktada bir soru daha soruyoruz : Türk halkı ne zaman vesayetten kurtulacaktır? 
Gelin, şu Türk halkını vesayetten kurtaralım; bağımsızlık ve egemenlik hakkını kendisine 

teslim edelim. Eğer, uyguladığımız yüzelli yıllık Batılılaşma hareketi, bizi gerçekten ışık hızıyla 
ilerletmişse, diyecek hiçbir sözümüz yoktur; ama, bunun tam tersinin gerçekleştiğini görüyor 
ve şu noktada diyoruz ki : Gelin, kendi halkımızın beklentilerine, umutlarına, bünyesine uy
gun bir hukuk sistemini köklü olarak geliştirelim; bu çerçevede hukukumuzda reform yapa
lım; yani, egemenlik hakkını, yasama hakkını, millete verelim, milletimizin iradesine saygılı 
olalım. Yoksa, iç hukukumuzu, dış hukuka uyarlamak suretiyle, milletimizin egemenlik hak
kını ihlale devam etmeyelim. Çünkü, biz, Türk halkının temsilcileriyiz. Biz, Türk halkının tem
silcileri olarak onun iradesine uygun, yasama, yargı ve yürütme faaliyetleri göstermek mecbu-. 
riyetindeyiz. 

Egemenlik hakkı, Türk Milleti adına yasama organı tarafından icra edilir; yürütme, Türk 
Milleti adına yapılır; yargı erki, Türk Milleti adına kullanılır; hatta hatta kimi cuntacıların 
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direnme hakkı, Türk Milleti adına kullanılır; basın bir güç olarak, bir baskı grubu olarak, Türk' 
halkı adına yayın yaptığını iddia eder; ama, onun bu hakları, onun adına, bu organlar tarafın
dan gasp ediliyorsa, o ülkede gerçek manada demokrasi yok demektir, tşte onun için 66 ncı 
sırada bulunuyoruz. (RP sıralarından alkışlar) 

Hukukun üstünlüğünü sağlamak zorundayız. Hukuku koyanlar, ona uymak mecburiye
tinde olduklarının idraki içinde olmalıdırlar. Adaleti sağlamak zorundayız. Adalet, devletin 
bekasının şartıdır; ama bugün, en kutsal olması gereken kurumlarımızda bile, adaletin tartışıl
dığını görüyoruz, yaralandığını görüyoruz. 

Referandum müessesesinin yetkilerini genişletmek suretiyle, hiç olmazsa çok önemli ko
nularda, halkımızın iradesine, arada sırada da olsa, başvurma tenezzülünde bulunalım. Lütfen. 

tşte, bir AT olayı, Maastricht... İsviçre, Danimarka ve Fransa'da hükümetler, kendi halk
larına sordular ve aldıkları cevap ortadadır... Onlar bile, Batı içinde egemenlik hakları halel
dar olur, zedelenir endişesiyle -Hıristiyan olmalarına rağmen, aynı kültürü paylaşmalarına 
rağmen- AT olayına, AT'Ia tek devlet olma olayına karşı çıkarken, AT üzerinde ısrarla duran 
siyasilerin, yarın, Türk Ceza Yasasının 125 inci maddesinin muhatabı olmayacağının garantisi 
yoktur, 

Temel insan hak ve özgürlüklerini en kâmil manada sağlamak zorundayız. Hele hele Batı
lıların, çifte standartçıların, insanımızınjcanını içen canilerin, bize, insan hakları dersi.verme-
ye çalışma teşebbüsleri kesinlikle önlenmelidir, Bizim hesap vermemiz gereken yegâne unsur, 
Türk halkı olmalıdır. 

Kendimizi, Avrupalı uluslararası örgütlere ne zamana kadar hesap vermeye mecbur saya
cağız? Bu, bizim bağımsızlık haklarımızla çelişmez mi, çelişmiyor mu? 

Bir hakkı Türk halkına veriyorken, onu, kendi insanımız istediği için verelim, başkası bi
ze empoze ettiği ya da dayattığı için, başkasına şirin gözükmek için bu hakkı ona yermeyelim. 
Bu, samimiyetsizlik olıir, Türk halkına da hakaret olur diye düşünüyoruz. 

Bu noktada, insan hak ve özgürlüklerinin önündeki bütün engeller kaldırılmalıdır. Hü
kümeti, hiç olmazsa bu açıdan, verdiği sözü yerine getirmeye davet ediyoruz, özellikle, Türk 
Ceza Kanununun 141, 142 ve 163 üncü maddeleri kaldırılmıştır. Buna bağlı olarak, Siyasî Par
tiler Yasasında ve Dernekler Yasasındaki paralel hükümler kaldırılmalı, insan haklarının, te
mel özgürlüklerinin önündeki; yani, fikir ve inanç hürriyetinin önündeki engeller kaldırılmalı
dır. Devletin birinci görevi, insan hak ve özgürlüklerini sağlamak, güvence altına almaktır. Dev
letin görevi insan hak ve özgürlüklerine müdahale, insanların kafalarına ve gönüllerine ipotek 
koymak değildir. 

Karakollar ve cezaevleri, tutuklu ve hükümlüler için bir işkence evi olmaktan çıkarılmalıdır. 
Ceza Muhakemeleri Usulü kanunuyla getirilen son değişikliğe rağmen, hâlâ buna aykırı 

tatbikatları maalesef duymaktayız. 
Sayın Bakanın,"bu konuda duyarlı olduğuna inanıyoruz, özellikle son değişiklik çerçeve

sinde, karakolların, zabıta kuvvetinin bilgilendirilmesini ve eğitilmesini bir zaruret olarak gör
mekteyiz. 

Yeri gelmişken, "suçluluk" kavramı üzerinde durmak istiyorum : Suçun, ekonomik, mo
ral, siyasal ve sosyal boyutları vardır. Ülkemizde, maalesef, suçluluk zemini son derece elveriş
lidir; suçluluk giderek tırmanmaktadır. , 
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Devletin görevlerinden birisi de suçu önlemek ve suçluları cezalandırmaktır. Devletin, suç
luları cezalandırmaktan önceki asıl görevi, sosyal devlet olarak, suçluluğun ekonomik, moral 
sebeplerini ortadan kaldırdıktan sonra, bu suçu işleyenleri cezalandırmaktır. Eğer bu böyle ya-. 
pıhnıyorsa, o zaman, devletin de suça katkısı ve iştiraki vardır. Bir taraftan, toplumun sosyal 
ve ekonomik yapısını suça elverişli hale getireceksiniz, ondan sonra da, suç işliyorlar diye, in
sanları cezalandıracaksınız! Bu, adaletle bağdaşmaz diye düşünüyoruz. Onun için, devlet, suç
luluğun ortadan kaldırılması için ekonomik tedbirleri almalıdır, işsizliği ortadan kaldırmalı
dır, gelirler arasındaki dengesizliği gidermelidir, ahlakın korunması için gerekli tedbirleri de 
almalıdır; ancak ondan sonra suç işleyenlerin cezasını vermeye çalışmalıdır. Yani, devletin, bu 
noktada, suç işleyenlere ceza vermeye çalışmaya hakkı yoktur diye düşünüyoruz. 

Yargı bağımsızlığını ve hâkimlik teminatını tam manasıyla sağlamak zorundayız. Bu ko
nudaki tedbirler yetersizdir. Hâkimlerimizin, savcılarımızın ve bütün adliye personelimizin öz
lük haklarını pekiştirmeliyiz. Onları, insan onuruna yaraşır bir hayat seviyesi sağlamak sure
tiyle, endişesiz, vicdanen müsterih, dış etkilerden uzak bulundurma mecburiyetimiz vardır. Bu 
sosyal ve ekonomik hakları, hâkimlerimize, savcılarımıza sağlamadan, onlardan beklediğimiz 

. verimliliği almamız mümkün değildir. 

Adalette*süratin ve ucuzluğun sağlanmasının tedbirlerini almak zorundayız. 30, 40, 50 se
ne süren tapulama, kadastro davaları vardır. Bu, adaleti yaralayıcı bir unsurdur; halkın adale
te ve mahkemelere olan güven duygusunu öldürmektedir. Bu ise, devlet ile halkın arasını gide
rek açmakta ve bunun sonuçlarını, bunun acılarını hep beraber yaşamaktayız. 

Özet olarak şöyle arz etmek istiyorum : Halkımızın bünyesine uygun, iradesine saygılı, 
beklentilerine, inançlarına, kültürüne uygun bir hukuk reformunu, kökten bir hukuk refor
munu gerçekleştirmeye ihtiyacımız vardır. Yani, yüzelli yıldan sonra geldiğimiz nokta eğer iyiyse, 
Avrupa'nın yasalarıyla idare edilmeye devam edelim. Avrupalının iradesi, bizim insanımızın 
iradesinden daha mı üstündür?.. Bu yanlışlıktan insanımızı lütfen kurtaralım. Halkımıza, ege
menlik hakkını lütfen ikram edelim, verelim; Türk halkı* daha iyisine layıktır diye düşünüyorum. 

Adalet Bakanlığı bütçesinin ülkemize hayırlı olması dileğiyle, hepinizi saygıyla selamlıyo
rum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Elçi. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Gaziantep Milletvekili Sayın Bahattin Alagöz; 

buyurun. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA BAHATTİN ALAGÖZ (Gaziantep) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; Adalet Bakanlığının 1993 yılı bütçesi üzerinde, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Türk
iye Büyük Millet Meclisi Grubunun görüş ve düşüncelerini sunmak üzere huzurunuza çıkmış 
bulunmaktayım. Sözlerime başlarken, Yüce Meclisi, Grubum ve şahsım adına saygıyla selam
lıyorum. 

Demokratik hukuk devletinin temeli saydığımız adaletin gerçekleştirilebilmesi için, her şey
den önce yargı bağımsızlığının ve yargıç güvencesinin sağlanması gerekmektedir. 

Demokratik ve çağdaş anayasalarda kuvvetler ayrılığı ilkesi kabul edilerek, yargı, yürüt
me ve yasama birbirinden ayrılmış, birbirleri üzerinde etki ve yetki kullanmaları önlenmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, önceki Anayasalarında olduğu gibi, 1982 Anayasasında da 
kuvvetler ayrılığı ilkesini prensip olarak benimsemiş bulunmaktadır. Anayasamızın, mahke
melerin bağımsızlığını düzenleyen 138 inci maddesi ve hâkimlerle savcıların teminatını dü-
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zenleyen 139 uncu maddesine rağmen, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunu düzenleyen 159 
uncu maddesinin getirdiği hükümler, yargının bağımsızlığını, yargıcın güvencesini tehdit eden 
ve yürütmenin denetimi içerisine sokan nitelikte bulunmaktadır. Ayrıca, Anayasaya dayalı uy
gulamalarda, yargı erki, açık bir şekilde, yürütmenin etkisi altına alınmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; toplumsal düzenimizi altüst eden, demokratik hu
kuk devletini, hukukun üstünlüğünü ve yargının bağımsızlığını bir kenara iten, "kutsal devlet" 
ilkesini benimseyerek çağdışı bir yörüngeye giren 12 Eylül baskı döneminden sonra, ülkemizin, 
demokratik bir düzene, hukukun egemen ve bağımsız olduğu toplumsal bir yaşama kavuşma
sı, çok geç kalmış bir gereksinimdir, îşte, bu gereksinimden yola çıkarak, 20 Ekim seçimleri 
sonrası kurulan Koalisyon Hükümetine geçmek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sosyaldemokrat Halkçı Parti ve Doğru Yol Partisi 
koalisyonu, gerçekten tarihî bir uzlaşmadır. Yıllardır ülke sorunlarına ilişkin farklı politikala
rı, farklı görüşleri savunan iki büyük parti, bir araya gelerek uzlaşmış ve bu uzlaşmayı da bir 
protokole bağlamıştır. 

Hükümetimiz, 12 Eylül baskıcı dönemi ve uzantısı olan hükümetlerin yasal düzenlemele
rinden ve antidemokratik uygulamalarından, ülkemizi ve insanlarımızı bir an önce kurtarmak 
için, Koalisyon Protokolünün baş köşesine, "demokratikleşme" paketini yerleştirmiştir. De-
mokratiklemeyi gerçekleştirmek için yapılacak çalışmaların büyük bir bölümü de Adalet Ba
kanlığına düşmekte olup, Adalet Bakanlığı en ağır yükü üstlenmiş bulunmaktadır. 

Hükümet Protokolünün, demokratikleşmeyle ilgili bölümünde, Türkiye, iç hukukunu, tarafı 
bulunduğu Paris Şartı ve ekleriyle ortaya konulan çağdaş normlara ve diğer uluslararası söz
leşmelere uygun hale getirmelidir. 

Günümüz çağdaş devleti, hukukun üstünlüğünü özüne sindirmiş, hukuk kurallarından 
meydana getirilmiş bir düzenle eşanlamlıdır. Hukuk devleti, bu alandaki çağdaş gelişmeleri 
ve temel ilkeleri, yasalarına, anayasasına; özetle, hukukuna aktarabilmiş olan devlettir. 

Hukukun temel ve evrensel ilkelerini içermeyen, yapısı ve içeriği bakımından vatandaşla
rının adalet ve hak duygusuyla bağdaşmayan, sadece şeklî istikran amaçlayan düzenlemeler, 
eksik, yetersiz ve çağdışıdır. 

Bir devlette, uygar bir hukuk düzeni, kişinin hak ve özgürlüklerini her türlü zedelemeden 
koruyacak güçlü ve etkin bir adalet uygulaması varsa, o toplum, mutlu ve çağdaş bir toplum 
olmaya aday demektir. 

Çağımız demokrasilerinin bu yüksek ülkülerini gerçekleştirmek ve çağdaş, demokratik bir 
yapıya kavuşmak için; başta Anayasa olmak üzere, birçok yasa, bütünüyle veya bölümler ha
linde ele alınacak ve yeni düzenlemelere gidilecektir. 

Hukuk devletinde, devlet de dahil, toplumdaki her güç hukuka bağlıdır. Demokrasi ise, 
halkımıza, çağdaşlaşmak ve ilerlemek için hava ve su kadar gerekli bir nesnedir. Artık dünya 
değişmekte, koşullar değişmekte, kurumlar ve kurallar değişmekte, yeni görüşler, yeni yapılar 
ve yeni düşünceler oluşmakta, bunların yansıması sonucu, Avrupa, hatta dünya yeni yapılan
maya girmektedir. Bu doğrultuda oluşan yeni görüşler, yeni düzenler, bu ülkelerin iç hukukla
rında uluslararası anlaşma ve sözleşmelerin oluşmasına, yeni hukuk sistemlerinin doğmasına 
neden olmaktadır. 

-İnsan hak ve özgürlüklerine dayalı, insanlığın onuru durumundaki uluslararası sözleşme
ler, sözde kalmayan ve uyulması gerekli önemli hukuk kuralları haline gelmiş bulunmaktadır. 
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Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansına katılan devletlerin imzaladıkları -'Yeni Bir Av
rupa İçin Paris Şartı" belgesi, uluslararası demokratik temel ilkeleri içeren evrensel bir belge 
niteliğindedir. Paris Şartı Belgesinin, "İnsan Hakları, Demokrasi ve Hukukun Üstünlüğü" baş
lığını taşıyan bölümünde; ~ • • 

"Uluslarımızın yegâne yönetim sistemi olarak demokrasiyi inşa ve tahkim edeceğini, kuv
vetlendireceğini taahhüt ediyoruz. Bu çabamızda aşağıdaki hususlara uyacağız : 

İnsan haklarına ve temel özgürlüklere, her insan doğduğu anda sahip olur. Bunlardan fe-
- ragat edilemez ve bunlar hukukun güvencesi altındadır. Devletin birinci sorumluluğu, bunları 

korumak ve geliştirmektir. Bunlara saygı, güçlü bir devlete karşı aslî bir güvencedir. Bunlara 
uyulması ve eksiksiz olarak işlerlik kazandırılması, özgürlük, adalet ve barışın temelidir. 

Demokratik yönetim, düzenli aralıklarla yapılan özgür ve adil seçimlerle ifadesini bulan 
halk iradesine dayalıdır. 

- Demokrasinin temeli, insanın kişiliğine saygıya ve hukukun üstünlüğüne dayanır. 
Demokrasi, ifade ve basın özgürlüğünün, toplumdaki bütün kesimlere hoşgörü gösteril

mesinin ve her birey için fırsat ve imkân eşitliğinin en sağlam güvencesidir. 
Demokrasi, temsilî ve çoğulcu karakteriyle, seçmene karşı sorumluluğu, kamu makamla

rının hukuka uyumunu ve adaletin yansız ve nesnel bir şekilde dağıtılmasını da zorunlu kılar. 
Kimse yasaların üstünde olamaz" denilmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hükümet programında ise, "Özgürlükçü, katılımcı 
ve her anlamda tam demokratik rejim, Türk Milletinin vazgeçilmez, feda edilmez, ödün veril
mez yaşam tarzıdır" ifadesi yer almaktadır. Gerek İnsan Hakları Bildirgesi gerek Avrupa İn
san Hakları Sözleşmesi gerekse Yeni Bir Avrupa İçin Paris Şartı doğrultusunda, Hükümeti
miz, çağdaşlaşmayı, yeniden yapılanmayı, özgürlükçü, çoğulcu demokrasiyi kurmayı, iç hu
kukumuzu, bu evrensel belgelere göre, insan haklarına dayalı biçimde düzenlemeyi ve demok
ratikleşmeyi amaçlamaktadır. Hükümetimizin bu konularda duyarlı ve samimî olduğuna ina
nıyoruz. Bu nedenle, insan hak ve Özgürlüklerinin güvence altına alınmasında, hukukun üs
tünlüğü ilkesinin devletin temel taşı yapılmasında, çağdaş, demokratik, laik, Atatürkçü, ço
ğulcu ve katılımcı parlamenter sistemin tüm kural ve kurumlarıyla yerleştirilip işletilmesinde 
önemli adımlar atmamızın; buna göre, hukuk sistemimizde de gerekli değişiklikleri yapmamı
zın zamanı gelmiştir ve geçmektedir. (SHP sıralarından alkışlar) 

O halde, insan hak ve özgürlükleriyle hukukun üstünlüğü ilkesinin dayanağı ve koruyu
cusu, gecikmeyen, adil, tarafsız, basit, şeffaf ve ucuz bir adalet, bu mekanizmayı çalıştıracak 
olan da bağımsız yargı ve güvenceli yargıç olacaktır. Bütün bu ilke ve esasların egemen olduğu 
demokratik bir yapılanmanın gerçekleşmesi, demokratik tüm kurum ve kuruluşların yaşama 
geçirilmesi, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, hukukun üstünlüğüne bağlı bir devlet düzeni
nin oluşturulması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması, zorunlu hale gelmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Adalet Bakanlığımız, Hükümetin kuruluşundan he
men sonrayargının hızlandırılması, yargının yeniden yapılandırılması, yargı bağımsızlığı ve yargıç 
güvencesinin sağlanması, böylece Türk toplumunun layık olduğu yere oturtulması için hum
malı bir çalışma ortamına girmiş ve demokratikleşme alanında birçok yasa tasarıları hazırlamıştır. 

Bu tasarılardan, 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2992 Sayılı Adalet Bakanlığı
nın Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek Kabu
lü Hakkındaki Kanun, 2461 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu ile 190 ve 

— 590 — 



T.B.M.M. B : 43 15 . 12 . 1992 0 : 1 

270 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 3825 sayılı Ka
nun, 25.6.1992 Tarihinde kabul edilerek yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 

Bu kanunla birinci sınıfa ayrılan hâkimlerle, birinci sınıf hâkimler arasındaki yapay fark
lılık giderilmiş ve birinci sınıfa ayrılmış hâkimlere, birinci sınıfa ayrıldıktan sonra, meslekte 
altı yılını doldurmak, Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçilme hakkını da yitirmemiş olmak 
koşuluyla, birinci sınıf hâkim olma olanağı sağlanmıştır. Böylece, hâkimler arasındaki yapay 
farklılıktan doğan meslekî huzursuzluklar ve yakınmalar son bulmuştur. 

Ayrıca, Bakanlık üst düzey görevlerine atamaların, bakan teklifi ve başbakanın onayıyla 
yapılması mümkün kılınmış, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun atamaya ilişkin kararla
rının müşterek kararnameyle yayımlanması esası kaldırılmış, bu kararların doğrudan yayım
lanması sağlanmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Adalet Bakanlığımızın hazırlamış olduğu yasa tasa
rılarında kanunlaşan ikinci tasarı ise, demokratikleşme zincirinin en önemli halkasını teşkil 
eden ve merhum Âşık Veysel'in dizelerinde dediği gibi, uzun, ince bir yol kat ettikten sonra, 
en nihayet 18.11.1992 günü kabul edilerek yasalaşmış olan Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu 
ile, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 3842 sayılı Kanundur; diğer adıyla CMUK. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu kanun kamuoyunda çok tartışıldı. Bu nedenle, 
bu kanundan Yüce Meclise de biraz bahsetmek istiyorum. 

Hepinizin bildiği gibi, bu kanun, 21.5.1992 tarihinde, Yüce Meclisin onayıyla, Hükümet
ten gelen şekliyle kabul edilmiş; ancak -maalesef diyorum- ikinci bir Meclisi(!) gibi çalışan Sa
yın Cumhurbaşkanımızın veto etmesi sonucu, bir kere daha görüşülmek üzere, tekrar Meclise 
gönderilmiştir. 

O tarihlerde terörün ülkemizde tırmanış göstermesi, Hükümet ortağımız Doğru »Yol Parti
si milletvekillerinden bazılarını, yasanın aynen Meclisten geçirilmesi konusunda endişeye sevk 
etmiş, bu nedenle de yasada bazı değişikliklerin yapılması gündeme gelmiştir. 

HALtT DUMANKAYA (İstanbul) — Demek ki, noksanlık vardı... 
BAHATTİN ALAGÖZ (Devamla) — Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubumuz ve Adalet 

Bakanlığımız, kanun tasarısını mevcut haliyle savunmuş; ana ilkelerine ve bütünlüğüne zarar 
verilmeden yasalaşmasını sağlamıştır. Sadece terör suçlarını yargılayan bir konuma getirilen 

, devlet güvenlik mahkemelerinin görev alanına giren suçlarda, bu yasanın bazı maddelerinin 
uygulanmamasına karar verilmiştir. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)— Tam direnemediniz... 
BAHATTİN ALAGÖZ (Devamla) — Grubumuzun ve benim görüşüm ve temennimiz odur 

ki, terör, ülkemizde, Hükümetimizin, hukuk ve demokrasi içinde kalarak yaptığı etkin çalış
maları sonucu bir an önce yok olacak ve yeni yapılacak bir düzenleme ile de, tüm suçlar bu 
yasa kapsamına alınacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi de bu yasanın getirdiği yeniliklerden kısaca 
bahsetmek istiyorum. 

Basit suçlarda tutuklamaya gidilemeyecek, suç ile tutuklama tedbiri arasında oran ku
rulacak. 

Sanık, kaçması veya delilleri karartması halinde tutuklanabilecek. 
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Tutukluluğun devamına ilişkin kararlara, her safhada itiraz edilebilecek. Bütün keyfî tu
tuklama ve gözaltına alınmalar önlenecek. 

Soruşturmanın başından itibaren, her aşamada müdafi istenebilecek.'Avukat tutma ola
nağı olmayan sanığa, baroca müdafi tayin edilecek. Müdafiden, sorgu sırasında vekâletname 
istenemeyecek". . 

Sanıklar, çağdaş, insancıl ve saydam yöntemlerle sorgulanacak. 

Hâkim huzuruna getirilen sanığın yanında, müdafii olacak. Tutuklama hakkında, olum
lu ya da olumsuz, karar verilmeden önce, müdafi de dinlenecek; isterse, cumhuriyet savcısı da 
bu sorguda hazır bulunabilecek. 

Yakalanan veya tutuklanan kişi, yanlarında kimse olmadan, müdafii ile her zaman görü
şebilecek; yazışmaları, denetime tabi tutulamayacak. 

Baro tarafından tayin edilen müdafie, baroya tahsis edilen kaynaktan ücret ödenecek. 
Gözaltı süresi, bireysel suçlarda, en fazla 24 saat olacak; toplu suçlarda bu süre, cumhuri

yet savcısının kararıyla 4 güne çıkarılabilecek. Eğer, soruşturmanın devamında zaruret görülü
yorsa, ancak hâkim kararıyla olmak üze're, bu süre 8 güne çıkarılabilecek. 

Gözaltına almada, kişinin yakınlarına haber verilecek ve böylece, kamuoyundaki "gözal
tına alındı, kayboldu" söylentileri de, sanırım, bir oranda ortadan kaldırılmış olacak. 

Gözaltına alınan kişinin yasal temsilcisi, avukatı, birinci ve ikinci derecede kan hısımı ile 
eşi, serbest bırakılmayı sağlamak için hâkime müracaat edebilecekler. 

Yakalamadan dolayı yapılan itirazlar hakkında, hâkim, yakalama süresi dolmadan, der
hal karar verecek. I ' 

İşkence yapılmayacak, insanlık dışı ya da küçültücü ceza ve muamelede bulunulamayacak. 
Yasak sorgu yöntemleriyle alınan ifadeler delil olarak kabul edilemeyecek, bunlara daya

nılarak karar verilemeyecek. 
Hiç kimse, yasa tarafından belirlenmemiş gerekçe ve usullerle, özgürlüğünden yoksun bı

rakılamayacak. 
Tutuklanan .ve yakalanan kimseye, tutuklama nedeniyle aleyhindeki isnat ve ithamlar bil

dirilecek. 
Ağır cezalık cürümler nedeniyle, sanık, kaçak sayılıp tutuklanamayacak. 
Devlet ve hükümet nüfuzunu kıran veya memleketin asayişini bozan fiillerde bulunan ve

yahut adabıumumiye aleyhine olan suç tanımı gibi genel bir tanımla tutuklama yapılamayacak. 
Ceza yargılamasında ağır bir önlem olan tutuklama, hafif suçlarda uygulanma alanı bu

lamayacak; bunun yerine emniyet tedbirleri alınacak. 

'-- Yakalanan kişi, gözaltı süresinin dolması veya hâkim kararıyla tahliye edilmesi halinde, 
yeni ve yeterli deliller bulunmadan, aynı suçtan dolayı bir daha gözaltına alınmayacak.. 

Müdafi, her zaman, hazırlık belgelerini, dava dosyasının tamamını inceleme ve istediği 
belgenin örneğini, harçsız alma hakkına sahip olacak. 

İnsan hakları alanında reform niteliğini taşıyan bu yasa, işkenceci damgasını yiyen Türki
ye'nin dış dünyadaki görüntüsünü değiştirmiş bulunmaktadır. Bu da sevinç ve umut verici bir 
çalışmadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; insan hakları alanında bir reform niteliği taşıyan bu 
tasarının biraz geç yasalaşmasının nedeni, bir oranda -demin de belirttiğim gibi- Sayın Cum
hurbaşkanının vetosu olmakla birlikte, asıl neden, ağır aksak yönleri de olsa, devletimizin bir 
demokratik hukuk devleti oluşundandır. 
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Demokratik hukuk sistemi içinde reform yapmak, demokratikleşmeyi sağlamak, elbette 
ki, zor ve zaman alan bir konudur. Bu, askerî yönetimler döneminde olduğu gibi, kapalı kapı
lar arkasında oturup birtakım reçeteler hazırlamak ve emir-komuta zincirinde olan birtakım 
organlara onaylatarak meydana getirilen konulara benzetilemez. 

Bu nedenle, yasanın getirdiği değişiklikleri ve önemini anlatan, kavratan, geniş bir top
lumsal kampanyanın başlatılması zorunludur. Öncelikle, bu tasarının yasalaşması için bir yıl
dır büyük mücadele veren adalej; Bakanlığımız, yasanın nasıl uygulanacağı konusunda, hem 
toplumu hem de, polisinden savcısına ve mahkemesine kadar uzanan adalet mekanizmasının 
bütün birimlerini kapsayan "yeniden eğitim sürecini" başlatmalıdır. 

Televizyonlarda, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu üzerinde tartışmalar yapılmalı, pa
neller düzenlenmelidir. 

Yine, yasanın uygulanmasına ilişkin hukuksal bilgilendirme ve eğitim, ilk soruşturmanın 
en alt birimi olan karakollar temeline dayandırılmalıdır. 

Bu, yeni demokratikleşme sürecinde, toplumda dördüncü kuvvet olma iddiasında olan 
basınımızın da üzerine düşen uygun rolü üstleneceğine inanmak, hepimizin hakkıdır sanıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunundan başka, de
mokratikleşme zincirinin tamamlayıcı halkalarından birini teşkil eden çocuk mahkemeleri ka
nunu tasarısı ise halen Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemindedir. 

Ayrıca, adlî kolluk kanun tasarısı, avukatlık kanun tasarısı ve basın kanunu tasarısı ise 
Bakanlar Kuruluna sunulmuştur, tnfaz ve infaz sonrası korumaya ilişkin kanun tasarısı ise, 
hazırlanmış olup, Bakanlar Kuruluna sunulma aşamasına gelmiş bulunmaktadır. 

. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yüce Meclisimize bir konuda bilgi sunmak istiyo
rum : Adalet Bakanlığımızın bu denli çalışmaları, kamuoyunda, basında ve sanat çevrelerinde 
o kadar kabul edilmiş ve tasvip görmüş ki, bilim adamlarından, sanat çevrelerinden ve basını
mızdan oluşan bir kurul tarafından, Sayın Adalet Bakanımız Seyfi Oktay, doruktaki kişi ola
rak seçilmiştir. Bu da, çalışmalarının kamuoyunda ne denli tasvip gördüğünün açık bir göster
gesidir. (SHP sıralarından alkışlar) 

Şimdi de, Adalet Bakanlığımızın bütçesine göz atarak, konuşmama son vermek istiyorum. 
Anayasamızın 141 inci maddesinin son fıkrasında, "Davaların en az giderle ve mümkün 

olan süratle sonuçlandırılması, yargının görevidir" denilmektedir. 
Bu amir hüküm karşısında, bu işlevin yerine getirilebilmesi, yargı teşkilatına sağlanacak 

parasal kaynaklara bağlı bulunmaktadır. 
Adalet Bakanlığı 1993 yılı bütçesi toplam olarak, 4 trilyon 858 milyar 940 milyon lira ola

rak tespit edilmiş olup, 1992 yılı bütçesiyle kıyaslandığında, 1 trilyon 778 milyar 28 milyon 
lira artış göstermiştir; artış yüzdesi ise yüzde 58'dir. 

Adalet Bakanlığının yüklendiği ağır görev göz önüne alındığında, yargının hızlandırıla
bilmesi için, hâkim ve savcıların özlük haklarının iyileştirilmesi, ekonomik ve sosyal koşulları
nın düzeltilmesi, hâkim ve savcı açıklarının kapatılması, adalet binaları ve lojmanlarının ta
mamlanması, adlî sicil bilişim projesinin adliye teşkilatında genişletilmesi ve yaygınlaştırılma
sı, alımları zarurî hale gelen adliye taşıt alımlarının sağlanabilmesi için bütçeye konan ödenek
ler, üzülerek ifade ediyorum ki, tatmin edici değildir, ancak, Bakanlığımızın, "Yüce Meclisin 
de desteğiyle, bu bütçeyi çok iyi değerlendireceğine, tüm sorunların üstesinden geleceğine 
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inanıyoruz. Bu inanç ve düşünceyle Yüce Meclise saygılarımı sunmadan, Refah Partisi sözcüsü 
arkadaşımızın değindiği bir konuya açıklık getirmek istiyorum. 

Adalet Bakanlığımızdaki yüksek derecedeki makamlara Malatyalıların atandığını -sanırım, 
yanlış anlamadıysam- söylediler. Sizlere yüksek derecelere atanan 15 kişiden ve memleketlerin
den bahsetmek istiyorum. 

YÜKSEL YALOVA (Aydın) — Yapmayın bunu efendim, kapatın bu konuları. 

BAHATTİN ALAGÖZ (Devamla) — Sayın Müsteşarııtıız -hepinizin bildiği gibi- adliye 
camiasında yıllardan beri başmüfettişti; Malatyalıdır. Şimdi, atanan diğer kişilerden bahset
mek istiyorum : Müsteşar Yardımcısı Yıldırım Türkmen,. Ankara-Haymanalıdır. 

YÜKSEL YALOVA (Aydın) — Hepsi Malatyalı olsa ne olacak; yapmayın bunu efendim... 
BAHATTİN ALAGÖZ (Devamla) — Lütfen dinleyiniz! Gidersiniz, Bakanlıktan bunu araş-

tırabilirsiniz; dinlemenizi rica ediyorum... 
Müsteşar Yardımcısı Fulya Kantarcıoğlu, Niğdeli; Teftiş Kurulu Başkanı Cafer Şat, Sivas

lı; Ceza işleri Genel Müdürü Yaşar Büken, Nevşehirli; Personel Genel Müdürü Osman Has-
gül, yalnız Malatyalı olan kişidir; Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü trfan Bacaksız, Deniz
lili; Hukuk îşleri Genel Müdürü Neslihan Karakaya, Kayserili; Adlî Sicil Genel Müdürü Meh
met Dönen Yücel, Urfalı; Kanunlar Genel Müdürü Uygur Aktalay; Kocaelili; İdarî ve Malî 
işler Daire Başkanı Gündüz Akgün, Muşlu; Eğitim Daire Başkanı Cemil Unsal; Muğlalı; AT 
Koordinasyon Daire Başkanı Şeref Ünal, Çorumludur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Adalet Bakanlığımızın 1993 yılı bütçesinin, adliye 
camiamıza ve memleketimize hayırlı olmasını diler;» hepinize Grubum ve şahsım adına saygılar 
sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alagöz. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Kastamonu Milletvekili Sayın Murat Başesgioğlu. 
Buyurun Sayın Başesgioğlu. 

ANAP GRUBU ADINA MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; Adalet Bakanlığının 1993 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı üzerinde Anavatan 
Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Mec
lisi şahsım ve Grubum adına saygıyla selamlıyorum. ' 

Değerli milletvekilleri, "adalet, mülkün temelidir" diyoruz; "devlet, adalet üzerine inşa 
edilmiştir" diyoruz; her vesileyle de, adalete ve hukuk devletine önem verdiğimizi ifade ediyoruz. 

Bir ülkede yönetimde bulunanların adalete önem ve öncelik verdiklerinin en önemli öl
çeklerinden biri de, bütçedir. Adalete büyük bir önem verdiğini söyleyen bir siyasî iktidarın, 
bütçesine yeterli ödenek koymamışsa, yeterli kaynak oluşturmamışsa, sözleri hiçbir anlam ifa
de etmez. ' 

Koalisyon protokolünde ve Hükümet Programında adalete ve hukuk reformuna geniş bir 
yer veren işbaşındaki siyasî iktidarın yaptığı bütçenin de aynı paralellikte ve aynı ağırlıkta ol
masını beklemek Yüce Parlamentonun ve Türk toplumunun en tabiî hakkıdır diye düşünüyoruz. 

Değerli milletvekilleri, bu perspektif içerisinde Adalet Bakanlığımızın 1993 yılı bütçesine 
baktığımızda -üzülerek belirtmek gerekir ki- karamsar bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu 
görüyoruz. -
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Bu, sadece bizim fikrimiz edğil. Bakınız, Adalet Bakanlığı bütçe raporunu hazırlayan, İk
tidar kanadına mensup değerli iki milletvekilimiz, raporlarında ne diyor : "Bakanlığın 1993 
yılı bütçe teklifiyle, yukarıda değinilen hususların birlikte incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, 
öngörülen ödeneklerin verilmesi ve diğerlerinin de aynen muhafazası halinde yargı hizmetleri
nin ancak asgarî düzeyde yerine getirilmesinin mümkün olacağı, nitelik ve nicelik yönünden 
tatminkâr görülmediği sonucuna varılmıştır." 

Sayın Bakanımız, da, Plan ve Bütçe Komisyonunda şu ifadeleri kullanıyor : "80 araç için 
talepte bulunuyoruz; bir kuruş ödenek verilmiyor... Araç için talepte bulunuyoruz; yok; loj
man için başvuruyoruz, yok. Daktilo makinesine ihtiyacımız var arkadaşlar; masaya, sandal
yeye ihtiyacımız var; avukatı, hâkimi nereye oturtacağız? Yani, bugün gerçekten yürekler acısı 
bir durumdur." Sayın Bakanın kendi ifadeleriyle arz ettim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu noktada, rapordaki görüşlere ve Sayın Bakanın iti
razlarına hak vermemek mümkün değil; ama, ne yazık ki, bu sitemlerin, bu sözlerin muhatabı 
biz değiliz; her zaman, çare müessesesi olduğunu çeşitli vesilelerle vurgulayan Koalisyon Hü
kümetidir. Bu itirazların, bu sitemlerin muhatabının-Koalisyon Hükümeti olması gerekir. , 

Arsası hazır olan 17 mahaldeki yeni adliye binası yapımı için tek kuruş ödenek verilme
miştir. Oysa, adliye binalarının durumu ortadadır... 

3 600 civarında lojman açığı varken, ne Bakanlığın teklif ettiği ödenek verilmiş ne de prog
rama bu konuda herhangi bir yatırım alınmıştır. 

Gerçek araç ihtiyacı 773 adet olan Bakanlık, bunlardan 100 tanesinin alınması için teklif
te bulunmuş; bu konuda da maalesef hiçbir ödenek verilmemiştir. 

Anavatan İktidarı döneminde geçilen ve bugüne kadarki uygulamalarıyla da çok yararlı 
olduğu gözlenen Adlî Sicil Bilişim Sistemi (ASBİS) Projesine, Bakanlıkça istenmiş bulunan 
30 milyarlık ödenek dahi verilmeyerek, projenin geleceği karanlığa itilmiştir. 

Bu sayılan kalemlerle bir iki konuda daha ödenek isteyen Adalet Bakanlığının istemiş ol
duğu toplam ilave ödenek miktarı, 115 milyar liradır. -

Değerli milletvekilleri, bugün, Türkiye Cumhuriyetinin bütçesi, 398 trilyon 710 milyar lira 
civarındadır. Bu, genel bütçe içerisinde 115 milyar liralık ödeneğin değeri nedir, kıymeti harbi-
yesi nedir?. Hem de, istenilen bu ödenekler, Adalet Bakanlığının aslî görevlerini yerine getir
mede kullanacağı lüzumlu olan ödeneklerdir. 

Talep edilen bu ödenekler verilmediği gibi, devam eden işlere ayrılan ödeneklerde de çok 
yetersiz kalınmıştır. Bu bütçe ödenekleriyle, Adalet Bakanlığının, 1993 yılı içerisinde hizmet 
görmesi, hizmet üretmesi, bizce gerçekten çok zordur. 

Bu bütçeyi gördükten sonra, Hükümet Programında yer alan, "Hâkimlerimizi maddî ve ' 
hukukî bağımsızlığa, vatandaşlarımızı da gecikmemiş've haklı adalete eriştirmek için gereken 
tüm önlemleri almaya kararlıyız" ifadeleri, hiç, ama hiçbir anlam ifade etmemektedir. Koalis
yon İktidarına, Hükümete bu sözlerini hatırlatıyor ve gereklerini yerine getirmesini istiyor ve 
bekliyoruz. ^ 

Muhterem milletvekilleri, belki Hükümet, bu konuda da, her zaman yaptığı gibi, geçmiş 
Anavatan iktidarlarını suçlama kolaycılığına kaçacaktır; ama, rakamlar ve geçmişte Anavatan 
döneminde yapılan icraatlar, bu kolaycılığa prim vermeyecektir. 

Anavatan iktidarları döneminde, adalet hizmetlerinde büyük atılımlar yapılmıştır. Bunla
rı satırbaşlarıyla ifade edersek : 
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Hâkim ve savcılarımızın maaş ve ücretlerinde en yüksek seviyede iyileştirme, Anavatan 
iktidarları döneminde olmuştur. 

Adliye personeline, özellikle Sayın Sungurlu'nun büyük gayretleriyle gerçekleştirilen yüz
de 25 tazminat verilmesi, yine bizim dönemimizde gerçekleşmiştir; fakat, siz, ne yazık ki, Hü
kümet olur olmaz, adliye personeline ödenen bu yüzde 25 tazminatı keserek, bu kesimin mağ
duriyetine neden oldunuz. 

3454 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan Adalet Teşkilatını Güçlendirme Fonunu, Anava
tan hükümetleri gerçekleştirmiştir. Sizin yaptığınız ise, bu fonu, bütçeye dahil edilecek fonlar 
arasında birinci sıraya almak olmuştur. Uygulamada sayısız yararları görülen bu fondan, Ada
let Bakanlığı, eskisi gibi tasarruf edebilecek midir? 115 milyar liralık ödeneği Adalet Bakanlı
ğına çok, gören bir anlayış, bu fonun gelirlerini adalet hizmetlerine tahsis edecek midir? 

Anavatan hükümetleri döneminde, 5 bine yakın lojman, hâkim ve savcılarımızın hizmeti
ne sunulmuştur. Bir yıl içerisinde sizin bu sayıya ilave ettiğiniz lojman sayısı acaba kaçtır? 

1990 yılında çıkardığımız Adlî Sicil Kanunuyla, adlî sicil işlemlerinin bilgiişlem ortamın
da yürütülmesi sağlanmıştır. Anavatan iktidarları döneminde başlatılan bu uygulamayı devam 
ettirmede, bugün, maalesef Koalisyon Hükümeti acze düşmüştür. Bu proje için gerekli olan 
30 milyarlık bir ödenek dahi çok görülmüştür. 

1993 bütçesinde lojman yapımı yok, yeni taşıt alımı yok, yeni adliye binaları yapımı yok... 
Hep, "yok"Iarla malul bir bütçe; ama, 2 700 civarında hâkim ve savcı açığımız var; 183 ilçe, 
yeni adliye teşkilatı kurmanızı bekliyor. 

Bu bütçeyle beklentilerin hiçbirine cevap vermeniz mümkün gözükmemektedir. 
Bütçe ödeneklerinin geçmiş yıllardaki artışları incelendiğinde, Koalisyon Hükümetinin ada

let hizmetlerine verdiği önem ve öncelik çok çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. 1991 yılı 
ödeneği -ki, Anavatan hükümetlerinin yaptığı bir bütçedir- 1990 yılı ödeneğinin iki katıdır. 1992 
yılı ödeneğinin -ki, büyük ölçüde Anavatan iktidarlarının dahli olmuştur- geçmiş yıla göre ar
tış oranı yüzde 100'dür. Bu yıl, sizin yaptığınız, tamamıyla, sizin tasarrufunuzda olan 1993 
yılı bütçe ödeneğinin geçen yıla göre artış oranı ise yüzde 58'dir. 

Adalet Bakanlığı bütçe Ödeneğindeki artışı yüzde 58'Iere düşüren Koalisyon Hükümeti
nin, bu konuda, geçmiş Anavatan hükümetlerine söyleyecek tek bir sözü olamaz; çünkü ra
kamlar, bütün çarpıctlığıyla ortada bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; şimdi de, Adalet Bakanlığımızın yaşa çalışmala
rıyla ilgili görüşlerimizi Yüce Meclisimize arz etmek istiyorum. 

Bilindiği gibi, yasalar, toplumun gelişen yeni ihtiyaçlarına cevap vermek ve ihtilafları kal
dırmak için yapılır; daha doğrusu, bu amaca yönelik olarak hazırlanırlar. Koalisyon Hüküme-
tinin/bugüne kadar -sayısı pek fazla olmayan- çıkardığı yasalar içinde iki tanesi, toplumun 
değişik kesimlerinde büyük tartışmalara ve kavgalara neden olmuştur. 

Bunlardan birincisi, by-pass diye tanımladığımız, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanu-
nunda değişiklik yapan yasadır. 

Bu yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisindeki görüşmeleri sırasında söylediklerimizi, bugün 
aynen, bütün noktasına ve harfine kadar bütün itirazlarımızı, burada yineliyoruz. Çünkü, o 
gün haklı idik; bugün de, gelişen olaylar, haklılığımızı ortaya koymaktadır. 
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Ne idi o günkü itirazımız?.. Tasarı, her şeyden Önce, Anayasaya aykırı unsurlar taşıyordu; 
hâkim teminatını ve yargı bağımsızlığını zedeliyordu, Adalet Bakanlığı merkez teşkilatında gö
rev yapan üst yöneticileri, yargıç güvencesinden yoksun bırakıyordu. Muhalefetin bu konuda
ki itirazları, yasa tasarısı görüşülürken hiç dikkate alınmadı. 

Bir Bakanlık Müsteşarını değiştirme uğruna, Türk adaletine çok pahalı bir bedel ödetti
niz maalesef. 

Bu yasa, sizin iddia ettiğiniz gibi, gerçekten, yargı bağımsızlığını ve hâkim teminatını bu
güne kadar sağlayabilmiş midir? Adalet camiası içerisinde bir referandum yapsak, inanıyorum 
ki, hâkim ve savcılarımızın yüzde 70-80'i bu tasarıya büyük çoğunlukla ret oyu verecektir. 

Bugün, yargıç güvencesinden yoksun bir Bakanlık Müsteşarının, Yüksek Hâkimler ve Sav
cılar Kuruluna üye olarak girmesini, Sayın Bakanım, içinize sindirebiliyor musunuz? Ya da, 
herbiri gerçekte hâkim ve savcı olan ve şu anda idarî görev yapan üst yöneticilerin hâkim temi
natından yoksun olarak görev yapmaları, sizi rahatsız etmiyor mu? -" • 

Muhterem milletvekilleri, Hükümetin, büyük tartışmalardan sonra çıkarabildiği ikinci bir 
yasa, Ceza Muhakemeleri Usulü Yasasını değiştiren yasadır. Bu yasa tasarısı demokratikleşme
nin sembolü olarak tanıtıldı; ancak, bu yasayla beklenti içine soktuğunuz, ne dışarıdaki çevre-
ler ne de içerideki çevreler memnun oldu; aksine, yasanın İlk uygulamalarından da görüyoruz 
ki, bu yasaya çok olumsuz tepkiler gelmektedir. Dün akşam özel bir televizyonda, bir yorum-
cunun, bu yasa hakkında söylediği çok ağır sözlere katılmamakla birlikte, bazı haklı noktala
rın da olduğuna dikkat çekmek isterim. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Yenilikler kolay değildir... 

MURAT BAŞESGtOGLU (Devamla) — Yasa tasarısının Yüce Meclisteki görüşmeleri sı- r 

rasında söylediğimiz gibi, demokratikleşmeyi sadece şekilci yasa maddeleriyle sağlayamazsı
nız. Ceza Muhakemeleri Usulü Yasamız çıktı... Polisimiz nasıl davranacağını bilmiyor; baro
lar şaşkın; acilen üst üste toplantılar yapılıyor. Karakola avukatının gelmesini isteyen bir sa
nık, avukat gelmediği takdirde, emniyet güçleri avukatı ne kadar süreyle bekleyecektir veyahut 
da karakola gelmeyen avukat hakkında uygulanacak müeyyide nedir? 

Dolayısıyla, altyapısı hazırlanmamış, yeterince hazırlığı yapılmamış bir yasayı hukuk sis
temine soktuğumuz zaman, elbette bu türlü zorluklarla karşılaşacağımız doğaldır. 

Biz istiyorduk ki, Ceza Muhakemeleri Usulü Yasasıyla birlikte, avukatlık yasası çıksın, 
çocuk mahkemeleri yasası çıksın, adlî zabıta yasası çıksın, tümü bir komple paket olan bu ta
sarılar çıksın ve toplumda, bu şekilde, bir aksamaya, bir zorlamaya, bir dayatmacılığa meydan 
verilmesin. - ^ -

Şimdi, bu paket içinden sadece Ceza Muhakemeleri usulü Kanununu çıkardık ve demok
ratikleşme adına çok şeyler yaptığımızı iddia ederek, bu yasayı hayata geçirdik; ama, görüyo
ruz ki, bu yasa toplumda birçok zorlamalarla karşı karşıya bulunmaktadır. Temennimiz, bu 
talihsiz gelişmelerden sonra, inşallah, bu yasa, uygulayıcılar tarafından, çok iyi şekilde, içleri
ne sindirilmek suretiyle yararlı hale getirilir. 

Yine, yasa çalışmaları arasında zikredebileceğimiz bir tasarı da, ikinci by-pass diye nite
lendirdiğimiz, Cumhurbaşkanını büyük ölçüde -atamalarda- devre dışı bırakan bir tasarıdır. 
Bu, komisyonlardan geçmiş, Yüce Meclisin gündemine gelmiş bulunmaktadır. 

Şimdi, bizim, bu ikinci by-pass diye tanımladığımız yasa tasarısında anlayamadığımız nokta 
şudur. Bugünkü Koalisyon Hükümeti işbaşına geldiğinden bu tarafa, 1978, 1979 yıllarından 
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bugüne kadar, atama konusunda rekor kırmıştır. 1978 yılında bu rekor, 1 500 kişiyle Sayın Ece-
vit'tedir, ama bugünkü Koalisyon Hükümeti, bir yıl içerisinde, 5 binin üzerinde, üst seviyede 
yönetici atamıştır. , 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (îçeî) — Doğru değil, devletin istatistikleri var aç bak!.. 
MURAT BAŞESGİOĞLU (Devamla) — 5 bine yakın. 
Müsteşar, müsteşar yardımcısı, genel müdür... Yani, bu, tescillidir, rakamlarla ortadadır. 

Sayı 5 bin olmasa bile, 5 bina yakındır ve bu rekor(!) Koalisyon Hükümetindedir. 
Şimdi, şunu söylemek istiyoruz : Koalisyon Hükümeti bürokrat kadroyu seçmiş veyahut 

da temizlemiş, bürokraside büyük bir kıyıma gitmiştir; artık, bundan sonra, üst seviyede deği
şiklik yapmak için Sayın Cumhurbaşkanına kararname sunma konusunda da bir zorluğu yok
tur. O halde, bu ikinci by-pass dediğimiz yasaya neden gerek duyulmuştur. Yoksa, bunun arka
sında sisaysî birtakım etkenler mi vardır? Buna bir anlam veremediğimizi ifade etmek istiyorum. 

Yine, diğer by-pass'da söylediğimiz gibi, bu by-pass tasarısı da, Anayasaya aykırı hüküm
ler taşımaktadır. Bu yasa hukuk sistemimize girdiği takdirde, artık, "devlet memuru" kavramı 
ortadan kalkmakta, bunun yerine "hükümet memuru" kavramı gelmektedir. Çünkü, bütün 
atamalar Sayın Başbakanın tekelinde toplanmıştır. 

Hani itiraz ediyorduk, efendim, yürütmede bütün yetkiler tek kişi elinde toplanmayacak
tı!.. Ama, siz bu tasarıyla, bütün yetkilen Sayın Başbakana vermiş bulunmaktasınız. 

Muhterem milletvekilleri, 25 Kasım 1991 tarihinde okunan Hükümet Programında Ana
yasa değişikliği için şunlar deniyordu : "Böyle bir anayasanın, siyasî partiler başta olmak üze
re, ülkedeki ilgili kuruluşların, halkımızın uzlaşması sonucu oluşmasını önermekteyiz. Şuna 
kesinlikle inanıyoruz ki, katılımcı demokrasilerde genel mutabakat, anayasaların kalıcılığının 
temel şartıdır." 

Elbette bu sözlere katılmamak mümkün değil; ama Koalisyon Hükümetinin bir yıl sonra 
geldiği noktada görüyoruz ki, Hükümeti oluşturan iki değerli partimiz, bugün Parlamento
nun huzuruna, ancak, anlaşabildikleri beş maddeyle gelebilmişlerdir. Oysa, deniyordu ki, Ko
alisyon Hükümetini oluşturan partiler 100 temel maddede anlaştılar... Hani, nerede 100 temel 
madde? Ancak anlaşabildiğiniz 5 temel anayasa maddesidir ki, onda da tam anlamıyla muta
bık kaldığınızdan endişe duymaktayız. 

Değerli milletvekilleri, esas arz etmek istediğim şudur : Anayasalar elbette bir partinin 
anayasası olamaz, bir iktidarın anayasası olamaz. Anayasaya katılımcılık, genel mutabakat ne 
derece çok olursa, bu anayasa değişikliğinin kalıcılığı da o derece önem arz eder; ama, Koalis
yon Hükümeti nedense böyle bir yolu tercih etmemiş, diğer siyasî partilerin anayasa değişikli
ğine katılımını sanki engellemiştir. 

Yine, hatırlayacaksınız, anayasa değişikliği konusunda partiler arası bir komisyon kurul
du; bütün partilerimiz bu komisyona üye vermeyi kabul ettiler ve gerçekten üye verdiler. Gö
rüşmeler bir süre devam etti; ama bu görüşmeler bir neticeye ulaşmadan, Koalisyon iktidarını 
oluşturan iki partimiz, 5 maddelik anayasa teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisine, hem de 
kendi imzalarıyla -Anamuhalefetten, muhalefetten hiçbir imza beklentisine girmeksizin- sun
muş bulunmaktadırlar. 

e 

Yanı, şimdi, sizin, "kalıcı olacak" diye nitelediğiniz, "genel mutabakat" diye nitelediği
niz anayasa değişikliği bu mu olacaktır? Biz bunu tersinden alırsak, sizin, 1982 Anayasasını 
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değiştirme gibi bir niyetiniz olduğuna inanmak istemiyoruz. Çünkü, icraatınız, yaptığınız ey
lemler, sizin 1982 Anayasasından memnun olduğunuzu ve bunu değiştirme noktasında ciddî 
bir gayretinizin olmadığını ortaya koymaktadır. 

Sayın milletvekilleri, konuşmamın son bölümünde de, bazı önerilerimizi ve tenkitlerimizi 
sunarak sözlerimi tamamlamak istiyorum. 

Her şeyden önce, 1993 yılı Bakanlık bütçesi, yıl içerisinde mutlaka ek ödeneklerle takviye 
edilmelidir. Adlî teşkilatın lojman yapımı, yeni adliye binaları yapımı devam ettirilmeli, Ba
kanlığa gerekli olan araçlar acilen temin edilmelidir. 

2 700 - 3 000 civarında olduğu ifade edilen hâkim ve savcı açığının kapatıması için gayret 
sarf edilmelidir. 

Adliye personelinin kesilmiş bulunan yüzde 25 tazminatları, tekrar kendilerine ödenmelidir. 
ASBİS (Adlî Sicil Bilişim Sistemi) projesinin gerçekleşmesi için yeterli ödenek mutlaka 

ayrılmalıdır. 
Meslek onurlarını her, şeyin üzerinde tutarak, zor şartlar altında görev yapan hâkim ve 

savcılarımızın maaş ve ücretlerinin düzenlenmesinde, gereken özen mutlaka gösterilmelidir. 
183 yeni ilçemiz, yeni yerleşim birimimiz, mahallî imkânlarını da seferber ederek adliye 

teşkilatı kurulmasını beklemektedir. 
Yasa hazırlık çalışmalarında, dar bir kadroyla çalışmak yerine, geniş bir katılım sağlamak 

ve ceza adaletinin belli bir tarafı olma saplantısından vazgeçilmesi gerektiği inancındayız. Ak
si takdirde, çıkaracağınız her yasa, toplumun çeşitli kesimleriyle çatışma halinde olacaktır. 

Demokratikleşme konusunda parlak sloganlar kullanmaktan vazgeçiniz. Ülke şartlarımı
zı, insan yapımızı, geleneklerimizi, örf ve âdetlerimizi göz önüne alarak, akılcı çözümler arayınız. 

Son olarak da Adalet Bakanlığında belli bir yönde kadrolaşma olduğu iddialarına bir son 
veriniz; adalet camiasının üzerine bir yandaş ve yoldaş gölgesi düşürmeyiniz. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Adalet Bakanlığımızın 1993 yılı bütçesinin aziz milletimize ve 
adalet camiasına hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor, şahsım ve Grubum adına Yüce Mec
lise saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başesgioğlu. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Bursa Milletvekili Sayın Yılmaz Ovalı. 
Buyurun Sayın Ovalı. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA YILMAZ OVALI (Bursa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Adalet Bakanlığı bütçesi üzerinde Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere hu
zurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sözlerime Koalisyon Hükümetimizin Hükümet Programında yer alan, adaletle ilgili bazı 
pasajları hatırlatarak başlamak istiyorum. 

Hükümet programında; "Bağımsız yargı ve hızlı dağıtılan, hakka ve hukuka uygun ada
let, Hükümetimizin en temel hedeflerinin başındadır. Hâkimlerimizi maddî ve hukukî bağım
sızlığa, vatandaşlarımızı da gecikmemiş ve haklı adalete eriştirmekriçin gereken tüm önlemleri 
almaya kararlıyız. Hâkime ayrıca kürsü ve karar güvencesi vermek kararındayız. Hazırlık so
ruşturmasında avukat bulundurulması sağlanacak ve bunun için yasal düzenlemeler yapılacaktır. 

Yürürlükteki Siyasî Partiler ve Seçim Kanununun aksayan ve kamuoyu vicdanını rahatsız 
eden hükümleri, siyasî partiler arasında sağlanabilecek bir konsensüsle değiştirilecek ve millet 
iradesini Türkiye Büyük Millet Meclisinde en iyi yansıtacak, koşullarına uygun yeni bir seçim 
yasası hazırlanacaktır" denilmektedir. 
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Tabiî ki, bu vaatler, bir yasama dönemi göz önünde bulundurularak verilmiştir. Buna rağ
men, geçmiş bir yıllık uygulama sonunda önemli adımlar atılmış, küçümsenmeyecek mesafe
ler alınmıştır. 

- Örnek vermek gerekirse; Hâkimlerimizin ve savcılarımızın durumlarını, maddî ve manevî 
yönlerden bir nebze olsun düzeltmek için, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yasasında yapılan 
değişiklikler, hâkim ve savcılarımızı son derece memnun etmiştir. Ben, benden önce konuşan 
grup sözcüsünün aksi yöndeki kanaatine katılmıyorum. Bugün, hâkim ve savcılar arasında bir 
anket yapılsa, bu yasadaki değişiklik yüzde 80-90 olumlu oy alır. Çünkü, Plan ve Bütçe Ko
misyonunda bu yasa tasarısının görüşmeleri yapılırken, bunun çıkması için binlerce telgraf al
dık. Ancak, "Bu değişiklik yeterli midir?" derseniz; değildir derim. 

Hâkim ve savcılarımızla, diğer adalet personelimizin durumlarını daha da iyileştirici, mes
leğe özendirici tedbirlerin süratle alınması gerektiğine inanıyoruz. 

Diğer taraftan, demokratikleşme paketinin beş ana unsurundan biri olan Ceza Muhake
meleri Usulü Kanununun, gerekli değişiklik yapılarak, Meclisimizden çıkarılıp yürürlüğe kon
ması, fevkalade önemlidir. 

Bu paketin diğer önemli unsurları olan, Çocuk Mahkemeleri Kanunu, Adalet Kolluğu Ka
nunu, Cezajtnfaz Kanunu, Avukatlık Kanunu ve Basın Kanununun, bir an önce, Meclisimizde 
ele alınıp yürürlüğe konulması, büyük önemi haizdir ve sistem bu şekilde tamamlanacaktır. 

Adalet Bakanımızın Plan ve Bütçe Komisyonunda çok güzel izah ettiği gibi, biz, belli nok
talarda iyileştirme yapmak istemiyoruz; reform yapmak istiyoruz. Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanunu başlıbaşına bir reform değildir; bu ancak bir kilit kanundur, santral mahiyetinde bir 
kanundur. Reformu tamamlayacak, yukarıda saydığım kanunların çıkarılmasıdır. Bilhassa, Adlî 
zabıta ve Avukatlık Kanunu, santralın dönmesini sağlayacak önemli yasalardır. Birkaç misalle 
bunu açıklamak istiyorum. 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunuyla, sanığa veya zanlıya, sorguda avukat isteme hakkı
nı tanıdık. Avukatı kim gönderecek?.. Kanuna göre barolar; ama, mesela Ankara'nın Hayma
na İlçesinde baro yok... O halde, yapılacak iş, Avukatlık Kanununda süratle değişiklik yapıp, 
adlî müzaheret bürolarına da bu yetkiyi vermeliyiz. Bunun gibi misalleri çoğaltmak mümkündür. 

Mesela, yine, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunuyla gözaltı sürelerini kısalttık; ancak, bu 
sürelerde, sorgu işlemlerini, aksaklığa meydan vermeden tamamlayabilmek için, bu işi bilinçle 
yapacak, hukuku bilen, insan haklarını ve özgürlükleri bilen, yetişmiş ve ceza kovuşturmasın
da ihtisaslaşmış elemanlara, kadrolara ihtiyaç vardır. İşte, burada da adlî polis kanununa ihti
yacımız var. Eğer bunu yasalaştırırsak rahat olur, sıkıntımız olmaz, şikâyetler asgariye iner. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; burada, sırası gelmişken, yargının daha da iyileştiril
mesi ve süratlendirilmesi için önemli gördüğüm bazı yasal çalışmalara da işaret etmek istiyorum. 

Demokratikleşme dediğimiz olayda asıl gaye, henüz suçlusayılmayan sanığın, hakkını hu
kukunu korumaktır. Bu manada asıl reform, hukukumuza, "çapraz sorgu" dediğimiz siste
min getirilmesidir. Bilindiği gibi, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunumuz, 1877 tarihli Alman 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun tercüme ve iktibası suretiyle oluşturulmuştur. Mehaz 
kanun, kilise etkisinde kalmış bir kanundur; ama, Angloamerikan sistemi, kilise etkisinde kal
mamıştır. Oradaki sistem.daha insancıl bir sistem olarak gelişmiştir ve sanığın hakkı, orada 
daha iyi savunulmaktadır. Nitekim, savcı ve sanık müdafii, sanığı, mağduru ve tanıkları, kar
şılıklı olarak, direkt sorguya çekebilmektedirler Bu müessesenin ülkemize kazandırılması-
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için, arkadaşlarımız kanun teklifi yermişlerdir. Koalisyon Hükümetimizin ve Bakanlığımızın, 
bu kanun teklifini ciddî olarak ele alıp geliştirerek, "jürisiz çapraz sorgu" sistemini hukuku
muza kazandırmaları gerçek bir reform olacaktır. 

Yine, adaletin hızlandırılması için alınabilecek basit tedbirler vardır. Mesela, Hukuk Usu
lü Muhakemeleri Kanunu, Çek Kanunu, Trafik Kanunu, bazı düzenlemelere tabi tutulabilir. 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda yapılacak bir düzenlemeyle davaları tasnif et
mek mümkündür. Bugün, veraset belgesinin alınması gibi, duruşmaya ihtiyaç göstermeyen iş
lerde bile, mahkemelerimizin büyük çoğunluğunda duruşma yapılmaktadır. Yapılacak yasal bir 
düzenlemeyle, duruşmayla halledilebilecek işlerle, duruşmasız halledilebilecek işleri tasnife ta
bi tutmak ve böylece yargıyı hızlandırmak mümkündür. 

Yine, öyle bir yasal kargaşa içindeyiz ki, mahkeme önüne gelmesi gereken konular yargı 
önüne gelmiyor, yargının meşgul olmaması gereken birçok konu mahkeme önüne geliyor ve 
maalesef bunlar da, davaların yüzde 20, hatta yüzde 30'una ulaşıyor; bu da yargının tıkanma
sına sebep oluyor, örneğin, idarî makamların veya trafik polisinin çözebileceği birçok konu, 
yargıcın önüne geliyor. O nedenle, başta söylediğim gibi, Trafik Kanunu, Çek Kanunu ve ben
zeri kanunların süratle gözden geçirilmesi, yeni düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. 

öte yandan, adliyede bürokratik işlemler azaltılmalı ve bilhassa yazı işleri ve icra müdür
lükleri, harçların tahsilinde büyük zaman israfına sebep olan pul yapıştırma külfetinden kur
tarılmalıdır. Basit bir makbuzla, bu harç işi halledilebilir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; burada, uygulamada Hâkim ve savcılarımızın yakın
malarına neden olan bir hususu daha işaret etmek istiyorum. Özellikle 3506 sayılı Kanunla 
para cezalarıyla, günün koşullarına göre, etkinlik ve caydırıcılık unsurunun kendiliğinden sağ
lanması amaçlanmışsa da, paranın aşırı değer kaybı karş'ısında, istenilen neticeyi tam sağlaya
mamış ve maaş katsayısına göre artırılan para cezaları, günümüz şartlarına göre yetersiz kalmıştır. 

647 sayılı Yasanın 4 üncü maddesinin ve 31.12.1987 ila 14.12.1988 tarihleri arasında yürür
lüğe giren kanun ve tüzüklerin, 3506 sayılı Yasanın getirdiği sistem dışında bırakılması, bize 
göre, bir eksikliktir. Yapılacak yeni bir düzenlemeyle, para cezalarının enflasyon oranına mu
vazi olarak yıldan yıla artırılmasının sağlanması ve bu sisteme 647 sayılı Yasanın 4/1 madde
siyle yukarıda belirtilen süreler içerisinde yürürlüğe giren kanun ve tüzüklerin dahil edilmesi, 
kanımızca, yararlı olacaktır. . 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; buraya kadar, paraya ihtiyaç duymayan yasal birta
kım düzenlemelerden bahsettim. Biraz da malî konulara değinip, sözlerimi bitirmek istiyorum. 

Sayın Başesgioğlu, "bütçe ödeneklerinin yetersiz olduğunu, bunun sorumlusunun iktidar 
olduğunu" söyledi. 

İfadesinin birinci kısmı doğrudur, ödeneklerimiz gerçekten yeterli değildir; ancak, ikinci 
kısımda söyledikleri'gerçeğe uymamaktadır. Çünkü, nedense, yıllardır, adalete yapılan yatı
rımlara, ölü yatırım gözüyle bakılmıştır. Maalesef, geçmiş iktidarın, geçmiş yıllarda ve özellik
le 1991 yılında, geleceğin gelirlerini de sarf eden, Türkiyenin bütçesini 1995 yılına kadar ipotek 
altına alan plansız ve keyfî uygulamaları sonucu, Koalisyon Hükümetimiz döneminde, Adalet 
Bakanlığı bütçesine, layık olduğu ödenekleri gereği kadar koyma imkânı olmamıştır. Lakin, 
Bakanlığımızın, 1992 yılında olduğu gibi, 1993'te de, kıt kaynaklara rağmen başarılı hizmetler 
vereceğine inanıyoruz. 
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Vatandaşımızın çok şikâyet konusu yaptığı nüfus ve sabıka kayıtları için bilgisayar ve faks 
sistemine geçilmesi için çabaların yoğunlaşmasını bekliyoruz. 

Burada, Maliye ve Planlamayla ilgili kuruluşlara ve kişilere de bir hatırlatma yapmak isti
yorum : Lütfen, adalete yapılan yatırımlara, ölü yatırım gözüyle bakılmasın. Bizce, adalet hiz-

^metlerine yapılan yatırım, en az, millî eğitim ve sağlık kadar elzemdir, gereklidir. Çünkü, ada
let, demokratik sistemin, demokrasinin ruhudur, gıdasıdır, suyudur. Adalet, istisnasız herkese 
lazım olan, toplumun huzur ve güvenini sağlayan, mülkün temeli olan bir kavram ve bir meka7 
nizmadır. Adalet binalarının güzel ve modern olması, yalnız orada çatışan hâkim ve personel 
için değil, toplum için gereklidir. Bu, bir nevi, gelişmişliğin aynasıdır. Uygar dünya, gelişmişli
ği, güzel hükümet binalarıyla, güzel bakanlık ve genel müdürlük binalarıyla ölçmüyor; güzel 
duruşma salonlarınız var mı, rahat cezaevleriniz var mı, iyi ve temiz hastaneleriniz var mı?.. 
Uygar dünya, gelişmişliğinizi bunlarla ölçüyor. Biz, Hükümetimizin, önümüzdeki yıllarda adalet 
için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacağına inanıyoruz. Programda vaat edilen her şey yapılacaktır. 

Hükümetimizin en önemli vaatlerinden biri de, "artık, zorunlu olmadıkça kanun kuvve
tinde kararname çıkarmama" sözüydü. O sözün tutulmuş olduğunu görmekten ve aslî göre
vinde devre dışı bırakılan Türkiye Büyük Millet Meclisine eski itibarını kazandırıcı yöndeki 
bu olumlu çaba ve itinayı göstermiş olmasından dolayı Hükümetimize teşekkür ve takdirleri
mizi sunmayı, zevkli bir görev ve hakşinaslık sayıyorum. 

Bu düşüncelerle, 1993 yılı bütçemizin, milletimize ve Bakanlığımıza hayırlı olmasını dili
yor; Yüce Meclise, şahsım ve Grubum adına tekrar saygılarımı sunuyorum. (DYP sıralarından 
alkışlar) 

. BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ovalı. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Adana Milletvekili Sayın Ali Yalçın'Öğütcan; buyurun. 

DYP GRUBU ADINA ALt YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) — Sayın Başkan, Yüce Meeli-
in değerli üyeleri; Adalet Bakanlığı 1993 yılı bütçesi üzerinde -artan süre içerisinde- Doğru Yol 
Partisi Grubunun görüş ve düşüncelerini arz etmek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. 
Bu vesileyle, Yüce Heyetinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. 

Hükümetimizin, işe başladığı günden bugüne, üzerinde durduğu en önemli konu, devleti
mizin ve toplumumuzun, çağdaş, demokratik bir yapıya ve işleyişe kavuşması; demokrasimiz-
deki aksaklıkların, yanlışlıkların ve çelişkilerin giderilmesidir. 

Türkiye, iç hukukunu, tarafı bulunduğu Paris Şartı ve ekleriyle ortaya konulan çağdaş 
normlara ve diğer uluslararası sözleşmelere uygun hale getirmelidir. v 

Günümüz çağdaş devleti, hukukun üstünlüğünü özüne sindirmiş, hukuk kurallarından 
meydana getirilmiş bir düzenle eşanlamlıdır. Hukuk devleti, bu alandaki çağdaş gelişmeleri 
ve temel ilkeleri, yasalarına, anayasasına; özetle, hukukuna aktarabilniiş olan devlettir. 

Uluslararası tnsan Hakları Sözleşmesi, artık, bir iyi niyet belgesi olmaktan çıkarılarak, 
iç hukuka egemen olmalı ve oluşturulan mekanizmalarla, uyulması zorunlu kurallar haline 
getirilmelidir. 

Çağımız, teknik açıdan, nasıl, bir bilgisayar çağı olarak nitelendiriliyorsa, hukuk ve de
mokrasi açısından da insan hakları çağı olarak nitelendirilmektedir. 

Sayın milletvekilleri; Batı, elbette, gelişen teknolojiyle ve büyük ekonomik güçle, yeni me
totları ve sistemleri en iyi şekilde geliştirmektedir; bu, inkâr edilemez. Ancak, inkâr edileme
yecek bir gerçek daha vardır ki, Batı'nın, bizim insanımıza ve kendi gibi inancı olmayan insan
lara, bu metot ve sistemleri, eşitlik ilkesi içerisinde tatbik ettiğini söylemek mümkün değildir. 
Batı'nın bu hususta tatbik ettiği çifte standart da göz ardı edilemez. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye'de, hepimizin bildiği gibi, sekiz seneyi aşkın 
zamandan beri süregelen anarşi ve terör olayları vardır. Çatak'ın bir mezrasında, 7 çocuklu 
bir kadın, en küçüğü dokuz aylık olan çocuklarıyla birlikte katledilmiştir; Bingöl'de, minibüs 
durdurulup, içerisindekiler indirilip, 12 kişi kurşuna dizilmiştir; Hani'de, bir assubayın evi ba
sılarak, karısı, kayınvalidesi ve çocuğu öldürülmüştür... Evleri basılarak, polisler öldürülmek
tedir... Bu katliamların, insanlığa sığan tarafı var mıdır? tşte, Batı, bu konuda çifte standart 
uygulamaktadır. 

Türkiye, elbette terörle beraber yaşayamaz. Türkiye, bu meseleyi çözmeye mecburdur. Dev
leti, devlet yapacak, devleti, ülkenin her köşesinde var yapacak birtakım tedbirlere müracaat 
zorunluluğu vardır. 

Güvenlik güçlerimizin Kuzey Irak'ta yapmış bulunduğu operasyonlar, bu terör odakları
nın oluşturduğu bataklığın kurutulmasında fevkalade önemli rol oynamıştır. 

Hükümetimizin hedefi, kan dökmek değil, kan dökenleri tesirsiz hale getirmektir. 
Şimdi, hududumuzun yeniden bir güvensizlik mıntıkası haline dönüşmemesi ve iç güven

liğimizin sağlanması için tedbirler alınması zorunluluk haline gelmiştir. 
Çağdaş hukuk normlarının uygulandığı İngiltere'de bile, 1974 yılında IRA'nın bombalı 

bir saldırısında 21 kişinin ölüp, 184 kişinin yaralanması üzerine, terörle mücadele konusunda 
bazı düzenlemeler yapılmış ve mevcut kanun 1989 yılında değiştirilerek, yakalanan terör sa
nıklarının polis tarafından 7 gün gözaltında tutulması hükmü getirilmiş ve poliste alınan ifade 
sırasında avukat bulundurma hakları kısıtlanmıştır. 

Almanya'da da ve Belçika'da da terör suçlularıyla ilgili olarak etkin önlemler alınmış, ge
nel suçları işleyen sanıklara tanınan haklardan, terör suçluları yararlandırılmamıştır. 

Hangi devlet olursa olsun, devletin bölünmez bütünlüğüne olan saldırıların önlenmesi için 
en etkili tedbirleri almak mecburiyetindedir. 

Çağdaş hukuk normlarını iç hukukumuza aktarmayı kendisine ilke edinmiş Hükümeti
miz de, ülkemizin içerisinde bulunduğu terör olaylarını göz önünde bulundurarak, genel suç
lara ve suçlulara göre çok az sayıda sanığı ilgilendiren ve terör suçlularının yargılandığı devlet 
güvenlik mahkemelerinin görev alanına giren suçlarda, çağdaş hukuk normlarıyla donatılan 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun bazı maddelerinin bu terör sanıkları için uygulanma
yacağı ilkesini getirmiş bulunmaktadır. 

Demokratikleşmenin öncüsü sayılan bir yasayla, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda 
çok büyük değişiklikler yapılmıştır; ancak, bu yasanın kabul edilmesi kadar, işlerliğini sağla-

- mak da en önemli konulardan biridir. En iyi kanunlar, ancak iyi uygulamacılar elinde netice 
vereceğinden, bu kanunun işlerliğini sağlayacak hâkim, savcı, avukat ve güvenlik güçlerimize 
büyük görevler düşmektedir. 

Anavatan Partisi sözcüsü sayın arkadaşım tarafından, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunda bazı eksiklikler olduğu ileri sürüldü ve bir misalle, "Avukat hangi sürede gelecek? Bu 
süre içerisinde gelmediği takdirde ne olacak?" denildi. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunun
da, sanığa, susma hakkı getirilmiştir. Yani, avukatı gelmediği takdirde, sanığın susma hakkı 
vardır, hâkim önüne çıkıncaya kadar hiçbir ifade vermeye de zorlanmayacaktır; bu açıklık ge
tirilmiştir. 

Bazı çevrelerce, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda yapılan değişiklikler küçümsen-
mekte, toplumumuz yanlış bilgilenderilmektedir. İlke olarak, yakalanan şahıs, 24 saat içe-
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risinde hâkim önüne çıkarılacaktır. 3 veya daha fazla kişinin bir suça iştiraki halinde, delillerin 
toplanmasında güçlük çekiliyorsa, cumhuriyet savcısının yazılı emri üzerine, bu süre, dört gü
ne çıkarılmaktadır. Bu sürede de soruşturmanın tamamlanmayacağı ortaya çıktığı takdirde, cum
huriyet savcısının talebi, sulh hâkiminin kararıyla bu süre sekiz güne çıkarılmaktadır. Bu iki 
hal de, istisnaî haldir; asıl kaide, sanıkların 24 saat içerisinde hâkim önüne çıkarılmasıdır. 

Yukarıda da söylediğim gibi, Türkiye'nin içerisinde bulunduğu terör olayları nedeniyle, 
Geza Muhakemeleri Usulü Kanununun bazı maddelerinin, devlet güvenlik mahkemelerinin gö
revine giren suçlarda uygulanmayacağını belirtmiştim. Devlet güvenlik mahkemelerinde de asıl 
kaide, eskiden olduğu gibi, sanıkların 48 saat içiresinde hâkim önüne çıkarılmalarıdır; en fazla 
onbeş gün içerisinde ise mutlaka hâkim önüne çıkarılacaklardır. 

Olağanüstü hal, istisnaî bir kaidedir; inşallah, önümüzdeki günlerde, Yüce Meclisin hu
zurunda bunu da kaldırmanın bahtiyarlığını yaşayacağız, tşte, bu olağanüstü hal uygulanan 
bölgelerde bu süreler iki kat uygulandığı için, en uzun süre olan otuzgün, bu kürsüden hitap 
eden değerli hatipler tarafından, her vesileyle, sanki Türkiye'de gözaltında bulundurulma sü
resi otuz gün imişçesine anlatılması, iyi niyetle bağdaşmamakta ve Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun getirdiği değişikliklere gölge düşürülmek, demokratikleşme yönünde atılan adım 
engellenmek istenmektedir. 

Benden evvel konuşan arkadaşlarım da belirttiler, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunda 
yapılan değişiklikler demokratikleşmenin öncüsüdür; Sayın Demirel'in söylediği gibi, kapının 
tokmağıdır; 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu kadar önemli gördüğümüz, demokratikleşmenin di
ğer halkalarını oluşturacak olan ve gecikmeye meydan vermeden, öncelikle çıkarılması gere
ken "Avukatlık Kanunu", "Adlî Kolluk Kurulmasına Dair Kanun", "İnfaz Kurumlarının Ye
niden Düzenlenmesine Dair Kanun" bir an önce Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine ge
tirilmelidir; çünkü, bu kanunlar çıkarılmadan, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunundan bekle
nen amacın gerçekleştirilemeyeceği ve iyi niyetimizin saptırılacağı inancındayız. 

Hâkimler ve savcılarımız için hazırlanmakta olan ayrı bir personel kanunu için yapılan 
. çalışmalar hızlandırılmalıdır. Hâkim ve savcılarımız, devlet memurlarından ayrı bir statüye ka

vuşturulmalıdır. 
Yargıtayın yükü çoğalmış, içtihat mahkemesi olmaktan çıkmıştır. 
İstinaf mahkemelerinin kurulması zaruret haline gelmiştir. 
Türkiye'nin aşması gereken borakratik muameleler, yargıyı da kıskacı altında tutmakta

dır. Yargılama sırasında katı kurallar halinde uygulanan bürokrasi asgarî düzeye indirilmeli; 
bu konuda yeniden usul yasalarında değişiklik yapılmalıdır. 

Örnek olarak, bir nafaka davasında, kendisinden nafaka istenen bir baba, hiçbir geliri 
bulunmadığını belirtmesine ve davacı eş de, eşinin hiçbir geliri bulunmadığını bildirmesine rağ
men, iddia ve savunmada yer almadığı halde, mahkemelerimizce, gelir durumunun tespiti için 
zabıtaya müzekkere yazılmakta ve tatbikatta da, nafaka istenen, örneğimizdeki baba, karakola 
çağrılarak, beyanı zapta geçirilip, mahkemelere gönderilmektedir. 

Mahkemeler, kendi huzurundaki bu beyanı dikkate almayıp, âdeta, zabıta tarafından tu
tulan zabıtlara itibar etmekte ve bu zabıtların mahkemelere gelmesi de uzunca bir zaman aldı
ğından, birçok duruşmanın ertelenmesine sebebiyet verilmekte; nafaka davası gibi birçok da
va, yıllarca, mahkemelerimizde sürmektedir. 
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Özel hukuku ilgilendiren konularda, tarafların iddia ve savunmaları dikkate alınarak, ön
celikle insanın beyanına inanılarak, konu, süratle neticelendirilmelidir. Bu konularda etkin ça
lışmalar yapılarak, yargıya işlerlik kazandırılmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hukukun üstünlüğünü sağlamak, tüm işlem ve eylem
leri yargının denetimine sunmakla mümkündür. Kendisine böylesine bir işlev tanınan yargının 
tümüyle yansız olması ve hâkimin ve savcının yasalara ve vicdanına göre karar vermesi, ödün 
verilmez bir gerekliliktir., -

Yargı bağımsızlığı ve hâkim güvencesi konularında, Anayasamızda ve ilgili yasalarımızda 
noksanlıklar bulunmaktadır. Gerek bizden önceki hükümet, gerekse bizim zamanımızda, ya-
salarımızdaki bu noksanlıklardan kaynaklanan, hâkim ve savcı atamalarında taraf tutulduğu 
iddiaları, giderek çoğalmaktadır. 

Özellikle, 7 kişiden oluşan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun başkanının, siyasî oto
ritenin bir temsilcisi olan Adalet Bakanı olması; ayrıca, kanun gereği, Bakanın direktifleri doğ
rultusunda görev yapmakla yükümlü Müsteşarın, bu Kurulun üyesi bulunması ve bu Kurulun 
bağımsız bir sekreteryastnın bulunmaması sakıncalar doğurmakta ve Yüksek Kurulun taraf
sızlığını âdeta gölgelemektedir. 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun bağımsız bir yapıya kavuşturulması için gerekli 
Anayasa değişikliğiyle birlikte, atamalarda taraf tutulduğu iddiaları da sona erdirilmiş olacaktır. 

Hazırlanan ve henüz komisyonlarımıza dahi gelmemiş bulunan Avukatlık Kanunu deği
şikliğiyle baroların ve Barolar Birliğinin siyasî-iktidarların vesayetinden kurtarılması, savun
manın güçlendirilmesi, avukatlık stajının daha verimli hale getirilmesi sağlanmalıdır. 

BasınYasasında, basın özgürlüğünü kısıtlayan ve zedeleyen antidemokratik hükümler bir 
an önce kaldırılmalı, vatandaşlarımızın gerçekleri öğrenme ve haber alma hakları güvence altı
na alınmalıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündeminde bulunan Çocuk Mahkemeleri Kanunu de
ğişikliği bir an önce çıkarılmalıdır. 

Yapılan bütçeyle sağlanan ödenekler yetersizdir. Bu durumda, diğer yıllarda görülen, teb
ligat işlemlerindeki aksamalar, keşiflere götürülen bilirkişilere ödenemeyen Ücretler, ödeneme
yen araç ücretleri, yeniden, sızlanmalara neden olacaktır; mahkemelerdeki hâkim kadroları dol
durulamayacak, yeni adalet'binaları yapılamayacaktır ancak, sağlanan ödeneklerin yerinde, 
zamanında ve isabetli şekilde kullanılması sayesinde darboğazın aşılacağı inancındayız. Bu ko
nuda Sayın Adalet Bakanına inancımız da sonsuzdur. 

Ülkemizin her köşesinde büyük özveriyle çalışan adalet camiamıza, 1993 yılı bütçesinin 
hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor; Yüce Meclisinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP ve SHP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öğütcan. 
Sayın milletvekilleri, bu suretle, Adalet Bakanlığı 1993 malî yılı bütçesi üzerinde siyasî parti 

grupları adına yapılan konuşmalar tamamlanmış bulunmaktadır. 
Şimdi, şahsı adına, bütçenin lehinde, Diyarbakır Milletvekili Sayın Sedat Yurtdaş'a söz 

veriyorum. 
Sayın Yurtdaş?.. Yok. 
O halde, Adalet Bakanı Sayın Seyfi Oktay; buyurun Sayın Bakan. (SHP ve DYP sıraların

dan alkışlar) 
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ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekili 
arkadaşlarım; Adalet Bakanlığı 1993 malî yılı bütçesinin görüşülmesine başlanmış olması do
layısıyla, siyasî partilerin grup temsilcilerini ve değerli milletvekillerimizi, şahsım, Bakanlığım 
ve tüm adlî ve idarî yargı mensupları adına, içten saygılarımla selamlıyorum. 

Bakanlığın bütçesiyle ilgili olarak yapılan çok düzeyli eleştirilere, objektif ve açık değer
lendirmelerle dilek ve temennilere teşekkürlerimi sunuyorum. Yapılan bu eleştiriler ve değer
lendirmeler, önümüzdeki yıl içinde, özenle dikkate alınacak ve çalışmalarımızda yol gösterici 
olarak kabul edilecektir. Gerçekten, değerli konuşmacılar, yargının sorunlarına çok bilinçle, 
çok vukufla, çok ciddiyetle eğildiler, çok yararlanılacak konuşmalar yaptılar; tekrar, teşekkür
lerimi ve saygılarımı sunuyorum. ' 

Değerli arkadaşlarım, iktidarımızın bir temel metni olan koalisyon protokolünün belli hü
kümlerini yeniden anımsatmak suretiyle sözlerime başlıyorum. Bu koalisyon protokolünde şu 
ana hükümler yer alıyor : Günümüz çağdaş devleti, hukukun üstünlüğünü özüne sindirmiş, 
hukuk kurallarından meydana getirilmiş bir düzenle eşanlamlıdır. Bu itibarla, bir devlette, uy
gar bir hukuk düzeni ve kişinin hak ve özgürlüklerini her türlü zedelenmeden koruyacak güçlü 
ve etkin bir adalet uygulaması varsa, o toplum, mutlu ve çağdaş bir toplum olmaya aday de
mektir. Hukuk devletinde, devlet de dahil, toplumdaki her güç, hukuka bağlıdır. Demokrasi 
ise, halkımıza, çağdaşlaşmak ve ilerlemek için, hava ve su kadar gerekli bir şeydir. • 

Artık, dünya değişmekte, koşullar değişmekte, kurumlar ve kurallar değişmekte; yeni gö
rüşler, yeni yapılar, yeni düşünceler oluşmakta, bunların yansıması sonucu Avrupa, hatta dün
ya, yeni yapılanmaya gitmektedir. Bu doğrultuda oluşan yeni görüş ve düzenler; bu ülkelerin 
iç hukuklarında, yeni uluslararası antlaşma ve sözleşmelerin oluşmasına, yeni hukuk sistemle
rinin doğmasına, yeni temel hak ve özgürlüklerin doğmasına, hukuk ve demokrasi alanında 
yeni evrensel ilkelerin doğmasına neden olmaktadır. 

Hükümet Programında ise, özetle, "özgürlükçü, katılımcı ve her anlamda tam demokra
tik rejim, Türk Milletinin, vazgeçilemez, feda edilemez, ödün verilemez yaşam tarzıdır" ifade
leri yer almaktadır. . > 

İşte, gerek insan hakları bildirgeleri, gerek Avrupa insan Hakları Sözleşmesi ve yeni bir 
Avrupa için Paris Şartı doğrultusunda, Hükümetimiz, çağdaşlaşmayı, yeniden yapılanmayı, 
özgürlükçü ve çoğulcu demokrasiyi kurmayı; iç hukukumuzu, bu evrensel belgelere göre ve 
inşan haklarına dayalı bir biçimde düzenlemeyi ve demokratikleşmeyi amaçlamaktadır. Hü
kümetimiz, bu konularda duyarlı ve içtenliklidir. Bunların gerçekleşmesi, ülkemizin, temel in
san hak ve özgürlüklerini özümsemiş bir ülke olarak, insanlık camiasındaki onurlu yerini al
masını sağlayacaktır. 

Hukuk sistemimizi ve iç hukukumuzu üyesi bulunduğumuz uluslararası bir camianın ön
gördüğü standartlara uyarlamak zorundayız. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; hem Avrupa Topluluğu gibi insan haklarına dayalı bir top
luluğa katılmak, hem de antidemokratik ve çağdışı hükümleri taşıyan yasaları muhafaza edip 
uygulamak, artık imkânsız hale gelmiştir. Böylece iktidarımız, insan hak ve özgürlüklerine dayalı, 
hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı, çağdaş, çoğulcu, katılımcı, özgürlükçü parlamenter demok
ratik sistemi ülkemizde oluşturmak için azimli ve kararlı bulunmaktadır. 

Hukukun üstün ve bağlayıcı olmadığı yerlerde, demokratik kurumların sağlıklı işlemesi, 
hukuk ve demokrasinin evrensel ilkelerinin uygulama alanı bulması olası değildir. 
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İnsan hak ve Özgürlüklerinin güvence altına alınmasında, hukukun üstünlüğü ilkesinin 
devletin temel taşı yapılmasında, çağdaş, demokratik, laik, çoğulcu ve katılımcı parlamenter 
sistemin tüm kural ve kurumlarıyla yerleşip işlemesinde önemli adımlar atmamızın, buna göre 
de hukuk sistemimizde gerekli değişiklikleri yapmamızın zamanı gelmiştir. O halde, insan hak 
ve özgürlükleriyle hukukun üstünlüğü ilkesinin dayanağı ve koruyucusu, gecikmeyen, âdil, yansız, 
basit, şeffaf ,ve ucuz bir adaletle bu mekanizmayı çalıştıracak bağımsız yargı ve güvenceli yar
gıç olacaktır. Bunların gerçekleşmesi durumunda ülkemiz, uluslararası camiada saygın yerini 
alacak ve ulusumuzun, bütün uygar demokratik ülke halklarına bahşolunan haklardan yarar
lanması sağlanacaktır. 

İşte, bu siyasal seçenek ve hedefler doğrultusunda, demokratikleşme, yargının hızlandırıl
ması, yargının yeniden yapılandırılması, yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesinin sağlanması 
temel ilkelerinin Türk insanına layık bir yere oturtulması için Bakanlığımda yoğun çalışmalar 
yapılmaktadır. Eğer yapılan çalışmaları nazarı dikkate alırsak, gerçekten kısa sayılabilecek bir 
dönem içinde bu çalışmaların önemli bir çoğunluğu yapılmış ve önemli sonuçlara ulaşılmıştır. 

Demokratikleşmenin önündeki en önemli sorunlardan biri, kuşkusuz, Anayasa sorunu
dur. Biz, Anayasa sorununa, yalnız iktidarın sorunu olarak bakmıyoruz; bunu her zaman ifa
de ettik, bu daha ziyade Büyük Millet Meclisinin sorunudur. Çünkü, biz anayasaları, ne siyasî 
bir iktidarın anayasası, ne de siyasî bir partinin anayasası olarak düşünüyoruz. Gerek 1961 Ana
yasası/gerekse 1982 Anayasası, hep birer tepki anayasası olarak eleştirdiğimiz anayasaydı; Ar
tık, yeni bir tepki anayasası oluşturmaktan mutlaka uzak durmak durumundayız. Yapılacak 
anayasa, tam anlamıyla, çeşitli toplum katmanlarının, çeşitli sosyal çıkar gruplarının ve siya
sal partilerimizin Üzerinde uzlaştığı bir anayasa olacaktır. En sağdan en sola kadar her türlü 
düşünceye imkân verebilecek ve her türlü düşüncenin, o çatı altında kendisini güvencede göre
ceği bir anayasal sistem hazırlamak zorundayız. 

Bu konuda, Sosyaldemokrat Halkçı Partinin ve Doğru Yol Partisinin yani Koalisyon orta
ğı olan iki partimizin, seçimlerden önce uzunca bir dönem içerisinde yaptıkları çalışmalar var
dır. Bunlar, elbetteki birer öneri mahiyetindedir ve birer hazırlıktır. Şimdi, iki partimiz bir ara
ya gelmek suretiyle, önceki hazırlıklarını bir sentez halinde birleştirme ve bütünleştirme çalış
maları içerisindedirler. Tabiî ki, daha sonra, bu çalışmaların sonucu, diğer siyasal partilerimi
ze ve kamuoyuna sunulacak ve ondan sonra gerekli anayasal çalışmalar, belirttiğim sistem içe
risinde, elbetteki, devam edecektir. Bu konuda Yüce Meclisimize başarılar diliyorum ve ayrıca 
diliyorum ki, böylesine yeni, üzerinde uzlaşabildiğimiz ve ülkemizi çağdaş demokratik doğrul
tuda yapılandırmaya imkân verecek böyle bir anayasayı bu Meclis kabul edebilsin, gerçekleşti-
rebilsin. 

Değerli arkadaşlarım, çalışmalarımızı birkaç başlık altında toplamak istiyorum ve değerli 
konuşmacıların konuşmalarını, eleştirilerini ve özlemlerini de dikkate almak suretiyle çalışma
larımız hakkında bilgi sunmak istiyorum. 

Ülkemizin bugün en önemli sorunu, adaletin hızlı çalışmaması konusundaki rahatsızhğı-
mızdır, sorunumuzdur. Bu konuda herkes mutabakat halindedir. Adalet hızlı yürümüyor. 

Bakanlık olarak, göreve geldiğim ilk andan itibaren, adaletin hızlandırılması çalışmaları
na hemen ilk aşamadan itibaren başlamış bulunuyoruz ve bu konuda çok ileri bir aşamaya 
geldik, hazırlıklarımız ileri aşamalara ulaştı. 
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Adaletin hızlandırılması çalışmaları, gerçekten ilk bakışta belki kolay sanılabilecek bir ça
lışma; ama bu çok soyut bir konu, çok kapsamlı bir konu, çok boyutlu bir konu. Mademki 
ülkemizin en önemli sorunlarından birisidir; biz de, adaletin hızlandırılması çalışmalarına yo
ğunluk vermek suretiyle, bu çok kapsamlı ve çok boyutlu konuyu çözümlemek için cesaretle 
sorunun üzerine yürüdük. 

Şunu hemen ifade edeyim ; Çalışmalarımız, olabildiğince geniş katılımlarla yapılmakta
dır. Bakanlığımızda yapılan çalışmalar, sadece Bakanlık mensuplarımızdan ve birkaç kişiden 
teşekkül eden komisyonlar tarafından değil, tüm ilgili kurumların, kuruluşların ve bu konuda 
birikimi olan bütün insanların olabildiğince katılımını sağlamak suretiyle gerçekleştirilmektedir. 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunumuzun değişikliğiyle ilgili tasarının hazırlanışında da 
bu yöntemi uyguladık. Bu çalışmalarımıza, bilim çevreleri katıldı, üniversiteler katıldı, barola
rımız katıldı; Barolar Birliği temsilcileri katıldı ve gerçekten bununla ilgili olan tüm kurum 
ve kuruluşların temsilcileri katıldı. 

Burada da aynı çalışmayı gerçekleştiriyoruz ve adaletin hızlandırılması çalışmalarıyla ilgi
li olarak bugün 24 adet komisyon oluşturmuş bulunuyoruz. Bu komisyonlarda, Yargıtay, Da
nıştay, barolar, üniversiteler ve diğer kurum ve kuruluşlarla ilgili temsilciler görev almışlardır 
ve kendilerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum; ülkenin bu önemli sorununda, bize, olabil
diğince yardımcı olmaktadırlar. 

Adaletin hızlandırılması çatışmaları, gerçekten çok boyutlu bir konudur. Bu konuda çok 
çeşitli sorunları birlikte çözmek zorundayız. Söndürğümüz çalışmaları şu başlıklar altında ifa
de etmek istiyorum : 

Her şeyden evvel, yargı teşkilatımızı yeni baştan gözden geçiriyoruz. Yargıtay, Danıştay 
ve mahallî mahkemelerimiz yeni baştan gözden geçirilmekte; mahkemelerimiz görev ve yetki 
alanları yeniden belirlenmekte ve bu arada -bir arkadaşımızın, artık istinaf mahkemelerinin 
(üst mahkemelerin) kurulması dileği vardı- üst mahkemelerin kuruması da bu çalışmalar içeri
sindedir. Bu konudaki çalışmalar son aşamaya gelmiş bulunmaktadır. 

Adaletin hızlandırılmasıyla ilgili çalışmalarımızın ikinci bölümü olarak, tüm usul yasala
rımız, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunumuz, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunumuz, tdarî 
Yargılama Usulü Kanunumuz yeni baştan gözden geçirilmektedir. Bu çalışmalar da olabildi
ğince ilerlemiş bulunuyor. 

Bunların yanında, Bakanlığımızda, yargıyı tıkayan 300 kadar kanun saptanmıştır. Bu 300 
kanun, bir bir elden geçirilmektedir. Değerli konuşmacıların burada belirttikleri Çek Kanunu, 
Trafik Kanunu, vergi kanunları ve buna benzer yargıyı tıkayan kanunlar da bu 300 kanun içe
risinde bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, yargının hızlandırılması konusunda önemli bir çalışma da, hâkini 
ve savcılarımızın ve adliye mensuplarının ekonomik ve sosyal koşullarının iyileştirilmesine iliş
kindir. 

Bugün, 2 700 kadar hâkimve savcı açığımız var. işin gerçeğinde ne kadar hâkim ve savcı
ya ihtiyacımızın olduğunu anlamak bakımından, arkadaşlara bir inceleme yaptırdım. Bu 2 700 
hâkim ve savcı açığı, mıevcut kadrol armuzdaki açıktır; ama, "acaba genelde ne kadar hâkim 
ve savcıya ihtiyacımız var?" diye bir çalışma başlattım ve bunun sonucunu aldık. 1981 yılında, 
o zamanki Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, bu konuda bir kıstas koymuş; "350 iş için 
bir ağır ceza mahkemesine, 800 iş için bir asliye ceza mahkemesine, 750 iş için bir asliye hukuk 
mahkemesine ihtiyaç vardır" deniyor. 
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tşin gerçeği, o gün oluşturulmuş bulunan bu kriter, dünya standartlarına göre çok fazla, 
ama, bizim bu ölçüyü dikkate almak suretiyle yaptığımız hesaba göre, mevcut mahkemeleri
mize 1 768 yeni mahkeme eklememiz gerekli. 

Değerli arkadaşlarım, hâkimlik ve savcılık mesleğini cazip hale getirmezsek, onun ekono
mik ve sosyal koşullarını en üst düzeye getirmezsek, hâkimlik ve savcılık mesleğine ayrıcalık 
tanımazsak, onu diğer kurum ve kuruluşlarla eşdeğerde tutarsak, bu işi çözmemiz mümkün 
değildir. , 

Arkadaşlarımız hâkim adayları için sınav yaptılar; oradan, hâkim adaylarına, "neden hâ
kimlik, savcılık mesleğini tercih ediyorsunuz?" diye soruyorlar; birçokları, çok üzüntüyle ifa
de ediyorum, "başka iş bulamadım, onun için tercih ediyorum" diyor veya birçoğu da, "avu
katlık yapmak için gerekli sermayeyi bulamadığımdan" diyor. 

Düşünün ki, fakültelerimizden mezun olan gençlerimizin çok yetenekli olanları, başka mes
lekleri seçiyorlar, başka iş alanlarını seçiyorlar. 

Gerek kaliteyi yükseltmek ve gerekse bu boşluğu doldurmak açısından hâkim ve savcıları
mızın ekonomik ve sosyal koşullarının mutlaka iyileştirilmesi gereklidir. Bu konuda yaptığı
mız çalışmalar da son buldu; hazırlamış olduğumuz taslak görüşlere sunuldu, o görüşler de 
peyderpey gelmiş durumda ve en kısa süre içerisinde bu taslağı Bakanlar Kurulunun tetkikine 
sunacağım. 

Adaletin hızlandırılmasını ilgilendiren konular yalnızca bu kadar mı? Daha birçok soru
larımız var. Değerli arkadaşlara her şeyi açıklıkla söylemek gerekli. Adaletin sorunları gerçek
ten büyük. 

Bugün, yurdumuzda, halen, çalışan 813 tane adliye teşkilatımız var. Ayrıca, yine, Yüce 
Meclisin kararlaştırdığı üzere, 183 ilçede daha adalet teşkilatı kurulması gerekli. Bu, yaklaşık 
bin adet teşkilata rağmen, maalesef, Adalet Bakanlığına ait, müstakil, bağımsız ve normal öl
çüler içerisinde olan; yani, adalet hizmetlerinin normal yürütülmesine imkân verebilecek, yal
nızca 61 bina var. 

Lojman sorunu yine öyle. Bugün 3 600 civarında lojmana ihtiyacımız var. 
Şöyle, geçmiş onbeş yirmi yıla ve bu onbeş yirmi yıllık sürede Adalet Bakanlığına ayrılan 

ödeneklere bakıyoruz; bunların hepsi nispet olarak aynı olduğunu yatırımlar için de aynı oldu
ğunu görüyoruz. Maalesef, bu dar bütçe imkânları içerisinde, ihtiyaçlar olabildiğince artmış 
ve imkânlar çok gerilerde kalmıştır. 

Bugüne kadar adalet içerisine teknik girmemiş, tşte, "by-pass" denen yasayla bir Teknik 
Daire Başkanlığı oluşturduk; bu Teknik Daire Başkanlığı, ihtiyaçlarımızı tespit edecek. 

Şunu ifade edeyim. Bugüne kadar, Adalet Bakanlığında, olaya makro düzeyde bakıp, bir 
planlama yapacak ve bu planlama çerçevesinde ihtiyaçların giderilmesini sağlayacak bir birim 
maalesef yoktu. Nerede bir savcı ihtiyaçla karşı karşıya kalmış, o savcı, o ihtiyacın zorlaması 
sonucu Bakanlığa başvurmuş ve Bakanlık da, sadece, bu ihtiyaçları, Maliye Bakanlığına, Dev
let Planlama Teşkilatına bildirmiş; ama, onlar da, klasik anlayış içerisinde, bütçe imkânlarını 
dikkate alarak "ancak şu kadar verebiliriz" demek suretiyle, on istendiyse, ancak bir tane ve
rebilmiştir. 

Bu şekliyle, bu işleyişle ve bu anlayışla, adaletin sorunları olabildiğince büyümüştür. Bu
nu, herhangi bir dönemde, iktidardaki herhangi bir partinin Adalet Bakanlığıyla ilgili icraatı
nı eleştiri olsun diye söylemiyorum. Adalet, hepimizindir ve herkesin ihtiyacıdır. Geçmiş 
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onbeş yirmi yıllık zaman dilimini dikkate aldığınız zaman, Adalet Bakanlığına ayrılan öde
nekler nispet itibariyle, hemen hemen bir arpa boyundan az veya fazla olmuştur. 

İkinci konu, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunumuzla ilgilidir. Değerli arkadaşlarımız, 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunumuza değindiler. Evet, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
muz tartışılıyor, konuşuluyor, eleştiriliyor. Ben, şahsen, bundan son derece mutluluk duyuyo
rum. Elbette, reform niteliği taşıyan bir yasa böylesine tartışılacaktır, eleştirilecektir. Daha bir
çok yönleriyle, gerek uygulamacılar, gerek bazı çevreler, bu yasanın getirdiklerini henüz tam 
anlamıyla özümseyememişlerdir. Bu doğal bir şeydir. Reform niteliği taşıyan bir yasa, elbette 
ki belli eleştirilere muhatap olacak ve belli bir süre içerisindeki işleyişle ancak, topluma mal 
edilebiecektir. 

Yalnız, şunu da ifade edeyim : Ceza kovuşturması konusuna, biz, tam anlamıyla bir bü
tünlük içerisinde bakıyoruz. Güvenlik görevlisi polisimizin "buyurun, sizi karakola davet 
ediyorum" dediği andan başlamak üzere, hazırlık soruşturması, muhakeme aşaması, ondan 
sonra infaz ve infazdan sonra da hükümlünün yeniden topluma kazandırılması aşamasına ka
dar olan bölümü, biz, bir bütün olarak ele aldık. Değerli arkadaşımız Sayın Yalçın öğütcan'ın 
belirttiği gibi, sadece belli bir noktada iyileştirme düşünmüyoruz. Bütün sistemi, ceza kovuş
turması sistemini, şu belirttiğim çerçeve içerisinde tümüyle yenileştirmek ve yeni bir sisteme 
oturtmak istiyoruz. 

Eğer geçmiş dönemin noksanlıklarını sadece belli noktalarda düzeltmeyi amaçlarsanız, 
bundan reform çıkmaz. Biz bu anlayışla davrandık ve bu sistemi oluşturacak en önemli yasa 
olan Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası değişikliği Yüce Meclisimizin hemen hemen ittifaka ya
kın oylarıyla gerçekleşti. 

Bundan sonra çocuk mahkemelerine ilişkin hazırlığımız -ki, o da önemli bir reform 
tasarısıdır- huzurunuzdadır; sanıyorum, bütçeden sonra ele alınacak yasalardan bir tanesidir. 

Bunun yanında, adalet kolluğu yasa tasarımız, Ceza Muhakemeleri Usulü Yasamızın uy
gulamasıyla son derece yakından ilişkilidir. 

Yine, Avukatlık kanunuyla ilgili tasarımız ceza kovuşturmasında önemli yeri olan bir ka
nundur; noksanlıkları, fazlalıkları olabilir; tartışmanıza ve değerlendirmenize amadedir; el
bette ki, değerlendirilerek, tartışılarak, daha mükemmel hale getirilerek huzurunuzda yasala
şacaktır diye düşünüyorum. 

Yine, Ceza infaz Kanunuyla ilgili tasarı 190 maddelik hod bir kanun oldu; son derece re
form niteliği taşıyan bir kanun. 

Süre kısalığı nedeniyle, bunları sadece ana başlıklarıyla sunuyorum. Huzurunuza geldi
ğinde, daha geniş çapta bunları tartışacağız; daha evvelinde de, elbette, ki kamuoyuna sunaca
ğız ve herkesin bilgisi olacak, değerlendirilecek, eleştirilecek, analiz edilecektir. 

Değerli arkadaşlarım, bütün bu çalışmalardan sonra, Koalisyon Protokolünde öngörülen 
ve öncelikle gerçekleştirilmesi gereken bu konulardan sonra; cumhuriyet döneminde yabancı 
ülkelerden alınmış olan tüm temel kanunlarımız, ana kanunlarımız (Medenî Kanunumuz, Borçlar 
Kanunumuz, Ceza Kanunumuz vb.) bir bir ele alınmak suretiyle gözden geçirilecek, eskimiş 
hükümler atılacak ve bunların yerine çağdaş normlar getirilecek, ülkemizde yaşama geçirilecektir. 

Değerli arkadaşlarım, her konu ancak huzurunuza geldiği zaman kapsamlı bir biçimde 
tartışma olanağımız var. İşin gerçeğinde, Adalet Bakanlığı olarak şu bir yıl içerisinde yaptığı
mız hazırlıklar, normal dönemlerde pek öyle bir yılda gerçekleştirilmesi mümkün olmayacak 
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hazırlıklardır. Ülkemizde, gerçekten, hukukun temel sorunları, ana sorunları geniş çapta tartı
şılmış, konuşulmuştur. Bu konuda geniş bir birikim vardır; bu birikimden yararlanmak sure
tiyle ve olabildiğince de katılımı sağlamak suretiyle, bu hazırlıkları çok kısa zaman içerisinde 
gerçekleştirmiş bulunuyoruz. 

Şimdi, bir iki eleştiriye cevap vermek istiyorum. 
Değerli arkadaşlarım, atamalar konusunda benim yan tuttuğum ve bir kadrolaşma ger

çekleştirdiğim -bu, zaman zaman sol kadrolaşma, zaman zaman da mezhepçi kadrolaşma diye 
nitelendiriliyor- iddia edildi. Tabiî, eleştirilerden üzülmemek gerekli, her türlü eleştiriye ama
deyiz; ama, bu tür bir eleştiri, beni en çok üzen eleştiridir. Ben, hukuka inanan bir insan ola
rak, adalete inanan bir insan olarak, adalete politikanın girmesi, adalete fesadın girmesi, ada
lete olumsuzlukların sokulması, adaletin yozlaştırılması bir hıyanettir, bir ihanettir diye düşü
nüyorum değerli arkadaşlarım. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

Çok global şeyler söyleniyor; kadrolaşma konusundaki bu ithamlar, somut olarak ifade 
edilmelidir. Adalet Bakanlığı kadrolarında, benim dönemimde, bizim Hükümetimiz dönemin
de yapılan atamalar, bü kadrolara getirilen kişilerin durumu şöyledir : Daha önceki yönetim 
zamanında genel müdür muavini olan bir kişi, genel müdür yapılmıştır; işte, Ceza ve Tevkif 
Evleri Genel Müdürümüz; işte, Kanunlar Genel Müdürümüz, genel müdür muavini iken genel 
müdürlüğe atanmışlardır; işte, Ceza İşleri Genel Müdürümüz, genel müdür muavini iken ge
nel müdürlüğe atanmıştır. Bakanlık dışından yaptığımız atama, yalnız 2 tanedir. Bakanlık dışı 
deyince yanlış anlaşılmasın, yine adliye camiasındandır bu kişiler. Bunlardan birisi Personel 
Genel Müdürüdür ve personel Genel Müdürümüzün sicili, herkesin tetkikine açıktır, incele
mesine amadedir. Yargıçlık görevini gerçekten son derece onurla yapmış, son derece başarılı 
ve yargı camiasında böylesi bir sicile sahip olan az sayıdaki yargıçlarımızdan biridir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika... 
Sayın milletvekilleri, program uyarınca çalışma süremiz dolmak üzeredir. 
Görüşmekte bulunduğumuz Adalet Bakanlığı bütçesiyle ilgili çalışmalar tamamlanıncaya 

kadar çalışma süresinin uzatılmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI M. SEYFt OKTAY (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, hâkim ve savcı 
atamalarına bir göz atalım : 1 300 kadar hâkim ve savcımızın yükseltilmesi, yer değiştirmesi, 
atanması, görevlendirilmesi, yetkilendirilmesi işlemleri yapılmıştır bizim dönemimizde. 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ile -giden Müsteşarımız döneminde- aramızda ihti
laf çıkarılmak gibi bir girişimde bulunuldu; ama, Müsteşarımız ayrıldıktan sonra, Hâkimler 
ve Savcılar Yüksek Kurulumuza herhangi bir ihtilafımız veya görüş ayrılığımız kesinlikle ol
mamıştır. 

Şunu da ifade edeyim : Yapılan bütün atamalar, yükseltmeler, yer değiştirmeler, savcı ata
maları, bunların tümü, adalet tarihinde görülmemiş biçimde, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Ku
rulunun oybirliğiyle aldığı kararlarla yapılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, geçmiş dönemlerde hiç gerçekleşmemiş olan böylesine atamalar yar 
pılmıştır. Niye böyle olmuştur, neden oybirliğiyle olmuştur? Tabiî, belli kriterler, belli ölçüler, 
objektif değerler dikkate alınmak suretiyle bu atamalar gerçekleştirilmiştir ve ben bundan mut
luluk duyuyorum. 
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Mutluluk duyduğum diğer bir konu da şudur : Bugüne kadar, benim partim, mensup ol
duğum parti, şu veya bu tarzda, herhangi bir şekilde politik görüşle bir atama yapılması tale
binde bulunmamıştır bana; bunu iftiharla ifade ediyorum. Olabildiğince objektif ölçülere, ob
jektif kriterlere dayanılarak, objektif kriterler önde tutulmak suretiyle işlemler yapılmıştır. 

Diğer atamalara gelelim : Adalet Bakanlığında memur ataması dahil, hiçbir atama, Ada
let Bakanının bizzat kendi imzasıyla oluşturduğu herhangi bir komisyon tarafından yapılma
maktadır. Sınav komisyonları ya yasalarla belirlenmiştir veya yönetmeliklerle belirlenmiştir. 
Bizim dönemimizde de hiçbir yasa veya yönetmelik değişikliği gerçekleşmemiştir. Sınavı ya-

. panlar birinci sınıf hâkimlerdir. Uluorta ''Efendim, yan tutuluyor, yandaşlık yapılıyor" de
mek suretiyle, birinci sınıfa ayrılmış ve tüm meslek yaşamını onurla geçirmiş olan insanlarımı
za da, sanıyorum haksızlık yapıyoruz. 

Hâkim ve savcı alımında bir usulsüzlük olduğu uzun süredir ileri sürülen iddialar arasın
daydı. Değerli arkadaşlarım, yapılan sınav benim dönemimde getirilmiş insanlar tarafından 
yapılmadı, tümüyle eski dönemin kadrosu tarafından yapıldı; ama şunu ifade edeyim, çok ob
jektif ölçülere dayalı olarak yapıldı. Ben o arkadaşlarıma minnet duyuyorum, müteşekkirim 
ve huzurlarınızda teşekkür ediyorum kendilerine. Bu kadar yansız ve bu kadar objektif bir sı
nav, belki de hiç görülmemiştir. Ayrıntıya girmek ve huzurunuzda, geçmiş sınavlarda neler ol
duğunu yinelemek istemiyorum. Bizim dönemimizde tamamen objektiflik içerisinde yapılmış
tır sınavlar ve tamamen kişinin hukuk nosyonunun olup olmadığı yönünde tespit yapmak ama
cıyla ve o doğrultuda gerçekleştirilmiştir. 

. BAŞKAN — Sayın Başkan, sürenizi 6 dakika aştınız, toparlamanızı rica ediyorum. 

ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Teşekkür ediyorum ve hemen to
parlıyorum Sayın Başkanım. . 

Bir başka arkadaşımız tarafından da, Yargıtay Başkanımızla da kavgalı olduğumuz, ters 
düştüğümüz ifade ediliyor. 

Farklı görüşlere sahip olmak, kavgalı olmak anlamına gelmez herhalde değerli arkadaşla
rım. Yargıtay Başkanımızın, elbetteki belli görüşleri vardır ve tabiî ben, o görüşlerin birçoğuna 
katılmamışımdır. Bunu kavga olarak nitelendirmek doğru bir şey değildir. 

Mesela, Yargıtay Başkanımız, "Yasama Organı, benzer yasayı, yasama prosedürüne uya
rak yeniden çıkarabilir. Anayasa asla buna engel değildir ve bunu mutlaka yasama-yargı çatış
ması ve çekişmesi yolunda yorumlamamak gereklidir" diyor. Yani demek istiyor ki, Anayasa 
Mahkemesi bir kanunu iptal .ettikten sonra, aynı kanunu Meclis yeniden yasalaştırabilir. 

Ben, şahsen buna katılmıyorum, katılamıyorum; mümkün değil, benim anlayışıma sığmı
yor bu düşünce. Eğer farklı düşünüyorsak, bu, kavga mıdır acaba? 

Yine Yargıtay Başkanımız,' 'Devletin görevi, elbette devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez 
bütünlüğüne, üniterliğine, vatandaşlarımızın, başta yaşama hakkı olmak üzere, temel hak ve 
özgürlüklerine yönelik saldırıları durdurup, faillerini süratle cezalandırmak ve terörün kökü
nü kazımaktır. Devletin bu yolda, en azından, teröristlerin kullandıkları vasıta ve yöntemleri 
kullanması, demokratik hukuk devleti kurallarına tamamen uygundur" diyor. 

Teröristin yöntemini kullanmak, şahsen benim bir hukuk adamı olarak benimseyebilece
ğim bir konu değildir. Hele hele bizim İktidarımız, terörle, hukuk devleti ilkeleri içerisinde, 
demokratik, kurallar içerisinde mücadele edeceğini belirtmiş ve bu şekilde onay almıştır bu Yüce 
Meclisten. 
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Daha katılmadığım birçok görüşleri var; ama zaman bittiği için tek tek sunmak istemiyo
rum, zaman bitti. 

Şunu ifade etmek istiyorum : Yoğun biçimde, demokratikleşme konusunda Bakanlığımız
da çalışmalar var. Bu çalışmalar büyük katılımla yapılmakta ve herkese açıktır. 

Bir başka hususu da ifade etmek istiyorum : Benim Bakanlık dönemimde -sanıyorum, 
bu hiçbir dönemde olmayacaktır- adalete hiçbir şekliyle politika sokulmayacaktır. Adaletin yoz-
laştırılmâsına sebebiyet verebilecek hiçbir eylem ve işlemin içerisinde beni hiçkimse göremeye
cektir değerli arkadaşlarım. Bunu, bütün çalışmaları açık, hepinizin huzurunda olan bir Ba
kanlık olarak, her türlü tetkike, her türlü araştırmaya açık bir Bakanlık olarak rahatlıkla ifade 
ediyorum. Umuyorum ki, önümüzdeki dönem içerisinde, yargının sorunlarına ilişkin Anayasa 
maddeleri öncelikle ele alınacak ve özellikle Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yapılanması, 
çağdaş bir yapılanmaya dönüştürülecek ve yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesini sağlayabile
cek bir düzenleme oluşturulacaktır. 

Bunun yanında, diğer yasal çalışmaları -kısaca anlattığım gibi- biz hazırlayıp, huzurları
nıza en kısa zamanda getireceğiz. 

Bütçemizi eleştirerek, analiz ederek, değerlendirerek önemli katkılarda bulunan değerli 
konuşmacılara teşekkürlerimi sunuyor ve bütçemizin, tüm ülkemize ve adliye camiasına yarar
lı olmasını, hayırlı olmasını diliyor, Yüce Meclisi en içten duygularımla, saygılarımla selamlı
yorum, teşekkür ediyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Adalet Bakanlığı bütçesi üzerinde şahsı adına, aleyhinde, İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa 

Baş, buyurun. 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, kıymetli milletvekili arkadaşlarım; sözleri
me başlarken hepinizi hürmetle selamlıyorum. 

Bendeniz, cezaevleriyle ilgili görüşlerimi arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. Türki
ye'de cezaevleri, genelde, içerisinde bulunan tutuklu ve mahkûmların yaşadığı şartlar itibariy
le gündeme gelir ve zaman zaman tartışmalara sebep olur. Konuşmamda, bir başka açıdan bu 
meseleye bakmak istiyorum ve Özellikle istanbul'da Bayrampaşa Cezaevinden bahsetmek isti
yorum, Toptaşı Cezaevinden bahsetmek istiyorum. 

Bilindiği gibi, Türkiye'de 2 000 civarında tutuklu ve mahkûmun ve de 1 000 civarında per
sonelin bulunduğu Bayrampaşa Cezaevi, en kalabalık cezaevlerinden birisidir. Dolayısıyla, za
man zaman iç ve dış problemlerle karşı karşıya kalmaktadır, tç problemlerden bir tanesi, yeter
li olmayan emniyet ve yeterli olmayan mimariden dolayı, cezaevi içerisinde bir spor salonu Ve 
mescit olmasına rağmen, adî suçlularla, terör suçluları arasındaki emniyetsizlikten dolayı, bu 
mescit hizmete kapalıdır ve her ikisinin de kapıları kaynaklanmış ve kapatılmış durumdadır. 
Yumuşak bir zemin üzerinde yapıldığı için, zaman zaman tünel kazmalar ve firarlar geçmişte 
sözkonusu olmuştur. 

Hızlı şehirleşme ve de yanlış imarın neticesinde, esasen kuruluşunda şehir dışında olması
na rağmen, şu anda şehir merkezinde kalmıştır; çevre sakinlerini rahatsız etmektedir. Geçmiş
te, çıkan olaylarda mermiler, hemen bitişiğindeki evlerin duvarlarına isabet etmiş, bugün bile 
bu mermilerin duvarlarda izleri görülmektedir. 

Yine, geçen aylarda Toptaşı Cezaevinde çıkan iş problemleri, halk pencerelerinden ve bal
konlarından izlemiş, emniyet kuvvetleri halkın balkonlardan, pencerelerden içeri girmesini ikaz 
etmiştir. Bu durumda cezaevinin konum itibariyle yerini göstermektedir. 
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Ayrıca, trafik noktasından bu iki cezaevi büyük bir sıkışıklığa sebep olmaktadırlar. Ceza
evi çıkışında zaman zaman meydana gelen kazalar, can ve daha ziyade mal zayiatına sebep 
olmaktadır ve bu da psikolojik olarak, hem içeridekileri hem de dışarıdakileri etkilemektedir. 

Cezaevlerinden maksat, ıslahtır; ıslah, teşhirle mümkün değildir; hem içeridekiler, hem 
de dışarıdakiler tedirgin olmaktadırlar. Bayrampaşa Cezaevinin büyük duvarlarının hemen dir 
binden anaarter trafik yolu -minibüs hattı geçmektedir. Her gün onbinlerce insan siyah duvar
ların önünden geçip, etkilenmektedir. 

Siyasî sebepler vardır; 1973, 1983 genel seçimlerinde 1983 mahallî seçimlerinde, 1986 ara 
seçimlerinde, 1987 genel seçimlerinde, 1989 mahallî seçimlerinde ve geçen seçimlerde bütün 
siyasî partiler bölge halkına söz vermişlerdir. Bu söz, iki anlam ifade etmektedir : Bütün siyasî 
partiler bu sözü verdiğine göre, bu cezaevinin buradan bir an önce taşınmasında herkes ittifak 
halindedir. Halka oy almak için söz verildiğine göre, halk bu konuda ne kadar tedirgin olduğu
nu göstermektedir. 

Bu cezaevinin, buradan kaldırılması için, Parlamentoya ilk geldiğimizde bir gündem dışı 
konuşma yaparak gündeme getirmiştim; geçen yıl Çevre Bakanlığı bütçesinde çevre noktasın
da gündeme getirmiştim; ama bu seneki Adalet Bakanlığı bütçesinde, maalesef bu cezaevinin 
taşınıp başka bir yere yerleştirilmesi için hiçbir ödenek ayrılmamış; öyle bir ödenek gözükmüyor. 

Esasen, şehir dışında, eğitim imkânları olan, mahkûmların maddî ve manevî yönden ge
lişmesini sağlayabilecek spor tesisleri, kütüphaneleri, camileri ve de diğer sosyal tesisleri olan 
çok modern bir cezaevi yapılabilecek zenginlikte araziler vardır. Onun için, bütçede bununla 
ilgili bir ödeneğin ayrılmadığını ve bir yeni cezaevinin yapılmayacağının gözükmesi bizi üz
müştür. Sayın Bakanlığımızın bu konuda bir an önce tedbir almasını arzu ediyorum. 

tkinci bir konu : Sayın Bakan biraz önce çok güzel dilek ve temennilerde bulundular, ol
ması gereken şeyleri söylediler, hâkim ve savcı adaylarıyla ilgili yapılan sınavdan da bahsettiler. 

Bilindiği gibi, bu sınav yapıldı. Sayın Bakanın ifadesine göre, sınavı birinci sınıf hâkim
lerden müteşekkil bir komisyon yaptı; daha sonra da, sınavı kazanamayanların birkısmı itiraz 
etti, itiraz edenlerin hepsi yeniden göreve başlatıldı. 

Bir milletvekili arkadaşımız, Sayın Bakana yazılı olarak bir soru sormuştu; Sayın Bakan 
cevabında, "Evet, itirazları aynı komisyon değerlendirerek haklı buldu" diyor. 

Bu birinci sınıf hâkimlerden'kurulu komisyon bir sınav yapıyor, sonra da bir kısmı kaza
namıyor; ama kazanamayanlardan itiraz edenlerin hepsi kazanıyor! 

Bu durum, birinci sınıf hâkimler komisyonuna gölge düşürüyor Sayın Bakan. (RP sırala
rından alkışlar) 

Bu insanlar, şayet itiraz etmeseydi, hakları ne olacaktı? Belki itiraz etmeyenlerin içerisin
de de, esasen kazanmayı hak edenler de vardır. Burada bir şeyler var... (SHP sıralarından gü
rültüler) 

Saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baş. 
Sayın milletvekilleri, Adalet Bakanlığı 1993 malî yılı bütçesi üzerindeki görüşmeler tamam

lanmış bulunmaktadır. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 
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7. —Adalet Bakanlığı1993 Malî Yılı Bütçesi, 

A — CETVELİ 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

. 101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 239 261 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Yargılama İşleri 2 355 682 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

112 Hükümlülerin Eğitimi, Cezalarının İnfazı ve Tutukluların 
Muhafazası 1 739 342 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

113 Resmî Bilirkişilik Hizmetlerinin Yürütülmesi 82 304 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

114 Yüksek Seçim Kurulu 140 011 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 312 348 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

TOPLAM 4 868 948 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Adalet Bakanlığı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Adalet Bakanlığı 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Adalet Bakanlığı 1991 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oyla

rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 
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Adalet Bakanlığı 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
A — CETVELİ 

Ödeneğin Çeşidi Prog. 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Yargılama işleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

112 Hükümlülerin Eğitimleri, Cezalarının İnfazı ve Tutuk
luların Muhafazası 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-. 

• mistir. 
113 Resmî Bilirkişilik Hizmetlerinin Yürütülmesi 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

114 Yüksek Seçim Kurulu 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

L 990 Özel Ödeneklere İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. ' 

TOPLAM . 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Adalet Bakanlığı 1991 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 

Genel ödenek 
toplamı 

45 421215 000 

891 530 515 000 

637 526 515 000 

29 896 250 000 

135 530 005 000 

80 791 260 000 

5 373 505 600 

1 826 069 265 600 

Toplam 
harcama. 

45 024 310 000 

944 745 426 900 

685 583 110 700 

30 121 390 100 

128 942 128 300 

79 291737 800 

4 151 056 400 

1917 859 160 200 

Ert 
devr 

öd 

1 22 

1 2 
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Adalet Bakanlığı 1993 malî yılı bütçesiyle, 1991 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiş bulun
maktadır; hayırlı olmasını temenni ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, saat 14.00'te toplanmak üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 13.21 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Yılmaz Hocaoğlu 
KÂTİP ÜYELER : Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul), Ali Günaydın (Konya) 

—. , e_ .___ ^ 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 43 üncü Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

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

1. — 1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıla
rı ile 1991 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarı
ları (1/460, 1/461; 1/439, 3/649; 1/440, 3/650) (S. Sayıları: 211, 212, 223, 219) (Devam) 

B) YARGITAY BAŞKANLIĞI 
1. — Yargıtay Başkanlığı 1993 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Yargıtay Başkanlığı 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — 1993 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı üzerindeki görüşmelere'devam ediyoruz. 
Programa göre, Yargıtay Başkanlığı bütçesi üzerinde görüşmelere geçiyoruz. 
Grupları ve şahısları adına söz almış bulunan sayın üyeleri arz ediyorum : Refah Partisi 

Grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Ali Oğuz, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına 
Tunceli Milletvekili Sayın Sinan Yerlikaya, Anavatan Partisi Grubu adına Aydın Milletvekili 
Sayın Yüksel Yalova, Doğru Yol Partisi Grubu adına Konya Milletvekili Sayın Hasan Afşar, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Bartın Milletvekili Sayın Hasan Akyol. 

Şahısları adına, lehinde, Kırşehir Milletvekili Sayın Coşkun Gökalp; aleyhinde Bayburt 
'Milletvekili Sayın Bahattin Elçi. 

Şimdi, Refah Partisi Grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Ali Oğuz'u davet ediyorum. 
Buyurun Sayın Oğuz. (RP sıralarından alkışlar) 
Komisyon, Hükümet ve Yargıtayın Sayın Temsilcisi yerlerini aldılar. 
Buyurun Sayın Oğuz. , 
RP GRUBU ADINA ALİ OĞUZ (İstanbul) — Muhterem Başkanım, değerli arkadaşla

rım; Yargıtay bütçesini müzakere ediyoruz, ben de Refah Partisi Grubunun görüşlerini arz et
mek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Grubum ve şahsım adına Başkanımızı ve muh
terem arkadaşlarımı, Yargıtayımızın değerli Genel Sekreterini ve mensuplarını hürmetle selam
lıyorum efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, Yargıtayımız, son incelöme mercii, süzme görevini yapan yüksek 
bir mahkememizdir. Onu ne kadar gözetsek, onu ne kadar onore etsek, onu ne kadar aziz bir 
şekilde muhafaza etsek, yeridir. Çünkü, Yargıtayımız, Anayasada 154 üncü maddede tarif edi
len görevleri yerine getirmek üzere kurulan bir âli mahkeme olarak çok önemli bir görev yap
maktadır. 

Anayasanın 154 üncü maddesi, "Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve kanunun baş
ka bir adlî yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir" der. 
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Demek ki, adliye mahkemelerinden verilen kararların tamamı ve özel kanunlarla Yafgıta-
yın vazifesi cümlesinden olarak tadat edilen görevleri yapmak üzere kurulan ve kanunlarda 
gösterilen belli davalara ilk ve son derece mahkemesi olarak bakmakla da görevli bir âli mah-
kememizdir. 

Yargıtayın tarihine baktığımız zaman, çok eskilere dayandığını görürüz. Memleketimizde 
Yargıtayın kuruluş tarihini sistemli bir şekilde incelemek için biraz gerilere gitmemiz icap edi
yor. 1 Nisan 1868 tarihinde Padişah Fermanıyla Divan-ı Ahkamı Adliye isimli teşkilat kurul
muş ve başına da o devrin değerli hukukçusu Ahmet Cevdet Paşa getirilmiştir. 

Ahmet Cevdet Paşa çok iyi yetişmiş, gerek manevî sahadaki incelemeleri ve müktesebatıy-
le, gerekse adlî sahadaki birikimiyle çok değerli bir paşamızdı. Getirildiği bu noktada çok ba
şarılı olmuş, uzun yıllar hizmet etmiş. Kendisini Halep Valiliğinden alıp getirmişler ve bu işin 
başına vermişler. Fevkalade muvaffak olmuş ve çok kısa bir zamanda adliye teşkilatımızı ve 
yargıtay görevi yapacak olan bu teşkilatı çok güzel noktalara getirmiştir. Sonra, zaman zaman 
başka görevlere atanmış ve tekrar getirilmiş. Bu arada, özellikle Peygamberler Tarihini yazarak 
ün yapmış, sonra da hukuk sahasında çok değerli eserler vermiş ve özellikle, "Mecellei Ahkâ
mı Adliye"yi kaleme alarak, 15 cilt halinde, zaman zaman da bu komisyonun değerli başkanı 
olarak, her cildi ayrı ayrı ve özel olarak hazırlayarak, çok değerli bir hizmet yerine getirmiştir. 

, Muhterem arkadaşlarım, Yargıtayımızın, cumhuriyet döneminde de hizmetleri, aynen ak
samadan devam etmiştir. İstanbul'un işgalinde, bir taraftan İstanbul'da bir taraftan Sivas'ta 
faaliyet göstermiş, sonra da Eskişehir'e nakledilmiş, ondan sonra da Ankara'ya nakledilerek 
görevine devam etmiştir. 

Yargıtayımız, teşkilatı itibariyle, 20 hukuk dairesi, 10 ceza dairesi, Birinci Başkan ve diğer 
teşkilatları, Hukuk Genel Kurulu, Ceza Genel Kurulu, Büyük Genel Kurul, Başkanlar Kurulu, 
Birinci Başkanlık Kurulu, Yüksek Disiplin Kurulu ve yönetim Kurulu olmak üzere görev ya
pan bu Yüce Mahkememiz^ üzerine hiç toz kondurmayacağımız ve görevlerini de çok rahatlık 
içinde yapmasını temin edeceğimiz bir mahkememizdir. Nitekim, bugüne kadar olan çalışma
larında, gelmiş geçmiş bakanlarımızın ve adliye teşkilatımızın bütün kademeleri bu hususta 
titizlik göstermişler ve Yargıtayı bütün şaibelerden ve dedikodulardan uzak tutmaya gayret et
mişlerdir; fakat buna rağmen, yine de zaman zaman, istenmeyen ve beklenmeyen şekilde üze
rinde konuşmalar olmuştur. 

Bu adlî yılın açılışı münasebetiyle Birinci Başkanımızın çok değerli bir nutkunu özel ola
rak ifade etmek isterim. Memleketimizin bütün meselelerine vukufla dokunan ve tahlil eden 
güzel bir konuşması vardı. O incelendiği zaman görülüyor ki, bugün ismet Beyin Yargıtayımı
zın başında bulunması bir talihtir ve O'nun yanında Başsavcılık makamında da Haluk Beyin 
bulunması gene isabetli olmuştur. Bu iki değerli insanın eliyle bugün Yargıtayımız, görevlerini 
aksatmadan yapmaya gayret ediyorlar. 

Aziz arkadaşlarım, hemen şunu ifade etmek isterim ki, adliye ve adalet deyince, hemen 
aklımıza çok ideal şeyler geliyor. Dünyada sürüp giden olaylar gösteriyor ki, adalet, erişilmesi 
en zor insan ideallerinden biri. Manevî değerlerin zayıfladığı çağımızda, "ideal" adına layık 
tek kıymet, adalettir. Onu da ne kadar muhafaza etsek yeridir; çünkü, adaletin olmadığı yerde 
insanlar çok büyük ıstıraplar çekiyorlar. Adaletin bihakkın tatbik edilmediği memleketlerde 
insanların, ıstırapla birlikte çektikleri bu sıkıntıları, mahiyeti ne olursa olsun, unutmaları müm
kün değildir. Çünkü, adaletsizliğin getirdiği yara, diğer yaralara benzemiyor. Diğer yaralar 
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hemen kapanıyor; ama, adaletsizliğin getirdiği yarayı,, yani devletinden ve hükümetinden ge
len bir zararı vatandaş kolay kolay unutmuyor. Hele, adalet adina yapılmış adaletsizliği hiç 
unutmuyor. O bakımdan diyoruz ki: Adalet mülkün temelidir, yani devletin temelidir. Bu mülk 
patrimuan mesabesinde, yani alınıp satılan menkul, gayrimenkul, mülk manasında değil, el 
adl-üesasül mülk; yani adalet devletin temelidir. Devletin temelinde adalet olmazsa, o devletin 
ayakta durması mümkün değildir. O sebeple, açık bir şekilde ifade edilmiştir ki, adalet mül
kün temelidir; bu adalet olmadığt takdirde, mülkün ayakta durması, yani devletin bekası, ayakta 
durması mümkün değildir, yıkılmaya mahkûmdur. Nitekim, hâkimlerimizin bugün makamla
rının başında El adl-ü esasül mülk" yani "Adalet mülkün temelidir" yazıhyorsa, onlara, aman 
dikkat edelim : "Siz adaleti ihlal ederseniz, yıkarsanız, devlet de bareberinde yıkılır, cemiyet 
de beraberinde yıkılır, insarilar ifsad olur" manasındadır. Nitekim, eski hukukumuzda da, ge
ne kadıların makamlarının, postlarının hemen üzerinde "Reusül hikmeti muhafetullah" yazı
lıydı; yani "Her şeyin başı Allah korkusudur." Çünkü, Allah korkusu olmayan bir insanın elinde 
de, dilinden de, fiilinden de her türlü kötülük gelir ve beklenir. Hal bu olunca, adalet üzerinde 
ne kadar hassasiyet gösterilse azdır. 

insanların en büyük ıstırabı, haksızlıktan ve adaletsizlikten doğmaktadır. Adalet olma
yan yerde, güven, huzur ve refah aramak boşunadır. Dünyanın bugün içinde bulunduğu hu
zursuzluğun asıl sebebi, adaletli bir düzenin henüz kurulamamış olmasındadır. 

Memleketimizde bugün sıkıntılarımız varsa, bunların çaresinin ve tedavisinin, bu sıkıntı
ların bertaraf edilmesinin, mutlaka değerli hâkimlerimizin ve adalet mensuplarımızın müda
halesiyle olacağına inanıyoruz. 

Dünyada adaletsizlik varsa, devletlerarası hukukun bir an evvel işlemesiyle bunların gide
rilmesini ümit ediyoruz. Nitekim, eğer bugün dünyanın her yerinde kan akıyorsa, adil bir dün
ya adalet sisteminin çalışmaması neticesindendir. 

Bugün Birleşmiş milletlerin çifte standardı; Kuveyt'te hadise olmuşsa hemen müdahale; 
ama, Bosna-Hersek'te hadiseler olmuşsa, ona yok!.. Evvela oraya müdahale edin. "Bakın, 300 
bin insan öldü, 3 milyon insan da neredeyse ölmek üzere" dediğiniz zaman, "Ona da sıra 
gelecek" diyor, onu savsaklıyor, öbür tarafa gidiyor; Afrika'ya müdahale ediyor. Niye?.. Ora
da menfaatları vardır; orada uranyum zulîur etmiştir, orada hemen Sudan'a müdahale etme 
imkânları vardır, oradan Körfezin kontrolü imkânı vardır! Velhasıl, bu müdahalelerin, adil mü
dahaleler ve hizmetler olmadığı, sadece çıkarlar için yapıldığı hemen anlaşılıyor. Böyle olunca, 
tabiî ki büyük ıstıraplar doğuyor. Bu, ister cemiyette olsun, ister dünyada olsun, maalesef in-

, sanların ıstırabını artırıyor. Halbuki hukukun gayesi, insanların ıstırabını azaltmak ve onların 
içinde bulunduğu sıkıntıları bertaraf etmektir. 

Muhterem arkadaşlarım, Yargıtay'ın, bir içtihat mahkemesi olarak çok rahatlık içerisinde 
çalışması lazım; ama geçen sene de, bu yıl da, daha evvelki yıllarda da gördük ki, hep bu ra
hatlık içerisinde çalışmayı temin edecek tedbirlerin alınması için gayret edilmesine rağmen, Yar-
gıtayımızı rahatlatmak imkânı olmadı. Her sene bakıyoruz, dairelerin adedi artıyor, sıkıntılar 
artıyor, dosyaların.adedi artıyor. Şöyle rahat bir içtihat yapsın, rahat çalışsın dediğimiz zaman 
da, o mümkün olmuyor*Neden? Öyle bir sistem kurmuşuz ki, oraya akın akın dosyalar o kur
duğunuz yanlış sistemin neticesinde geliyor. 

Suudi Arabistan ziyaretimizde Medine Hakimi olan genç bir arkadaşımızı ziyaret etmiş
tik; o hâkim arkadaş bana, "Sizin özel fabrikalarınız var, siz suçlu üretiyorsunuz" dedi. 
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"Hayrola hâkim, neyin suçlusunu üretiyoruz, hangi fabrika?" dedim, "Yani, sizin meyhane
leriniz suçlu fabrikasıdır, kumarhaneleriniz suçlu fabrikasıdır, plajlarınız, barlarınız, pavyon
larınız, diskotekleriniz hep suçlu fabrikasıdır. Oralarda hep suçlu imal edilir; çünkü oradan 
hayırlı insan çıkmaz ki... Kafayı çeken adam, dışarı çıkar tasallut eder, kumar oynayan adam 
kavga eder, bara giden dövüş çıkarır, gazinoya giden adam hadise yaratır... Bunlar suçlu fabri
kasıdır, bunları temizleyin" dedi, "Ne yapalım, düzen böyle kurulmuş,bizim gücümüz yetmiyor" 
dedik. Ama, bir gün aklıselim galip gelecek, ben inanıyorum ki, suçlu yetiştiren fabrikaları 
kurutursak, devamlı adliye binası yapmaktan, boyuna daireler açmaktan, boyuna hâkimler koy
maktan da kurtuluruz. 

Bu işin sonu gelmiyor; 20 tane hukuk mahkemesi... İhtilafların sonu gelmiyor ki... Çün
kü, manevî sahada bir eğitim olmadığı için, insanlar hakkına razı olmadığı için, en ufak mese
lelerde adliyeye gidiyor, yıllarca adliyeyi işgal ediyor. Eskiden bu kabil işler mahallelerde halle
dilirdi; mahallenin büyüğü çağırırdı adamları, "Derdiniz ne kardeşim, gelin bakalım" derdi 
ve bunlar halledilirdi. Bugün mahallenin büyüğüne de saygı kalmadı; çünkü, adam anasına 
babasına saygı göstermiyor; vatanını, milletini tanımıyor; o şekilde yetiştiriliyor. Halbuki ye
tiştirmenin, insan unsurunu, yani yaradılanın en değerlisi olan insan unsurunu yetiştirmenin 
teknik kısımlarını, öğretici kısımlarını, manevî kısımlarını ele alsak, tahmin ediyorum ki, adli-" 
yelerimizde bu kadar iş yığılması olmaz. 

Boyuna bina yapıyoruz... Mesleğimin ilk günlerinde bir tek adliye binası vardı, bir yargı 
binası vardı, onun dışında 3 tane daha bina ilave edildi; daha netice almamız mümkün değil. 

Muhterem arkadaşlarım, hâkimlerimizin de azlığı, işlerimizin uzamasına sebebiyet veri
yor. Adliye dediğimiz zaman, aklımıza, adaleti süratele ikame eden, adaleti süratle getiren mü
esseseler gelir; ama adaletin sürati nereden doğacak?.. Evvela hâkimden doğacak. Hâkimimiz 
yok... Sayın Bakanım bağışlasınlar geçen sene "2 bin hftkim açığım" var diyordu, bu sene 2 
700'e çıkardı. Demek ki, yeni alınan hâkimler de yetmiyor, emekli olanların yerine aldığı da 
yetmiyor. Peki, en mühim meselemiz bu olduğuna göre, bunu niye yapmazlar? Buna akıl er
dirmek mümkün değil. Bilemiyorum, herhalde Sayın Bakanım bunu buradan açıklayacak. 

Hâkimsiz mahkeme nasıl olur sevgili kardeşlerim? Hâkimsiz bir mahkeme, doktorsuz has
taneye benzer. Bir hastane düşününüz ki, doktoru yok! Hasta tedavi edebilir misiniz? Bir mah
keme düşününüz ki, hâkimi yok!.. 2 700 hâkim açığı demek, 2 700 mahkemede, yerde duruş
ma yapılmıyor demektir veya bir mahkeme hâkimi, bir, iki veya üç işe yetişmek için koşuyor 
veya bir duruşmada iki, üç mahkemenin işine bakmak mecburiyetinde kalıyor demektir. Onun 
için, her şeyi bir tarafa bırakıp, kanaatimce hemen bu işe müdahale etmek, 2 700 kadroyu he
men doldurmak lazım. 

"Nereden dolduralım, eleman yok ki" diyemeyiz. Hukuk fakültesi mezunları müracaat 
ediyorlar, onların içerisinde belli bir miktar alıyoruz. 2 700 kadromuz açıksa, bir defada, bun
ların büyük parçalar halinde alıp, adliyelere sevk edip, stajlarını yaptırdıktan sonra, süratle 
mahkemeler göndermek lazım. 

Sayın Bakan çok iyi bilirler, Hâkimler ve Savcılar Kanununun 40 inci maddesinin son fık
rası diyor ki : "Bir hâkim iki defa istifa ettiyse, bir daha mesleğe kabul etmem." 

İnsaf edin, böyle madde, böyle mevzuat olur mu? Bu adamın hastası olur, fevkalade hali 
olur, sıkıntısı olur, gittiği yerde ev bulamaz; zaten verdiğiniz maaş belli... Hele bir zamanlar 
o kadar az maaş veriyorduk ki, hâkimin kirasına da yetişmiyordu... O arada bir yerde bir 
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yetki filan çıkarsa; tamam, hâkim perişan oluyordu... Onun için, yeni mevzuat düzenlemesiyle 
buna süratle çözüm getirmemiz, gerekiyor. Çünkü, Hâkimler ve Savcıla Yüksek Kurulunun' 
aldığı bir prensip kararı var, "îki istifası olan hâkimi ben bir daha mesleğe kabul etmem" diyor. 

Bir taraftan hâkimin yok, ihtiyacınız var; bir taraftan da gelenleri geri çeviriyorsun! 2 700 
açığın olduğu halde, müracaat edenleri de almıyorsun!.. Olmaz böyle şey. Hani, geçmişte, bir 
maarif bakanı "şu mektepler olmasa çok rahat çalışacağım" demiş ya; siz de hâkimlerin hep
sinden bir kurtulsanız, herhalde adliye çok rahat çalışacak. 2 700 hâkim açığı var... Onun için, 
Sayın Bakanın -irişallah-bu hususa da el atacağına ve süratle halledeceğine inanıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, adalet ucuz olmalı. Siz, harçları yüksek tutarsanız, hiç kimse 
gelip dava açma cesaretini gösteremez. Adalet süratli olmalı. Yani uzun talikler yapılacağına, 
süratle usul hükümlerinde, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda da -Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanunda yaptığımız değişiklik gibi- değişiklikler getirip, özellikle kararları süratlendir
mek ve esbabı mucibeli olarak yazıp, çıkarmak lazım. Bazı Yargıtay kararlan, "Dosyada mev
cut delillere, kararın değindiği gerekçelere ve kanunun şu şu hükümlerine göre yerindedir" ve
ya "değildir" diyor; esbabı mucibe yazmıyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Karar tatminkâr 
olmalı. Çünkü, hâkim kararda konuşur; ama, bugün usul değişti, hâkimler şimdi makamla
rından konuşuyorlar, hem de en büyük hâkimler, politika yaparak konuşuyorlar. Bizim bildi
ğimiz -ben 40 senedir adliyenin içindeyim- hâkimler kararda konuşur, kürsüde konuşur; şimdi 
politik olarak konuşuyor. "Eğer laik değilseniz, adam değilsiniz" diyor, "Mecliste öyle millet
vekilleri var ki, laiklik üzerine yemin ederler, sonra da utanmadan orada otururlar" diyor. Bu
nu diyen hâkim!.. Çok yakışıksız... 

BAHATTİN ALAGÖZ (Gaziantep) — Yargıtay Başkanına bir şey demiyorsun ama. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) Hem de Anayasa Mahkemesi Başkanı... 
ALÎ OĞUZ (Devamla) — Bunu ne yapacaksak, Yüce Meclis olarak yapalım. Çünkü, her 

şeyin halli, bu Mecliste mümkündür kardeşlerim. Eğer bize gazeteciler saldırırsa, Anayasa Mah
kemesinin Sayın Başkanı saldırırsa, olmaz bu; bu, yakışıksız bir şey. 

Sonra, diyorum ki: Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay ve Yargıtay Birinci Başkan
larımız gelsinler, burada Sayın bakanımın yanında otursunlar. Bütçelere niye gelmiyorlar, onu 
da anlamıyorum yani! Gelsinler, hiçbir şey kaybetmezler; azametlerinden de bir şey kaybet
mezler, büyüklüklerinden de bir şey kaybetmezler. Gelsinler, dinlesinler, tenkitleri de dinlesin
ler ve burada bulunsunlar. Sayıştay Başkanı geldi, memnun olduk; onlar da gelsinler, gelmele
ri faydalıdır. Çünkü, gelirlerse, meseleleri daha rahat dinlemiş olurlar. "Efendim, işte genel 
rekreteri geldi ya; o, ona söylesin" denebilir. Hani, Nasrettin Hoca'nın hikâyesi gibi; "Bilenler 
bilmeyenlere anlatsın" kabilinden düşünmemeliyiz. Gelirlerse, bence bu Meclisi onore ederler, 
şereflendirirler -biz de zaten kendilerine büyük saygı duyuyoruz- meseleleri bizzat takip etmek 
fırsatını bulurlar. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, toparlayabilir misiniz?.. 
ALİ OĞUZ (Devamla) — Hayhay Muhterem Başkanım, toparlayayım efendim. 
Muhterem arkadaşlarım, Yargıtay bugün ağır dosya yükü altındadır. Ne yapıp yapıp, bu 

akını durdurmak lazım. Yeni binalarla, yeni tedbirlerle bunun halledileceğine ben inanmıyç-
rum. Bence, bunun manevî değerleVini, yanı bataklığı kurutarak, dosyaların geliş süratini azalt
mak lazım. Yoksa, bu gelişleri önlememiz -yeni binalar da yapsak, yeni hâkimler de alsak- bu
nun altından çıkmamız mümkün değil. 
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Tetkik hâkimleri bugün çok büyük yükün altındadırlar. Bu arkadaşlarımızı görüyoruz, 
koltuklarının altında 10'ar - 20'şer dosya -orada zaten hepsi bir odada, bir arada oturuyorlar-
akşam da eve giderken o dosyaları hamal gibi sırtlarına yükleniyorlar, götürüp evlerinde oku
yorlar. Buna da bir çare bulmak lazım, çalışmaları için rahat zeminler bulmak lazım. 

İkincisi de, onlara vasıta temin etmek lazım. Sayılarını da çoğaltarak bu dosyaların surat
la okutulmasını temin etmek lazım. 

En yetenekli elemanları adliye camiamıza kazandırmak lazım. Buraya en yetenekli ele
man nasıl gelir?.. Lojman verirseniz, maaşını yükseltirseniz, imtihanlarınızı daha titiz yapar
sanız, maddî ve manevî yönden tatmin ederseniz, gelir. Bu saydıklarımı yaparak veya daha başka 
tedbirleri alarak adliye camiasını en yetenekli insanlarla doldurursunuz, bunların içinden de 
Yargıtaya en yetenekli yüksek hâkimler gelir. 

Hâkimlerle yüksek hâkimler münakaşası hâlâ devam ediyor. Artık buna bir son vermek 
lazım. Yüksek hâkimlerimizin de anlayış göstermesi lazım. Diğer hâkimlerimizin de, "illa yüksek 
hâkimler seviyesinde olacağız" şeklindeki ısrarlarını bir noktada durdurmak lazım. Her mes
leğin içerisinde kademeler vardır, silsilei meratip vardır; hâkimlerde de olsun. Şimdi neredeyse, 
"üargıtay üyeleri seviyesinde maaş alan hâkimlerimiz vardır, bulundukları yerler rahattır; ama 
bu sefer de yüksek noktalarda bulunan kimseler huzursuz. Özellikle her şikâyetlerinde "Bizim 
özlük haklarımız, maaşlarımız, lojmanlarımız ne olacak?" demektedirler. Demek ki, sıkıntı 
içindeler; onları rahatlatmak lazım. Eğer rahatlatmazsak, değerli elemanları oraya çekmemiz 
mümkün olmaz. Çünkü, marifet iltifata tabidir; vereceksiniz ki, alasınız. Aksi halde, avukat
lık cazip hale gelirse, mahkemelere hâkimi olarak müracaat edenler de avukatlık cesareti ol
mayan veya liyakati olmayan veya becerisi, kabiliyeti olmayan insanlar gelir ki, bu sefer adliye 
camiasının, hâkim camiasının seviyesi düşer. Tenzih ederim, bugün böyle bir nokta yok; ama 
bu noktaya gelinebilir. Onun için biz diyoruz ki, mesleği cazip hale getireceksek, her şeyden 
evvel eldeki bütün imkânları kullanarak, oraya en değerli insanları çekmenin çarelerini bulma
mız lazım. 

"Kanunlarımızı mutlaka elden geçireceğiz" dedi Sayın Bakan: Kendilerine medyunu şük
ranız, 163 üncü madde kalktı; ama bugün Anayasada duruyor, arkadaşlarımızın getirdiği Ana
yasa taslağında da vardı. 

Gelin, çifte standartlı olmayalım arkadaşlar. 163 üncü maddeyi kaldırdıysak, onu yeniden 
getirip, Anayasanın içerisine sokma gayretinde olursanız, sizin demekrasi anlayışınıza da, şef
faflığınıza da, insan haklarına da hiç kimse inanmaz. Olmaz, bunu yapmamak lazım, getir
memek lazım, bunların sözünü de etmemek lazım; inandırıcılığınızı kaybedersiniz. 

Elinize bir fırsat geçtiyse, bunu mutlaka iyi yollarda kullanın ki, yarın bir fırsat düştüğü 
zaman, "biz geldik, bakın bu hizmetleri yaptık" deyin. Sayın Bakanımı.biraz önce burada ele 
aldıkları kanunları saydı, iftihar ettik; Ceza Muhakemelir Usulü Kanunu görüşülürken hep ya
nında olduk. Onun için biz, iyiliklere motor, serlere fren oluruz; iyi olan şeylerde gayret ederiz, 
size yardımcı oluruz; bizim görevimiz bu. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

Sevgili arkadaşlarım, bu kabil hizmetler, bir barış edası içerisinde olur; bu da, bir kardeş
likle, bir muhabbetle ve iyiliklerle olur. Eğer birbirimizi devamlı incitecek olursak, olmaz. Ba
ğışlayın; dün bir arkadaşımızın ayet okuması karşısındaki reaksiyon beni de sinirlendirdi, bu
rada hoş olmayan bir tavır içerisinde birkaç cümle söyledim; onun için afiflerinize sığınıyo
rum. Bir kardeşlik havası içiresinde olursak bu davayı götürebiliriz; bu da, mevcut kanunları
mızı düzeltmekle olur. 
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Sayın Bakanım, güzel şeyler söylüyor, burada gelen grup sözcüsü, arkadaşlarım çok tatlı, 
çok güzel şeyler söylüyor, senelerdir de söylendi. Ben 1973'te geldim. Senato'ya, senelerdir söy
leyip, basıp, rafa kaldırıyoruz. Bunlardan hangisini tatbik edebiliyoruz acaba? önce oturup 
bunu bir düşünelim. Bugün gözü yaşlı insanlar var; daha, başına küçücük bir kez koyan kızın 
derdini durduramadık... Üniversite kapılarında ağlıyor, imtihana alınmıyor, kovuluyor, sövü
lüyor... Canım, mini eteğe bir şey demiyorsunuz, şu başörtüsüne de bir şey demeyin kardeşim; 
bir çaresini bulun şunun. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, sürenizi 10 dakika aştınız. 
ALÎ OĞUZ (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
Dünyanın hiçbir yerinde, bizimki gibi, kıyafetinden, örtüsünden ve bez parçasından dola

yı muaheze edilen insanlar kalmadı. Afrikalı bir yamyama, "Türkiye diye bir ülke var; orada 
bezi belinize sararsanız kimse bir şey demez, ama kafanıza sararsanız, sarık sardı derler, Şapka 
Kanununa muhalefetten sizi mahkûm ederler" derseniz adam hayret içinde kalır; "bu ne bi
çim ülke acaba?" der ve bir de "Bunlar kanunla yapılıyor" derseniz, adam şaşar kalır. 

Onun için, gelin, bu kanunları, yasak kanunları kaldıralım, bir kardeşlik havası içerisinde 
memlekete saadet.gelsin. Bugün aç insan, insan hakları yönünden tatmin edilmiş insan değil
dir. İşsiz insan, insan hakları yönünden tatmin edilmiş insan değildir. Seçim bölgem Paşabah-
çe'de insanları işten çıkarıyorlar, nitekim 500-600 kişiyi işten çıkardılar; hepsi sokaklarda kal
dı, ağlaştılar çoluk çocuklarıyla. Gelin, işten çıkarma meselesini de halledin, bir kardeşlik ha
vası içerisinde insan haklarına da saygılı olalım. Başörtüsü zulmü kalmasın, 163 üncü madde 
zulmü kalmasın, inancından dolayı hapse girme gibi bir durum da kalmasın, bütün bunları 
halledelim ve böylece Adliye Bakanlığımızın bu hizmetlerini elbirliğiyle hedefine götürelim; 
böylece mesut ve bahtiyar bir Türkiye'yi bulalım, bir kardeşler topluluğu olalım. 

- Bu duygularla hepinizi hürmetle selalıyorum. Allah cümlenizden razı olsun. (RP ve ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Tunceli Milletvekili Sayın Vahdet Sinan Yerli-

kaya; buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Tunceli) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; Yargıtay Başkanlığı 1993 yılı bütçesi üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Par
ti Grubu adına görüşlerimi açıklamak üzere huzurlarınızdayım. Sözlerime başlamadan önce, 
Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Bilindiği üzere, Yargıtayın en önemli özelliği, yerel mahkemeler tarafından verilen karar
ların yasalara uyun olup olmadığını, yasalara uygun olarak verilip verilmediğini, enine boyuna 
inceleyen bir içtihat mahkemesi olmasıdır. Başka bir anlamda, Yargıtayın en önemli görevi, 
içtihat yaratmak suretiyle ülke düzeyinde içtihat birliğini sağlamaktır. 

2797 sayılı Yargıtay Yasasına göre Yargıtay, Birinci Başkanlık, daireler, Yargıtay Cumhuri
yet Başsavcılığı, bürolar ve idarî birimlerden oluşur. Karar organları daireler; Hukuk Genel 
Kurulu, Ceza Genel Kurulu, Büyük Genel Kurul, Başkanlar Kurulu Birinci Başkanlık Kurulu, 
Yüksek Disiplin Kurulu ve Yönetim Kurulundan ibarettir. 

Yargıtay daireleri, mahkeme kararlarının incelenmesine ilişkin çalışmalarını 1 başkan ve 
4 üyeden oluşan kurullarla yapmaktadır; fakat, ne hazindir ki, son altı yedi yıldan beri, iş yü* 
kü arttığı gerekçesiyle Yargıtaydaki hukuk ve ceza dairelerinden -en çok iki veya üç daire 
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hariç- tam heyet halinde dosya inceleyip karar veren daire kalmamış ve maalesef iki ya da üç 
kişiden oluşan eksik heyetlerle karar vermekte ve diğerleri, müzakeresine katılmadığı ve bu ne
denle içeriğini hiç bilmediği dava dosyasına ait karara açıktan imza atmak suretiyle yardımcı 
olmakta ve kararlar böylece çıkmaktadır, burada da kararlardaki isabet oranının durumu açıklığa 
çıkmaktadır ve eksik heyetle karar çıkarma durumu sürdüğü sürce, dairelerden gerekçeli ve is
tikrarlı kararlar beklemek olası değildir. 

Yargıtayın, bugün ağır iş yükü altında kıvrandığını hepimizi biliyoruz/Dünyanın hiçbir 
çağdaş devletinde bu kadar çok davaya bakmak zorunda bırakılan, bu kadar çok daireli ve 
esas görevinden saptırılmış bir Üst mahkeme bulunduğunu tasavvur etmek mümkün değildir. 
Bu kadar ağır iş yükü altında kalan Yargıtay, hukuk yaratmak, yasaların yurdun her köşesinde 
aynı biçimde uygulanmasını kontrol etmek, sağlamak ve genel prensip meseleleri üzerinde ya
ratacağı içtihatlarla hukuk hayatımıza yön vermek görevini yapamama durumuna düşmemek
tedir. Böylece de, yurttaşların mahkemelere ve adalet dairelerine intikale eden iş ve davalarının 
uzamasından, gecikmesinden yakınması ve sızlanması da bir gerçektir; bu, "geciken adalet adalet 
değildir" özdeyişini de haklı çıkarmaktadır. 

Adalete karşı inanç ve güveni sarsan bu uzama ve gecikmelerden hâkim ve savcıları so
rumlu görmek veya göstermek büyük haksızlıktır. Yargıtaya yeni daireler eklenmekle, üye kad
rosunu genişletmekle işlerin düzene gireceğini sanmak maalesef mümkün görünmemektedir. 
Dünyada hiçbir ülkede bu kadar çok dairesi, sayısı 250'ye yaklaşan başkan ve üyesi bulunan 
bir ikinci yüksek mahkeme yoktur. Yasalarımızın çoğunu aldığımız İsviçre Federal Mahkeme
si, Fransa, Belçika, Almanya ve diğer ülkelerdeki Yargıtaylarda daire sayısı 6'yı geçmez. Kom
şumuz Yunanistan'da dahil, hepsinde de istinaf mahkemeleri olduğu için, o memleketlerin yüksek 
mahkemeleri gerçek anlamda doyurucu ve gerekçeli içtihat yaratmakta ve bu suretle de ilk de
rece mahkemeleriyle istinaf mahkemelerine yol gösterici kararlar vermektedirler. O halde, isti
naf mahkemeleri kurulmasına, bizim de önem ve Öncelik vermemiz daha gerçekçi bir çözüm 
olarak ortada durmaktadır. Bu nedenle, konu bir an evvel ele alınıp işlenerek, ihtiyaçlarımıza 
uygun bir teşkilat kanunuyla, istinaf mahkemelerinin kurulmasını ve bir an evvel yaşama geçi
rilmesini zaruret halinde görüyoruz, bunu gerçek bir olgu halinde görüyoruz. ' , 

Ayrıca, üst mahkemelerin görevlerini hafifletmek ve azaltmak amacıyla sulh hukuk ve sulh 
ceza mahkemelerinde verilen kararların itiraz yoluyla asliye mahkemelerinde incelenerek, ke
sin karara bağlanması, sulh ve asliye mahkemelerinde miktar ve nevi ne olursa olsun, yalnız 
para cezasına ilişkin olarak verilen hüküm ve kararların kesin olmasının kabul edilmesi, asliye 
ve sulh mahkemelerinde verilmekte olan kesin kararların değer ölçüsünün çoğaltılması yolun
da usulü yasalarında değişiklik yapılmasını da önemli ve gerekli görüyoruz. 

Sayın Başkan, değerili milletvekilleri; bugün gerek alt ye gerekse üst mahkemelerin araç 
-gereç, malzeme donanımı yönünden zayıf oldukları bir gerçektir. Çağdaş ülkelerin adliyeleri
ne giren bilgisayar işlemi, bizim adliyelerimize henüz girmemiştir. Hâkim ve savcılara, meslek
lerini ilgilendiren konularda kitap yardımı yapılmamaktadır. Yurdun büyük bir bölümünde, 
adliyelerimiz gerekli şekilde donatılmamıştır. Hâkim ve savcıların ve adalet mekanizmasında 
çalışan tüm memurların aldıkları ücret çok düşüktür. Gene birçok yerde adliyenin bir taşıtı 
bile yoktur. Bu nedenle, tüm adliye camiasının araç-gereç, malzeme ve taşıt yönünden donatıl: 

ması lazımdır. Hâkim, savcı ve çalışan diğer memurların ücretlerinde hissedilir bir şekilde iyi
leştirme yapılması gereği, ayrı bir gerçektir. 
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Bugün mahkemelerin Hazineye olan katkısı çok yüksektir, ancak Hazineden aldıkları pay 
çok azdır. Bu payı çoğaltarak, adalete verdiğimiz önemi objektif bir biçimde kanıtlamalıyız. 
Bugün, yüksek mahkememiz olan Yargıtayın binalarının gerek donanım, gerekse sayı bakımından 
yetersiz olduğu bir gerçektir. En kısa zamanda, Ankara Adliyesine benzer bir biçimde bir Yar
gıtay binasının yapılması da şarttır. , 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yargı işlevi, yasama ve yürütme gücüne karşı bağım
sız bir organın, bir hukuksal uyuşmazlığı çözmesi olduğuna göre, yargının bağımsızlığı, işin 
özü gereğidir. Bağımsız olmayan yargıya, yargı demek mümkün değildir. Hâkim bağımsızlığı 
hukuk devletinin temel koşullarındandır; çünkü hâkimin bağımsız olduğu yerde, keyfilik ve 
diktatörlük yoktur. Hâkimlerin bağımsızlıklarının sağlanması için, bugünkü Anayasa hüküm
leri yeterli değildir. Bu nedenle, bir Anayasa değişikliğinin gerekli olduğu bir gerçektir. Hâki
min tam bağımsızlığını/hukuk devletinin temel koşulu sayan müeyyidelerin yaşama geçirilme
si de zorunludur. 

Değerli milletvekilleri, Anayasamızın 140 inci maddesiyle düzenlenmiş olan hâkimlik gü
vencesi kurumu, ne yazık ki birçok yönlerden yetersizdir. Bunlar; hâkimlerin yetkiyle başka 
yerlerde çalıştırılması, hâkimlerin aynı bölge içinde olurları alınmaksızın yerlerinin değiştiril
mesi, bir davaya bakmakla ilgili olarak tayin edilen hâkimin, hiçbir neden yokken başka bir 
mahkemeye verilmesi, hâkimler hakkında soruşturma ve kovuşturma izni verme yetkisinin Adalet 
Bakanlığına tanınmasıdır ki, bu hususlar, hâkimlerin bağımsızlık ilkesiyle bağdaşan durumlar 
değildir. 

Hâkimleri denetleyen ve tahkik işlemlerini yürüten müfettişler Adalet Bakanlığına bağlı
dır. Adalet Bakanının emrinde olan müfettişlerin yaptıkları incemelerin tarafsızlığından nasıl 
emin olunabilir? 

Yüksek Hâkimler ve Savcılar Kuruluna baktığımızda, bu kurulun, hâkimler için güven 
sağlamaktan uzak olduğu ayrı bir gerçektir. Bu Kurul, 11 Adalet Bakanı, diğer Adalet Bakan
lığı Müsteşarı, 3'ü Yargıtaydan ve 2'si de Danıytaşdan seçilen 7 kişiden oluşmakta ve bu yük
sek mahkeme üyeleri 4 yıl süreyle görev yapmaktadırlar. 

Bu nedenle, yüksek mahkeme üyelerinin seçim tarzı da, kuşku ve duraksamaya neden ol
maktadır. Yüksek mahkemeler, boşalan her yer için üçer kişi seçmekte, bunlardan birer kişi 
Cumhurbaşkanı tarafından seçilmektedir. Böylece, seçime bir siyasal organın müdahalesi söz 
konusudur; bunun acilen değiştirilmesi gerekmektedir. 

Yüksek Hâkimler ve Savcılar Kurulunun, adlî ve idarî yargı hâkim ve savcılarımızın mes
leğe kabul edilmesi, atama ve nakilleri, yükselme ve birinci sınıfa ayrılma gibi hususlar, 1982 
Anayasasının 159 uncu maddesine göre kendisine verilmiş görevlerdendir. Anayasamızın 159 
uncu maddesine göre, bu Yüksek Kurulun Başkanı, Adalet Bakanı olup, az evvel söylediğim 
gibi, gene Adalet Bakanlığı Müsteşarı da, bu Kurulun tabiî üyesidir. Gene yukarıda değindi
ğim gibi, Kurulun diğer 5 üyesinin 2'si Danıştaydan ve 3'ü de Yargıtaydan seçilen üyelerden 
oluşmaktadır. 

Bu Kurulun sadece Danıştay ve Yargıtay üyelerineden değil, aynı zamanda kürsülerde gö
rev yapan birinci sınıf hâkimlerden de oluşmasında çeşitli yararlar bulunmaktadır. Her şeyden 
önce, kürsüde görev yapan hâkimlerimiz, uygulamanın içinde bulunmaları nedeniyle, yargının 
sorunlarını daha iyi bilmekte ve uygulamayla ilgili güncel bilgilere sahip bulunmaktadırlar. 
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Gerek bu bilgi birikiminden, gerekse kürsüde edindikleri tecrübelerden faydalanmak için, 
kürsüde bulunan birinci sınıf hâkimlerimize, Kurula üye olarak seçilme hakkı verilmesinde sa
yısız yararlar vardır. 

Diğer yandan, gerek adlî yargıda, gerekse idarî yargıda görev yapan hâkimlerimizin ver T 
dikleri yargı kararlarının temyiz edilmesi halinde, bu kararlar Yargıtay ve Danıştay üyelerince 
incelenmekte ve kendilerine, "Pekiyi, iyi, orta ve zayıf" şeklinde not verilmektedir. 

Danıştay ve Yargıtay üyelerimizce verilen bu notlar, hâkimlerimizin terfilerinde büyük rol 
oynamaktadır; böylelikle de, hâkimlerimiz iki türlü vesayet altına girmektedir. 

Yukarıda da belirtildiği gibi, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun teşekkül tarzının 
değiştirilmesinde, birinci sınıf hâkimlerimizin de bu Kurula seçilmesinde, hatta, bu kurulda 
çoğunluk oluşturmalarında çok büyük yarar görüyoruz. Tüm bu nedenlerle, Kurul üye sayısı
nın 15'e çıkarılması ve birinci sınıf hâkimlerimizin de bu Kurula seçilmeleri imkânının bir an 
önce tanınması gerekmektedir, bu konudaki yasal düzenlemelere bir an önce geçilmesinde za
ruret vardır. Ayrıca, kurula seçilen yüksek mahkeme üyeleri, bağlı oldukları kurumla da ilgile
rini kesmelidirler. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; politikanın adaleti kirletmemesi için, egemenliğin bi
rinci kaynağı olan halk adına yargılama yapan organ, yasama ve yürütme karşısında bağımsız 
kılınmalıdır. Yargı bağımsızlığı ve onun temel koşulu sayılan yargıç güvencesi konusu, ağırlığı 
gün geçtikçe belirginleşen önemli bir sorun olarak, bugün, ülkenin gündeminde yer almakta
dır. Bu nedenle, batılı anlamda demokratik hukuk devletini tüm kurumu ve koşullarıyla getir
mek istiyorsak, yargı bağımsızlığının önündeki tüm engelleri kaldırmamız gerekir. Hiç unutul
maması gerekir ki, bugün de, yarın da herkesin sığınabileceği yer, bağımsız yargının sağlam 
ve onurlu güvencesidir. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Yargıtay bütçemizin ulusumuza, adalet camiasına ve Yargıtayı-
mıza hayırlı başarılar getirmesini diliyor, Yüce Meclisin değerli üyelerini en içten saygılarımla 
selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yerlikaya. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Aydın Milletvekili Sayın Yüksel Yalova; buyurun efendim. 

(ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA YÜKSEL YALOVA (Aydın) — Muhterem Başkanım, değerli mil-

levekilleri; 1993 yılı Yargıtay Başkanlığı bütçesi üzerinde, Anavatan Partisi Grubunun görüşle
rini arz etmek üzere söz almış bulunuyorum; Yüce Meclisi en üstün saygılarımla, Grubum ve 
şahsım adına selamlıyorum. 

Bir bütçe profesörü, "bütçelerden, teknik görüşmelerin dışında her şey konuşulur" der. 
Galiba bu, bizim Parlamento usulümüzde bütçeler için geçerli bir söz. Ancak, bir hukukçu 
olarak sevindiğim bir hususu arz etmek istiyorum : Gerek Adalet Bakanlığı gerekse Yargıtay 
bütçesinde şu ana kadar, gerçeğin değişik boyutlarını, tüm değişik siyasî ideolojiye mensup 
arkadaşlarımız ortak bir paydayla ele aldılar. Açıkça hemen belirteyim, benden önce konuşan 
Sayın Yerlikaya arkadaşımın burada anlattığı birçok özelliğe, Yargıtayla ilgili hususa, eğer üs
tündeki siyasî parti kimliğini bir yana bırakırsak, belki değişik partilerden birçok arkadaşımız 
da imza atacaktır. Ben, bu anlamda, bir hukukçu olarak, bu ele alış tarzından mutluluk duy
duğumu ifade etmek istiyorum. 
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Değerli milletvekilleri, izin verirseniz, biraz önce Adalet Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde 
Sayın Bakanımızın, genel hukukla ilgili görüşlerini belirtirken kullandığı bir iki eleştiriye ce
vap usulü hakkında görüşlerimi arz edeceğim." 

Hemen başta belirtmekte yarar var; Sayın Bakanımızın hukukçu namusuna inancımız tam, 
benim şahsen en azından, tam; biliyoruz,- onu takdir de ediyoruz; ancak, burada daha önce 
by-pass yasası görüşülürken de Yüce Meclisin huzurunda arz etmiştim, o günlerde, Hâkimler 
ve Savcılar Yüksek Kuruluyla ilgili bir konuda "Dayanamadım, cevap vermek durumundayım" 
demişlerdi Sayın Bakanımız. Daha sonra ben, kendi konuşma hakkımı kullanırken, Adalet Ba
kanı sıfatıyla, yargı organları arasında, böylesi doğabilecek konulara ilişkin, Bakanımızın de
taya inmemesi gerektiğini; bir yerde, daha bir üste çıkma mecburiyeti bulunduğunu arz etmeye 
çalıştım. Biraz önce de Saym Yargıtay Başkanıyla ilgili bir konuyu ele alırken, kendisine yapı
lan -belki bir kısmı haksız olabilir- eleştirilere cevap hakkını mutlaka kullanma mecburiyeti 
yoktu; ama, eleştirilere karşı cevap hakkını kullanırken, galiba, yöntemde bir yanlışlık yaptı
lar. Yargıtay Başkanı burada olmadığı halde, Sayın Bakan, Yargıtay Başkanıyla olan ihtilafı 
anlatırken, Yargıtay Başkanımızın sözlerinden alıntı yaptılar. 

O tartışmanın içeriğiyle ilgili olarak, hangisinin haklı olabileceğine dair hiçbir görüş be
lirtmeyeceğim. Yargı organlarının güvenirlikleri ve toplumda her gün biraz daha yükseltme zo
runda olduğumuz kredibiliteleri açısından, galiba, başta Sayın Bakan olmak üzere, bizim bu 
tür davranışlardan uzak durmamızda sayısız yarar vardır. 

Bakınız, gene bir başka arkadaşım burada sınavlarla ilgili bir görüş belirtti. Açıkça söylü
yorum; benim bir stajyerim de, o sınavlardan birincisini kazandı, ikincisini kazanamadı. Çok 
iddialrsöylemek mümkün, bu stajyerimiz, âdeta üniversitedeki bir öğrenci gibi yetiştirdiğimiz 
bir stajyerimizdi, sınavı rahatlıkla kazanabilirdi, ama, bu konuyu hiç dile getirmemek gerekti
ğine inanıyorum. Neden? İki tane, üç tane, beş tane usulsüzlük olsa bile, bunları gündeme ge
tirmemek gerektiğine inanıyorum. Eğer biz, bin kişinin savcı olduğu bir sınavla ilgili konuş
maları sürekli gündemde tutarsak, o takdirde beş kişiye yapılan haksızlıktan söz edeceğiz der
ken, korkarım, oradaki büyük çoğunluğa, hatta o müesseseye ilişkin itibar zedelemesi gibi, 
amacımızı aşan bir sonuçla karşı karşıya geliriz. 

Bütün konuşmacı arkadaşlarımız, yargıda, özellikle Yargıtayda yapılması gereken husus
lara ilişkin, hepimizin paylaşabileceği konuları belirttiler demiştim; ama, tümüne ilişkin bir 
değerlendirme yapmam gerekirse, açıkça söyleyeyim, galiba, bu konularda bir metodolojiden 
yoksunuz. Şöyle demek istiyorum : Sayın Yerlikaya ve Sayın Oğuz arkadaşımız, Yargıtayın yü
künden bahsettiler; önümüzdeki bilgiler de aynı tabloyu gösteriyor, tşte, hukuk dairelerine ye
ni gelen iş sayısı 241 336, geçen yıldan devir 115 595, toplam 356 931, çıkan iş sayısı 230 275, 
devir 126 656. 

Ceza dairelerine yeni gelen iş sayısı 80 639, geçen yıldan devir 9 186, toplam 89 825, çıkan 
iş sayısı 79 639, devir 10 186. 

Cumhuriyet başsavcılığımızda ise, 86 195 adet yeni gelen iş var, geçen yıldan devir 41 320, 
toplam 127 515, çıkan iş sayısı 87 880, devir 39 635. 

Değerli milletvekilleri, bu tablo karşısında, galiba, yargı teknolojimizin iyileştirilmesi mec
buriyetinden söz etmemiz gerekmekte. 

Konunun bir başka boyutuna mutlaka değinmek zorundayız. Bizim uluslararası şöhrete 
sahip ünlü bir sosyologumuz olan Hocamız Profesör Mübeccel Kıray, "Mekân, toplumun 
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aynasıdır" der. Bu anlamda Yargıtayımıza baktığımız vakit, işyükü bir yanda, Yargıtayımızın, 
anlayışımız içerisinde sahip olması gerektiği yerle orantılı bir mekansal yapıya kavuşturulama
mış olduğunu görüyoruz. 

İşte gene raportör raporunda ve bütçede aynı konular var; bunlar lojman sorunu diye, 
araç sorunu diye karşımıza çıkmakta. 

Sayın Bakan, kadirşinaslıkla, bunun üç yıllık, beş yıllık, on yıllık bir dönemin problemi 
olmadığını belirttiler; buna katılırım. Galiba, bizim burada, siyasetçiler olarak, Yasama Orga
nının temsilcileri olarak topyekûn bir reflekse sahip olmamız gerekiyor kanısındayım; o da şu
dur : Bu bütçenin, Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerini de izlemiştim, orada Sayın 
Bakanımız âdına, ona katılarak âdeta isyan ettiğim bir başka konu oldu : Görüşmeler esnasın
da, Devlet Planlama Teşkilatı temsilcisinin, "Millî Eğitim Bakanlığında yüzde 20 verdik, bil
mem ne bakanlığında yüzde 30 verdik; ama, size işte yüzde 50 verdik" şeklinde beyanları oldu. 

özür dilerim, sanki babasının çiftliğinden(î) bir şeyler dağıtırcasına bir edayla, bir üslup
la, bakın size daha fazla ayrıcalık tanıdık dercesine bir ilkelliği sergiledi. 

Değerli millyetvekilleri, klasik bütçe üslubu budur. Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımız 
daha fazlasını söylerler, gülüyorlar da... Bütçe üslubumuz bu olabilir, tabi olmak zorunda ol
duğumuz alışılmış bütçe esasları bu olabilir; hepsine evet; ama, eğer değişik siyasî partiler adı
na yapılan konuşmalarda samimi isek, geliniz, yeni bir üslupla, başta Yargıtay olmak üzere 
-Danıştay için de böyledir, Anayasa Mahkemesi için de böyledir; ama- toplam olarak adalet 
mekanizması için, diyorum ki, mecbur olduğunuz, tabi olduğunuz bütçe kuralları varsa, ki, 
bu kuralları aşacak şekilde egemenliği kullanan, en üst organ sıfatıyla biziz, diyebiliyorsak ge
liniz, yeni bir. yöntem getirelim. İnanıyorum ki, ilci, üç saatlik bir iştir. Diyelim ki, Anayasayı 
değiştirmemiz gerekiyorsa, Anayasa Komisyonunu işgal eder, değilse, bu mesele yarım saatte 
Adalet Komisyonunda görüşülür; burada da toplam iki saat içerisinde tüm adalet mekanizma
sını -sadece bakanlığı kastetmiyorum- mekânsal özellikleriyle, fizikî elemanlarıyla inceleyebi
liriz; lojman sorunuysa hallederiz... Görüyoruz, herhangi bir bakanlığın, herhangi bir temsil
cisinin altında şöföruyla birlikte resmî araç varken, utanarak söyleyelim, 1992 yılı sonunda Yar
gıtay üyelerinin birer tane arabası yoktur. Raporda birtakım teknik nedenler sıralanmıştır; Yar
gıtay üyeleri Devlet Güvenlik Mahkemesinde çalışmışlardır, daha önce başka başka yerlerde 
çalışmışlardır; daha önce devlet adına çalışmasının ona yüklediği birtakım töhmetler vardır, 
sıkıntılar vardır. Şimdi, toplasanız Yargıtayda 236 üye vardır; digerkuruluşlardaki üyeleri de 
ekleyelim -Danıştaydakileri de ve sair kuruluşlardakileri de katalım- toplam olarak bin kişilik, 
ikibin kişilik bir sayıya ulaşırız^ 

Türkiye'de bence Millî Eğitim Bakanlığından da önemli, bence sağlık bakanlığından da 
önemli bir yer işgal etmesi gereken mekanizma, adalet mekanizmasıdır. Neden öyle?.. Biraz 
evvel Sayın Ali Oğuz Bey de söylediler, "Adalet mülkün temelidir" diye. Tamam, mülkün te
meli adalet, ülkenin temeli adalet, devletin temeli adalet; ama, hep temelde mi kalır bu ada
let?! Bir parça da üst tarafta tecelli etmek zorunda değil midir? "Bunun malî ceremesi ne
dir?" diye de bakıyoruz; bugün hepimiz, zannediyorum üzerinde hemfikirizdir, mesela bir ta
ne KİT kuruluşu 4,5 trilyon zarar edebiliyor, şimdi, bu üst mahkemelerde görev almış üyelerin 
sayılarına bin kişi desek, hesaplasak; onlara alınan arabaların Devletimize, 4,5 trilyon zarar 
eden bir KİT'in belki kırkta biri kadar maliyeti olur. O bakımdan, bu konuyu Parlamento ola
rak ele almamız gerekir; bu bir. 
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İkinci olarak da, Adalet Bakanımızın bundan sonraki getireceği -kendilerince- demokra
tikleşme paketi bünyesinde yer aldığı söylenen kanunlarda da aynı şeyi yapmak lazım. O işin 
gerisindeki siyasî felsefeyi, o yasaların gerisindeki hukuk felsefesini... Zannediyorum, en çok 
ihtiyacını hissetiğimiz konuların birisi o. 

Bir de, hoşgörünüze sığınarak, son bîr düşüncemi arz etmek istiyorum : Anayasa Mahke
mesi Başkanının, Yargıtay Başkanıyla olan anlaşmazlığı diyeyim, düşünce ayrılığı diyeyim... 
Bu konudan biraz önce Sayın Bakanımız da bahsettiler. 

O konuda, Yargıtay Başkanımız ne düşünür bilmem; ama, bir Anayasa Mahkemesi Baş
kanı ve üyeleri, eğer kendi konumlarını Parlamento karşısında daha bir ayrıcalıklı görebiliyor-
larsa, bunun ülkedeki parlamenter rejim açısından sağlıklı bir gelişme olduğunu düşünemem. 

Eğer, "anayasa mahkemelerinin, liberal demokratik sistem içerisindeki yeri, kurulma ga
yeleri nedir?" diye bakarsak, Batı'dan gelmiştir, kabul, liberal demokratik sistemin uygulan
dığı ülkelerden gelmiştir, oradaki kuruluş amacı da öyledir, bize transfer sebebi de öyledir; so
nuçta, seçilmişlerin yapacakları yasalar karşısında bir fren mekanizması olarak düşünülmüş
tür. Yani -siviliyle, askeriyle- bürokratların, atanmışların, seçilmişler karşısında düşündükleri 
bir tedbir anlamındadır; bunundışında başka bir fonksiyonu yoktur. Yani, önünde sonunda, 
Anayasamızda da ifadesini bulduğu gibi, Anayasa Mahkemesi yasaların Anayasaya uygunlu
ğunun denetimini yapmakla yükümlüdür; yoksa, bu ülkede parlamenter rejimin boyutları, ni
teliği ve müstakbel gelişmeleri üzerinde fikir yürütmek, ahkâm kesmekle değil. 

Bu duygu ye düşüncelerle, Yargıtay Başkanlığı bütçemizin, başta Yargıtayımız olmak üze
re, ülkemize hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum. Grubum ve şahsım adına, hepinizi en üs
tün saygılarımla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yalova. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Konya Milletvekili Sayın Hasan Afşar, buyurun. 
DYP GRUBU ADINA HASAN AFŞAR (Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekili ar

kadaşlarım; Yargıtay bütçesi hakkında Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini belirtmek için 
huzurunuzdayım. Bu nedenle, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlarım. 

Bir ülkede hukuk nizamı, değişen toplumun ihtiyaçlarına cevap vermiyorsa, o ülkenin ku
rumu ve kuruluşları ağır ve aksak işlemeye; eşitlik ilkesi, hak ve özgürlükler zedelenmeye; top
lumun bireyleri arasındaki sorunlar çözümsüz kalmaya başlayabilir; hatta, adalet mefhumu 
da yara alabilir. ' 

Adaletin yara aldığı bir toplumda, huzur ve güvenden bahsedilemez ve devletin temeli de 
sağlam bir zemine oturtulamaz. Bu durumda, adalet, sadece yargı erkinden beklenemez; yasa
ma ve yürütme organları ile toplumun bireyleri de adil olmak zorundadırlar. Elbette, topun 
ağırlığı adlî mekanizmalardadır, öyleyse, devletin temelini sağlam zemine oturtmakta da bü
yük pay, yargı organlarına düşmektedir. 

Ülkemizde yargının eksiksiz işlediğini iddia etmek mümkün değildir; adliye koridorlarına 
birkaç dakika bakmak, bunu kanıtlamaya yeter : Yığılmış dosyaların altında ezilen hâkimleri; 
salonları doldurmuş, sıralarını bekleyenleri ya da eline gün kâğıdı tutuşturulmuş insanları; de
deden toruna devrolmuş dava dosyalarını "ve "burası adalet kapısı değil, azap kapısı" diyen 
insanları görürsünüz. • v 
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Yıllardır incelenmeyi bekleyen beli uçkurlu dev gibi tozlu dosyalar arasında boğulmuş bu
lunan Yargıtay hâkimlerinin, o yorgun yüzlerinin altında adil ve mümtaz görevlerini yerine ge
tirmiş olmalarından dolayı duydukları huzur ve güveni görebilirsiniz. 

Çabuk; ama, adil karar isteyen insanlar, bunu alamayınca, geciken adaleti adaletten say
mıyorlar, gerçek adalet kapısını azap kapısı gibi görüyorlar. Adaletin olmadığı yerde huzur ve 
güven de kalmıyor, o zaman da devlet zaafa uğruyor. Zaafa uğrayan devleti kurtarmanın tek 
yolu ise adaleti hâkim kılmaktan geçiyor. 

Bugün, ülkemizde, adaletin gecikmesinden şikâyet etmeyen bir tek kişiyi bile bulamazsı
nız. "Allah hâkime ve hekime muhtaç etmesin" şeklindeki temenni yalnız bizim toplumumuz
da vardır. 

Adalet teşkilatı deyince ilk akla gelen yer mahkemelerdir, hâkimlerdir, adalettir, haktır, 
hukuktur; yani, devletin temelidir. Adalet teşkilatı farklı bir kurumdur; onu işleten de hâkim
dir, hükmedendir, yargı bağımsızlığı ve hâkim teminatına sahiptir. 

En yüksek kuruluşumuz olan "Vargıtay, adliye mahkemelerinin verdiği kararları ve hükümleri 
inceleyen son mercidir. Adalet dediğimiz yüksek mefhumun da uygulayıcısıdır, koruyucusu-
dur; ama, toplumun da yukarıda bahsettiğimiz bazı şikâyetleri vardır; ancak, mahkemelerin 
de devletten bazı şikâyetleri vardır. Devlet, mahkemelerine yeteri kadar hâkim kadrosu veremi
yor, yeteri kadar binası yok. Toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek çağdaş hukuk nizamı ku
rulmamış; yargı bağımsızlığı ve hâkim teminatı, gereği gibi sağlanamamış; bilimle donatılmış 
tarafsız hâkimlik ilkesi, tam olarak benimsenmemiş; hâkimlerine, yaptıkları zor ve kutsal gö
revlerine eşdeğer huzur ve güven ortamı sağlanamamış; görevi gereği verdiği karar nedeniyle 
hedef durumunda olup, korunması gereken hâkimlere lojman gibi toplu bir yerde ikâmet etme 
imkânları verilmemiş; Yargıtay yüksek üyesi olan bir hâkime bir geçici işçinin aldığı eşdeğer 
ücret dahî verilememiştir; mütevazı bir kooperatifin aylık taksidini ödeyemeyecek duruma ge
tirilmiştir. 

Bağımsız yüksek mahkeme olan Yargıtaym üyelerine, aynı statüde olmalarına rağmen, Ana
yasa Mahkemesi Üyelerine tanınmış olan malî imkânlar tanınmamış ve eşitlik ilkeleri zedelen
miştir. Yine, aynı mahkemede, Yargıtay üyesi veya daire başkanı olan hâkimler arasında da ay
nı tür eşitsizlikler devam etmektedir. 

Görevi ve konumu gereği her türlü güvene layık olan Yargıtay, halen malî özerkliğe kavuş
turulamamıştır. 

Yargıtay üyelerinin bilgi ve görgülerini artırmak ve mesleğinde ilerlemeleri için gerekli im
kânlar sağlanamamıştır. Yargıtay Kanununda değişiklik yapılamamış, tetkik hâkimlerinin kad
rosu çoğaltılamamıştır. 

Sayın Başkan ve sayın milletvekilleri; bilindiği gibi, Yargıtay üyelerinin kaynağı adlî mah-
kemelerdeki hâkimlerimizdir. Geleceğin Yargıtay üyesi olan hâkim adaylarımızın iki yıllık staj
larını ankara'daki mahkemelerde ve Yargıtay dairelerinde yapmaları, ayrıca, Bakanlıkça görev
lendirilen hâkim ve müfettişler marifetiyle denetlenmeleri uygun görülmelidir. Bu takdirde, bu 
stajyer arkadaşların niteliklerinin ve göreve bağlılıklarının önceden tespiti mümkün olabilir ka
naatindeyim. 

Bu görüş ve düşüncelerle, yüksek Yargıtayın bütçesinin, mensuplarına ve Türk Milletine 
hayırlı ve uğurlu olmasını diler, Yüce Meclisi saygılarla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Afşar. 
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Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Bartın Milletvekili Sayın Hasan Akyol; buyurun 
efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA HASAN AKYOL (Bartın) — Sayın Başkan, değerli milletvekille
ri; Yargıtay bütçesinin görüşülmesi nedeniyle, Cumhuriyet Halk Partisinin görüşlerini belirt
mek üzere söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlamadan önce, şahsım ve Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Yargıtayın görev ve yetkileri 1982 Anayasasının 154 üncü maddesinde düzenlenmiştir. Yar
gıtay, adlî yargı; yani, her il ve ilçede bulunan ceza ve hukuk mahkemelerinde verilen kararla
rın denetim mercii olduğunu, benden önce konuşan arkadaşlarım izah ettiler. Yargıtay, önemli 
yüksek mahkemelerimizden birisidir. Yargıtay üyeleri, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulun
ca seçilmektedir. 

Bu tanımlamadan sonra, gerçek adaletin, yargının bağımsız olması ve yasaları uygulaya
cak olan hâkimlerin yargıç güvencesinin bulunmasıyla sağlanabileceğinin.a İtini çizerek sözle
rime devam etmek istiyorum. Eğer bir ülkede yargı bağımsızlığı yoksa, yargıç güvencesi yoksa, 
o ülkede adaletin gerçekleşebileceğini söylemek mümkün değildir, hatta, bırakınız hukukun 
üstünlüğünü, hukuk devletinden de bahsetmek mümkün değildir. O nedenle, konumuz Yargı
tay olunca, yargı bağımsızlığının ve yargıç güvencesinin bulunup bulunmadığının incelenmesi 
ve tartışılması da kaçınılmaz oluyor, 

Bizim görüşümüze göre, ülkemizde şu nedenlerle, yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesi 
yoktur ve bu nedenle de yargı ve Yargıtay sancılıdır : 

Yargıtay üyeleri, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca seçilir, dedik. Yargıtay üyelerini 
atayan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun Başkanı, Adalet Bakanı; Adalet Bakanlığı Müs
teşarı da kurulun tabiî üyesidir. Hem Adalet Bakanı, hem Müsteşar yürütmenin içindedir. Yü
rütmenin iki önemli kişisini Yüksek Hâkimler ve Savcılar kurulunun başına oturtmak, yargı
nın bağımsızlığını engelleyen birinci nedendir. Yürütme, yargıya karışmamalı, karıştırılmamalıdır. 

Yargının bağımsızlığına ikinci engel de şudur : Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 
3 asıl, 3 yedek üyesi, Sayın Cumhurbaşkanınca atanmaktadır. Cumhurbaşkanı da yürütmenin 
içinde ve başındadır. Bu da yürütmenin yargıya karışmasıdır ve yargı bağımsızlığını menfî yönde 
etkiler. 

Yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesini engelleyen üçüncü neden de şudur : Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulunun kararlarına karşı bir hâkimin yargı mercilerine başvurma olanağı 
yoktur.-Yani, haksızlığa uğrayan bir hâkim, yargıya başvuramayacaktır. 

. Bu durum, "İdarenin hiçbir eylem ve işlemi yargı denetimi dışında tutulamaz" hükmüne 
aykırı olduğu gibi, demokratik hukuk devleti ilkesi ve hukukun üstünlüğü iddiasında olan an
layışla taban tabana zıt bir durumdur. 

işte böyle oluşan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun, bugünkü konumuz olan Yar
gıtayın üyelerini ataması, demokratik olamaz ve hukuka uygun değildir. Bu nedenle, Yargıtay 
üyelerinin yargıç bağımsızlığının olduğundan ve yargıç güvencelerinin bulunduğundan bahset
mek mümkün değildir. Bu ayıptan derhal kurtulmamız gerekmektedir. Bunun için Hâkimler 
ve Savcılar Yüksek Kurulunun, bir an önce, yürütmenin etkisinden kurtarılması gerekmekte
dir. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, yargıtayın kendi üyeleri arasında yapacağı bir seçim
le, demokratik şekilde oluşturulmalıdır. Aynı zamanda Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
nun, Adalet Bakanlığı bünye ve binasından da taşınması, ayrı bir sekreteryasının ve ayrı bir 
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bütçesinin bulunması gerekir. Böyle oluşan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun atandığı 
hâkim ve savcılar, yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesi içinde olabileceklerdir. Böyle bir dü
zenleme, demokratiklik, hukuk devleti, hukukun üstünlüğü iddiasında bulunan ülkemiz için 
şarttır; aksi, halde, bu konulan daha çok tartışırız, sıkıntısını çok çekeriz. 

Biraz evvel Sayın Adalet Bakanımızın, bu konuları ele alacağını belirtmesi, bizleri sevin
dirmiştir. 

Türk yargısının, yargı bağımsızlığı dışında en önemli sorunu, yoğun bir iş yükü altında 
bulunmasıdır. Yargıtayımız, 20'si hukuk, 10'u ceza dairesi olarak çalışmaktadır. Hukuk daire
leri, 26.10.1992 tarihi itibariyle 126 656 dosyayı 1993 yılına devretmiş; ceza daireleri ise, 10 186 
dosya devretmiştir. Bu durum, Yargıtayın iş yoğunluğunu ortaya koyuyor. Bu, yalnız Yargıtay 
içiri böyle değildir; Danıştay ve diğer yüksek yargı organları için de, il ve ilçelerde kurulu adlî 
mahkemeler için de böyledir. Her yıl iş çokluğundan yakınırken, bir sonraki yıl iş daha da art
makta ve birikmektedir. Mevcut kadro ve tempo ile bu uyuşmazlıkları çözmek ve yargıca yar
gıya güveni sağlamak, mümkün görülmemektedir. 

Bu durum, dosyaların yeterli ve gerekli bir şekilde incelenememesi nedeniyle adlî hataya 
da neden olmaktadır. Vatandaşın adalete güveni, bu nedenle azalmaktadır. Bu durum, yargıda 
kadro noksanının bulunduğunu da ortaya koyuyor; Yargıçlarımızın ve adlî personelin, yıllar
dan beri, ücret yetersizliği içinde bulunduğu da bir gerçektir. Aynı zamanda, mahallî mahke
melerin ve Yargıtayın görevleriyle ilgili olarak malzeme noksanlığı ve kullanılan daktilo vesaire 
gibi araçların yetersizliği, çağdışılığı da çok dikkat çekmektedir. 

Bu saydığım hususlar, adaletin zamanında gerçekleşmemesinin bir nedeni olmakla bera
ber, davaların uzamasının başka nedenleri de vardır. Yargıcıyla, savcısıyla, avukatıyla ve adalet 
personeliyle Türk yargısı, cumhuriyetin kuruluşundan bu yana, çok önemli görevler yapmış 
ve yapmaktadır; ancak, artık, Yargıtayın ve diğer adlî mahkemelerin, hatta diğer mahkemele
rin de özeleştiri yapma zamanları gelmiştir: bunda, yarar ve zorunluluk vardır. 

Yargının ağır işlemesinden, adlî yargı yetkileri de sorumludurlar. İçinde bulundukları sı
kıntı ve bazı yokluk iddiaları, onlar için mazeret olmamalıdır. Bazı yargıçlarımızın işi benim
semediği, gereksiz yere iş ertelemesine gittikleri, gerekli gereksiz bilirkişi incelemesine başvur
dukları, bilinen ve görünen bir gerçektir. Dosyanın bilirkişiye gönderilmesinin -en az altı ay-
bazen birbuçuk yıl işi uzattığı da bir gerçektir. En iyi bilirkişi hâkimdir; o nedenle, en küçük 
bir sıkıntıda bilirkişiye başvurulması doğru olamaz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yukarıda saydığım Yargıtayı ve onun alt birimlerini 
oluşturan mahkemeleri çözümsüzlüğe götüren hususları çözmemiz, aşmamız gerekiyor. Bun
ları çözmek de yetmez; Yargıtayın daire sayısı artırılmalı, vasıflı tetkik hâkimi ve cumhuriyet 
savcıları alınmalıdır; bilgisayara geçilmelidir; uzun vadede de, ceza davalarında daha çok para 
cezası uygulamasına geçilmeli, hukuk davaları yönünden mecburi tahkim yoluna gidilmesi ge
liştirilmeli, yıllardan beri kurulacağı söylenen istinaf mahkemeleri uygulamasına başlanmalı
dır. Hazırlık soruşturmalarında görevlendirilecek özel eğitimli adlî zabıta uygulamasına geçil
melidir. Gerek hukuk ve gerekse ceza davaları yönünden bir ölçü bulunarak, temyiz kabiliyeti
ni düşürmelidir. Bunlar, kısa vadede düşünülecek tedbirlerdir. 

Uzun vadede de, artık, adlî reform gerekli ve şarttır. Bunun için, hukuk kurultayı oluştu
rulmalıdır. Bu kurultayda, sorunlar tartışılmalı ve reform gerçekleşinceye kadar bu kurultay 
yaygınlaşarak devam etmelidir. Bu kurultayda ortaya çıkacak bilimsel ve uygulamsal çözüm-
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Ier, bu Parlamentoya getirilerek siyasal çözümlere gidilmelidir. Burada, görevin Adalet Baka
nımıza düştüğüne inanıyorum. Hukuk kurultayında çıkacak neticelere göre düzeltme yapma 
görevinin de, Türkiye Büyük Millet Meclisine düştüğüne inanıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda olduğu gibi, 
hukuk alanında da ulusallık aşılmış, evrenselliğe doğru gidilmektedir. Türkiye de birçok ulus
lararası sözleşmeye imza atmıştır. 150 yılı aşkın zamandır,batılılaşma hareketinin içindeyiz. Bunca 
zamandır, Batı'nın, yalnızca ekonomik gelişmelerinden değil, hukukundan da istifade etmeye 
çalışmaktayız. Birçok yasamız Batı'dan alınmıştır. Uzun yıllar Batı'dan uzman hukukçu getir
mişiz, kendi hukukçularımızı da Batı'ya gönderiyoruz. Bütün bunlara rağmen, hukuk açısın
dan, yargı açısından batılılaşmanın neresindeyiz? Biz, bugüne kadar Batı Avrupa ülkelerinden 
yasalar sisteminin sadece bir parçasını aldık; fakat sistemin esasını maalesef getiremedik. Zi-
hinlerimizdeki hukuk felsefesi değişik bulunduğundan yasalar sistemini gerçekleştirmemiz müm
kün olamadı. 

"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" dememize rağmen bırakın yargıyı, yasama ve yü
rütmeyi dahi halka açamadık; o nedenle, demokrasiyi uygulayamıyoruz; o nedenle, hukuk devleti 
olamadık; o nedenle, hukukun üstünlüğüne geçemiyoruz. 

Bütün bu sözlerimden sonra, sözü, hukuk fakültelerine getirmek istiyorum. İlk reform 
hareketi hukuk fakültelerinden başlamalıdır. Yukarıda izah ettiğim gibi, hukukun uluslararası 
boyut kazandığı bir çağda yabancı dil bilmeyen bir hukukçu artık düşünülmemeli. Bu nedenle, 
hukuk fakülteleri 5 yıla çıkarılmalı ve birinci yılda yabancı dil öğretilmeli. Hukuk fakültele
rinde öğretim sistemi derhal gözden geçirilmeli. İkinci ve üçüncü yılda hukukun temel ilkeleri 
öğretilmeli ve 3 üncü sınıftan itibaren kimin savcı, kimin hâkim olacağı, hatta kimin hukuk 
hâkimi, kimin ceza hâkimi olacağı, kimin üniversitede kalacağı, kimin avukat olacağı gibi hu
suslar tespit edilmeli, ona göre eğitim verilmelidir. Bir hukuk öğrencisi 3 üncü sınıftan itiba
ren, hâkim olacaksa hâkim, savcı olacaksa savcı, avukat olacaksa avukatlık stajına okulday
ken başlamalıdır. Böylece1 fakülte bitiminde yapılan ve hiçbir işe yaramayan stajla da zaman 
kaybedilmemiş olur. 

Bugün hukuk fakültelerinden mezun olan bir kişi, avukatlık stajını yapmış olsa bile, en 
basit bir dava dilekçesini yazamamaktâdır. Keza, hâkimlik stajını bitiren bir yeni hâkim de, 
en basit bir davayı bile görememektedir. Bunun önüne geçilmesinin yolu, hukuk fakültelerin
de yapılacak öğretim reformudur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, üzerinde durmak istediğim bir önemli konu da şu
dur : Yargıtay konuşulurken, yargının bir unsuru olan savunmanın temsilcisi avukatlardan bah
setmemek eksiklik olur. Yargıtayda murafaalı duruşmalarda, avukatların, savunma görevinde 
bulunanların, -Yargıtayın iş çokluğu nedeniyle- özlediği gibi bif vekillik edebildiklerini söyle
mek çok zordur. Çözülmesi gereken sorunlardan birisi de budur. 

Avukat, Avukatlık Kanununun 1 inci maddesine güre, bağımsızdır ve kamu görevi yapar. 
Ne yazık ki, avukatların birliği olan barolar da vesayet altındadır. İçişleri Bakanı veya mahallî 
mülkî amir, gördüğü lüzum üzerine, baro başkanını veya yönetimini görevden alabilmektedir. 
Bağımsız olmayan savunmanın olduğu yerde, bağımsız adalet de düşünülemez. Bu nedenle, 
anayasal bir düzenleme gerekmektedir. 

Ayrıca, yeni bir Avukatlık Yasasının yapılmasına da acil ihtiyaç vardır. Bu yöndeki çalış-
. A 

maların bir an önce Yüce Meclise gelmesini bekliyoruz. 
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Avukatları derinden yaralayan bir olay da şudur : Adaletin bir öğesi olan barolar, kurul
duğu 1969 yılından beri, yargıyla, olumlu ve anlamlı işbirliği içinde olmuştur. Adalet yılının 
açılışında düzenlenen kutlamalarda, Yargıtay Başkanının yanında, Barolar Birliği Başkanına 
da daima konuşma hakkı verilmiştir. Bu güzel gelenek yirmi yıldan beri süregelmiş; ancak iki 
yıl önce Yargıtay Başkanının gereksiz ve anlamsız tutumuyla bozulmuştur. Yargıtay Başkanı, 
açılışta, Barolar Birliği Başkanının yapacağı konuşmanın metnini, denetlemek üzere, önceden 
istemiştir. Barolar Birliği Başkan ve yönetimi, haklı olarak buna uymamış ve Yargıtayın düzen
lediği adlî yıl açılışına katılmayarak, ayrı bir adlî yıl açılışı düzenlemektedirler. 

Barolar Birliği, kurulduğu yıldan beri özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi vermekte ve 
diğer meslek kuruluşlarına ve demokratik kuruluşlara önderlik etmektedir. Böyle büyük bir 
kuruluşun adlî yıl açılışındaki konuşmasının, önceden denetlenmek amacıyla istenilmesi, son 
derece ayıp bir olaydır. Aynı Yargıtay Başkanının bu yılki adlî yıl açılışında, "Avukatlar, adli
yenin unsuru değildir" şeklinde bir açıklama yapması, savunma mesleğini derinden yaralamış 
ve avukatları derinden üzmüştür. Yargıtay, iddia, müdafaa ve savunmanındır. Mahkeme, kadı
ya mülk değildir, olamaz. 

Yargıtay Başkanının bu tutumunun doğru olmadığını, savunmasız yargının olamayacağı
nı ve savunmasız adaletin gerçekleşemeyeceğini belirterek sözlerime son verirken, hepinize en 
derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN—Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Sayın milletvekilleri, Yargıtay Başkanlığı bütçesi üzerinde grupları adına yapılan konuş

malar tamamlanmıştır. 
Şimdi, şahısları adına, lehinde, Kırşehir Milletvekili Sayın Coşkun Gökalp'e söz veriyo

rum; buyurun. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Yargıtay Başkanlı

ğının 1993 malî yılı bütçesinde şahsî görüşlerimi dile getirmek için söz almış bulunmaktayım. 
Bu nedenle Yüce Meclisi şahsım adına selamlıyorum. 

Bilindiği gibi Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adlî yargı mer
ciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii olup, Türkiye Cumhuriyeti Anaya
sasıyla, diğer kanunların hükümlerine göre görev yapan, bağımsız bir mahkemedir. 

Yargıtay 20 hukuk, 10 ceza dairesiyle görevini sürdürmektedir., 
Ülke bütünlüğü.ulus beraberliği için yargıda adalet ve bağımsız yargı, herkese lazımdır. 

Adalet zedelenir, yara alırsa, bütünlüğümüz ve beraberliğimiz tehlikeye girer. Anayasanın 2 nci 
maddesi "Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, 
insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere da
yanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir" der. 

Saygıdeğer milletvekilleri, demokratikleşme yönünde önemli adımlar atıldı. Bilindiği gi
bi, bu demokratikleşmeyle, başta Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda değişikliğe gidildi. 
Yüce Meclisin ittifakla kabul ettiği ve reform niteliğinde olan Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nunu, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından -ne hikmetse- veto edildi. Veto edilen Ceza Muhake
meleri Usulü Kanununun tekrar Mecliste -üzülerek belirtmem gerekir- eski haliyle kanunlaş
masını sağlayamadık. Neticede, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, Devlet Güvenlik Mahke
melerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun 1 Aralık 1992 tarihinde, 3842 sayılı Kanun olarak yayımlanarak, yü
rürlüğe girmiş bulunmaktadır. 
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Bu kanun topal çıkmıştır, sakat çıkmıştır. Umarım, ki kısa bir süre içerisinde, Anayasa
mızın 10 uncu maddesinde yazıldığı gibi herkesin kanun önünde eşitliği ilkesine uyularak, tek
rar yeni bir düzenlemeyle, ülke genelinde hukuk birliği ilkesiyle ve bu yüce ulusun tüm insanla
rın aynı hukuk sistemi uygulanarak, bu sakat tutuma son verilir. 

Buna ilaveten, Çocuk Mahkemeleri Kanunu, Adlî Kolluk Kanunu, Avukatlık Kanunu, Ceza 
İnfaz Kanunu, Basın Kanunu gibi kanunlardaki reform niteliğindeki değişiklik kanun tasarıla
rı ivedilikle, Meclise sevk edilir ve kanunlaşır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yargıda adil olmak gerekir. Bir müellifin sözüne göre, 
adaletsiz karar acıdır; ancak, gecikmiş kararın da, tadı ve tuzu yoktur. 

Adaletin hızlandırılması, yargı için önemli unsurlardan biridir. Bu konuda her kurum, üze
rine düşen görevi yapmalıdır-görüşündeyiz. 

Yine ünlü bir hukukçunun sözü şöyle : "Hukuk kimse tarafından saldırıya uğramadığı 
ve ugratılmadığı sürece, soluk aldığımız hava gibi görünmez ve tutulmaz bir biçimde yöremizi 
kaplar. O ancak yitirdiğimiz zaman değerini anladığımız sağlık gibi sezilmez bir şeydir." 

Bu sebeplerle, herkese ve hepimize düşen görev, hukuku üstün kılmaktır. 
Devlet olmanın temel unsuru ve özelliği de buradadır; çünkü, devletin temeli adalettir. -

Hukuk, en geniş anlamıyla yorumlanmalı, toplumsal gelişmelerin gerisinde kalmamalıdır; ak
sine, toplumsal gelişmelere önderlik etmeli ve herzaman önde gitmelidir. Aksi halde, yasalar 
zamanla durağanlaşır, hukuk kuralları giderek donuklasın Bunda önderlik edecek olan da, 
Yüce Yargıtayın ta kendisidir. 

Yargıçlarımız, önlerine gelen uyuşmazlıkların çözümünde sırf yasaların katı kalıpları içinde 
kalmamalı, yasaların bu kalıplarını aşmasını bilmeli ve önlerindeki engellerden sıyrılarak, ge
lişmeye açık olmalıdır. Öyleyse, yargıçlarımız, üstün hukuku öne çıkarmalıdır. Tüm çağdaş de
mokratik ülkelerde işlediği gibi, toplum, hukukla birlikte gelişip serpilmelidir. Hukukumuz, 
toplum geliştikçe gelişmelidir. 

Artık çağımızda hukukun alanları genişlemekte ve çeşitlenmektedir. Savaşın bile hukuku 
olduğu dünyamızda, uluslararası hukukun ayrılmaz bir parçası, uluslararası insan hakları hu
kukudur. ' . ' ' _ . ' 

Yargıtayımız da bu gelişmelerin dışında kalmamalıdır. Yargıtayda görev yapan yargıçları
mız, bu konuda ihtisaslaşmalı, gerekiyorsa yurt dışına giderek, bu hususlardaki görüşlerini ar
tırmalıdır; ama, mutlaka ve mutlaka insan haklarının yılmaz savunucuları olmalıdır. _ 

tnsan hakları, insanlara tanınan bir lütuf değildir. Bu hakların, insanın doğusuyla kazan
dığı ve kimselere devredemeyeceği evrensel bir hak olduğu unutulmamalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yargıçlarımız karar verirken, vicdanı kanaatlerine ve 
kanunlara göre karar verirler. Bunun için yargıçlarımızın hiçbir kimseden, kurumdan etkilen
meden karar vermesi gerekmektedir. Bu sebeple, yargıçların bağımsız ve tam bir güvence için
de olması gerekir. Bu hukukun "olmazsa olmaz" kuralıdır. 

Sayın milletvekilleri, bugün yargıçlarımız güç şartlar altında görev yapmaktadırlar. Ken
dilerini ülke bütünlüğüne ve ulus beraberliğine adamışlardır. Bu hususta, şehit düşen hâkim 
ve savcıları huzurlarınızda minnet ve şükranla anıyor, rahmet diliyorum. 

Bugünlerde hukuk fakültesinden mezun olan hukukçular, hâkimliği ve savcılığı tercih et
miyorlar. Bu konunun üzerine gidilerek, hâkim ve savcıların can emniyeti sağlanmalı; ona, top
lumun huzurunda, esnafın karşısında başını dik tutturabilecek maaş ve ücretler, günün koşul
larına göre arttırılarak mutlaka ve mutlaka, verilmelidir. 
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Maaş ve ücret, yalnız hâkim ve savcılar için değil, diğer adliye personeli için de (zabıt kâti
bi, mübaşir için de) ele alınmalıdır. 

Hâkim ve savcı açığının mutlaka giderilmesi gerekir. Hâkim ve savcılara, adliye personeli
ne hiç gecikmeden mutlaka lojman verilmesinin yolları bulunmalıdır. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; biraz önce Cumhuriyet Halk Partisinin görüşle
rini açıklayan kıymetli konuşmacı Hasan Akyol arkadaşımın da belirttiği gibi, son birkaç se
neden beri uygulanan adlî yılın açılış konuşmasında -üzülerek belirteyim- Yargıtay Başkanıyla, 
Türkiye Barolar Birliği... 

BAŞKAN — Sayın Gökalp Yüksek, Yargıtayın Sayın Başkanı aramızda değil. Parlamen
tonun bir teamülüdür; biliyorsunuz, burada bulunmak iddialar.karşısında açıklama yapmak 
ya da kendini savunmak imkânı olmayanlardan, başka yerlerde söz edilir. Fakat, Grup sözcü
südür diye demin değerli arkadaşımıza müsamaha ettim; ama, bu teamülü mükerreren çiğne
meyelim, rica ediyorum. 

COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Sayın Başkan, uyarınıza teşekkür ederim. Kendim de 
bir avukat olduğum için, Sayın Yargıtay Başkanının konuşmasından avukatlarla ilgili bir bolü-, 
mün, kendi söylediği sözlerin okunmasına eğer izin verirseniz. 

BAŞKAN — Efendim, o sözleri demin arkadaşınız ifade etti. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Peki efendim, o zaman o sözleri söylemiyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökalp. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Bakan, 183 

tane adliye binasının açılacağını, biraz önce söyledi. Bunlardan iki tanesi de kendi ilim olan 
Kırşehir'dedir. Belediyelerimiz, adliye teşkilatı kurulacak ilçelere adliye binası vermekte ve hâ
kim ve savcı arkadaşlarımıza lojman yapılması hususunda gerekli yardımları yapmaya hazır 
olduklarını belirtmektedirler. 

Diğer tüm ilçelerin hâkim ve savcı açığının giderilmesiyle birlikte, kendi ilçemin de hâkim 
ve savcı açıklarının, başta Boztepe tlçesi ve Akçakent İlçesinin de bu husustaki ihtiyaçlarına 
cevap verilecek bir şekilde, açıklarının kapatılması istemiyle, Yargıtay Başkanlığı bütçesinin, 
başta adliye mensuplarına Adalet Bakanlığına ve tüm ulusumuza hayırlı, uğurlu olmasını di
ler, Yüce Meclisi saygılarımla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Gökalp, teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, Yargıtay Başkanlığı bütçesi üzerinde, şahıslar bölümünde son konuş

mayı vermeden önce, Hükümet adına Adalet Bakanı Sayın Seyfi Oktay'a söz veriyorum. 
• Buyurun Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI M. SEYFt OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, çok değerli arkadaş- , 
larım; sözlerime başlamadan önce, Yüce Meclisi en derin saygılarımla selamlıyorum. Konuş
mamı, şu hususu belirttikten sonra sürdürmek istiyorum : Gerek Yargıtay, gerek Danıştay ve 
Anayasa Mahkemesi Başkanlarımız, yüksek mahkemelerimizin kendi özel kuruluş kanunla
rında hüküm olması nedeniyle toplantılara katılamıyorlar. özel kanunlarında genel sekreterle
rin veya genel sekreter yardımcısının katılması öngörülüyor; Genel Kurulumuzda, mahkemeyi, 
genel sekreterin temsil etmesi öngörülüyor. Bir kanunî zorunluluk, bir yasal zorunluluk olma
sı nedeniyle değerli başkanlarımız toplantılara katılamıyorlar. 

Değerli konuşmacılar, Bakanlığımız bütçesinde olduğu gibi, Yargıtay bütçesi üzerinde de 
görüşlerini, -Sayın Yüksel Yalova'nın deyimiyle ifade edecek olursam- ortak paydayla, hemen 
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hemen ortak anlayışla belirttiler. Bu, son derece mutluluk verici bir olay. Değerli konuşmacıla
ra huzurlarınızda teşekkürlerimizi yineliyorum. 

Yargıtayla ilgili olarak bazı görüşleri ben de sunmak istiyorum. 
Değreli arkadaşlarım, Yargıtay, Anayasanın 154 üncü maddesinin ilk bendinde görev ala

nı belirlenen Türk toplumunun çağdaş gelişim ve değişim süreci içerisinde, ileri uygarlık düze
yinde ulaşmak amacıyla oluşturduğu tarihsel ve anayasal en üst yargı organlarımızdan birisidir. 

Bu mahkeme, yerel adliye mahkemelerince verilen ve yasanın bir başka adlî yargı merciine 
bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Yasada gösterilen belli davalarda ilk 
ve son derece mahkemesi olarak görev yapar. Adlî yargının en üstünde yer alan Yargıtay, içti
hat yaratıcı, düzenleyici, denetleyici işlevi yanında, anayasal bir kuruluş olarak, yasama ve yü
rütme erkleriyle birlikte, hukuk içerisinde, hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı kalarak, devlete 
yön veren ve devletin bağımsız öğesi sayılan yargının, en etkin kurumlarından biridir. 

Ayrıca, Yargıtay, toplum içinde yaşanan değişik durumlardaki her bireyi en geniş biçimde 
ilgilendiren konularda, devletin ve rejimin temel hak ve özgürlükleri kendi yetki ve ilgi alanı 
içerisinde, koruyucu, kollayıcı, yaptırıcı ve caydırıcı bir görevi yerine getirmektedir. 

Yargıtayın tarihçesine baktığımızda, bu Kurumun nüvesini oluşturan ilk kuruluşun Diva
ni Ahkâmı Adliye olduğu görürüz. Türkiye'de, batılılaşma hareketlerinin kendisine gösterme
ye başladığı 19 uncu yüzyılın ikinci.yarısında, 6.3.1868 tarihinde padişah iradesiyle, 1.4.1868 
tarihli Njzamnamei Esasi ile kurulan Divanı Ahkâmı Adliye, aradan geçen zaman ve değişen, 
siyasal, toplumsal koşullar içerisinde, önceleri Mahkemei Temyiz, Muvakkat Temyiz Heyeti, 
Temyiz Mahkemesi en son olarak da Yargıtay adını almıştır. 

Osmanlı İmparatorluğu döneminde İstanbul'da, Kurtuluş Savaşı yıllarında Sivas'ta, son
ra bir ara Eskişehir'de görev yapan Yargıtay, 1935 yılından bu yana Ankara'da bulunmaktadır. 

Hukukun üstünlüğü ilkesini, devlet ve toplum felsefesi olarak benimseyen; çağdaş, laik 
ve demokratik devlet anlayışında toplum katmanları arasındaki çıkar çatışmasını dengede tu
tan; gerek bireylerin birbirleriyle olan ilişkilerinde, gerekse devletle birey arasında çıkan uyuş
mazlıklarda hak dengesini sağlayan; bireyi devlet, devleti topluma ezdirmeyen; toplum barışı
nı koruyan, sağlıklı, istikrarlı bir yol izleyen bağımsız yargı gücünün bir önemli bölümünü teş
kil etmektedir. v ' „ • . 

2797 sayılı Yargıtay Yasasına göre, Yargıtay, Birinci Başkanlık, daireler, Yargıtay Cumhuri
yet Başsavcılığı, bürolar ye idarî birimlerden oluşur. " 

Karar organları, daireler, Hukuk Genel Kurulu, Ceza Genel Kurulu, Büyük Genel Kurul, 
Başkanlar Kurulu, Birinci Başkanlık Kurulu, Yüksek Disiplin Kurulu ve Yönetim Kurulundan 
oluşmaktadır. 

Yargıtay, 20 hukuk ve 10 ceza daireleriyle, yargısal görevini sürdürmektedir. Her dairede, 
Yargıtay Genel Kurulunca seçilen bir başkan ve Birinci Başkanlık Kurulunca görevlendirilen 
yeteri kadar üye bulunur. Halen Yargıtayda 236 üye, 273 tetkik hâkimi, 80 cumhuriyet savcısı 
ile 1 500 personel görev yapmaktadır. Bu personel, birbirine bağlı üç ayrı bina ve bunlara ilave
ten Yargıtay Başsavcılığına tahsis edilen Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı binası olmak üzere, 
dört binada görevini sürdürmektedir. 

Adalet mekanizmamızın sorunları ne ise, Yargıtayımızın sorunları da aynı sorunlardır; bir
birleriyle içi içe olduğundan, sorunlar da iç içedir. Burada geçerli olan sorunlar, adaletin diğer 
camiasında da geçerli olan sorunlardır. O nedenle, bina sorunu, burada da başlıbaşma bir so
rundur. 
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Gerçekten çoğulcu, katılımcı, özgürlükçü parlamenter demokrasilerle, devletin, varlığını 
koruyabilmesi, işlevini sağlıklı biçimde sürdürebilmesi, kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin 
devlet ve toplum aleyhine kullanılmasının önlenmesi; devletin, yaptırma, yol gösterme ve ge
rektiğinde zorlayıcı gücü, arkasında bulması, uyumlu dengeyi sağlayabilmesi için gereksinme 
duyulan anayasal güvence, yasama ve yürütme gücü yanında, bağımsız ve yansız bir yargı gü

rcünün olmasına bağlıdır, 
Bilinmelidir ki, çağdaş bir devlette ve uygar bir toplumda yurttaşlar üzerinde, yargı erki 

kadar doğrudan etkili olan bir güç yoktur. 
özetle; Anayasanın.9 uncu maddesinden kaynaklanan yargı yetkisini sahip bulunan adli

ye mahkemelerince verilen ve yasanın başka bir adlî yargı organına bırakmadığı karar ve hü
kümleri, son merci olarak inceleyip karara bağlamak, Yargıtay Başkanı ve üyeleriyle Cumhuri
yet Başsavcısı, başkanvekili ve özel yasalarda belirtilen kimseler aleyhinde görevden doğan ödence 
davaları ve bunların kişisel suçlarına ve kanunda gösterilen diğer davalara ilk ve son dava mah
kemesi olarak bakmak; kanunlarda verilen diğer görevleri yapmak, Yargıtayın görevleridir. 

\argıtayın çalışma vb yargılama yöntemine gelince: Yukarıda da değinildiği gibi, Yargıtay, 
adliye mahkemelerince verilen ve yasanın başka bir adlî yargı merciine bırakmadığı karar ve 
hükümlerin son inceleme mercii olup, Anayasa ile kuruluş yasası ye diğer yasaların ilgili hü
kümlerine uygun olarak görev yapan bağımsız ve yüksek bir mahkememizdir. 

Bu mahkememizde uyuşmazlıklarla ilgili kararların dosyaların incelenmesi, çoğunlukla 
tetkik hâkimleri tarafından yapılmaktadır. Tetkik hakimlerince hazırlanan raporlarda, uyuş
mazlıkla ilgili tüm olgulara ve bunların dayanaklarına yer verilmektedir. Somut olayı ilgilendi
ren hukuksal konular hakkında raporlarda bilgi bulunmamaktadır. Hukuksal konuların tak
diri ve saptanması, genellikle kurullara bırakılmaktadır. 

Tetkik hâkimlerinin, olayı ilgilendiren hukuksal konular hakkında raporlarında bilgiler 
bulunmaması doğal karşılanmalıdır. Çünkü, her tetkik hâkimi, haftada en az 30-40 dosya in
celemektedir. Bu nedenle, ancak, maddî olgularla ilgilenmek ve bu durumu saptamak, tüm 
çalışma zamanını almaktadır; çoğu zaman, dinlenme haklarından fedakârlıkta bulundukları 
da yadsınamaz bir gerçektir. 

Tetkik hâkimi, hazırladığı raporu, kurula, sözlü olarak anlatır. Kurul, bu açıklama doğ
rultusunda, olguları ve hukuksal sorunları tartışarak, oylamayla ortaya çıkan sonuçla, yerel 
mahkeme dosyası ve hükmünün denetimi tamamlanmış olur. Bu çalışma yöntemi içerisinde 
tetkik hâkimliğinin işlevi önemi yadsınamaz. 

Mahkemelerden verilen kararları, Yargıtay denetimine hazırlayan, tetkik hâkimleridir. Bu 
denetimin sağlıklı yapılabilmesi, öncelikle, somut olay içinde değerlendirilecek hukuk kuralı 
ve kavramlarının, tetkik hakimlerince derinlemesine bilinmesine bağlıdır. Bunlar bilinmeden, 
dosya içeriğinin denetime hazırlanması ve aktarılmasında hata ve yanılma payı yüksek olmak
tadır. Dava dosyasına en yakın olan somut olayla karşı karşıya bulunan ve konu üzerinde ko
şullara oranla çok daha fazla düşünen, araştırma olanağına sahip bulunan tetkik hâkimleri
nin, çalıştıkları alanın uzmanı olması zorunludur. Ne yar ki, Yargıtay tetkik hâkimliğinin uz-. 
manlığı, bir sorun olarak kabul edilmemiştir. Bütün bunlara rağmen, tetkik hâkimliğinin nite
liği, çalışma biçimi ve statüsü, özenle ve titizlikle ele alınıp yeniden düzenlenecektir. 

Kürsü hâkimlerinin, nitelik açısından, tetkik hâkimliği-gereksinimi karşılaması mümkün 
değildir. Zira, yerel mahkemelerde uzman hâkim açığı doruğa ulaşmıştır. Kaldı ki, tetkik hâki-
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minin uzmanlığı, mahkeme hâkiminden daha yüksek ve doyurucu olmak zorundadır. Tetkik 
hâkimliği, yeni düzenlemelerle, her yönden özendirici ve çekici hale getirilecektir. Bu konuyla 
ilgili çalışmalar, Bakanlığımızda yoğun biçimde sürdürülmektedir. Yılbaşından sonra bu ko
nularla ilgili hazırlıklarımız Yüce Meclisin huzuruna getirilecektir. 

Yargıtay üyeliğine, hukuk mesleğinde kendisini yetiştirmiş, emsalleri arasında temayüz et
miş, hukuk birikimi engin bulunan hâkimler arasından seçim yapılması ve bunun, seçici ku
rulca, değişmez ilke haline getirilmesi, Yüce Yargıtayın, işlevini, eksiksiz ve sağlıklı biçimde 
yerine getirmesinde büyük rol oynayacaktır. 

Bugün, Yargıtay üyeliğinin belirlenmesinde, yerel mahkemelerde ve Yargıtayda görev ya
pan hâkim ve savcıların bilgi düzeyleri, yetenekleri, birikimleri yeterli sayılmakta ise de, bu 
görevlerde çalışma, belli bilgi düzeyi ve birikimi sağlama, belli sınıf ve dereceye yükselme ye
terli olmamakta, çağdaş ölçülere ulaşılamamaktadır. Ne yasalarda ne de uygulamada Yargıtay 
üyeliğine yetiştirme ve hazırlamayı amaçlayan bir düzenlemenin olmayışı ve bu hususta girişim 
noksanlığı, bizce büyük eksikliktir. 

Yargıtay gibi, gerek nitelik; gerekse nicelik bakımdan çok geniş kapsamlı ve çok yönlü 
bulunan bu yüksek mahkemeye üye olacak kişilerin, her yönden, bilgi ve yeteneklerinin, kül
türlerinin ve eğitimlerinin somut olarak kanıtlanması gereklidir. 

Yargıtay daireleri, mahkeme kararlarının incelenmesine ilişkin çalışmalarını, bir başkan, 
dört üyeden oluşan kurullarda yaparlar. 

Bu kurullarda verilen kararlara karşı, yerel mahkemelerin, direnme olanağı mevcuttur. Onun 
için, bu tür kararlar kesin nitelikli değildir; ancak, direnme üzerine, ilgili genel kurulca verilen 
karar, kesin niteliklidir; yerel mahkemeler, direnme kararına karşı verilmiş olan Yargıtay ilamı
na uymak zorundadırlar. 

öte yandan, Yargıtayca verilen, inançları biirleştirme kararları, Yargıtay genel kurullarını, 
dairelerini ve adliye mahkemelerini bağlar. 

1991 yılı itibariyle, Yargıtay hukuk daireleri, ceza daireleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı ola
rak bu organlara gelen toplam iş sayısı yaklaşık 600 bin civarındadır; çıkan iş sayısı ise 450 
bin civarındadır; 1991 yılında devredilen iş sayısı yaklaşık 150 bin iken, 1992 yılında daha da 
artmış, 170 bine yakın iş devredilmiştir. 

Bu tablo, Yargıtayın iş yükünün ne denli ağır olduğunu göstermektedir. Bu iş yükünün 
her geçen gün artmakta olduğu kuşkusuzdur. 

Bu sorunu, yeni daireler kurmak suretiyle veya üyesinin artırılarak çözümlenmesi ve böy
lesine palyatif önlemlere gidilmesi beklenmelidir. 

Bu tür önlemlerin çözüm getirmediği, önceki uygulamalarla sabittir.' 
Daha köklü çözümler ve önlemlerin getirilmesinin zorunlu olduğunu görüyor ve bu ko

nudaki hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu cümleden olarak, ilk mahkemelerin, nicelik ve nite
lik bakımdan yeterli, hâkim, savcı, yardımcı personel, bina, araç ve gereçle donatılması, karar
lardaki isabet oranını artıracağı gibi, Yargıtaya gelen iş sayısını da azaltır. 

Bunun yanında, devlet ve devletin katılımı olduğu kuruluşlarda çalışan personelin, sorum
luluk duygusuyla, kişileri gereksiz yere dava açmaya zorlayıcı ve dava sayısını artırıcı nedenler
den kaçınmalarını sağlayacak önlemlerin alınması çalışmaları yapılmaktadır. 

Kamu görevlilerine verilecek yetki ve sorumlulukların dengelenmesinin, bu sorunun çö
zümüne büyük katkıda bulunacağı kanısındayız, 

Diğer yönden, dava sayısını azaltacak kesin karar sınırının yükseltilmesi, harç ve yargıla
ma giderlerinin artırılması, çekişmesiz yargı yönteminin uygulama alanının genişletilmesi bi
rer çözüm olarak düşünülebilirse de, Yargıtayın iş yükünü normal bir düzeye indirecek, onu, 
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arzulanan, içtihat mahkemesi haline dönüştürebilecek tek temel çözüm, Yargıtay ve yerel mah
kemeler arasında görev yapacak üst mahkemelerin kuruluşunda yatmaktadır. 

, Yıllardanberi gündemde tutulduğu halde, şimdiye kadar gerçekleştirilmesi yönünde^hiçbir 
adım atılmamış, altyapısı hazırlanmamış olan bu büyük ve ivedi sorunu çözümlemek için, Ba
kanlığım gerekli hazırlıkları yapmış, yasa taslağını hazırlamış bulunmaktadır. Çok yakında top
layacağımız hukuk kurultayına bunları bir. paket halinde sunduktan sonra, Bakanlar Kurulu 
gündemine getirilecektir. En kısa sürede Yüce Meclisin huzuruna getirileceğine inanıyorum. 

Anılan mahkemeler oluşturularak, işlemeye başladığı zaman, Yargıtayın da, kendisinden 
beklenen, asıl işlevi bulunan, içtihat yaratma görevini rahat bir şekilde yerine getirebileceği dü
şünce ve inancındayım. 

Yargıtayda son yıllarda yapılan çalışmalar ve bu kuruma verilen önem, memnuniyet verici 
düzeydedir. Aslında, Yüce Yargıtay ve onun değerli mensuplarına, yaptıkları kutsal yargı göre
vi nedeniyle, rahat koşullar altında çalışmalarını sağlayacak biçimde, bütçelerinin de, görevle
rine uygun bir düzeyde bulunmasını temin etmek bizim görevimizdir. 

Yargıtay bütçesinin, ulusumuza, Yargıtayın değerli mensuplarına hayırlı olmasını diler, Yüce 
Meclise tekrar saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Yargıtay Başkanlığı bütçesi üzerinde şahıslar adına, aleyhinde son konuşmayı yapmak üzere, 

Bayburt Milletvekili Sayın Bahattin Elçi?.. Yok. 
Başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Bu suretle, Yargıtay Başkanlığının 1993 malî yılı bütçesi üzerindeki müzakereler tamam

lanmış bulunmaktadır. 
Şimdi bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 
/. — Yargıtay Başkanlığı 1993 Malî Yılı Bütçesi 

A — CETVELİ 
Prog. 
Kodu A ç ı k l a m a Lira' 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 32 688 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Yargı Hizmetleri 87 497 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Cumhuriyet Başsavcılığı Hizmetleri 815 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 3 900 000 000 000 
BAŞKAN —• Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 124 900 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yargıtay Başkanlığı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Yargıtay Başkanlığı 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Yargıtay Başkanlığı 1991 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oy

larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : -
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Prog. A ç ı k l a m a 

101 - Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.,. Etmeyenler... Kabul edil
miştir. , ' . 

111 Yargı Hizmetleri . . 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir, 

112 Cumhuriyet Başsavcılığı Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 
BAŞKAN— Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

990 Özel Ödeneklere İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

TOPLAM 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir, 

A —CETVELİ -

Erte 
Genel ödenek Toplam devro 

toplamı harcama - öd 

12 619 681500 12 506 530 600. 

27 478 655 000 28 436 379 500 

1300 950 000 1173846 900 

1 704 670 000 1 720 002 600- - • 

6 813 900 — 6 

43 110 770 400 43 836 759 600 . 6 
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Yargıtay Başkanlığı 1991 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Bu suretle, 1993 malî yılı bütçesi ile 1991 yılı kesinhesabı kabul edilmiştir. 
Hayırlı olmasını temenni ediyorum. (Alkışlar) 
Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI M. SEYFÎ OKTAY (Ankara) — Sayın Başkanım, Yüce Meclise te

şekkürlerimi ve saygılarımı tekrar yineliyorum, sağolun. 

C) TURİZMBAKANLIĞI 

1.— Timzm Bakanlığı 1993 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Tiırizm Bakanlığı 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, programa göre, Turizm Bakanlığı 1993 malî yılı bütçesi 
ile, 1991 malî yılı kesinhesabının görüşülmesine geçiyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 

Grupları ve şahısları adına söz istemiş bulunan sayın üyeleri arz ediyorum : Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Grubu adına Siirt Milletvekili Erdal Koyuncu; Anavatan Partisi Grubu adına ts^ 
tanbul Milletvekili Bahattin Yücel ve Bursa Milletvekili Mümin Gençoğlu; Doğru Yol Partisi 
Grubu adına tzmir Milletvekili Mehmet Köstepen, Konya Milletvekili Ali Günaydın ve Ankara 
Milletvekili irfan Köksalan; Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına tçel Milletvekili tstemihan 
Talay; Refah Partisi Grubu adına Bingöl Milletvekili Kâzım Ataoğlu ve Şanlıurfa Milletvekili 
Halil Çelik. „ ' 

Şahısları adına : Lehinde, Elazığ Milletvekili Tuncay Şekercioğlu; aleyhinde, Trabzon Mil
letvekili Kemalettin Göktaş; üzerinde, Erzurum Milletvekili Abdulillah Fırat. 

Şimdi Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Siirt Milletvekili Erdal Koyuncu'yıı kür
süye davet ediyorum; buyurun Sayın Koyuncu. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA M. ERDAL KOYUNCU (Siirt) — Sayın Başkanım, sayın millet
vekilleri; Körfez savaşı nedeniyle 1991 yılını zararla kapatan turizm sektörümüzün, 1992 yılın
da bu etkiden kurtularak, tekrar eski günlerine dönmesinden mutluluk duyduğumu belirterek 
konuşmama başlamak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, konuşmamda, turizmimizi genel olarak değerlendirmek ve sorunları 
irdelemek istiyorum. -v 

Genel ekonomik çerçeve içinde değerlendirildiği takdirde, turizm, sektörler bazında, gele
cek vaat eden bir alandır. Ekonomik değer oTarak, dış ticaret dengesi içinde Önemli bir yer 
tutan bu sektör, ihracattan sonra en önemli döviz kaynağımızdır. 

Türkiye'nin kalkınmasında en önemli iki yol vardır; bunlardan biri sanayileşme, diğeri ise 
turizmdir. Katmadeğeri dikkate alındığında, turizmin, sanayi sektörüne oranla daha yararlı 
olduğu kanaatindeyim. Bu nedenle, turizmden yeterli şekilde yararlanmak amacıyla, devlet ola
rak, hükümet olarak ve Parlamento olarak, turizme gereken desteği elbirliğiyle vermeliyiz. 

1982 yılında çıkarılan, Turizmi Teşvik Kanunu çerçevesinde, turizmimiz kabuk değiştir
miştir. Doğa güzellikleri olan alanlar, turizm yatırımlarına açılmış, yabancı sermaye desteklen
miş ve bu yolla da, büyük eksikliği duyulan, yatak sayısı açığı hızla kapatılmıştır. 

Değerli milletvekilleri, ancak, bana göre, bu arada bir yanlışlık yapılarak, kıyılar hızla 
betonlaşmış, beş yıldızlı otellerle doldurulmuştur. Sanırım, bugün Avrupa'da olmayan, fizikî 
olarak kaliteleri çok yüksek oteller, Türkiye'de bulunmaktadır. Bugün bu otellerde uygula-
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nan yanlış pazarlama sistemiyle de, Avrupa'da tek yıldızlı otellerde kalacak durumda olama
yan turistler, bu otellerde kalabilmektedirler. 

Sayın milletvekilleri, bunları şunun için söylüyorum : Bu sektör desteklenirken, teşvik edi
lirken, ülkenin kısıtlı olanakları boşa gitmesin; bu tesisler, kendilerini amorti ederken, artı de
ğer yaratsınlar. Ayrıca, en önemlisi, satılabilecek, pazara uygun nitelikte tesisler yapılsın. 

Turizm sektörü çok boyutlu bir sektördür; ulaştırmayı, eğlenceyi, tatili, yeme içmeyi, sa
nayii, ticareti, sağlığı ve buna benzer tüm sektörleri içine almaktadır. Bu nedenle, bu sektörde
ki gelişme, tüm sektörlerdeki gelişmeyi, gerilemesi ise, tüm sektörlerdeki gerilemeyi getirmektedir. 

1991 yılında Körfez krizinin etkisiyle gerileyen bu sektör, 1992 yılında alınan önlemler sa-
yısinde, 1992 yılını çok iyi durumda geçirerek, 1990 öncesindeki düzeyini yakalamıştır. Ülke 
genelinde bu düzeyi yakalayan sektör, üzülerek söylüyorum, doğu ve güneydoğuda, hemen he
men bitmek üzeredir. 

Bugün Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki oteller, borçlarını ödeyemez 
duruma girmeleri nedeniyle el değiştirmiş, bazı oteller ise, işhanları olmaya başlamıştır. Daha 
önceleri Türkiye'ye gelen turistlerin yaklaşık yüzde 10'nu konaklatan bu tesisler, bugün yüzde 
l'ni bile konaklatamaz durumdadır. 

Bu nedenle, gerek Hükümetimizin, gerekse Turizm Bakanlığının, bu bölgedeki sektörün 
ölmemesi için gerekli önlemleri ivedi olarak alması gerekmektedir. Teşvik kapsamında bu te
sislere yeni kolaylıklar sağlanmalı, ucuz faizli kredi temin edilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, geçen yılki konuşmamda da belirttiğim gibi, bugün turizmimizin ge
lişmesinin önündeki en büyük engel, pazarlamadır. Tabiî ki, pazarlamayı, dış pazarlama ola
rak almıyorum. Bu ülkede yaşayan insanlarımıza yönelik pazarlamayı da dikkate almak gere
kir. Bugün Türkiye turizminin pazarlanması, esas olarak, Orta Avrupa'da bulunan tur opera-
törlerince yürütülmektedir. 

Türkiye'de 1.12.1992 tarihi itibariyle Turizm Bakanlığınca işletmeli belgeli 204 069 yatak, 
yatırım belgeli 337 038 yatak olmak üzere, toplam yaklaşık 540 bin kaliteli yatak pazarlamaya 
sunulurken, bunları pazarlayacak yaklaşık bin seyahat acentası varken, doğru dürüst bir adet 
gerçek anlamda bile turist getirecek nitelikte tur operatörlüğü bulunmamaktadır. Bu durum, 
pazarlamada dışa bağımlı olmamıza yol açmaktadır. 

Avrupa'da tekel gibi çalışan tur operatörleri, istedikleri fiyatları, bizim otellerimize kabul 
ettirmektedirler. Başta da belirttiğim gibi, çofe lüks tesislerimizde fakir Avrupalılar bulunur- . 
ken, vatandaşlarımız bu tesislere girememektedirler. 

Turizm Bakanlığının, tur operatörlüğü konusunda, sektörde faaliyet gösteren oteller ve 
seyahat acentaları arasında birleştiricilik görevi yaparak, gerçek anlamda tur operatörlüğü ku
rulması konusunda rehberlik yapması yararlı olacaktır. . 

Bu sayede dünya turizm hareketleri içindeki binde 1,2'lik payımız daha yukarılara doğru 
çıkabilecektir. Yine bu çabalar sonucunda, döviz geliri açısından binde 1,4'lük pay daha da 
artırılabilecektir. 

Pazarlamamızın önündeki en büyük engellerden biri de, tanıtımdır. Ancak, tanıtımın bo
yutları, görsellikten uzaklaşarak, sosyolojik olgulara dayanmaya başlamıştır. Artık ülkeler, ül
kelerinin güzelliklerinin tanıtımını çektikleri film ve fotoğraflarla yapmamaktadır; demokra
tik değerler, doğal değerler, tanıtımın temel unsuru olmaya başlamıştır. Bugün insan haklarına 

•verilen önem, ülkenin tanıtımında, ön plana çıkmasına yeterli olmaktadır. Koalisyon Hükü-

— 644 — 



T.B.M.M. B : 43 15 . 12 . 1992 O : 2 

metimizin, insan hakları yönünden yapmış olduğu ciddî hamleler, Avrupa nezdinde, "korku
lan ülke" olma durumundan, ülkemizi hızla uzaklaştıracaktır. Almanya'daki bazı eylemleri yü
zünden, Almanya'nın, diğer ülkeler nezdinde çektiği sıkıntıyı hep beraber gördük ve yaşadık. 
Ülkemizde insan haklarına verilen önem, Türkiye'ye gelecek Avrupalı sayısında artışa neden 
olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, diğer bir tanıtım yolu da, doğaya önem vermektir. Dünyada yeşiller 
hareketinin önderliğinde herkesin dikkatinin çekildiği çevre sorunları önem kazanmıştır. Te
miz bir çevrenin olması, kirlenmiş bir dünyada, buralara olan talebin artmasına yol açacaktır. 
Bu nedenle, bazı yörelerimize, geç kalınmış olsa da, diğer yörelerimizde kıyıların betonlaştırıl-
masın artık izin verilmemesi, etkin bir devlet politikası olmalıdır. Diğer Avrupa ülkelerinde 
olduğu gibi, çevrenin, o arada denizin, akarsu ve göllerin kirlenmesinin önlenmesi yönünde 
çok ciddî çabalar gösterilmelidir. Turizm Bakanlığının, uygulamayı düşündüğü çevre koruma 
yönünden teşvik olması açısından, marinaları yunuslandırma ve otellleri camlandırma yoluy
la, doğayı korumaya yönelik olan çabalarını destekliyoruz. 

Bunun yanında, konaklama tesislerinde az su kullanımını, temizlik maddelerinden doğa
yı kirletici unsurların bulunmaması yönünde özendirici tedbirler geliştirilmelidir. Plastik kul
lanımını en aza indirmek için gerekli önlemlerin alınması yararlı olacaktır. 

Diğer yandan, Bakanlıkça tahsisli arazilerin doğal örtülerinin bozulmaması, çevre kirlili
ğine yol açmayacak; ayrıca, arıtma sisteminin yapılması şartıyla kullandırılması gerekmektedir. 

Bakanlığın bu yönde etkin önlemler aldığını zannediyorum. Ancak, doğayı koruma yö
nünden, buralar özellikle, sıkça denetlenmelidir. . -

Yine, çevreyle ilgili olarak, diğer ülkelerle sıkı işbirliğine gidilmelidir. Çevreyi koruma yö
nünde uygulanan yeni sistemler, hiçbir politik düşünce veya çıkar duygusuna kapılmmaksızın, 
derhal uygulamaya geçirilmelidir. 

Değerli milletvekilleri, bu arada, hemen hemen tüm Akdeniz ve Ege kıyılarımızı kapsa
yan ve Dünya Bankası aracılığıyla yürütülmekte olan ATAK projesinde gecikmeye meydan ve
rilmemelidir. Zira, bu projeyle, bu bölgede kanalizasyon problemi çözümlenecek; atıksu, so
run olmaktan çıkacaktır. 

Sayın milletvekilleri, turizm sektörünün bir değişik boyutuna değinmek istiyorum. Bu
gün turizm sektörü, çok hızlı değişim gösteren bir sektör olarak karşımıza çıkmaktadır. Çağ
daş anlamda bir turizm olgusu yakalamak istiyorsak, onun ihtiyacı olan yasal çerçeveleri, gü
nümüz koşullarına uyarlamak zorundayız. 

Bugün turizmin bir ayağını oluşturan seyahat acentelerinin işleyiş ve kuruluşunu düzenle
yen 1618 sayılı Türkiye Seyahat Acenteleri ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu artık 
eskimiş, sektöre yük olmuş bir yasa konumuna düşmüştür. Bu yasa uyarınca seyahat acentele
rinin kurulması çok kolaydır. Ancak, yasaya aykırı olarak yaptıkları eylemler nedeniyle ceza
landırılmaları çok zordur; verilecek cezalar da komik durumdadır. 

Terazinin öbür kefesini oluşturan konaklama tesislerinin kuruluş, işleyiş ve denetiminin 
kaynağı plan 2634 sayılı, Turizmi.Teşvik Kanunu uyarınca ise, konaklama tesisleri, ciddî ola
rak, yaptıkları yasaya aykırı eylemleri nedeniyle cezalandırılmaktadır. 

Belirttiğim nedenlerden ötürü, terazinin kefelerinde denge bulunmamaktadır. Bu arada, 
Turizm Bakanlığı, ivedi olarak, 1618 sayılı Yasa üzerinde gerekli düzenlemeleri yaparak, Yüce 
Meclisin huzuruna gelmelidir. Aksi halde otelciler aleyhine olan dengesizlik sürdürülecektir. 
Bu da, hiçbir adalet anlayışına sığmamaktadır. 
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Bu arada sevinerek belirtmeliyim ki, Bakanlık, kumarhaneler konusunda iki yıldır sür
mekte olan kaosa gerekli müdahaleyi yapmış, buradaki kanunsuzluklara son vermiş ve dene
tim altına almayı başarmıştır. Son yapılan yönetmelik değişikliğiyle, kumarhaneler belli bir 
disipline alınmıştır. Bundan sonraki dileğim, buraların Bakanlık kontrolörleri aracılığıyla et
kin bir şekilde denetlenmesidir. Tabiî ki, bu denetimi yapan elemanların da, bilgili ve etkili 
bir konuma gelebilmesi için, yurt dışında gazino ve kumarhanelerde kısa süreli seminerlerden 
yararlanmaları, Bakanlığın etkinliği açısından yararlı olacaktır. 

Denetimlerin etkin ve sürekli olabilmesi için, ödeneklerde sıkıntı varsa, Yüce Meclis ola
rak Turizm Bakanlığına gerekli kolaylığı sağlamak yararlı olacaktır. Zira, kumarhanelerin bel
li bir disipline alınmamasının sonuçlarını gazetelerde okuyoruz; kumarhanelerin cazibesine ka
pılanların ne duruma geldiklerini, çeşitli defalar gazetelerden okuduk. Bu nedenle sönen ocaklar 
duymak istemiyorsak, kumarhanelerin sıkı denetlenmesini Bakanlıktan istemeliyiz, hatta ta
kip de etmeliyiz. 

2634 sayılı, Turizmi Teşvik Kanununda, kumarhanelere ilişkin özel cezaî müeyyideler bu
lunmamaktadır; genel cezaî şartlara bağlıdır ki, bu cezalar da yetersizdir. 1992 yılı içinde en 
yüksek parasal ceza 750 bin Türk Lirasıdır. Bu cezanın çok yetersiz olduğu da aşikârdır. Bu 
bağlamda, ivedi olarak, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununda ivedi değişikliğe gidilmelidir. 
Bunu, Bakanlığımızdan ısrarla istiyoruz. 

Sayın milletvekilleri, geçen sene Turizm Bakanlığı bütçesi üzerinde yaptığım konuşmada 
bir dileğim vardı; üzülerek söylüyorum İd, o konu üzerinde en ufak bir gelişme olduğunu gö
remedim. 

Turizm sektöründe son yıllarda yapılmış olan en ciddî ve kasıtlı yanlışlık, sektörün ihtisas 
bankası durumunda olan Turizm Bankası, ne yazık ki, ANAP hükümeti zamanında, anlaşıl
maz bir nedenle kapatılarak, hiç ilgisi olmayan Kalkınma Bankasının bünyesine bağlanmıştır. 

Yıllar önce kurulmuş olan bu sektöre işletmeleriyle de önderlik etmiş olan Turizm Banka
sı, maalesef, sanayi ticaret yatırımlarını kredilendiren Kalkınma Bankasının bünyesine katıl
mış, otelcilik alanında sektöre önderlik etmiş ve sayısız eleman yetiştirmiş olan Turban da, Ka
mu Ortaklığı İdaresine bağlanmıştır. 

Her iki kuruluş da, bu değişiklik sonucunda tüm fonksiyonlarını yitirmiştir. 
özellikle turizm sektörünün ihtisas bankası olan Turizm Bankasının yeniden canlandırıl

ması kesinlikle gereklidir; bu konuda öncelik görevi Sayın Bakanımızındır. 
Ayrıca, TURBAN'a bağlı otellerin de yeniden ıslahı gerekmektedir. Bu kuruluşun yöneti

minde de Bakanlığın etkisi olmak zorundadır. Bu Kurumun da, Bakanlığa bağlı olarak çalış
masında sayısız yararlar vardın 

Sayın milletvekilleri; görülüyor ki, Turizm Bakanlığının yapacağı çok iş var. Bakanlığın 
da bu yönde yeniden yapılanması gereklidir. Halen Meclis gündeminde bulunan Turizm Ba
kanlığının yeniden teşkilatlandırılmasına olanak veren yasa tasarısının yasalaşmasıyla, Sayın 
Bakana büyük sorumluluk gelecektir. Turizm sektörünü 2000'li yıllara başarıyla taşıyacak olan 
kadroyu kurmak, Sayın Bakana düşmektedir. Sayın Bakandan dileğim, Bakanlıkta gerçekten 
iş bilen ve var olan nitelikli kişileri yeni kadrolara seçmesidir. Sayın Bakanımın bu konuda ya
pacağıçalışmalara güveniyorum ve, inanıyorum. 

Sayın milletvekilleri, yine geçen yılki konuşmamda, ekonomiye katkısı yadsınamayan tu
rizm sektörünün sosyal ve kültürel yönüyle toplumsal yaşantımıza etkisi inkâr edilemeyen 
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bir gerçektir diyerek, turizmi topluma kabul ettirmek için, toplumumuzun da bu olaydan ya
rarlanması gerektiğini belirtmiştim. Sadece, Avrupalı turistlerin yoğun olarak yararlandığı tu
ristik tesislerden İçendi halkımızın da yararlanması yönünde ciddî planlamalar yapılması ge
rektiğine, halkımızın bu tesislerden yararlanması için önündeki en büyük engel olan ekonomik 
problemin kaldırılması için kredili tatil olanaklarının konaklama tesislerinden yararlanılması 
karşılığında yaratılmasının yararlı olacağını belirtmiştim; ancak bu konuda da -üzülerek söyle
yeyim ki- en ufak bir gelişme olmadı. 

Bu yönde, Bakanlığın, belirli esaslara dayanan projeler üretip, kamu veya özel bankalarla 
yapacağı düzenlemeler kabul gördüğü takdirde, konaklama tesislerindeki doluluk oranları art
mış olacak; bunun yanında, halkımız da, bu tesislerden yararlanma olanağını elde etmiş olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizdeki işsizliğin boyutları ürkütücü duruma gelmiştir. 15-30 yaş 
arasındaki genç kitlenin büyük bölümü en az lise mezunu olup, boşta gezmektedir. 

Turizm sektörünün emek-yoğun bir sektör olduğu düşünüldüğünde, bu sektör, geniş ola
naklı istihdam kaynağı olmaktadır. Diğer yandan, turizm sektörü, genel olarak diğer sektörle
ri de harekete geçiren bir sektör özelliği göstermektedir. Bununla birlikte, turizmde istihdam 
edilecek insanların kalitesi ve eğitimi ön plana çıkmaktadır. Bakanlıkça düzenlenen "Turizm 
Sektörüne Eleman Yetiştirme Kursları" bugünkü boyutlarıyla yetersiz kalmaktadır. Bu amaç
la Bakanlığın düzenleyeceği kurslara veya eğitim çalışmalarına, büyük ölçekli tesislerin, para
sal veya eğitimci yönünden katılımını zorunlu kılacak bir sistem de getirilmelidir. Zira Bakan
lığın çeşitli olanaklarıyla eğitilen personelin amacı, beş yıldızlı otel veya birinci sınıf tatil köy
lerinde çalışmaktır. Bu nedenle de, küçük ölçekli işletmeler ciddî olarak kaliteli personel sıkın
tısı çekmektedir. Bunun önlenmesi için, mutlaka büyük tesislerin eğitim işine katkıda bulun
ması yönünde zorlanması gerekmektedir diye düşünüyoruz. 

Sayın milletvekilleri, 1992 yılı içinde turizm yönünden zevkle izlediğimiz ve yeni öğrendi
ğimiz bazı faaliyetler de oldu; bu yönde Sayın Bakanı kutluyorum. Turizm deyince, aklımıza 
gelen, deniz-güneş-kum üçgeninden bizi uzaklaştırarak, Çoruh Nehrine, Aladağlara, buharlı 
trenlerle Orta Karadeniz'e götürme zevkini tattırdı. Dilerim böyle gezilere katılmak bize de na
sip olur. Gerçekten turizmi çeşitlendirmek yararlı olacaktır. Ülkemiz, turizmi çeşitlendirmek 
için çok nitelikli olanaklara sahiptir. Ünü yurt dışına taşmış olan kaplıcalarımız, yaylalarımız, 
kayağa uygun dağlarımız, mağaralarımız gibi, henüz turizme yoğun olarak açılmayan yeni tür
lerin de tanıtımı ve reklamı Turizm Bakanlığına düşmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Turizm Bakanlığının 1993 yılı bütçesi üzerinde yaptığım konuşma
da, turizmin sorunlarını, çözüm önerileriyle birlikte irdelemeye çalıştım. 1993 yılı içinde tu
rizm hareketlerini engelleyici olaylar olmazsa, çok başarılı bir sezon geçireceğimize inanıyo
rum. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki otellerin de bu turizm hareketlerden pay alacağı kesindir. 

Grubum ve şahsım adına, Turizm Bakanlığı bütçesinin turizme ve ülkeye yararlı olmasını 
diler, saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Koyuncu. 
Anavatan Partisi Grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Bahattin Yücel; buyurun Sayın 

Yücel. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA MEHMET BAHATTİN YÜCEL (İstanbul) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; Turizm Bakanlığının 1993 yılı bütçesine ilişkin Anavatan Partisi Grubu
nun görüşlerini aktarmak amacıyla söz almış bulunuyorum. 

. • ' • • -
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İçinde bulunduğumuz yıl, 20 nci yüzyılın bitimine yedi yıllık bir süre kaldığını gösteriyor. 
Bundan yedi yıl sonra, sadece bir yüzyılı'bitirmekle kalmayacağız; aynı zamanda, uzun insan
lık tarihi içerisinde pek az kuşağa nasip olmuş bir dönüm noktasından daha geçeceğiz. Bu, 
yeni bir bin yılın başlangıcı olacak. 

İnsanlık tarihinin uzun geçmişi içerisinde, belki de en çarpıcı değişimlerin yaşandığı, geli
şim anlamında, en ileri noktalara gidilen; ama aynı dönem içerisinde en kanlı savaşların da 
yaşandığı bir dönemi geride bırakıyoruz. . 

Gelişmiş ülkelerle az gelişmiş ülkeler arasındaki sınır giderek belirginleşiyor ve yeni yeni 
"sanayi ötesi toplumlar" olarak kendilerini niteleyen yeni bir toplmsal anlayışla ve buna daya
lı sistemlerle karşı karşıya kalıyoruz. Bu yüzyılın başlarında, paylaşım savaşları, emek ve ser
maye çelişkisi temelinde gelişen sosyal değişimler; bu sosyal değişimlere bağlı yasal sistem de
ğişiklikleri içinde bulunduğumuz yüzyılın en belirleyici ve temel olguları oldu, üzerinde en çok 
tartıştığımız kavramlar ortaya çıktı; ancak, bu gelişim içerisinde, millî gelirleri kişi başına 15 
bin Amerikan dolarını aşan bazı toplumlarda -ki, kendilerine "sanayi ötesi toplumlar" adını 
vermekte hiçbir sakınca görmüyorlardı- yüzyılımızın başlarındaki ağır sanayiye yönelik eğili
min giderek hizmetler sektörünün kayırılması ve ön plana çıkartılması biçiminde birtakım de
ğişiklikler gözlendi. Tabiî teknolojinin, ulaşım endüstrisinin, haberleşme ve iletişim teknoloji
sinin ortaya çıkartmış olduğu yenilikler ve değişim, insanların çalışma saatlerini azalttı; tatil 
için, dinlence için ayrılabilecek süreyi uzattı. 

e • - ' . • . 

Hizmetler sektöründeki bu gelişmenin sanıyorum turizm sektörünü de önemli biçimde 
değiştirdiği ve farklı bir boyuta getirdiği gözlerden kaçmayacaktır. Bu gelişmenin sayılarla ifa
desine kalkarsak, 2000 yılında yaklaşık 650 milyon turistin yer değiştireceğini ve bu hareketin 
parasal anlamda ifadesinin ise, yaklaşık 550 milyar dolar seviyesine ulaşacağını görüyoruz. 

Bu, yaklaşık olarak kişi başına 850 dolarlık bir harcamayı da birlikte getirecek gibi gö
rünmektedir. Ancak, gelişmiş toplumlarda ortaya çıkart bu hareketin, aynı zamanda, gene ge
lişmiş toplumlara, millî geliri yüksek toplumlara dönen bir başka harekete dönüştüğünü ve 
kendi içinde bir mantığı olduğunu da vurgulamak istiyorum. Şu anda 1990 yılı sayılarına göre, 
en çok turist gönderen ülkeler sıralamasına bakarsak, Almanya, İngiltere, Fransa ve Amerika 
Birleşik Devletlerinin sırasıyla, 36,4, 23,1, 27 ve 11,2 milyonluk turist gönderdiğini görüyoruz; 
ama bu hareketin bir başka tarafından baktığımızda ve incelediğimizde ise, dünyada en çok 
turist alan ülkelerin de, gene bu sınıflandırma içinde yer alan ülkeler olduğu gerçeği ortaya 
çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İspanya, İtalya ve Almanya gibi "Yediler Hareketi" 
adı verilen, o hareketi oluşturan gelişmiş ülkeler, aynı zamanda dünyanın en fazla turist alan 
ülkeleri. Kısaca, özetlersek, dünyadaki turizm hareketi gelişmiş sanayi toplumlarından başlı
yor ve gene en büyük payı onların almasıyla sonuçlanıyor. Tabiî bu ülkelerdeki turizm yatırım
larının, o ekonominin üretmiş olduğu değerlerle düzenlenmiş ve sistematize edilmiş bir yatırım 
modeli olduğunu vurgulamalıyız. 

Türkiye'de ise, 1980'Ierden sonra ortaya çıkan gelişme modeli ve turizm konusundaki si
yasal tercih, Batıdaki benzerlerinden daha farklı bir ortamda gelişti; ama geçmişle ilgili araş
tırmalar çok gerilere de gitse bile, örneğin Bağdat-Berlin demiryoluna kadar gitse de, Türki
ye'de çağdaş anlamıyla turizm olgusunun ekonomi içerisindeki ağırlığının arttığı dönem, 1980'li 
yıllara rastlıyor. 1980-1983 arasındaki 43 ve 65 binlik yatak, 1985-1990 arasında sadece konak
lama alanına kaydırılan 5,6 milyar dolarlık yatırım, Türkiye'nin bugün, belgeli ve belgesiz ya
taklarının toplamını 500 bin sayısının* üzerine taşımış bulunmaktadır. 
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Gene aynı dönem içerisinde, 1980'lerde sivil amaçlı hava taşımacılığına ayrılan koltuk sa
yısı 1 800 - 2 OOÖ'ler seviyesinden 1992 yılının sonunda 12 000'e ulaşma gerçeğiyle bizi karşı 
karşıya bırakmaktadır. Tabiî, döviz gelirlerindeki artışlara da oransal olarak bakıldığında, ol
dukça çarpıcı rakamları ortaya dökmektedir. 300 milyon dolarlık döviz geliri; Körfez bunalı
mına rağmen, son üç yılın ortalamasıyla 3,4 milyar dolar/yıl seviyesinde gerçekleşmiştir. An
cak, 1990 ve 1991 yılları arasında, genelde, sektörün dünya ölçüsünde yaşamış olduğu bunalım 
ve bu bunalımın neden olduğu panik, Türkiye'de de sektörü oldukça ciddî sarsmış ve yaralar_ 
duruma gelmiştir. 

Bu noktada, Türkiye'nin, siyasal iktidar ayırımı yapmaksızın, bunalımdan çıkış anlamın
da, çok ciddî ve gerçekçi bir model geliştiremediğini, üzülerek, ifade etmek durumundayız. 
Gerçekten, izlenen modeller ve bunalımı aşma konusundaki iyi niyetli, içtenlikli çabalar, 1990 
yılının >2 Ağustos gününden sonra başlayan bunalımın sektör üzerindeki etkilerini gidirmekte 
oldukça yetersiz kalmıştır. K 

Belki, asıl üzerinde durulması ve incelenmesi gereken yan da budur. Sayılarla uğraşmak, 
o sayılara dayalı olarak hoşumuza gidecek sonuçları çıkarmak ilk başta gerçekçi bile görünse, 
bugün, turizm gibi, Türkiye ekonomisi üzerindeki ağırlığını gün geçerek artıran bir sektörde 
bunalımdan çıkış için, ne yazık ki, yeterli olmamaktadır. 1990, 1991 ve 1992 yılları arasında 
bir değerlendirme yapmak için, sanıyorum, hemen başlarında, beklenenden de oldukça fazla 
uzun süren bir savaşın getirmiş olduğu olumsuz etkiler ve buna dayalı olarak dünya ekonomi
sinin içerisine girmiş olduğu bunalım da dikkate alınarak, 1990'ın 2 Ağustos gününe kadarki 
dönemi ile 1992 yılı arasında gerçekçi bir karşılaştırma yapmak daha doğru ve daha da adil 
olacaktır. 

Hepinizin bildiği gibi, ülkemizin turizm ürününün en ciddî ve en istikrarlı alıcıları, OECD 
ülkesi diye nitelendirilen, gelişmiş batı ülkelerinden oluşmaktadır. Bu ülkelerden -ilk on aylık 
olduğu rezervini ayrı tutmak istiyorum- 1992 yılının ilk on ayında 3 128 382 turiste karşılık, 
1990 yılının ilk sekiz ayında gelen turist sayısı 3 048 741'dir. Burada, savaşın başlamasının he
men ardından ortaya çıkan o durgunluk ve panik havası ile 1992'de tekrar değişmeye başlayan 
dünya konjonktürü ele alındığında, zannediyorum 1992 ile 1990 arasında, bu ülkelerden ülke
mize gelen turist sayısında en çok yüzde 2,5'Iik bir artış gözlenmektedir; ama yine aynı iki 
yılı karşılaştırdığımızda, eski sosyalist ülkeler adı verilen Doğu Avrupa ülkelerinden yurdumu
za 1992 yılında gelen 2 700 278 turiste karşılık, 1990 yılında 1 041 157 turist gelmiştir; yani, 
iki katından fazla, yaklaşık olarak yüzde 125'lik bir artış söz konusudur. 

Şimdi, 1992 yılında, bu tabloya karşılık, Doğu Asya ve Amerika Birleşik Devletleri dışın
daki Amerika Kıtasından gelen turistleri de karşılaştırdığımızda, Türkiye'ye gelen turist sayı
sındaki artışın temelinin eski Doğu Avrupa ülkelerinden Türkiye'ye yönelik bir hareketten kay
naklandığı gerçeğini görüyoruz. Gerçekten de, konuşmamın başında, 20 nci Yüzyılın bitmekte 
olduğu bu dönem içerisinde, başlangıcı ve bitimi ile çok ciddî benzerlikler gösterdiğini söyle
miştim. Hakikaten, o ülkelerden, Osmanlı İmparatorluğunun son dönemlerine rastlayan Bi
rinci Dünya Savaşı sonlarındaki dönemde bu topraklara olan hareket, 20 nci Yüzyılın sonunda 
da yaklaşık olarak aynı türden, aynı benzerlikte bir hareket ifade etmektedir. 

Şimdi, 1992 yılının sayılarını bu şekilde, 1990'la karşılaştırdığımızda, 6,3 milyon civarın
da gerçekleşen ilk on aylık turist sayısında, sektörün kendi güçsüzlüğü nedeniyle; ama belki 
de Bakanlığın ya da siyasal iktidarın başarılı, becerikli girişimleri sonucunda bir artış ol-
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duğunu söyleyebilir miyiz? Özellikle yüzde 125'in üzerinde artış gösteren bu Doğu Avrupa ül
kelerinin Türkiye'ye gelişleri sırasında, bırakın Türkiye'yi, bir başka ülkeye gidişlerinde, orta
lama 50 ilâ 100 dolar dolaylarında değişen bir rakamda ancak harcama yapabildiklerini ve git
tikleri ülkelerde parasal yetersizlikler nedeniyle kalış sürelerinin oldukça kısa tutulduğunu da 
söylemek gerekiyor; ama sayılarla başarılı ya da başarısızlığı kanıtlamaya çalışmaktan çok, sa
nıyorum, turizmle ilgili hepimizin değerlendirmelerinde dikkate alması gereken birtakım aha 
ve temel sayılacak kurallara değinmekte yarar var. 

Türkiye'nin, alışılagelmiş ekonomik yapısı içerisinde, korumacı ve himayeci eğilimlerle des
teklenen diğer sektörlere göre, oldukça farklı bir konumda bulunan turizmde, dış rekabet ko
şulları ve bunların oluşturduğu ölçüler esas alınmalıdır. Bunun dışında, herhangi bir. modelle, 
Türkiye'nin, kalitesi ve fiyatı dünya fiyatlarının üzerinde olan bir ürünü, bir turistik tesisi ya 
da bir uçak yolculuğunu daha pahalıya satma şansı bulunmamaktadır. Belki Türkiye'nin en 
fazla alışkın olduğu korumacı yöntemlerin dışında, turizmin farkı da burada yatmaktadır. 

Turizm, kesinlikle korumacılık dışında gelişmiş ve korumacılıkla ters orantılı olarak geliş
me eğilimi gösteren bir sektör konumundadır. Turizm, belki de, gümrüklerle, fonlarla ve hima
yeci politikalarla geliştirilmesi ve ilerletilmesi mümkün olmayan tek sektördür. fi 

tşte, ülkemizin bu ekonomik yapısı içerisinde, örneğin sanayi sektöründeki koruma oran
ları yüzdje47'yi bulurken, turizm sektörünü genel anlamda, bir teşvikler sistemi içerisinde de
ğerlendirip, ona, diğer sektörlerle eşit davranmak, aslında bir haksızlığın da ifadesidir. Özel
likle tesislerdeki enerji girdilerinin, kullanılan suyun ve haberleşmeyle ilgili giderlerin, dünya 
fiyatlarının iki, hatta bazı kalemlerde üç katı olduğu gerçeğinden hareket edersek, bu sektö
rün, aslında, rekabetçi ortamda desteklenmediğini, tam tersine büyük bir haksızlığa uğratıldı
ğını görürüz. Hatta, ben siyasal iktidarca bu dönemde -geçmiş dönemlerde de belki benzer 
davranışlar olmuş olabilir; ama bunların bir savunma mekanizması biçiminde kullanılmasını 
doğru bulmadığım için bunu söylüyorum- halen Hazine kontrolörlerinin ve bankalar mura
kıplarının, özellikle başta devlet bankaları olmak üzere, turizmle ilgili kredileri, riskli bir sek
tör olması nedeniyle, baskı sonucu, açaltması girişiminde bulunduklarını biliyorum, özellikle 
son zamanlarda, Türkiye'de tartışılan turizm sektörünün, finansman darboğazından çıkması 
için, yeniden bir bankanın kurularak, sektörün hizmetine sunulmasından herhalde çok önce, 
bu sektörün, ülkemizin geleceğindeki yerini dikkate alan, özellikle Turizm Bakanlığının -İyi' 
niyetlerinden hiç kuşku duymadığım halde söylüyorum- Hazine ve siyasal iktidarın turizm sek
törünü riskli bulduğu anlayışını boşa çıkarmak için, gerçekçi girişimlerde bulunması gerektiği
ni düşünüyorum. 

Tabiî, bu kurallardan bir tanesi de, zannediyorum, Türkiye'de yıllardır korumacılıkla ge
liştirilmeye çalışılan bir ekonomik düzen içerisinde gözlerden çakırılan, temel, hatta evrensel 
bir ekonomik gerçeğin turizm sektöründe göz ardı edilmiş olmasıdır. Bu, iç pazarın dinamik
lerini dikkate almayan, hiçbir mal ve hizmet üretemeyenine rekabet edebilir ne de uzun vadede 
o ekonomiye getiri sağlayabilir nitelik taşımadığı gerçeğidir. Turizmde de ne yazık ki, belki, 
sadece siyasal bir tercih anlamında geliştirilen yatırımlar, iç pazar gerçeği ve dinamiği göz ardı 
edilerek geliştirilmeye çalışılmıştır. 1990 ve 1991 yıllarında ortaya çıkan bunalımdan, bu ölçü
de, Türkiye'yi rakip konumda olabilecek ülkelerle kıyasladığımızda, ortaya çıkan oranlara bak
tığımızda Türkiye'nin daha ağır bir biçimde etkilenmesinin temel nedeni, iç pazar dinamikle
rinin dikkatlerden kaçırılmış olmasıdır. 
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BAŞKAN — Sayın Yücel, affedersiniz, süreyi nasıl paylaştığınızı öğrenebilir miyim? Top
lam süreniz 30 dakikadır, zatı âliniz 15 dakikasını kullandınız. 

MEHMET BAHATTlN YÜCEL (Devamla) — 5 dakika sonra bitiyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Buyurun. 
MEHMET BAHATTİN YÜCEL (Devamla) — Tabiî, özellikle iç pazardaki bu dinamik

lerin ortadan kaldırılışı -turizm sektörü bakımından söylüyorum- sektörün içine girmiş oldu
ğu darboğazın ortaya çıkmasına neden olmuştur. -

Ben süreyi daha iyi kullanmak için, bir iki noktayı özellikle dikkatlerinize sunarak; sözle
rimi toparlamaya çalışıyorum. 

Türkiye, elbettet ki, koşulları ne olursa olsun, hangi temelden kaynaklanırsa kaynaklan
sın, turizmi tercih etmekle, son derece olumlu ve akılcı bir tercih yapmış bulunmaktadır. Bu
nun, sahillerimizde betonlaşmaya, çevrede deformasyona ve buna benzer birtakım olumsuz 
etkilere yol açmış olmasına rağmen, ülkemizin toplam ihracaatı ve toplam döviz geliri içerisin
deki payları gibi ekonomik etkilerinin dışında, sanıyorum, özellikle, Türk toplumunun, farklı 
kültürleri yaşayan toplumlarla kendi toprakları üzerinde buluşması, kaynaşması, etkilemesi ve 
etkilenmesi anlamında da oldukça önemli ve yararlı etkileri olmuştur. 

Ancak, sayılarla, yapılan girişimlerin ve tercihlerin yanlışlığıyla tartışarak vakit geçirece
ğimize, 1993 yılı içerisinde dünya ve Avrupa ekonomisine kısaca bakmakta ve bu yıllara ilişkin 
önümüzdeki yedi yıllık dönemi daha verimli değerlendirebilmek anlamında birtakım sentezle
re varmamızda da yarar var. 

Birleşen Almanya'nın, bu birleşmenin yıllık faturasını daha birkaç yıl süreyle, 140 milyar 
mark civarında kaynak gereksinimiyle sürdüreceği anlaşılmaktadır. Ekonomilerin, serbest re
kabet koşulları içerisinde para basılarak böylesine bir açmazı, böylesine bir bunalımı aşması 
düşünülemeyeceğine göre, Almanya, birleşmenin faturasını, faiz oranlarını artırarak, kendisi 
dışındaki ekonomilerden sağlayacağı kaynakla finanse etme girişimi içerisindedir. Nitekim, 1992 
yılı içerisinde, beklentilerin de ötesinde, Alman Markında görülen yükselişin ya da düşmenin 
gerçekleşmeyişinin temel nedeni budur. Ancak, önümüzdeki günlerde yeni göreve başlayacak 
Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin de, dört yıllık süre içerisinde, seksen milyar dolarlık 
yatırım planlaması ve bu yatırımla ilgili kaynakları da ancak ve ancak kendisi dışındaki eko
nomilerden finanse etme modelini benimsediğini açıklaması, sanıyorum, Amerikan Doların
da da ciddî bir değer artışına neden olacaktır. 

Türkiye, Batı Avrupa ülkelerinden, ana ağırlıklı olarak turist alan bir ülkedir ve bunu aş
ması da uzun müddet mümkün değildir. O nedenle sanıyorum, Alman Marlcı ile Amerikan 
Doları arasındaki ilişkiyi çok iyi incelemesi ve bu ilişkiye dayalı olarak, 1993 yılında, Avrupa 
ekonomisinin gerçek anlamda bir durgunluğa ulaşıp ulaşmayacağını irdelemesi gerekmekte
dir. Sanıyorum. Türkiye'de, bu anlamda bir araştırmanın, özellikle turizm sektörünü inceleme 
anlamında bir araştırmanın yapıldığını, en azından kendi bilgilerimle, burada teyit'edemiyorum-. 

Tabiî faiz oranlarındaki bu artışın, başlangıçta, ilk vazgeçilecek alışkanlıkların dışında gelen 
turizm alışkanlığını, turizm hareketini olumsuz etkileyeceğini söylememiz gerekir. Ancak, bu 
gelişim içerisinde, Avrupa pazarını ağırlıklı olarak kontrol eden, dünyanın en çok turist gön
deren ülkesi Almanya'nın, kendi pazarını büyütmek ve belki böylece kendisine karşı çıkabile
cek rekabeti ortadan kaldırabilmek anlamında çok farklı bir yöntem izlediğini söyleyebiriz. 
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Almanya, hemen komşularından başlayarak, Belçika'da, İsviçre'de, Avusturya'da, Hol
landa'da, İspanya'da kendisine rakip olabilecek bütün büyük tur operatörlerinin ağırlıklı his
selerini ele geçirme çabası içerisindedir. 1992 yılının şu son onaltı günü içerisinde de bu birleş
melerinin ve sınır ötesi yeni şirket evliliklerinin açıklandığına ve tescil edildiğine tanık olaca
ğız. Özellikle, bu gerçeğin, bizi, tek alıcıyla karşı karşıya gelmek gibi çok olumsuz bir noktaya 
getireceğini vurgulamak ve dikkatlerinize sunmak istiyorum. 

Tabiî, böylesine kısa bir sürede turizmle ilgili eleştirileri ortaya dökerken, çözümleri de 
üretmenin zorluğunu ve güçlüğünü biliyorum ama, birtakım çözümleri de dikkatinize sunma
dan geçemeyeceğim. Bunların başında iç turizmin canlandırılması gelmektedir. Bu, sakın ve 
kesinlikle, kamu kamplarını dar gelirli kesime açarak, burada bir hareket yaratılacağı biçimin-

• de bir yaklaşımla olmamalıdır. Yaklaşık 56 bin, 60 bin civarındaki kamu yatağının, belki özel-
leştirilerek, satılarak; ama, kamu çalışanlarının da, herkesin tatil yaptığı gibi, dört, beş yıldızlı 
tesisler, birinci sınıf tatil köylerinde, tatil yapabileceği bir ortamın hazırlanmasıyla olabilir. Sa
nıyorum, kamu kuruluşlarının harcamış oldukları paralar, belli. Eğer gerçekçi anlamda bir ma
liyet hesabı yapılırsa, bu paralarla, kamu çalışanlarının tümünün çok daha iyi koşullarda tatil 
yapmasına olanak sağlayacak biçimde bir sonuca götürecektir bizi. 

Türkiye, 1 400'ü aşkın seyahat acentasının, son beş yıldır oldukça başarılı örneklerini gör
düğümüz dışa açılma hamlesini desteklemelidir. Bu destek şu ana kadar esirgenmiştir. Bu des
teğin hiç kimse farkına varmamış ve gerçekçi anlamda bu destek verilmemiştir. Sanıyorum, 
şimdi asıl yapılması gereken budur. Bu konuda yapılabilecek en ciddî destek de, belki, devleti 
bu konudaki düzenlemeleri yapmanın dışına itmektir; çünkü sektör, bu yetkinliğe şu anda ulaşmış 
bulunmaktadır. Sadece 1992 yılı içerisinde, bu modeli deneyen bir tek seyahat acentesinin 95 
milyon doları aşkın döviz geliri yaptığını da bilgilerinize sunmak istiyorum. 

Türkiye, Orta Avrupa ile uzaklığı göz önüne alındığında, Yugoslavya bunalımının bun
dan iki üç yıl sonrasını da etkileyeceği gerçeğini de dikkate alarak, sivil havacılığı desteklemeli 
ve fiyatların bu desteklerle oluşmasına katkıda bulunmalıdır. Hedef seçilecek pazarın ve bu 
pazardaki eğilimlerin araştırması yapılmalı ve sektöre bu iletilmelidir; özellikle, pazarlamanın 
önündeki en ciddî engellerden bir tanesi konumundaki 1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seya
hat Acenteleri Birliği Yasası hızla gözden geçirilmeli. Bakanlığın fonksiyonları -denetler konu
ma getirelerek azaltılmalıdır; aynı konuyu sanıyorum, Otelciler Birliği Yasası için de söyleyebi
liriz; bu da oldukça önemli bir darboğazın aşılmasında yararlı olacaktır. 

Unutmayalım, turizmin zorunlu kıldığı altyapı ve ilişkiler, sadece, ülkemize para ödeyerek 
gelen turistler için değil, Türk halkı için de geçerlidir ve gereklidir. Temiz bir çevre, onlar için 
de lazımdır; gürültüsüz, sakin bir yaşam, onlar için de lazımdır; iyi bir altyapıdan hizmet al
mak, Türk halkı için.de lazımdır, özellikle, Türk halkı ile yabancı turistler arasında bir ayırım 
yapmanın da bizi son derece zor duruma düşürebileceğini söylemek istiyorum. * 

Bu duyg'ularla, bütçenin hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yücel. 
Kalan 7 dakikayı kullanmak üzere, Anavatan Partisi Grubu Sözcüsü, Bursa Milletvekili 

Sayın Mümin Gençoğlu, buyurun. 
MÜMİN GENÇOĞLU (Bursa) — 7 dakika mı kaldı? 
BAŞKAN — Saatler öyle gösteriyor; ama, tabiî, yüksek hatırınız için bir şeyler yaparız. 
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TURHAN TAYAN (Bursa) — 7 dakikada da çok şeyler söyler, Sayın Gençoğlu! 
BAŞKAN — Arkadaşımız, az söyler, veciz söyler, öz söyler! 
ANAP GRUBU ADINA MÜMÎN GENÇOĞLU (Bursa) — Sayın Başkanım, TRT sustu

ruyor, sözümüzü yansıtmıyor; tktidar zaten, biliyorsunuz, söylediğimizden hiç bahsetmiyor; 
siz bari müsamaha buyurun, birkaç laf edelim de kamuoyu duysun. 

BAŞKAN — Efendim, zaten, ben, geçmişteki konuşmalarınızdan da mülhem, siz ko
nuşmaya başladıktan sonra doğacak atmosferde, kimsenin sözünüzü kesmeye mecali kalmaya
cağına inandığım için, nasıl olsa, siz kendinizi kabul ettireceksiniz diye düşünüyorum; ama, 
arkada, değerli Doğru Yol Partisi Grubunun üç ağır top bekliyor; aynı muameleyi emsal alır
sak, akşam ezanını buluruz yani. Onun için, devam buyurun. 

MÜMİN GENÇOĞLU (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Turizm Bakanlığının 1993 malî yılı bütçesiyle il

gili, Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesi
leyle, siz değerli milletvekili arkadaşlarimı ve Turizm Bakanlığının değerli mensuplarını sevgiy
le, saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, hepinizin malumları olduğu gibi, 1980'li yıllara kadar Türk turizmi, 
gerek içeride gerekse dışarıda pek fazla iddialı olamamış ve gerekli performans sağlanamamış
tır. Ancak, 1980'li yıllardan sonra, turizm sektörüne istenilen şekilde yaklaşım sağlanabilmiş
tir. Bir misalle bunu ifade etmek istersek, 1980'den önce, Türkiye Kalkınma Bankasınca turiz
me sunulan tüm kredi miktarları 185 milyon lira iken, iktidara geldiğimiz 1983 yılı içerisinde 
bu miktar 12 milyar lira civarında olmuştur. 

1983 yılına kadar yatak sayısı 60 bin civarında iken, sekiz yıllık iktidar dönemimizde bu 
miktarlar artırılmış ve 1991 yılı itibarıyla yatak kapasitesi 400-500 binlere ulaşmıştır. 

Kredi miktarları ise daha fazla artırılarak 1986 yılında 80 milyara, 1990'da ise 471 milyara 
ulaştırılmış ve turizm sektörü canlı ve faal bir yapıya kavuşturulmuştur. 

1983'ten 1991 yılına kadar, yeni tesisler yapılmasına büyük imkânlar ve katkılarda bulu- • 
nulmuş, oto yollar ve havaalanlarıyla, turizm sektörü rahat nefes alır hale getirilmiştir. 

Altyapıya önem verilmiş, Türk Hava Yolları teçhizi artırılmış, özel uçak şirketlerine ge
rekli önem ve imkânlar sağlanmış, uçak filoları artırılmış, turistik tesisler fazlalaşıtırılarak, 
1991 yılı içerisinde 7;5 - 8 milyon civarında turiste hitap edilerek, Türk ekonomisine hatırı sayı
lır bir döviz girdisi sağlanmıştır. 

Sayın Bakan tarafından, geçen yılki döviz girdilerinin 4 milyar dolar olacağı ve 6,5 milyon 
da turistin geleceği evvelce bildirilmişti. Bu bir gelişimdir; ancak, geçmişle karşılaştırdığımız
da, bunun yeterli olmadığı görülmektedir. Bu miktar, daha evvelki yıllara göre azdır. 

1993 yılında 5 milyar dolar gelir sağlayacağı ve 9-10 milyon civarında da turistin ağırlana
bileceği beklenmektedir. Bu rakamları gerçekçi bir yaklaşımla olumlu görüyoruz; ancak, kifa
yetsiz buluyoruz. Çünkü, bu miktarları daha da artırmak mümkündür. Daha fazla tesisler ya
pılması, yatak kapasitesinin artırılması ve iyi bir tanıtımın organize edilmesi, yurt dışında ku
rulmuş bulunan bürolardaki personelin iyi yabancı dil bilir, reklam kapatisitesi olan personelle 
desteklenmesiyle bunun mümkün olacağına inanmaktayız. 

Turizm sektörünün 60 bin civarında insan gücüne ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Bu zarurî 
ihtiyacın karşılanabilmesi için eğitim önem taşımaktadır. Turizm sektörüne hitap eden okulla
ra yenilerinin eklenmesi, yabancı dil ağırlıklı eğitime önem verilmesi ve bu sektöre intisap ede
cek elemanlara özendirici imkânlar sağlanmasıyla bu eksik de telafi edilmiş olacaktır. 
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Bu arada, turistik teislerin tam kapasiteyle çalışmasını temin etmenin en önemli faktörü 
tanıtımdır. Bu konudaki medya çalışmaları ve görevlendirilecek elemanları iyi seçilmeli, tanı
tım için harcanacak paraların har vurup harman savrulması önlenmeli; zarardan ziyade, ya
rarlar sağlanmasriçin ne yapılması gerekiyorsa o yapılmalıdır. 

Turistik hizmetleri ifa eden kuruluşların çoğunluğu Ege Akdeniz yörelerindedir. Karade
niz bölgesinde de turiste hitap edecek kuruluşlara ihtiyaç vardır. Bu yörelerde, hizmet verecek . 
az sayıda tesis mevcuttur. Bunlar da turistik yönden geliştirilmeli ve bu cennet yerler de tanıtı
ma alınarak, turiste hizmet bölgeleri yapılmalıdır. . 

- Dört mevsimin yaşandığı ülkemizde, yaz turizmine verilen önem, kış turizmine yeterince 
verilmemektedir. Eğer, kış turizmi geliştirilir, kış turizmi bölgeleri tesislerle donatılır ve iyi ta
nıtım yapılırsa, döviz ve turist miktarlarının fevkalade artacağı da bir gerçektir; ama, burada, 
şu anda işbaşında bulunan Hükümetin bazı hataları var. İzin verirseniz, bunlara kısaca değin
mek istiyorum : 

Değerli milletvekilleri, komşumuz Blugaristan'da yaşayan Türk asıllı soydaşlarımızdan 350 
bin civarındaki soydaşımız, anavatan Türkiye'ye geldi. Bu rakamın takriben 250 bini zorunlu 
göç nedeniyle, 100 bini de turist olarak veya akraba ziyareti çin geldi ve böylece aileler bölün
müş oldu. Ne yapacak bu bölünen aileler? Ya göç vizesi alacaklar, ya akraba ziyareti için veya
hut da turist olarak gelecekler; başka çareleri yok. Annesi babası, karısı kocası veya kardeşleri 
birbirlerinden ayrılmış, hasretlik giderecek. İki üç sene beklemiş, göç vizesi de alamamış; en 
nihayet çareyi, turistik vize veya akraba ziyareti vizesi almakta bulmuş ve Türkiye'ye akrabala
rını, yani yıllar boyu beraber yaşadığı kişileri görmeye gelmiş. Vize alıp Türkiye'ye gelen soy
daş sayısı da 100 bini aşmış. Bunu gören Hükümet, akraba ziyaretine gelecek olanlara, kişi 
başına, Türkiye'de kalacakları beher-gün için 30 dolar, turist olarak geleceklere de 70 dolar 
ibraz etme mecburiyeti getirmiştir. 

Bu sistem yanlıştır. Bunu Bulgaristan için uyguluyorsun; ama, diğer ülkelerden gelecek 
turistleri de tereddüte sevk ediyorsun. Bu haberi başka ülkeler de duyuyor. Bu uygulama yan
lıştır. Bunun yapılmaması lazım. Bu uygulama, turizm açısından zararlı olduğu kadar, soydaş
larımız ve göçmen kardeşlerimiz açısından da, her iki taraf için son derece olumsuz ve üzücü
dür. Gelin, bu konuyu hep beraber çözümleydim. 

^ Sayın Kilercioğlu ile bu durumları oldukça sık görüşüyoruz. Sayın Kilercioğlu ile bu du
rumları görüşürken, benimle, federasyon başkanı olarak konuşuyor; çünkü, Sayın Kilercioğlu, 
beni federasyon başkanı olarak dinlerken, kendisinin de politikacı olduğunu vurgulayarak, ma
alesef, bu işi biraz göz ardı ediyor. Kendisi olsa daha rahat konuşacağım. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Gençoğlu. 
Bakanlık görevlileri arasındaki değerli arkadaşımız rahatsızsa, salonda dinlenebilir; ama, -

burada, dinlemek için vardır... 
Devam buyurun. 
MÜMİN GENÇOĞLU (Devamla) — Efendim, kusura bakmayın; pasajıma iki cümle ek-

leyiverdim; mazur görün lütfen. 
Eğri oturup doğru konuşalım. Bizler, Bulgaristan davasını 1985'te nasıl başlattık, nasıl 

bitirdik; arkamızda, o günün bilinçli ve kararlı hükümeti; bunun ötesinde, oluşmuş bir kamu
oyu, daha doğrusu Yüce Türk Mille'ti vardı. O günleri bir hatırlayalım. Ne diyordu Yüce Türk 
Milleti, ne diyordu Mümin Gençoğlu Taksim Meydanında: "Ey Jivkov, aklını başına topla; 
gel, bu gaddarlıktan vazgeç. Gün gelecek sen de gideceksin, senin rejimin de gidecek." 
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Allah'a çok şükür, işte şimdi Bulgaristan konusunda istediğimiz oldu; ama, Bosna-Hersek 
meselesinde, maalesef, üzülerek söylüyorum bir adım öteye gidemedik; gidemeyiz de, gidemi
yoruz da,.. 100 binlerce Müslüman kardeşimiz hayatını kaybetti; hâlâ da birçok Müslüman kar
deşimiz hayatını kaybetmektedir. 

Şimdi soruyorum : Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu olarak 
bana ve benim kuruluşlarıma ne gibi görevler verdiniz? Herhangi bir miting düzenlememiz 
için bize bir talimat verilmedi. Yetkililerden aldığımız "bu konu Birleşmiş Milletlere götürülü
yor, orada tezekkür ediliyor, cevap bekliyoruz" gibi cevaplarla, zaman içinde, bu konu maale
sef buzdolabına kaldırıldı. 

KADİR BOZKURT (Sinop) — Bunun, Turizm Bakanlığı bütçesiyle ne alakası var?.. Gün
dem dışı konuşmayla Meclise getirebilirsiniz. 

MÜMİN GENÇOĞLU (Devamla) — Efendim, ben, Balkan Türkleri Federasyonu Başka
nıyım, aynı zamanda milletvekiliyim. Elbette ki, bu konular, oradan gelecek turistleri de ilgi
lendiriyor. Bulgaristan'dan gelecekler için duvar konursa, Yugoslavya'dan gelecek turistler de, 
korkudan gelemeyebilir. Müsaade edin de, bu konuları da arz edeyim... 

Bu konuları, katiyyen politika yapmak için arz etmiyorum. Demek istiyorum ki, gelin, 
dış konularda, dış Türkler konusunda beraberce bir fikir alışverişi yapalım. Bulgaristan'daki 
soydaşlarımızdan Türkiye'ye gelenlerle ilgili elimde dosyalar var. Kusura bakmayın, bunları 
da arz etmek zorundayım. Şu dosyaya bakınız... Dosyada adı geçen kişinin annesi, babası, 
evlendiği kişi burada; Karacabey'de -Bursalı milîetvekillerimiz burada- nikah kıydırmış "Sen 
turist geldin, vatandaş olmadın, haydi bakalım Kapıkule'ye" denmiş... Tarih : 9.12... 

AHMET SAYIN (Burdur) — 1991 mi? 
MÜMİN GENÇOĞLU (Devamla) — 1992 efendim. Buyurun, tetkik edin.dösya burada. 

Bu tarihte nikâh kıydırmış; nikâhı ben kıymadım, Karacabey Kaymakamlığı kıymış, evlendir
miş. Evlendirmişsiniz; ama, o kişi turist geldi diye, karısından ayırıp gönderiyorsunuz! 

Bir başka dosyada şunlar var : Annesi, babası ve bir çocuğu Bulgaristan'da kalmış Bur-
sa'da öğretmenlik yapan bir kişi "Sayın Gençoğlu, annemi babamı getiremiyorum, ne olursun 
banayardımcı ol" diypr. Göç vizesi alamıyorlar, turist gelirse de "turist geldin" diye geri gön
deriyorsunuz! Peki, ne yapsın bu garipler, ne yapsın bu zavallılar?.. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Dosyalı muhalefet, dosyalı... 
MÜMİN GENÇOĞLU (Devamla) — Üstelik, "sen Türkiye'deki akrabanı ziyaret etme, 

anneni babanı görme" diye, akraba ziyaretine gelenlere günde 30, turist olarak gelenlere de 
günde 70 dolarlık tahdit koyuyorsun. İnsaf edelim... Politika yapmıyorum, kusura bakmayın, 
hakikatleri söylüyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) O bakımdan beni lütfen mazur görün. 

Şu dosyada adı geçen bir arkadaşım, Bal-Göç'te benimle beraber gece gündüz çalışmıştı. 
Bulgaristan'a, annesini babasını almaya gitmiş, bana Sofya'dan mektup gönderiyor, "Mümin 
Ağabey, ben de seninle beraber yedi sene uğraştım; annemi babamı getiremiyorum, Filibe Kon
solosluğuna beni sokmuyorlar, Allahaşkına bana yardımcı ol" diyor. İşte mektup, yeni... 

Tabiî konumuz, hem turizm hem de bunlar. 
Daha pek çok dosya var; fakat, vaktinizi almak istemiyorum. Sayın Başkanım da biraz 

müsamaha buyurdu, teşekkür ederim, eksik olmasınlar. 
Biraz evvel arz ettiğim konular bizi son derece üzmektedir. 
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Değerli milletvekilleri, bu veya buna benzer bir sürü müracaat var. Bunların önüne geçe
meyen bir Hükümet, çareyi, Bulgaristan'dan akraba ziyaretine geleceklerden beher gün için 
30, turist olarak geleceklerden de beher gün için 70 dolar ibraz mecburiyeti getirmekte bulu
yor. Bu yanlıştır. 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) — Eski uygulama nasılmış? 
MÜMİN GENÇOĞLU (Devamla) — Ben, yanlış diyorum; beraber oturalım, doğrusunu 

yapalım; benim temennim bu. Politika da yapmıyorum; hep beraber bu meselelere çözüm bu
lalım diyorum. Bu yanlıştır, bu usul hatalıdır. Bu ne demektir? Bu "ey soydaş, sen Türkiye'ye, 
annenin babanın yanına gelmeyeceksin; turist olarak da gelmeyeceksin, akraba ziyaretine de 
gelmeyeceksin" demektir. Lütfen bağışlayın beni, ben bunu böyle anlıyorum. Eğer başka türlü 
ise, Hükümet veya Hükümet üyeleri bana bunu bildirsinler. 

Bu uygulamaya gerekçe olarak da, kanun yok, kararname yok, genelge yok. Yahu, nere
den çıkarıyorsun sen bu uygulamayı?.. Soruyorum kendilerine, zorunlu göçten sonra Türkiye'
ye ne kadar soydaş geldi; bunun, ne kadarı turistik, ne kadarı akraba ziyareti, ne kadarı transit 
amaçlı idi? Bu konuda doğru dürüst bir rakam yok. Dışişleri "165 bin" göçmen ve soydaş 
işlerinden sorumlu Devlet bakanımız Sayın Kilercioğlu "75 bin civarında" diyor; göçmen der
nekleri temsilcileriyle beraber oturuyoruz, hesaplıyoruz 50-60 bin civarında çıkıyor. Bunun han
gisi doğru? Ortada kati bir rakam yok. , • 

Değerli milletvekilleri, soydaş ve göçmen sorunlarıyla ilgili bazı önerilerim oldu. Bunları, 
11 Aralık 1991; 19 Mart 1992; 23 Mart 1992 tarihlerinde bu kürsüden siz değerli milletvekilleri
ne söyledim. Bunun dışında, gerek milletvekili, gerekse Federasyon başkanı olarak, Meclis içinde 
ve Meclis dışında, soydaş dernek yetkililerinin görüşlerini de alarak, basın toplantıları yaptım. 
Bu toplantılarda, bu konuları hep dile getirdim. 

BAŞKAN — Sayın Gençoğlu, toparlamanızı rica ediyorum. 
MÜMİN GENÇOĞLU (Devamla) — Son cümlelerim efendim. 
Tarafsız dediğimiz b TRT'nin ismi var, kendi yok; var da, sadece Hükümetin TRT'si. Mu

halefete; yani, bizlere gelince yok. 
Değerli milletvekilleri, Sayın Genel Başkanım Mesut Yılmaz, 10 Aralık 1992 tarihinde, 1993 

yılı bütçe görüşmeleri sırasında, TRT'nin durumunu gayet açık seçik dile getirdi. Konuşması 
esnasında, Doğru Yol Partisi milletvekili değerli kardeşim, arkadaşım Sayın Hüseyin Balyalı, 
bu konuşmayı protesto edercesine, yerinden kalkıp, Genel Kurulu terk etti. Ben de kendisine, 
"Sayın Balyalı, bu söylenenler doğrudur. Ben, TRT'nin, tarafsızlığını muhafaza edemediğini 
salı günü size ispatlayacağım" demiştim; şimdi ispatlıyorum : 

Bakınız, tarih Kasım 1991. Meclisin basın bürosunda bir basın toplantısı yaptım. Bu top
lantıyı özel televizyonlar verdi, TRT'den çıt yok. 

Tarih 4 Nisan 1992... Bursa'da, dış Türklerle, soydaş ve göçmen sorunları, diğer iç ve dış 
meseleleri ilgilendiren geniş tabanlı bir toplantı yaptım; yine ses seda yok. Kısa bir süre sonra 
yine Bursa'da, Federasyon merkezinde, Türkiye genelini ilgilendiren konularla ilgili bir basın 
toplantısı yaptım, TRT'nin temsilcileri de vardı, bir haber çıkmadı. \ 

Bundan kısa bir müddet evvel, yani 12 Kasım 1992 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi basın salonunda, Türkiye genelindeki soydaş derneklerinin temsilcileriyle bir basın toplan
tısı yaptım. Konunun önemini iyi kavrayan Inter Star televizyonu bu yayını günde üç defa ka
muoyuna yansıttı. ' , -
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AHMET SAYIN (Burdur) — Bu reklama giriyor, turistik tanıtımını yapıyorsunuz! 
MÜMİN GENÇOĞLU (Devamla) — Diğer özel televizyonlar ve basın organları da bun

ları dile getirdi, huzurlarınızda kendilerine teşekkür ederim. Ne yazık ki, Türk kamuoyunun 
tarafsız bildiği TRT, hiçbirini yayınlamadı. Merak ettim, TRT'den bazı dostlarıma* "Nedir bu?" 
diye sordum; aldığım cevabı aynen söylüyorum : "Biz, görevimizi yapıyoruz; ama, üstümüz-
dekiler herhalde böyle uygun görüyor" diyorlar. "Yani, suçumuz, muhalefet milletvekili olmak... 
Hiç kusura bakmayın, bunu açık ve seçik söylüyorum. 

Şimdi, sizlere ve özellikle değerli dostum Sayın Hüseyin Balyalı Beyefendiye soruyorum : 
Doğru mu bu TRT'nin yaptığı? 

ALGAN HACALOĞLU (istanbul) — Sayın Başkan, konu dışı... 
MÜMİN GENÇOĞLU (Devamla) — Benim söylediklerim de doğru mu? İşte, hepsi ora

da, arşivde var bunlar... 
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Güzel, eleştirin; ama, konuya gelin. Konu dışı ko

nuşuyorsunuz, • 4 

MÜMİN GENÇOĞLU (Devamla) — Değerli milletvekilleri, istemeyerek de olsa, konu
nun biraz dışına çıktığım için özür diliyorum. Ancak, Bulgaristan'dan gelen ve gelecek olanla
rın sorunlarını, Allah ömür verdiği müddetçe, gerek bu kürsüden, gerek bu kürsü dışından 
-tüm vatandaşlarım için de aynıdır, geçerlidir- dile getirmeye devam edeceğim. 

Sözlerimi bitirirken, bence, turizm, sadece turist ağırlama olmamalıdır; turizmin en önemli 
ve öncelikli gayesi, ekonomimize katkı sağlaması olmalıdır diyorum. 

Bütçenin, Bakanlığa ve ülkemiz turizmine hayırlı ve uğurlu olmasını Cenabı Hak'tan ni
yaz ediyorum, beni dinlediğiniz için hepinize tekrar saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gençoğlu. 
Doğru Yol Partisinin üç değerli sözcüsü var : Sayın Köstepen, Sayın Günaydın, Sayın Kök-

salart. Her üçünüze de konuşmanız esnasında aynı toleransın uygulanacağını bilmenizi rica edi
yorum, rahat konuşun. 

İlk sözü, İzmir Milletvekili Sayın Mehmet Köstepen'e veriyorum; buyurun Sayın Köste
pen. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA MEHMET KÖSTEPEN (İzmir) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; 1993 yılı Turizm Bakanlığı bütçesi üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubunun düşüncele
rini aktarmak üzere huzurlarınızda söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, sizleri, Grubum ve 
şahsım adına saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'mizin, turizmde içinde bulunduğu şartları anlamak için, 
dünya turizminin genel bir değerlendirmesini yapmakta fayda vardır. 

Dünya ülkeleri arasında, 1990 yılında 439 milyon insan doğrudan turist olarak seyahat 
ederken, bu ülkelerin kendi içindeki içi turizm hacmi, bunun üç misli olmuştur. Buna paralel 
olarak, dünya turizmi, aynı yıl içinde 257 milyar dolar bir gelir yaratmıştır. 1980-1989 döne
minde yılda ortalama yüzde 4 oranında artan dış seyahatler, yılda yüzde 9,6 oranında gelişen 
bir gelir hacmine neden olmuştur. Turizm ve seyahat hacmi de, dünya ölçeğinde, yılda 2 trilyon 
doların üzerindedir. Bugünkü durumuyla turizm gelirleri, dünya dış ticaretinin yüzde 4'ünü 
oluştururken, bu oran, turizmin ağırlıklı pazarrolan OECD ülkeleri için yüzde 26 düzeyinde 
gerçekleşmiştir. 
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öte yandan, turizm sektörü konaklama, yeme-içme ve seyahat ticareti alanında 45 milyon 
insanın doğrudan çalışma alanı olmuştur. Başka bir açıdan, dolaylı ve dolaysız, dünyada çalı
şan 16 kişiden l'inin iş alanı turizmdir. Turizmin yarattığı işgücünün, OECD ülkelerinde hiz
met sektöründe çalışan aktif nüfusun yüzde 14'ü olduğu saptanmıştır. 

Turizm, özellikle gelişmekte olan ülkeler bakımından oldukça büyük bir ihtiyaç olan dö
viz girdisini sağlayan, istihdam imkânını artıran, ülkeler arasındaki ortak yaşam biçimini ge
liştiren bir faaliyet olarak kabul edilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye gibi, gelişmekte olan ülkelerin ekonomik kalkınmaları, büyük 
ölçüde döviz faktörüne bağlıdır. Bu tip ülkeler, geleneksel tarım ekonomisinden sanayi ekono
misine geçişi gerçekleştirmek için dövize muhtaçtırlar. Bu nedenle, ihracat ve dış borçlanma 
yoluyla karşılanacak dövize ek olarak, döviz kazandırıcı faaliyetlerin teşviki zorunluluk haline 
gelmiş bulunmaktadır. Sanayileşmenin finansmanı için gerekli döviz olarak ifade edilen bu ih
tiyaç, turizmi, alternatif bir kaynak durumuna getirmiştir. 

Turizmin Türkiye için önemini belirleyen diğer bazı hususlar da şunlardır : 
Turizmin hammaddesi, ülkenin, doğal, tarihî, kültürel, folklorik değerleri olduğundan, 

turizm sektörünün hammadde bakımından dışa bağımlılığının az olduğu ve yerel kaynaklara 
dayalı bir gelişme sağlayabilme özelliği vardır. 

Turizm sektöründe mal ve hizmet üretimi ancak belirli bir aşamaya kadar makineleşme 
ve otomasyona elverişli olduğundan, insan emeğine olan ihtiyaç, diğer sektörlere oranla daha 
fazladır. Emekyoğun üretim nedeniyle, bu sektörde istihdam yoğunluğu yüksektir; işsizliğin 
önemli çarelerinden biridir. 

özet olarak turizm, Türkiyemiz için döviz kaynağı, gelir yaratma kaynağı, yatırım kayna
ğı olarak, ekonomikman fevkalade önemlidir. 

Ayrıca, turizm, sosyal bakımdan, politikalarımızın tanıtımı yönünden, kamu sağlığı yö
nünden, nihayet, kültürel ve finansal yönlerden, Türkiye için önemi hiçbir şekilde olumsuz yönde 
mütalaa edilmemesi gereken ekonomik bir olgudur. 

Turizmin dünyadaki ve ekonomideki yerini ve önemini biraz olsun belirterek, özet bilgiyle 
arz etmek istedim. Şimdi de, Türkiyemizin ve Turizm Bakanlığımızın politika ve tedbirlerinin 
neler olması gerektiğini özetlemek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, 1980'li yıllardan itibaren, Türkiye, turizmini geliştirme hakikatini 
yakalayarak, tedbirlerini ve teşviklerini bu sektörün emrine vermiştir. Turizm, Bakanlığı, tek
nik ve deneyim isteyen, en önemlisi, devamlılık özelliği olması gereken bir bakanlıktır. Politi
kalarının, kısa, orta ve uzun vadeli olarak tespit edilmesi gerekir. Dünya konjonktürüyle çok 
yakından ve hassas bir şekilde ilgili bir konudur. Politikalarının, hükümetler ve hatta iktidar
lar üzerinde olması gerekmektedir. Bugün, ülkemiz, hata ve sevaplarıyla bir noktaya gelmiştir. 
Koalisyon Hükümetimizin, bu konuyu, bütün etkilerden uzak tayin ve tespitlerle izlemesi ge-
rekmektedir. 

Türkiyemiz, bugün -ifadelerden de anladığımız üzere- 200 binin üzerinde, uluslararası stan
dartla yatağı olan konaklama tesislerine sahiptir. Bunun yanında, belediyelerin denetiminde, 
250 bin civarında standart dışı yatak vardır; bu yataklarda takriben 14 miyon geceleme yapıl
maktadır; bunun getirdiği gelir ise, 3,6 milyar dolar civarındadır. Bu yıl şartların iyi gitmiş 
olması nedeniyle yıl sonu itibariyle, turist adedinde 7 milyonları yakalayacağımızı tahmin 
ediyoruz. 
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Ayrıca, yine verilen bilgilerden, Türkiye'de 1 300 civarında turizm seyahat acentesinin fa
aliyette olduğu ifade edilmektedir. 

Verilen bilgilerden, enteresan bulduğum bir nokta da, halen Turizm Bakanlığından yatı
rım belgesi almış, proje veya inşâat halindeki yatak toplamının 370 bin civarında oluşudur. 

Bir nokta da, Türkiye'nin, dünya turizm pastasından aldığı payın yüzde 1,3 olusudur. Türk-
iye!ye gelen turistlerin kişi başına harcamaları ise, Merkez Bankası kaynaklarına göre 520 do
lar civarındadır. 

Bütün bunları ifade etmemin nedenleri şunlardır: Acaba, Türkiye, geldiği turizm endüst
risi noktasında başarılı mıdır? Sektöre verdiğiyle, aldığı arasındaki oran nedir? Yukarıda pek 
çok yönlerini ifade ettiğimiz turizmi gereği gibi yapmakta mıyız? Türkiye, ortaya koyduğu 1 
milyon yatak, 10 milyar dolar gelir hedefini nasıl yakalayacaktır? 

Türkiye turizminin en önemli konusu, politikasının doğru verilerle tespitiyle, teşviklerinin 
ve planlamalarının, nihayet, eğitim ve tanıtımının doğrulara oturtulmasından geçmektedir. Tu
rizm Bakanlığımızın tespitine çalıştığı veya tespit ettiği politikalarının, dinamik, çok yönlülük, 
kurumsallık, akılcılık üzerine geliştirilmesi gerekmektedir. 

Karakteristiğini ifade ettiğimiz bu politikaların, düşündüğümüz araçlarıysa, turizm mas
tır planı, teşkilatlanması, finansmanı, işbirliği, koordinasyonu, dünya konjonktürüne uygun 
esnekliğidir. Bu araç ve gereçlerin tespiti ve uygulamaya konması, politikaların istikrarı, başa
rıyı getirecek unsurlardır. 

İstatistikleri incelediğimizde, Türkiye'de, bugünkü gelirimizi getiren yatak sayımızın do
luluk oranlarının, en fazla yüzde 56 oranında olduğunu görmekteyiz. Burada iki husus dikka
timizi çekmektedir : Ya tesis sayısı ve yatak adedi taleplere göre fazladır ya da bazı nedenlerle 
bu kapatise tam kullanılamamaktadır. " 

Bugün, Türkiye'de 4 milyar dolara ulaşabileceği tahmin edilen turizm geliri, aslında, alın
ması gereken oranların çok altındadır. Türkiye, bu durumda kârdan zarar etmektedir. 

Burada bir aksaklığın olduğu açıktır. Kanımızca, Türkiye'nin yapması gereken, 2000 yıl 
hedefleri için, mevcut yatak arzının yüzde 100'Iere çıkarması; yakalayıcı pazarlama şartlarını 
yaratması; tanıtımını maksimize ederek, turistik gelirlerini artırması, sosyal ve ekonomik ge
lişmesini sağlaması, siyasî imaj ve tanıtımına yardımcı olacak şartları gerçekleştirmesidir. 

Bütün bunları yapılabilmesi, Turizm Bakanlığının kendi teşkilatını bir ihtisas bakanlığı 
haline getirmesiyle mümkündür. Bunun çalışmalarının yapıldığını memnuniyetle öğrenmiş bu
lunuyoruz. Keza, özel sektör de, hukukî statüsüne uygun teşkilatlandırılıp, bunun paralelinde 
geliştirilmelidir. 

Türkiye'nin, turizm pastasından aldığı çok cüzi parçayla iktifa etmesi mümkün değildir. 
Zira, elindeki potansiyel büyüktür ve rekabet gücünü haizdir.. Dünya turizm pazarında eşit şartlan 
yaratmasındaki gecikmeler, eksikliktir. • -

Turizm, bütün dünyada devamlı bir teşvikle yürütülmektedir. Dinamiktir, çoğalmanın ya
nında, yenileme ve iyileştirmelere ihtiyaç hissetmektedir. 

Yukarıda ifade ettiğimiz gibi, Türkiye'nin elinde, maksimize değerlendirmenin yanında, 
yatırımda otan toplam 350 bin civarındaki yatak kapasitesinin de derhal ekonomiye kazandı
rılması gerekmektedir. 

Türkiye'nin, turistik arzının hacmi halen kifayetsizdir, potansiyeliyle uygun değildir. 
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Değerli milletvekilleri, turizm kredileri, kendine has özellikleri olan; ancak, Türkiye'deki 
özel finans çevrelerince, diğer krediler gibi, alışılmamış, hatta yabancılık hissedilen, biraz da 
krediler niteliği göstermektedir, 

Körfez krizinin etkisiyle ortaya çıkan menfî şartlarda geri ödemelerin yapılamaması, borç 
ertelemelerinin yapılmast, bankaları korkutmaktadır. Yeni bir banka ve sigorta kurma çalış
maları, memnunlukla karşılanan hususlardır. 

Turizmin çeşitlendirilmesi çalışmaları, tabiatıyla yerindedir/Turizmin 12 aya yayılabilmesi 
şartlarının yaratılma çalışmaları, takdirle karşılanan hususlardır. 

Turizmin, şu anda halen proje safhasında olan veya bilhassa yarım kalmış inşaatlar halin
deki tesislerinin acil bir kurtarma ve teşvik planına muhtaç olduğu açıktır. 

Kredilendirme faaliyetlerinin yanında, pazarlama çalışmalarının, kamu ve özel sektör ara
sında karşılıklı organizasyonlarla yapılmasında fayda umuyoruz. Özellikle reklam kampanya
larında, özel sektörün de zamanlamasına uyarak hareket etmesi çok önemlidir. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin, tanıtma etkinliklerindeki verimsizliği, her şeyden ön
ce, tanıtma kavramının belirsizliğinden kaynaklanmaktadır. Siyasal, ekonomik, kültürel ve tu
ristik tanıtım, bir bütünün parçaları olarak ele alınırsa, turizm tanıtımının diğerlerinden so
yutlanması olasılığı yoktur. 

Turizm tanıtımı, Turizm Bakanlığının görevi olan tüm tanıtmanın bir bölümüdür. Turizm 
Bakanlığı, anladığımız kadarıyla, ülkenin, doğal, tarihî, kültürel zenginlikleriyle, konaklama 
birimlerini ve seyahat alternatiflerini, çeşitli mas-medya ile yabancılara tanıtmaktadır. Bu biçi
miyle tanıtma, yabancıya, Türkiye imajının verilmesi ve ülkemizi gezecek kişiyi, bir bakıma 
seyahate hazırlamaya ve ilgisini çekmeye yönelik yapılmalıdır. 

Kanımızca, turizm tanıtımının, pazarlama hizmetleriyle birlikte, bir metot ve bu metoda 
ilişkin yöntemlerden oluşması gerekmektedir. Pazar araştırması, dağıtım, promosyon, reklam, 
enformasyon, bu metodun halkalarıdır. 

Turizm Bakanlığı, bütün bu tanıtım faaliyetlerinde, özellikle promosyon ve dağıtım ka
nallarının kurulması ve mahallî acentelerle ilişkilerinin pekiştirilmesi bakımından,-kamu ile 
özel kesimin, yurt dışında birlikte etkinliklerde bulunma şartlarını yaratmada yardımcı olmalıdır. 

Turizm Bakanlığının, tanıtmada bu ytl işlemesi gereken bir konusu da, insan hakları ol
malıdır. özellikle CMUK ile getirilen iyileştirmeler, iyi bir imaj ve tanıtma medyası olarak ele 
alınmalı ve istenmelidir. 

Turizmde bir önemli konu da, eğitimli işçi meselesidir. Türk insanının, bizatihi Allah ver
gisi yapısının eğitimle birleştirilmesi, misafirperverliğinin pekleştirileceği bir tanıtım aracımız 
olacaktır. 

Türk turizminin içinde bulunduğu koşul ve şartların iyileştirilmesi yanında, pazardaki re
kabet gücünün de kuvvetlendirilmesi çalışmalarının yapılması gerekmektedir. 

Türkiye, turizm potansiyeli güçlü bir Akdeniz ülkesidir; pazarı ise esas olarak Avrupa'dır. 
Eldeki istatistikî veriler, OECD ülkelerinden gelen turistlerin, turizmin ekonomik değer

lerini yarattığını göstermektedir. -
Burada dikkat edilmesi gereken bir husus da, Türkiye'nin, pazar ülkelerini artırıcı çalış

malara önem vermesi gereğidir. Amerika, Jappnya, Avusturya, Kanada, Uzakdoğu ülkeleriyle, 
turizm bağının artırılması gereklidir. Bunun da yolu, tanıtma ve ortak işletmelerden geçmektedir; 
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Değerli milletvekilleri, sivil havacılık kuruluş ve çalışmaları, Türk Hava Yollan yanında, 
bir başka dikkatle izlenmesi ve teşvik edilmesi gereken konulardır. 

Hava, deniz ve kara taşımacılığı, turizmin ana damarıdır; taşıma, turizmin garantisidir, 
rekabet unsurudur. -

Türkiye'nin, taşımacılığı, yabancı tekellere bırakmaması gerekmektedir. 
Fiyat unsuru ise, başka bir rekabet konusudur. Burada dikkat edilmesi gereken, bu kuru

luşların dikkatle kontrolüdür, özellikle uçuş emniyeti, Avrupalı turistin en önde gözettiği hu
sustur. 

Doğal, sosyal, kültürel değerler, turizmin vazgeçilmeyen unsurlarıdır. Çevre turizm den
gesi, turizmin nedeni ve gelişmesinin esas öğesi olmuştur. Günümüzde, turizmin ekolojik un
surları giderek önem kazanmaktadır, Eko-turist sayısı giderek artmaktadır. Doğal ve kültürel 
değerleri yüksek olan yöreler, rekabetin artırıcı unsuru olabilecektir. Turizm Bakanlığının, çev
re konusunda taviz vermeyecek tutum ve davranışları sergileyecekleri ümidini muhafaza etmek 
istiyoruz. , , 

Turizmin gelişmesinde lokomotif olan Turizm Bakanlığı teşkilatını yeniden organize edil
miş görmek, arzumuzdur, özel sektörü de keza, hukukî yapılarını tamamlamış olarak görmek 
istemekteyiz. Politikalarının verilere dayalı ve gerçekçi olması, devamlılığın sağlanması, başlı
ca temennimizdir. 

1993 turizminin ülkemize yararlar getirmesi dileğiyle, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köstepen. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Konya Milletvekili Sayın Ali Günaydın, buyurun efen

dim. (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA ALt GÜNAYDIN (Konya) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değer

li üyeleri, Turizm Bakanlığının kıymetli bürokratları; Turizm Bakanlığımız bütçesi üzerinde, 
Doğru Yol Partisi Grubu adına söz aldım; bu vesileyle hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. 

Oldukça geniş kapsamlı olduğuna inandığım bu konuda, her ne kadar, Sayın Başkanımız, 
toleranslı bir zaman ayırabileceğini açık bir şekilde söylemiş iseler de... 

BAŞKAN — Sayın Günaydın, değerli olduğuna inandığım hazırlığınızı sonuna kadar ra
hatlıkla sununuz. 

ALt GÜNAYDIN (Devamla) — Teşekkür ederim. 
Ben, yine de zamanın darlığını, günün geç saatine kadar çalışan Yüce Heyetin sabrını ta-

şırmamak için, benden sonra konuşacak değerli arkadaşlarımızın da hukukuna saygı duyarak, 
konuşmamı kısa, özlü, ana başlıklarıyla belirlemeye çalışarak yürütmek durumunda olduğu
mu arz etmek istiyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Antalya'ya yurdumu
zun her köşesi ayrı ayrı güzellikler, değişik doğa yapısı, tarih ve kültür hazineleriyle dopdoludur. 

İnsanoğlu, gelişen teknolojiyle küçülen dünyamızda, değişik değişik ülkeleri, oralardaki 
doğa ve tarih hazinelerini görmek, çağın getirdiği stresten kurtulmak, dinlenmek, eğlenmek, 
kültürleri tanımak, kendi kültürünü yaymak için, adını "turizm" koydukları faaliyetleri, geo
metrik olarak artan bir tempoyla yaygınlaştırmaktadır. , 

Nitekim, 1950'Ii yıllarda dünyada 25 milyon civarında turist dolaşmışken, 1992'lerde bu 
sayının 450 milyonlara tırmandığını görüyoruz. Bu hesaplamadan, 2000'li yıllarda bu artışın, 
dünyada dolaşan turist sayısında 700-800 milyonlara; turizm konusundaki iş hacminin de 600-700 
milyar dolarlık gelişmeler seviyesinde olacağı gözükmektedir. 
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işte, bu gelişmeyi görüp fark eden dünya devletleri, bu pastadan büyük dilimi alabilmek 
için bir yarış ve rekabet ortamına girmişlerdir. 

. Türkiye, büyüklüğü, Cenabı Allah'ın lütfettiği eşsiz güzellikleri, milattan önce 7000'Ii yıl
lar ötesine qzanan medeniyetlerin beşiği oluşuyla, adeta bir açık hava müzesi ve kültür yuvası 
durumundadır. 

Bu olgu, dünya devletlerinde ve bu rekabet içerisinde bizi öne çıkarmakta ve pastanın bü
yük dilimini almaya aday ülke konumuna iten ön şartı belirlemektedir. 

Bir avantajımız da, Akdeniz ülkeleri içerisinde turizmde yeniliğimiz ve modern tesisleri
mizin oluşu gösterilebilir. - y 

Bu yapı içerisinde, Türkiye Cumhuriyetinin, turizmde kendisine bir hedef tespit etmesi 
gerekiyor : 2000'li yıllarda dünya turizm hareketinin yüzde 5'ini ülkemize çekebilecek bir he
defi planlamamız ve o hedefe ulaşabilmek için uğraşı vermemiz gerektiği kanaatindeyim. Yani, 
son on yılda, 35-40 milyon turistin ülkemize gelmesini temin edecek, 30-35 milyar dolar tu
rizm girdisini de sağlayabilecek bir planlamayı yapmakla karşı karşıyayız. Sayın Bakanlığımı
zın da hedeflerinin bu doğrultuda olduğu kanaati içerisindeyim. 

Bu hedefe ulaşabilmek için yukarıda arz ettiğim hususlar elbette yetmeyecektir. Onlar, bi
zim için bir önceliktir, bir avantajdır. O halde, neler yapmalıyız, bu hedefe nasıl ulaşmalıyız? 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bu konuda da ana başlıklarıyla özetlemeye çalışaca
ğım düşüncelerimi şöyle arz etmek istiyorum : ilk önce, turizm politikamızın siyasî değişme 
ve gelişmelerle değişikliğe uğramayan bir millî politika olmasını temin etmek zorundayız. Sü
reklilik gösteren bir millî turizm politikasına Türkiye'nin net ve kesin olarak ihtiyacı olduğu 
kanaatindeyim. Dış politikamızda, millî eğitim politikamızda olduğu gibi, turizmde de bir millî 
politika olmalıdır. 

Yine, bu konuda, dünyada olan değişme ve gelişmeleri anında tespit edip, sürekli ve çağa 
uygun bir turizm düzenlemesinin takipçisi de olmak zorundayız. 

Turizm, entegre bir olaydır. Kültür Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Orman 
Bakanlığı, Emniyet, Gümrük, Spor, Meteoroloji, Planlama, Ulaşım, Sosyal Güvenlik, Millî 
Eğitim, yerel yönetimler ve benzeri kurum ve kuruluşlar, Bakanlığımızın koordinatörlüğünde 
işbirliği içinde olmalı ve bu koordineyi sağlayabilecek, Bakanlık bünyesinde, gerekirse, özerk 
bir kurul meydana getirebilmelidir. Bu konunun altını çizerek bir kez daha arz etmek istiyo
rum. Yukarıda isimlerini saymaya çalıştığım Türkiyemizdeki kurum ve kuruluşlar ile, Bakanlı
ğımız içerisinde koordineyi sağlayacak, gerektiğinde özerk bir kurulun oluşturulması gerektiği 
kanaatindeyim. 

Bu kurul, turizmi çeşitlendirip, 12 aya yayabilecek gelişme ve planlamayı yapma görevini 
üstlenmelidir. 

Bu kurul, aileden ve ilkokuldan başlayan bir eğitim politikası belirlenmeli ve eğitilmiş ele
manları artırmalı; bu konuda, kısa, orta ve uzun vadeli planlar hazırlamalıdır. 

Turizm polisliğini ve yurdumuza gelen turistlerin korunma ve güvenliğini temin edecek 
hukukî ve fiilî düzenlemeleri hazırlamalıdır. 

Doğa, tarih ve kültür değerlerimizle yatırımların içice; fakat onları bozmadan, göz zevki
ne ve insan dinlenmesine uygun koruma ve yapılaşma planları geliştirilmeli, yeni ve özendirici 
teşvikler getirerek, adım adım 2000'li yıllarda, 40 milyona yakın turisti ağırlayacak yatak ka
pasitesini hedeflemelidir. 
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Kumarhane olarak değerlendirdiğimiz, adlandırdığımız gazinolarla ilgili, seyahat acente
lerimizle ilgili, rehberlik hizmetleri ve otelcilik birliğiyle ilgili, çağa uygun yasal düzenlemeleri 
hazırlamalı ve bu yasaların bir an önce çıkarılmasını mutlak surette temin etmelidir. 

Seyahat acentelerinden söz etmişken, çağımızda ve günümüzde 25-50 milyon teminatlarla 
kurulan ve günlük ticareti amaç edinmiş, turizme zararlı seyahat acentelerimizin olduğunu söy
lemek zorundayım. 

Bu kurul ve Bakanlığımız tarafından bunlar tespit edilerek, haklarında gerekli araştırma
lar yapılıp, gerektiğinde daha ağır cezalar uygulamalı ve hatta ticaretten men etme noktasına 
kadar götürebilmelidir. Ancak, bunun yanı sıra, saygın hizmet veren büyük acentelerimiz, tak
dir ve teşvik edilmeli; onlar, mutlak surette ödüllendirilmelidir. 

Beş ila yedi aylık sezon süresi sonunda kapanan tesislerin çalışma sürelerinin uzatılmasını 
temin için, dünya üçüncü yaş grubunun ülkeye nasıl getirileceği araştırılmalı; kamu kurum ve 
kuruluşlarına ait tesisler, ikinci konutlar ve iç turizm hareketlenmesiyle ilgili çalışmalar yapı
lıp, fikirler üretilip, Bakanlığımıza bu konuda alternatif çözümler getirilmelidir. 

Kişi başına olan yaklaşık ortalama 540 dolar seviyesindeki turist harcamasını, asgarî 1 
000 dolar seviyesine çıkarmak için gerekli araştırmalar yapılmalı; Japonya gibi, gelir seviyesi 
yüksek ülkelerin turistlerinin yurdumuza gelmesini, oralarda yurdumuzun tanıtılmasını temin 
edecek çalışmalar yapılmalıdır. 

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatları personeli mutlak surette özendirilmelidir. Bil
hassa, Kontrolörler Kurulu Başkanlığının, Bakanlık Teşkilat Yasasında yer almasını sağlaya
rak, o Kurulun da özendirilmesi gerekmektedir. Apart oteller teşvik edilmelidir. Sayın Baka
nım, özellikle bunun altını çizerek söylüyorum, yatırımcılarımızın talepleri vardır, bu konuda 
pek çok telefonlar, telgraflar aldım; sezon sonunda tesisini kapatmaksızın hizmet veren tesisle
rin, elektrik, su ve çöp hizmetlerinin de teşvikler kapsamına alınması temin edilmelidir. 

2581 sayılı Yasa yeniden gözden geçirilerek, deniz taşımacılığındaki mevcut sıkıntılar gi
derilmeye çalışılmalıdır. Aynı şekilde, hava taşımacılığına daha fazla önem verip, yeni havaa
lanları planlanmalıdır. 

Değerli arkadaşlar, "bir konuda yeni bir söz söyledim diyen, sözlerin en eskisini tekrarla
mış olur" özdeyişini hatırlatarak, arkadaşlarımızın söylediklerinden çok farklı şeyler söyleme
diğimi biliyorum. - • 

Türkiye'de turizm konusunda, gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altındaki parti 
grupları gerekse Türkiye genelindeki yatırımcılar, tur operatörleri, Sayın Bakanlığımız ve teş
kilatımızın tamamı, aşağı yukarı, müşterek bir çerçeve içerisinde, turizmin gelişme yolunda ol
duğunu görmüş ve tespit etmiştir. Burada, herkes gibi benim de yine söylemeye çalışacağım 
husus, altını çizmek istediğim husus şudur : Etkin, yoğun, süreklilik arz eden, çağı uygun, özen
dirici, geniş kapsamlı profesyonel bir tanıtım politikasını, devlet - millet işbirliğiyle, acenteleri
miz, tur operatörlerimiz, tüm milletimizle birlikte yürütmek zorundayız. 

Bakanlığımız bu konuya epeyce önem vermiştir. 1992 yılında tanıtıma harcanan payın 1991 
den bir hayli fazla olduğu görülmüş, 1993 'fe daha da çok olacağı, bu gelişmelerden anlaşılmıştır. 

Tanıtmaya harcayacağımız paranın, oraya yapacağımız yatırımın, her yıl daha çok olma
sını temin etmenin, hedefimize ulaşmada en etken yol olacağı kanaati içerisindeyim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ana başlıklarıyla arz etmeye çalıştığım bu genel çer
çeveden sonra, birkaç cümleyle de, bölgesel olarak, tç Anadolu'dan, Konya'dan bahsetmek 
istiyorum. 
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iç Anadolu'nun bağrında, Selçuklunun başkentliğini yapmış, Hazreti Mevlana diyarı gü
zel Konyamıza yılda 3-4 milyon civarında yerli ve yabancı turist gelmektedir. Konya, tarihî ve 
kültürel kaynaklarıyla, âdeta bir açık hava müzesi durumundadır, tnanç turizmini yediyüz yılı 
aşkın bir süredir kucaklayan, mutlu, gönül sultanı, bir kentimizdir. Nitekim, Mevlana'nın 719 
uncu vuslat yıldönümünü 17 Aralıkta kutlama hazırlıkları içindeyiz. 

Milattan önce 7000'li yıllar öncesine kadar uzanan tarih hazinesi ilimizde, tarih öncesi 
eserlerin yanı sıra, Anadolu Selçuklu devrine, beylikler devrine, Osmanlı devrine ait eşsiz sa
nat eserleri mevcuttur, Camilerimiz, müzelerimiz, medreselerimiz ve nihayet Mevlanamızla, dün
yaya tanıtılması zorunlu olan bir büyük ilimizdir Konya. 

Türkiye'nin en geniş toprağına sahiptir. 31 tane, birbirinden güzel ilçesi mevcuttur. Birkaç 
örnek vermek gerekirse; Hadim'de Yerköprü Şelalemizi, Akşehir'de, dünyayı güldüren, güldü
rürken de düşündüren Nasrettin Hocamızı, Ilgın'da şifa dağıtan kaplıcalarımızı, Beyşehir'de 
Eşrefoğullarının başkentlik saraylarını, Kubadabad Sarayını, Hititler devrinden kalma Fasıllar 
Anıtını, Eflatun Pınarını sayabiliriz. Türkiye'nin, çeşit çeşit balıklarla dolu, en büyük tatlı su 
golüyle (650 kilometrekare), içerisinde biribirinden güzel 26 tane adasıyla, Eşrefoğullarına ait 
Kızkalesiyle, 200 çeşit kuşu barındıran Kuş Cennetiyle, dünyanın görmek için koştuğu eşsiz 
mağaralarıyla ünlü ve güzel ilçemizdir Beyşehir. Üstelik Antalya, Kapadokya, Pamukkale üç
geninin de ortasında yer almaktadır. Bu güzel yörenin Türk turizmine kazandırılması, turizm 
bölgesi ilan edilmesi gereklidir ve hatta zorunludur kanaatindeyim. 

Henüz yapılaşması başlamamış Beyşehir Gölü ve çevresini gören Orman Bakanlığımız, 
tarih, kültür, doğa ve ormanı keşfetmiş, oranın millî park ilan edilmesi için gerekli çalışmaları 
yapmıştır. Huzurunuzda, Sayın Orman Bakanımıza ve Orman Bakanlığı teşkilatına, bu çalış
malarından dolayı teşekkürlerimi arz ediyorum. 

Turizm Bakanlığımızın mensuplarının ve Sayın Bakanımızın da, bu eşsiz yöreyi gidip gör
melerini beklemekteyim. 

Konya Turizm Müdürlüğünün, bu geniş potansiyeli harekete geçirebilmesi için, araç, gereç 
ve broşür ihtiyaçlarının giderilmesi gerekir. 31 ilçesinin her birinde turistik özellikleri olan Kon
ya'da, Turizm Müdürlüğümüzün, maalesef, hizmetini görecek bir aracının dahi olmadığını öğ
rendim. 

Konyamızda bir turizm eğitim merkezi açılmalı, yatırımlar teşvik edilmelidir. Beyşehir, Ak
şehir, Ereğli ve Ilgın'da turizm danışma müdürlükleri kurulup, çalışmalara hız verilmelidir. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; turizmde, geçen yıl tespit ve ilan ettiği hedef
lere ulaşan Hükümetimizi, Sayın Bakanımızı ve Bakanlık personelini kutluyor ve huzurunuz
da onlara şükranlarımı sunuyorum. Bu kıyaslamayla, 2000'li yılların hedeflerine Bakanlığımı
zın ulaşacağına olan güvenimi tekrarlıyor,* 2000'li yılların, Türklerin, Türkiye'nin altın yılları 
olacağı inancıyla sözlerime son verirken, Turizm Bakanlığı bütçemizin memleketimize, milleti
mize ve Bakanlığımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (DYP ve 
SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Günaydın. 
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Doğru Yol Partisi Grubu adına son konuşmayı yapmak üzere, AnkaraMiIIetvekili Sayın 
trfan Köksalan; buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA ÎRFAN KÖKSALAN (Ankara) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
değerli üyeleri; huzurunuza, Turizm Bakanlığının 1993 yılı bütçesi hakkında Grubumuz adına 
konuşmak üzere çıktım. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, turizm, bilindiği üzere, döviz ve istihdam yaratan özelliği itibariyle 
ekonomik; insanların dinlenme ihtiyacını karşılaması, bilgi ve görgülerini artırması, farklı kül
türleri bir araya getirmesi özelliği itibariyle de sosyokültürel bir olaydır. 

Tlırizm, dünyada en hızlı gelişme halindeki sektör olup, yarattığı kaynak kullanımıyla pek 
çok sektörü de etkileyen dinamik bir faaliyet alanıdır. 

Giderek globalleşen dünyada, barışa, özgürlüğe, insan haklarına en çok imkân veren, ide
olojilere set çeken başka bir sektör görmek mümkün değildir. Son kırk yılda turizm, dünyada 
yüzde 7,4'Iük bir ivmeyle artmış, 1987 yılında dünya ticaretinin yüzde 15'ini oluşturmuştur. 

Dünyanın gelişmiş ülkelerinde dış turizm gelirlerinin ihracatlara oranı yüzde 7, gelişmek
te olan ülkelerde yüzde 9,6; ülkemizde ise yüzde 30 civarında olmaktadır. 

Yine, turizmin, dünyadaki toplam istihdam içindeki payı yüzde 7, dünya gayri safi millî 
hâsıla içindeki payı yüzde 6'dır; ülkemizde bu oran yüzde 3 olmaktadır. 

Halen, petrol ve otomotiv sanayiinin arkasından üçüncü sırada yer alan turizm, 2000'li 
yıllarda, gerek dünyada ve gerekse ülkemizde birinci sırada yer almaya namzet bir sektör ola
rak görülmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, 1990 yılında, dünyada, 347 milyon kişinin turizm hareketine katıl
dığı ve bunların takriben 250 milyar dolar harcadığı tespit edilmiştir. 2000'li yıllarda ise, tek
nolojik gelişmelerin, ulaşımdaki kolaylıkların ve artan refahın, insanları daha çok seyahate ve 
harcamaya yönelteceği ve bunun sonucu olarak da, 600 milyon kişinin, dünyada, 500 milyar 
dolar civarında bir turizm harcaması içerisine gireceği hesap edilmektedir. O nedenle, turizme, 
dünyadaki bugünkü hali ve geleceği yönünden genel hatlarıyla böyle bir bakıştan sonra, ülke
mizdeki duruma gelmek istiyorum. 

Turizm gerçeği, ülkemizde uzun yıllar maalesef, anlaşılamamış, ticarete yatkın olmayan 
osmanlı anlayışımız, maalesef, hizmet sektöründe daha çok kendini hissettirmiş; sahip oldu
ğumuz deniz, güneş, dağ, orman gibi tabiî güzelliklerle, tarihî ve kültürel güzelliklerimizden 
istifade edilmemiştir. 

Akdeniz kuşağı üzerinde bulunan ülkeler, turizm gelirleriyle, ödemeler dengelerini düzeltmiş, 
ekonomilerini güçlendirmeyi becermiştir. Devlet politikamız, turizm konusunda, hep -iki adım 
ileri, bir adım geri- bir mehter yürüyüşü görüntüsü vermiştir; elan da, maalesef öyle devam 
edegelmektedir. 

Devletin, yerleşmiş ve oturmuş bir turizm politikasının olduğunu söylemek, maalesef zor
dur. Aslında, Turizm Bakanlığı bütçesini bir sarfiyat bütçesi gibi değil, millî ekonomiye, her 
seviyede, her konumda girdi temin edecek bir millî yatırım olarak görmek icap eder diye düşü
nüyorum. özellikle, tanıtım ve pazarlama konusunda en az Yunanistan kadar harcama yapıl
ması ve aynı yöntemlerle çalışılması gereğine inanıyorum. 
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Devletimiz, zaman zaman sağladığı teşviklerle, sektöre imkân sağlamıştır. "Zaman zaman" 
diyorum; zira, teşvikler konusunda da istikrar temin edilememiş, daha sonra teşviklerde kısıt
lamalar, daralmalar getirilmiş, sistem bir türlü oturtulamamıştır. 

Değerli milletvekilleri, doğa ve kültür hazineleri geleceğe mirasımızdır. Çirkin yapılarla, 
beton bloklarla, doğa ve sahillerimizin tahribine, denizin ve havanın kirletilmesine mani olma
lıyız. Ülkemizin, turizmden uzun yıllar istifade etmesi temin edilmelidir. Turizm Bakanlığı tas
dik edici değil, tanzim edici, yönlendirici olmalıdır. 

Özellikle, kıyı turizmi ve dağ turizmi için bölgeler için master plan çalışmaları yapılmalı, 
yatırımcılara, bu master planlara uygun avam projelerle önizin uygulaması getirilmelidir. Böy
lece, bölgeler, mahallî bilgi, görgü ve belediye yanlışlıklarından kurtarılmış olacaktır. 

Alınacak önyatırım belgesine uygun olarak yapılacak projelerle, belediyelerde, tatbikat pro
jelerinin.tasdikine gidilmeli ve yatırım belgeleri daha sonra verilmelidir. 

1992 yılı itibariyle, ülkemizde, belgeli yatak sayısı 204 bin olmuştur. Halen, yatırım ve teş
vik belgeli 300 bin yatak inşaatı vardır, önümüzdeki üç veya beş yıl içinde, teşvik ve yatırım 
belgeli projelerin devreye girmesiyle, ülkemizdeki belgeli yatak sayısının 500 bine ulaşacağı he
sap edilmektedir. ı 

Bu rakamların yeterli olacağı kanaatiyle, yanlış bir düşünceye kapılarak, teşviklerde geri 
adımlar atılmayıp, gerçek turizmci ve yatırımcıyı koruyarak, akılcı teşviklere devam edilmeli
dir. 2000'li yıllara, 1 milyon belgeli ve çok çeşitli yatakla girilmelidir kanaatindeyim. 

Değerli milletvekilleri, Türk turizminin en büyük problemi, pazarlamadır. Güzelim ko
naklama tesisleri, yabancı tur operatörleri ve seyahat acentelerinin maalesef, oyuncağı olmuş
tur ve halen de olagelmektedir. Rezervasyonların hiçbir garantisi yoktur; iptallerde hiçbir mü
eyyide, maalesef, uygulanamamaktadır, iptal edilmese dahi, verilen hizmetlerin bedelleri, se
yahat acentelerinden, çok zor, bazen de hiç tahsil edilememektedir. 

Bakanlık, dış satışlar için seyahat acentelerine teşvik ve imkânlar sağlarken, konaklama 
tesislerinin hak ve hukukuna koruyucu uygulamaların ve yeni düzenlemelerin getirilmesi de 
şart olmuştur. Bu cümleden olmak üzere, seyahat acentelerinin, mesela A grubunun teminat 
mektubu, 50 milyon lira gibi, bana göre bu dönemde çok garip bir rakamdır. Bugün, çok kü
çük bir grubun faturasının dahi 50 milyon lirayı aştığı düşünülürse, bu komik rakamın en az 
10 misli artırılması, hem konaklama tesislerine hem de ciddî seyahat acentelerine rahatlık geti
recektir. 

Bakanlık, seyahat acentelerinin müracaatlarında, sahipleri hakkında önistihbarat yapma
lı, daha sonra teminat mektubu isteyerek ruhsat verme yoluna gitmelidir. Zira, her yıl, pek 
çok seyahat acentesi ve isimler, maalesef turizm sektörümüzü dolandırıp, kaybolmaktadırlar. 

Değerli arkadaşlarım, turizm, devletin ve idarenin her kademesiyle olduğu gibi, ekonomi
nin de her sektörüyle entegre bir sektördür. O nedenle, turizm sektörüne sürat kazandırabil
mek için, mutlaka, ilgili bütün bakanlıklarca, bakan ve müsteşarlari düzeyinde oluşturulacak 
bir turizm koordinasyon kurulu, zaman zaman karşılaşılan tıkanmaların aşılmasında turizme 
sürat kazandıracaktır. 2000'li yılların, dünyada ve Türkiye'de birinci ve en önemli sektörüne, 
daha fazla gecikilmeden, hakkı olan önem, devlet tarafından verilmelidir. 
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Turizm, mutlaka, çeşitliliğe imkân hazırlanarak 12 aya yayılmah, yayla ve nehir turizmi
ne, kongre ve fuar turizmine de teşvik ve imkânlar getirilmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, bugün turizmimizde -bana göre- kanayan yara olan bir konuya bu
rada değinmek istiyorum, tnsan olarak, vatandaş olarak ve bir turizmci olarak; turizm gibi 
sosyal, kültürel ve medenî bir sektör içinde hayatiyet bulan -bağışlayın, ahlaksızlık olarak nite
lendireceğim; ismi ister talih oyunları olsun, ister bir başka şey olsun; ama, bunun bir tek ismi 
var; maalesef kumardır, kumarhanedir- bu kumarhane olayına burada değinmeden geçemeye
ceğim. (DYP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, serbest piyasa ekonomisi içerisinde önşart, rekabet eşitliğidir. Dev
let, bu rekabet eşitliğini bozucu ve bozan durumunda olmamalıdır, kumarhane olayı, yalnız 
toplum ahlakının bozulması değil, aynı zamanda, bu sektörde, rekabet eşitliğinin devlet eliyle 
bozulması olayıdır. Devlet, ahlaksızlığa ortak edilemez. Hele hele, sayıları bir elin parmakları 
kadar olan, gruplaşmış, holdingleşmiş birilerinin menfaati için, toplumsal kanamaya, intiha
ra, cinayete kadar giden batakhanelere, yönetmeliklerle imkân verilemez. 

ANAP Hükümeti zamanında, giderayak, 21 Kasım 1991 günü -değerli arkadaşlarım, bu 
tarihe dikkatinizi çekiyorum; bu tarih, Demirel Hükümetinin göreve başladığı gündür- Resmî 
Gazetede bir yönetmelik yayımlandı. O yönetmelikte, yatak sayısı sınırı da kaldırılarak "beş 
yıldızlı" tabiri kullanıldı; "ister 80 yataklı, ister 100 yataklı ol; ama beş yıldızlı ol, gel sana 
kumarhane açma izni vereyim" dendi. Bağışlayın -sözüm Meclisten dışarı- hani bir söz vardır; 
"bir deli kuyuya bir taş atar; ama bin akıllı çıkaramaz" derler; bizim, Turizm Bakanlığımızın 
mensupları da zannediyorum bugün bu konum içerisindeler, hep bu kuyudaki taşı çıkarma 
sevdasındalar. Bana göre, o taşı çıkarma gayreti boşunadır. Yapılacak tek şey de, o kuyuyu ka
patıp, iptal etmektir. 

Daha sonra, 31.8.1992 tarihinde Turizm Bakanlığımızın yayımladığı yeni bir yönetmelikle 
getirilen ve caydırıcı olduğu ifade edilen tedbirlerin, bir gecede milyarların döndüğü kumarha
neler için hiçbir caydırıcı vasfı yoktur, üstelik komiktir de. Türkiye'ye, hele hele hileli ayarla
nan bizdeki makinelerle oynamak için hiçbir turist gelmez. 

Asyalılar Avrupa'ya gider oynar; Avrupalı, bu makinelerin, ne enayi makinesi olduğunu 
herkesten çok daha iyi bilir. Avrupalının bir doları, bir senti de altın değerindedir. Kala kala, 
kumarhaneler, bizim zavallı vatandaşımıza kalmaktadır. 

Ankara'da, Ankara Oteline çok yakın bir şirketteki diyelim ki bir muhasebeci, bir satmal
ına memuru veya bir bankanın veznedarı, o yolda gezerken, yola neonlarla sarkmış olan 
"gazino" reklamlarından tabiî ki, etkilenir, o gazinoya bir de ben gireyim der, zimmetindeki 
parayı bir kere harcar ve bunun arkası devam eder... 

İşin bir başka yönü de, bol ve kolay paranın olduğu yere hemen çöken ve devlete rağmen -
nasıl olabiliyorsa- "mafia" denilen, türedi birtakım kaba kuvvet, imkân ve meydan bulabilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, işin, yine bir başka tarafı da, kumarhane olayının, turizmde, hak
sız rekabetin sebebi ve nedeni olmasıdır. Ülkemizde, 4İ - 42 kumarhane ruhsatı verilmiştir. Bun
ların yatak sayıları toplamı 12 - 13 bin, bilemediniz 15 bindir. Yatak sayısı 200 bin olan ülke
mizde 12 - 13 bin yatak sayısı olan yerlere ayrıcalık tanınmıştır, rekabet eşitliği onlar lehine 
bozulmuştur. Geri kalan, 180 - 190 bin yatak sayısı olan yerler, bunlarla maalesef rekabet ede
mez hale gelmiştir. Nasıl?.. Devlet eliyle. Bunahiç kimsenin hakkı olduğunu zannetmiyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, kumarhanesi olan beş yıldızlı bir otel, yatağını bazen bedava yer
mekte, bazen de 30 marka satmaktadır. O, bedava yatak verirken veya 30 marka yatak satar
ken, yanındaki üç yıldızlı, dört yıldızlı veya beş yıldızlı, fakat kumarhanesi olmayan oteller, 
acaba hangi fiyata yatak satacak ve onunla nasıl rekabet edecek?.. Bunları düşünmenizi rica 
ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu gidişe, Parlamento olarak, Hükümet olarak, "dur" demenin za
manı çoktan gelmiş ve geçmiştir. Bu konu daha fazla kangren olmadan, ülkeye bela olmadan, 
içinden çıkılamaz hale gelmeden, özellikle, Ankara, İstanbul, izmir gibi büyük şehirlerden, 
Antalya, Muğla ve Aydın'da şehir merkezlerinden insanların evine ve işine gidip gelirken her 
gün birkaç defa önünden geçtiği bu tesislerin kumarhaneleri behemahaf kapatılmalıdır. Mese
la, bunu, Bursa'da, sadece Uludağ ile sınırlandırmışsınız ve şehir merkezinin dışına çıkarmış
sınız; bu güzel bir olay. "Bu bir realite ne yapalım?.." denilirse, bu gibi yerler "eğlence 
merkezleri" adı altında belirli bölgelerde kurulmalı; ama, bunlar mutlaka konaklama tesisle
rinin ve yataklı tesislerin dışına çıkarılmalıdır. Bu, Bolu Dağında olabilir, Uludağ'da olabilir 
veya Antalya'nın Kemer bölgesinde olabilir; ama, bunlar, insanların günlük yaşantılarının gü
zergâhında ve şehir merkezlerinde olmamalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, bu meselenin yönetmelikle halli mümkün değildir. Yönetmeliklerin 
hiçbir yaptırım gücü de yoktur. Bu, mutlaka kanunla, en kısa zamanda halledilmelidir; bu da 
Parlamentonun Bakanın ve Bakanlığın işidir. 

Değerli arkadaşlarım, insanlar idare eden mevkiye geldikleri zaman, mutlaka "kısmet" 
denilir, "tesadüf" denilir; ama bana göre çok büyük bir şanstır. Bu şansı insanlar çok iyi kul
lanırsa, ülkeye, millete, memlekete hizmet yolunda kullanırsa, hem ülkeye hem millete faydalı 
olur hem de arkasında hoş. seda bırakarak gider; ama, yalnız kendisi için kullanırsa, memleke
te de faydası olmaz, millete de faydası olmaz ve arkasında da hoş seda bırakıp gitmez. 

O nedenle, değerli arkadaşlarım, tekrar altını çizerek bir kere daha ifade edeceğim, ku
marhaneler konusunda, hem ülkeye hem millete faydalı olmamızın ve hem de geride hoş seda 
bırakmamızın hepimizin görevi olduğu kanaatindeyim. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Turizm Bakanlığımızın 1993 yılı bütçesinin ülkemize, milleti
mize hayırlı olmasını diler, hepinize saygı ve sevgilerimi sunarım. (DYP ve SHP sıralarından 
alkışlar) " 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köksalan. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, tçel Milletvekili Sayın tstemihan Talay; buyurun. 
CHP GRUBU ADINA M. ISTEMIHAN TALAY (İçel) — Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. 
Hepinizin bildiği gibi, 1991 yılındaki Körfez Savaşına dayalı krizin dışında olarak, son 

on yıllık dönemde, gerek.istihdam açısından gerek yatırımlar açısından gerekse döviz kaza-
nımları açısından en istikrarlı büyüyen ve ulusal ekonomimize en büyük katkılarda bulunan 
ve bundan sonra da, sağlıklı politikalar oluşturulması halinde 2000'li yıllarda da Türk ekono
misine çok büyük katkılarda bulunacağına inandığımız sektörlerin başında turizm sektörü gel
mektedir. 

Bu nedenle ve bu önemine dayalı olarak, bu sektörün, hükümetlerin, gündelik ya da gün
cel politikalarının dışında, değişen iktidarların, değişen politikalarının dışında, istikrarlı bir 

* 
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anlayış içinde yönetilmesinde büyük bir yarar olduğu düşüncesini taşıyoruz. Şu anda, Hükü
mette ve Bakanlıkta, böyle bir anlayışın varlığını görmekten de memnunluk duyduğumuzu be
lirtmek istiyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bildiğiniz gibi, turizm olgusu, ülkemizde, doğal gü
zelliklerimizin tanıtılması ve bunların üzerine bir turizm ekonomisinin kurulmasına yönelik 
olarak başlatılmıştır; ancak, geçen bu süreçte, bu güzellikleri muhafaza edebildiğimizi veya iyi 
kullanaildiğimizi söylemek de mümkün değildir. Bu güzelliklerimizi oldukça tahrip ettiğimizi, 
çirkinleştirdiğimizi ve ileride bizim için en büyük kaynak, en büyük değer olarak görülebilecek 
bu imkânlarımızı biraz daha yozlaştırdığımızı belirtmek istiyorum; ama, bir gerçeği de vurgu
lamakta yarar görüyorum : Bugün, Hükümetin, belirli bir başarıya ulaştığını iddia ettiği tu
rizm sektöründe, bu sonucun elde edilmesinde, geçmişte Anavatan iktidarının yaptığı yatırım-

v Iarın ve hızlı bir süreçte sektöre kazandırdığı yatak kapasitesinin büyük bir rol oynadığı gerçe
ğini de vurgulamak istiyorum; ama, bu gerçeğin yanı sıra; bu yatırımlar yapılırken, güzellikle
rimizin tahrip edilmesi ve kıyılarımızın betonlaştırılması gibi, şu anda hepimizin geçmişe ba
kıp, "keşke biraz daha ağır gidilseydi" diye şikâyet ettiğimiz durumların doğduğunu da belirt-
mek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu hızlı yapılaşma ve turizm sektöründeki hızlı yük
seliş, beraberinde çevre kirliliğini de getirmiştir. Çevre kirliliğiyle beraber, doğayla uyumsuz
luk, doğayı tahrip eden bir anlayış ve turizm değerlerimizin giderek yozlaşmasına ilişkin bir 
durum da doğmuştur; ama, memnuniyetle belirtmek istiyorum, Bakanlığın, Dünya Bankasıy
la yaptığı müzakerelere dayalı olarak, Ege Bölgesinden Akdeniz Bölgesine kadar uzanan sahil 
şeridinin -belki de kısa bir süreçte- kirliliğinin temizlenmesine veya arıtma tesislerinin daha ras
yonel bir hale getirilmesine ilişkin çalışmalar yapılmaktadır ve bizim dileğimiz, bu kredilendir-
menin ve çalışmaların bir an önce başlatılması şeklindedir. 

Tabiî, bu hızlı gelişmenin yanında, olumsuz faktör olarak ortaya çıkan unsurlann arasın
da, geçmiş dönemde yatırımcıları yönlendiren, bunları denetleyen ve bunların yatırım kararla
rına Bakanlık olarak etkin müdahalelerde bulunan bir koordinasyon organının da bulunmayı
şı etkili olmuştur düşüncesindeyiz. Geçmişte bu sektöre katılanların büyük çoğunluğu, turiz
mi tanımayan, çoğunluğu da müteahhit olan veya turizm dışı mesleklerden gelen kişiler olduk
larından dolayı, turizm olgusunu geniş bir boyutta, estetiğiyle, doğayla uyumuyla ve hatta dün
yayla rekabet edip edemeyeceği gibi konularla ilgili olarak değerlendirme şansını elde edeme
mişler ve bakanlıklar da, o dönemlerde, bunlara yardımcı olamadığı için, örneğin Antalya böl
gesinde, belki hiç gereği yokken, beş yıldızlı oteller enflasyonu ortaya çıkmıştır. Beş yıldızlı 
otellerin büyük yatırım giderlerine karşın dünyadan aldıkları pay veya turizm sektöründen al
dıkları pay, bu yıldızların maliyetine uygun bir değere ulaşamamaktadır. 

Sryın Başkan, değerli milletvekilleri; turizmin ne kadar önemli bir sektör olduğunu vurgu
lamaya gayret ettim. Aslında bu, bugünkü verilerle de ortaya çıkmaktadır. 4 milyar dolara yak
laşan bir turizm geliri, bugün, Türkiye ihracatının yüzde 25'ini neredeyse aşan bir rakamı oluş
turmaktadır. Dolayısıyla, bu sektörü değerlendirirken veya bu sektöre dönük değerlendirmeler, 
eleştiriler yaparken, hepimizin çok sorumlu ve çok dikkatli olması gerektiği inancını taşıyorum. 

Geçmişte sık sık duyduğumuz; ama çok şükür, bugün biraz azaldığına tanık olduğumuz, 
"turist döviz getirir; ama ahlak götürür" şeklindeki anlayış, turizme bir yarar sağlamak 
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şöyle dursun, büyük zararlar verebileceği şeklinde bir menfî propaganda anlamını taşımakta
dır. Hatta, çok kısa bir süre önce CNN'de izledim, Mısır'da, bu şekilde yapılan propagandalar 
sonucunda, Nil Nehri üzerinde bazı turist kafilelerine saldırıldığı, hatta bir otobüse, silahlı ki
şilerce saldırılarak, bazı turistlerin öldürüldüğü veya yaralandığı şeklinde durumların ortaya 
çıktığı belirtiliyordu. 

Bununla, şunu ifade etmek istiyorum : Bu tür sorumsuz propaganların, Türkiye'yi temsil 
etmediğini veya halkımızın genel anlayışını temsil etmediğini çok yakından bildiğimiz çok kü
çük gruplarca yapılan bu menfî propagandaların etkisi altında kalınarak, yanlış değerlendir
melere gidilebilir ve ülke turizmimizi olumsuz yönde etkileyen sonuçlar ortaya çıkabilir. Dola
yısıyla, bu tür menfî propagandalardan herkesin uzak durmasında yarar vardır diye düşü
nüyorum. 

Tabiî, Türkiye'nin turizm potansiyelini büyük ölçüde kullanmasını engelleyen faktörlerin 
bir diğeri de, Türkiye'de yaşadığımız terör olayıdır. Terör olayı, geçmişte de, bugün de, sadece 
Türkiye'nin sosyal veya siyasal yapısını değil, aynı zamanda ekonomik ve beraberinde de turis
tik performansını olumsuz yönde etkileyen bir süreç haline girmiştir. Bunun en somut göster
gesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bu terör hareketleri nedeniyle turistik gelirlerden hiç 
yararlanamaz hale düşmesidir. Bunun yanı sıra, yine kısa bir süre önce, Antalya'da veya İz
mir'de yaşadığımız terör olayları da, Türkiye'nin turistik potaniyeline olumsuz etkiler yapabi
lecek bazı hareketlerin her an ortaya çıkma tehlikesini gündeme getirmektedir. Dolayısıyla, bu 
konularda da Hükümetin daha da duyarlı olmasını bekliyor ve diliyoruz. • 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Turizm Bakanının, Bakanlığın bir kariyer ba
kanlığı haline dönüştürülmesi için olumlu girişimler içinde olduğunun farkındayız; ancak, bir 
kariyer bakanlığı haline dönüştürebilmek için, bu Bakanlığın teşkilat kanununun Parlamento
dan geçirilmesi zorunluluğu var; ama hepimizin bildiği gibi, Koalisyon Hükümeti, Meclisi ça
lıştırmakta ve hatta protokolde söz verdiği, acil olarak, bir an evvel çözümleme konusunda 
kamuoyuna söz verdiği yasaları bile geçirmekte acze düşmüş bulunmaktadır. Meclis gündemi 
şu anda büyük bir yığılma içindedir ve Meclis gündeminden, bu yasanın kısa sürede çıkmasına 
ilişkin bir umut da görülmemektedir; ama, bizlere de bir görev düşerse, bu konuda da destek 
olmaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; turizmdeki başarı unsurlarından bir tanesi de, elbet
te, tanıtım ve pazarlama konusudur. Sayın Bakanımız, tanıtım konusunda canla başla çalış
maktadır; hatta kendisini Çoruh nehrinin buzlu sularına bile atmaktan -turizm uğruna- çekin
memiştir. Bu açıdan elinden gelen gayreti gösterdiğini biliyoruz; ama, tanıtmayı çok daha bi
limsel, çok daha çağdaş yöntemler içerisinde ele almanın zamanı geldiğini düşünüyoruz, ör
neğin, bunların arasında, Avrupa'daki televizyon unsuru vardır ve bunu çok iyi kullanmak ge
rektiğini düşünüyoruz. Yurt dışında, hatırladığım kadarıyla Paris'te, televizyonda bir tanıtım 
programında, çok izleneni bir bulmaca programında, bulmacayı bilenlere Yunanistan'da bir haf
talık bir tatil imkânı verildiğini izledim. Gerçekten, hem katılanlar için çok güzel bir olaydı 
hem de izleyen açısından. Sadece bir ülkenin adını veya bazı manzarasını göstermenin ötesin
de, o ülkeye, turist göndererek, orada bir süre kalmasını sağlamak suretiyle bir tanıtma süreci
nin ortaya konduğu bir programdı. Bu tür çağdaş programlann.Türizm Bakanlığı tarafından 
uygulanmasının da yararlı olacağını düşünüyorum. 

— 670— , 



T.B.M.M. B : 43 15.12.1992 0 : 2 

Bu arada, her yurt dışına gidişimde, hep özlemini çektiğim bir olay vardır. Aşağı yukarı 
her yerde Türk restoranları vardır; ama o ülkenin elit tabakalarına, entelektüel kesimlerine hi
tap eden, gerçekten iyi döşenmiş, iyi bir mutfak sunan restoranlarımız maalesef yoktur. Bu
nun büyük bir maliyet tutacağını da sanmıyorum. Avrupa'da, üç beş merkezde veya Amerika'
da birkaç kentte, Turizm Bakanlığının desteği altında, üst düzey gelir gruplarına Türk mutfa
ğını tanıtabilecek bir restoran zincirinin yaratılması yerinde olur. Bunun da, bir devlet-restora-
nı şeklinde olmaması gerekir. Türkiye'de bu konuda başarılı olmuş, Türk mutfağını iyi tanıtan 
insanların teşvik edilmek suretiyle, bu yöne yönlendirilmesiyle, böyle bir tanıtma sistemi ger
çekleştirilebilir. Bu da Türkiye açısından yararlı olabilir inancını taşımaktayım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; özellikle pazar payı bakımından da, Türkiye'nin, daha 
değişik bir değerlendirmeye girmesinde yarar vardır diye düşünüyorum. Özellikle OECD ülke
leri açısından konuya baktığımızda, Almanya'nın, aşağı yukarı bir doluluk noktasına ulaştığı 
anlaşılmaktadır. Yani, Almanya'dan beklediğimiz turist sayısı, aşağı yukarı, doluluk oranına 
gelmiştir. Burada, ancak, kış mevsimine yönelik olarak, "üçüncü kuşak" denilen yaşlı kesi
min Türkiye'ye çekilmesi veya mevcut kapasitenin muhafaza edilmesi açısından bir tanıtım ve 
pazarlama programı uygun olabilir. Bunun yanı sıra, Fransa'ya, Hollanda, Lüksemburg, Bel
çika gibi Benelüks devletlerine yönelik pazarlama çalışmalarının daha verimli sonuçlar getire
ceğini düşünüyoruz. İskandinav ülkeleri de aynı şekildedir. 

Bu arada, Sayın Başbakanın son seyahati sırasında, tahmin ediyorum Japonya'da gerçek
leştirilen bazı girişimlerle, Japonların da Türkiye'ye çekilmesine ilişkin bazı projelerin Türk 
turizmine yararlı sonuçlar getireceğini düşünüyoruz. 

özellikle son dönemde ortaya çıkan turist sayısındaki artış, biraz evvel Sayın Yücel'in de 
izah ettiği gibi, Türkiye'ye döviz bırakan turistik bir hareket değildir. Bunun, Doğu Avrupa 
ülkelerinden veya eski Sovyetler Birliği ülkelerinden gelen, sayısı çok, fakat bıraktığı döviz miktarı 
az olan turistlerden kaynaklandığı bilinmektedir. Yani, bunu, turistik bir başarı olarak şu aşa
mada sunmak, bence doğru değildir; ama tanıtım açısından, Türkiye'yi tanımaları açısından 
bir değer taşıdığını da belirtmekte yarar görüyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; en önemli sorunlardan bir tanesi de Türkiye'deki se
yahat acentelerinin desteklenerek, bunların yurt dışında tur operatörleri haline dönüştürülme
siyle ilgili sorundur. Özellikle, Almanya'daki, tekel niteliği taşıyan tur operatörleri, Türkiye'
deki yatak kapasitesinin kullanımını, hatta satış değerlerini belirlemekte ve bizim beklediğimiz 
veya elde etmek istediğimiz rakamların çok altında bir turistik gelir almamıza yol açmaktadır
lar, Bu piyasada rekabeti yaratmak veya bu tekelcilikten kurtulabilmek için, Türk tur opera
törlerinin yaratılması, desteklenmesi, bunların finans kaynakları yoluyla Avrupa'da güçlendi
rilmesi ve Bakanlığın bu konularda çalışmalar yapması yararlı olacaktır kanısındayız. 

Bu bağlamda,, Sayın Bakanın "TURBANK" isimli bir girişimi olduğunu da biliyoruz. Bu
nunla, belki de, bu tür çalışmaları desteklemek amacıyla bir bankacılık faaliyeti öngörülmek
tedir; fakat, bize göre, devlet destekli veya devletin içerisinde olduğu fınans sistemleri, bugüne 
kadar başarılı olmamıştır. Şu anda Türkiye'de, bankacılık sektörünün yüzde 60'ından fazlası 
devletin kontrolü altındadır. Bütün dünyada ve Türkiye'de özelleştirme rüzgârlarının estiği bir 
dönemde, yeniden devlet eliyle veya devletin etkinliği altında bir bankacılığa yönelmenin doğ
ru ve gerçekçi ohnadığı kanısını taşıyoruz. 

— 671 — 



T.B.M.M. B : 43 15.12.1992 0 : 2 

Bu arada, TURBAN'ın sağlıklı bir yönetime kavuşturulması; ama, bunun, yeniden dev
letleştirilmesi gibi bir sonuca yönelinmesinin de yararlı olmadığı düşüncesini, yine taşıyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şu anda herhalde Bakanlığın önünde duran en önemli 
sorunlardan bir tanesi, "bundan sonra ne yapılabilir ya da ne yapılmalıdır?" konusudur. 

Yine, memnuniyetle gördüğümüz kadarıyla, beş yıldızlı otellerin desteklenmesine ilişkin 
bir tavır ortada görünmemektedir; çünkü, biraz önce de belirttiğim gibi, bu oteller Türkiye'de 
zaten bir enflasyon noktasına ulaşmıştır. Daha çok, iki ve üç yıldızlı otellerin desteklemesinin 
daha pratik ve daha yararlı sonuçlar getireceği fikrine katılıyoruz; ama, tabiî, olayı bu nokta
da bırakmadan, bir de mevcut olanların en rantabl şekilde kullanılmasına ilişkin bir çalışmayı 
başlatmak gerekmektedir. 

Şu anda, yüzde 60'lık bir dolulukla, mevcut yatak kapasitemiz, yaklaşık 7 milyon turisti 
barındırabilmektedir. Genellikle de kış ayları boş geçmektedir. Yüzde 80 veya 85 gibi bir orana 
yükselttiğimiz zaman, rantabiliteyi ya da kullanma oranını, en azından 11 milyona yakın bir 
turist kapasitesini, mevcut imkânlarımızla bile barındırma imkânına kavuşacağımız bir ger
çektir. O nedenle, bundan sonra yapılacak olan yatırımların çok iyi seçilmesi, özellikle Türki
ye'nin geneline yaygın bir şekilde kullanılması, sadece belli alanlara yönelik bir konsantras
yondan uzak kalınması ve mümkün olduğu kadar da iki ya da üç yıldızlı otellere yönelik bir 
yatırımın benimsenmesi; ama, bunun da ötesinde, mevcut kapasiteyi en iyi şekilde kullanacak 
bir çalışma programının da benimsenmesi gerekmektedir. 

Bu arada, turizm eğitimiyle ilgili olumlu çalışmaların varlığını da biliyoruz. Kısa bir önemde, 
mevcut kapasitenin yüzde 100'e yaklaşık bir oranda artırıldığını da memnuniyetle kaydetmiş 
bulunuyoruz. Buna rağmen, bu rakamın yeterli olduğunu söylemek ya da çok umut bağladığı
mız turizm endüstrisinde bu rakamlarla başarılı sonuçlar alabileceğimizi ifade etmek, müm
kün değildir. Dolayısıyla, bu konuda, daha etkin, daha yüksek sayılara ulaşacak bir çalışma
nın yönlendirilmesi gerektiği inancını taşıyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Turizm Bakanlığı, yerel yönetimlerin itici, yapıcı ve 
yaratıcı gücünden de yararlanmalıdır. Yerel yönetimler, tarife gerek yok, belirli bölgelerde, hal
ka en yakın, turistik potansiyelin yönetim kademesindeki ilk başlangıç noktaları oldukları için, 
proje bazında, bu yönetimlerin, turizme hizmet edebilmesine imkân sağlayacak olanaklarla 
desteklenmesi, her şeyden evvel, turistik potansiyelin daha iyi değerlendirilmesini sağlayacak 
ve beraberinde de turizm gelirlerinin artmasına yol açacaktır. 

Bu arada, bir noktayı da belirtmek istiyorum. Bu, belki de Meclisimizin ya da geçmişteki 
hükümetlerimizin bir eksikliğidir; Turizm Bakanlığının bütçesine, yerel yönetimleri destekleyi
ci fonlar çok sınırlı ve kısıtlı bir miktarda verilmektedir; bu bir eksikliktir. 

Kendi bölgemden bir örnek vermek gerekirse; yaklaşık 50 bin nüfuslu bir ilçe olan Silifke, 
proje bazında bir hizmet sunmak istemiştir ve Turizm Bakanlığına, bu konuda, destek için baş
vurmuştur. 50 bin nüfuslu Silifke'nin aldığı veya Sayın Bakanın lütfedip -gerçekten, biraz da 
bizim hatırımızla- verdiği rakam 40 milyon liradır. Bu, Bakanın bunu az vermek istemesinden 
kaynaklanan bir durum da değildir; ama, gerçektir, 40 milyon lirayla, 50 bin nüfuslu bir bele
diyenin bir proje üretmesi veya bir projesine katkıda bulunması mümkün değildir. Diliyoruz, 
bundan sonraki bütçede, Turizm Bakanlığının, özellikle yerel yönetimlere yönelik bu tür fon
ları artırılsın. Bu, turizm açısından da, belediyeler açısından da yararlı bir sonuç verecektir. 
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Bu düşünce ve duygularla Yüce Meclisimize saygılar unuyor ve Turizm Bakanlığı bütçesi
nin de hayırlı olmasını diliyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Talay. 
Refah Partisi Grubu adına, Bingöl Milletvekili Sayın Kâzım Ataoğlu; buyurun. (RP sıra

larından alkışlar) ^ — ^ 
RP GRUBU ADINA KÂZIM ATAOĞLU (Bingöl) — Sayın Başkan, değerli milletvekille

ri; Turizm Bakanlığı bütçesi üzerinde, Refah Partisi Grubunun görüşlerini açıklamak üzere hu
zurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlarım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizin bildiği gibi, dünyada en hızlı gelişen sek
törlerden birisi de turizm sektörüdür. Turizm, bir ülkenin güzelliklerinin, kültür ve sanat eser
lerinin, örf ve âdetleri ile yaşayışının, diğer insanların bilgi ve istifadesine sunulması olayıdır. 

Ülkemizin tabiî ve tarihî değerlerinin, turizmin büyük çapta geliştirilmesine elverişli olu
şu; genel altyapı, yiyecek, içecek üretimi, işgücü kaynakları ve finansman kaynaklan açısın
dan da önemli sorunlarının olmaması, Türkiye'de turizm sektörünün tabiî gelişmesini sağla
yan önemli etkenlerdir. 

Üç tarafı denizlerle çevrili, üzerinde dört mevsimin birlikte yaşandığı, pek çok tabiî ve 
tarihî özelliklere sahip ülkemizde, turizm sektörünün yine de arzu edilen hedeflere ulaştığını 
söylemek mümkün değildir. Maalesef, bugüne kadarki turizm anlayışımız, ülkemizin, bu, ta
biî, tarihî ve kültürel zenginliklerini yeterinci gün ışığına çıkarıp, tanıtamamış, bu hazineden 
yeterince istifade edilememiş, turizm, sadece gelir getiren bir sektör olarak anlaşılmış ve politi
kalar da bu anlayış üzerine geliştirilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün, dünyada, turizm hareketinin içinde, aşağı yukarı 
400 milyona yakın turist ve 300 milyar dolara yakın da bir turizm geliri olduğu tahmin edil
mektedir. Bizim, bu sektörden 3,5 - 4 milyar dolar gibi bir pay aldığımızı kabul edersek, dünya 
turizmi,içerisindeki oranımızın yüzde 1 - 1,5'lar seviyesinde olduğunu görürüz. Ayrıca, yine, 
dünya turizm hareketinin yüzde 70'inin Akdeniz Bölgesinde oluştuğunu göz önünde bulundu
rursak, ülkemizin, dünya turizminden aldğı payın yüksek olduğunu söylemek de mümkün de
ğildir. Mesela; bir İspanya'nın 35 milyar dolar dolaylarında turizm geliri olduğu göz önüne 
alındığında, ülkemizi, OECD ülkeleriyle kıyaslayıp, 4 milyar dolarlık turizm girdisiyle övün
mek, bence haklı bir övünme olamaz. 

Bugün, 300 milyar dolar civarında olan dünya turizm gelirlerinin 2000'li yıllarda yaklaşık 
530 milyar doları bulacağı tahmin edilmektedir. Dünyadaki bu hızlı turizm artışından, ülkemi
zin önemli bir pay elde edebilmesi için, ekonomik, sosyal ve kültürel hedeflerin çok iyi tespit 
edilmesi gerekir. 

1993 yılında, gelecek turist sayısı olarak 9 - 10 milyon, turizm gelirleri olarak da 5 milyar 
dolar öngörülmektedir. 1992 yılı için öngörülen 4 milyar dolar dehefinin gerçekleştiği ifade 
edilmektedir. Şimdi, eğer, bu Hükümetin ömrü vefa ederse, Sayın Bakanımız gelecek yıl bu 
kürsüye çıkacak ve 1993 yılı için öngörülen 5 milyar dolar hedefinin de gerçekleştiğini de söy
leyecektir. Bu, mümkündür; ancak, demin de söylediğim gibi, dünya turizm hareketinin yüzde 
70'inin Akdeniz Bölgesinde oluştuğunu göz önünde bulundurursak, bir Akdeniz ülkesi olan 
Ülkemiz için bu hedef, gerçekçi bir hedef olamaz. Burada önemli olan, düşük bir hedef belirle
yip onu tutturmak yerine, turizm gelirleri yüksek olan ülkeleri baz alıp, gerçekçi bir hedef belir-
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leyerek onu yakalamaya çalışmak olmalıdır. Böylece, günümüzde önemli bir gelir kaynağı olan 
turizmden bugünkünden daha fazla bir gelir sağlanması imkânları da araştırılış olacaktır. 

Akdeniz havzasının en zengin ülkesi olan ülkemizin, tabiî ve tarihî kaynaklan buna müsa
ittir. Bize göre, ülkemizin turizme elverişli, kültürel, tarihî ve tabiî kaynakları tam anlamıyla 
harekete geçirilememiştir. Bu da, bugüne kadarki hükümetlerin, uyguladığı turizm politikala
rında başarılı olamadıklarını göstermektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizin insanlarını, tarihini, kültürünü, mukad
des değerlerini, örf ve âdetlerini, tek kelimeyle millî kimliğimizi tanıtmak bakımından turizm, 
gerçekten önemli bir faktördür. Turizmi, sadece bir döviz girdisi olarak görmek, sadece maddî 
imkân sağlayan bir sektör olarak anlamak doğru değildir. 

Turizm hareketinde, insanları bir yandan eğlendirir ye dinlendirirken, diğer yandan da, 
ülkemizin tarihî, kültürel ve moral değerlerini tanımak ve tanıtmak gerektiği düşüncesinde
yim. Bu da ancak, millî bir turizm politikası anlayışıyla mümkün olur. Halbuki, turizm anla
yışımız, mevcut haliyle, âdeta, ahlakî değer yargılarımıza bir tecavüz alanı olarak kullanılmak
tadır ve bu anlayış, yüzde 99'u Müslüman olan bu ülke insanlarını rencide etmekte; bu da, 
halkımızın turizm sektörüne soğuk ve ilgisiz kalmasına sebep olmaktadır. Halkın içinde bu
lunmadığı, benimsemediği bir turizm anlayışının başarılı olmasını beklemek mümkün değil
dir. Turizmin halkımız tarafından desteklenmesi ve teşvik edilmesi isteniyorsa, her şeyden ev
vel halkımızın inanç ve değer yargılarının benimsenmesi, turizm faaliyetlerinde bu inanç ve 
değer yargılarının rencide edilmemesine dikkat edilmesi gerekir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bizim turizm anlayışımız, temelde, daha çok Avru
pa'ya yönelik, Batılı turistleri Türkiye'ye getirmeye yönelik bir anlayış üzerine bina edilmiştir. 
Halbuki, tarihî, coğrafî ve kültürel özellikleri açısından Türkiye, Batı'ya, Avrupa'ya yönelik 
turizm anlayışı yerine, Müslüman Türk cumhuriyetlerine, Ortadoğu'ya ve genellikle tslam ül
kelerine yönelik turizm faaliyetlerine daha fazla önem vermelidir; çünkü, bu vesileyle, bu ülke
lerle aramızdaki kardeşlik ve dostluk daha da pekişecek, ticarî ve siyasî münasebetlerimiz da
ha da yoğunlaşacaktır. Osmanlı kültür ve medeniyeti gibi muazzam bir tarihî mirasa sahip olan 
Türkiye'nin kendilerine her yönden yakın olduğumuz bu ülkelerde tanıtımı için, Hükümet ve 
Turizm Bakanlığının, üstüne düşen görevi yapmasını bekliyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizi tanıtıcı turistik broşürlerde niçin "Turkey" 
isminin kullanıldığını bir türlü anlayabilmiş değilim. Ayrıca, bu kelime, sanıyorum tngilizcede 
"hindi" anlamına geliyormuş. Yine, Turizm Bakanlığının amblem olarak Hitit Güneşini seç
mesine de bir anlam vermek mümkün değildir. Bence, ülkemizi tanıtan bu turistik broşürler
den, derhal, bu tür amblem ve isimlerin çıkarılması gerekir. , 

Ülkemize gelen turistlere rehberlik edecek kimselerin, öncelikle ülkemizin tarihî, kültürel 
ve moral değerlerini çok iyi bilen, şuurlu kimseler olması gerekir; çünkü, ancak bu sayede,. 
gelenleri bilgilendirmek mümkün olur; ama, üzülerek görmekteyiz ki, ülkemize gelen turistle
re rehberlik edilirken, genellikle Roma, Hitit ve Bizans kalıntıları gezdirilmektedir. 

Bizi üzen ikinci bir husus; devletimizin büyük masraflar yaparak yabancı kültürlere ait 
eserleri yeraltından çıkarırken, bunun yanında bizim şanlı ecdadımızı ait tarihî eserlere yeterli 
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ilginin gösterilmemesi, bu eserlerin yok edilmesi olmaktadır. Anadolu'da yıllarca önce kurul
muş, ancak, bugün bir harabe görüntüsünde olan kervansarayların, en kısa süre içerisinde, yap-
işlet-devret modeliyle turizme kazandırılması gerekir. Ayrıca, her yıl binlerce turist tarafından 
ziyaret edilen türbe ve ziyaretgâhlarımız onarılmalı, zaman içinde yıkılıp yok olmaları önlen
meli, bu eserlerde temsil edilen millî ve islamî kimliğimiz muhafaza edilmeli ve bu eserler de 
turizmi teşvik tedbirlerinin kapsamına alınmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; "bacasız fabrika" olarak da tabir edilen turizm sek
törünün, gelişmekte ve kalkınmakta olan ülkemiz ekonomisine büyük katkılar sağladığı bilin
mektedir. Ülkemiz için önemli bir gelir kaynağı teşkil eden bu sektör, ne var ki, genellikle ya
bancıların tekeline terk edilmiştir. Bakanlığın, bu hususu dikkate alarak, turizmi teşvik mev
zuatını yeniden gözden geçirmesi gerektiği kanaatindeyiz. 

Yine, turizm sektörünün uluslararası piyasada rekabet gücüne ulaşabilmesi için gerekli alt
yapının mutlaka oluşturulması; ayrıca, zaman ve emek kaybının önlenmesi için, turizm sektö
rünü oluşturan bütün kuruluşların bir çatı altında toplanması gerekir. 

Yine ayrıca, ülkemizde büyük boyutlara varan işsizlik sorununa karşı, turizm kaynakları
mızı, istihdam yaratacak tarzda değerlendirmeli, bu amaçla istihdam yaratacak projelere ön
celik verilmelidir. 

-Turizm gelirlerinin daha da artırılması için, turizm sezonu genişletilmeli; turizm faaliyet
leri, ülkenin her tarafına yaygınlaştırılmalı ve çeşitlendirilmelidir. Deniz ve plaj turizmi, fuhu-
şu ve ahlaksızlığı özendirmekten uzak tutulmalıdır. Bunların yanında, kış sporları turizmi, kap
lıca turizmi, göl ve yayla turizmi ve dinî turizm teşvik edilmeli ve krediler bu alana kaydırılmalıdır. 

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun ilgili maddelerinde değişiklik yapılmalı; milletimi
zin büyük ekseriyetinin temayülleri dikkate alınarak, turizm teşvikli otellerden, her türlü ku
mar makineleri kaldırılmalıdır. En azından, bu gibi yerlere bizim insanımızın girmesine müsa
ade edilmemelidir. Bu konuda yayımlanan yönetmelikler hiçbir işe yaramamıştır. 

Bizim gibi, halkının yüzde 99'u Müslüman olan bir ülkede, devlet, fuhuşu ve kumarı teş
vik edemez. Bu konuda gerekli önlemlerin mutlaka alınması gerekir. 

Ayrıca, başta Sarp sınır kapısı yoluyla olmak üzere, Rusya, Yugoslavya ve Romanya'dan 
gelen turizm hareketiyle, âdeta bir fuhuş turizmi oluşmuş bulunmaktadır. Bu hareketin daha. 
büyük boyutlara ulaşmaması için, devletin, bu konuda da mutlaka gerekli önlemleri almasını 
temenni ediyor; Turizm Bakanlığı bütçesinin hayırlı ve faydalı alanlarda kullanılması dileğiyle, 
Yüce Heyetinize, şahsım ve partim adına saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ataoğlu, teşekkür ederim. 

Refah Partisi Grubu adına ikinci konuşmacı olarak, Şanlıurfa Milletvekili Sayın İbrahim 
Halil Çelik; buyurun efendim. 

RP GRUBU ADINA İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; bölgemizin, Gaziantep'in yetiştirdiği Sayın Bakanın, geçen bütçede, Balıklıgöl'le 
ilgili verdiği sözü, 1993 bütçesiyle ilgili olarak yapacağımız bu konuşmanın arkasından inşal
lah yerine getireceğini belirterek ve hepinizi selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. (RP 
sıralarından alkışlar) 
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Önce yağını çek, ondan sonra iste! 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — Biliyorsuriuz, bizde yağ yok. 
Güneşin bağdaş kurduğu, Hazreti İbrahim'in Nemrut'un ateşini gülistana çevirdiği yerdir 

Şanlıurfa. Yiğidin harman olduğu, şairin "Taşları cevherdir, takasım gelir; otunu gül gibi ko
kasını gelir" mısralarıyla tarif ettiği, cana yakın, cennet Urfa'nın bir evladı olarak, turizm üze
rinde, perdeyi şöyle bir çevirip geriye dönmek istiyorum. 

Yüce Rabbimiz, Kur'an-ı Kerim'de, "Gezin, görün, geçmiş kavimlerin akıbetinden ders 
alın" buyuruyor. Yüce Peygamberimiz, "Seyahat edin, sıhhat bulursunuz" diyor. O nedenle 
turizm, esas itibariyle Refah Partisinin konusudur. (RP sıralarından alkışlar) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Üstsüzler, yüzsüzler ne olacak?! 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — Üstsüzleri, yüzsüzleri giydirecek ve Munzur Çayı 

kenarında oturup, Sayın Genc'in önünde, alabalıkla çiğköfte yapacağız; onu da ben söylüyo
rum buradan. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Gazeteler çiğköfte hakkında çok kötü şeyler yazıyorlar 
' h a ! . . . . • • • • ' ' •' . . _ . ' • • " ' ; " ; . 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — Çiğköfte, demokrasidir! Belki, çiğköftenin ya
pılış yeri yanlış; ama, çiğköftenin yapılışına tahammül edemeyenler, demokrasiye de taham
mül edemiyorlar. Gerçi, demokrasi bize iki numara dar; onu da antrparantez söyleyeyim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — İnsan etini yamyamlar yer kardeşim. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — Sevgili Şanlıurfa'nın üzerinde durduğum bölge

leri, Harran, Şuaypşehir, Hanelbağrur, Sumatar ve Çarmelik'tir. Bununla beraber, Hazreti Eyüp 
Aleyhisselamın Eyüp Nebi Köyünde henüz daha yol yapılmamış. Ben belediye başkanı iken, 
İtalya'dan getirdiğimiz projeyle, oranın çevresinin düzenlenmesi için, Haleplibahçe, Kale ve Ba-
lıklıgöl'ü bir düzen içerisine almak istiyorduk. O proje, Pamukkale Projesinden daha üstün 
bir projedir. 

Hacca karayoluyla gitmeyi serbest bıraktığımız zaman, bütün inanan insanlar o soylu yol
culuğa çıktığı zaman, Konya'dan başlayarak, Hazreti İbrahim'in memleketinden geçerek, Yü
ce Resul'ün beldesine doğru hareket ederler. 

Urfa'da doğup, Nemrut'un ateşini gülistana çeviren Hazreti İbrahim, Harran'dan Mısır'a, 
oradan da Mekke-i Mükerremeye giderek, oğlu Hazreti İsmail ile, Kabe'yi, Hazreti Adem'den 
sonra ikinci'kez inşa etmiştir. O nedenle, beş kutsal şehirden biri de Şanlıurfa'dır; Mekke, Me
dine, Kudüs^Şam ve Urfa. 

Bu nedenle, Turizm Bakanımızın, bir turizm il müdürlüğü olmayan Urfa'da bir il müdür
lüğü açması, Urfa'ya vereceği önemin en büyük göstergesi olacaktır. Çünkü, Urfa'da, gerek 
Hazreti İbrahim'in gülistana çevirdiği Bahkhgöl ve çevresinde düzenlenen o alanın ve gerekse 
Eyüp Aleyhisselamın çile çektiği yerde -ki, milattan önce 2000 yıllarında- büyük bir tıp merke
zinin bulunduğunu, tarihi bilenler bilir. İlim sarayının temel taşını oluşturan Harran Üniversi
tesinin âlimlerini ilim sarayından çekersek, inanın, ilim sarayı başımıza çöker. * 

Ne hikmetse, Zeynel Abidin Hazretlerinin, İmam Bakır Hazretlerinin de yaşamış'bulun
duğu ve Şöraca* Tuzluca denilen yerde, Harran'ın göbeğinde, bir çermik, sıcak suyumuz var; 
ona. da ilgi duyulmasını talep ediyorum. 
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Bu yöresel konuşmanın arkasından, turizm politikası üzerinde söyleyeceklerimiz de var. 
HACI FlLİZ (Kırıkkale) — Oraya gelme, oraya... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — Oraya gelmeden Hacı... Kırıkkale'de... 
DEVLET BAKANI İBRAHİM TEZ (Ankara) — Urfa'ya selam da olacak!.. 
HALİL İBRAHİM ÇELİK (Devamla) — Sayın Bakanım, şimdi lütfeder, müsaade eder

seniz... Sizin tez canlılığınızı biliyoruz, üstelik de aynı sokakta oturuyoruz... 
Dünya turizmindeki bütün kumar makinelerinden getirerek otellerimizi kumarhaneye çe

virmişiz. Bu talih oyunlarını, dışarıdan gelen turistler oynamıyor. Bizim gariban insanlarımı
zı, ne yazık ki, millî piyango diye, işte birkaç gün sonra yılbaşı olacak... 

Avrupa'dan yeni geldik - burada heyetimizin değerli üyeleri de var- Mölln hadiselerini in
celeyerek geldik. Yakılan 3 vatandaşımızın hakkını, yetmiş yıldır ilk kez, İnsan Haklarım İnce
leme Komisyonu, Avrupa'dan sormaya gitti. 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) — O da bu Hükümet döneminde yapıldı, değil mi 
efendim? 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — Müsaade ederseniz, iyileri de söyleyeceğiz, yap
madıklarınızı da söyleyeceğiz. (SHP sıralarından alkışlar) 

Eğer biz gelirsek, -adil düzenle geldiğimiz zaman göreceksiniz- Türkiye'nin bütün alanla
rında turizminden kültürüne, eğitiminden sanayiine kadar, yeniden, hakka yürüyüşün, millî 
düşüncenin damgasını vuracağız. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Beni bakan yapacak mısın?! 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — Mustafa Bey "Beni bakan yapacak mısın?" di

yor. Bakınız, biz ne diyoruz : "Bin defa tövbeni bozmuş olsan da gel" diyoruz. MilK görüşe 
geldiğin zaman, bizim kazanda kaynadığın zaman, seni de bakan yaparız! (RP sıralarından 
alkışlar) 

Şimdi bir devlet düşünün, bütün insanlarının televizyondan etkilenerek; çalışarak kaza
narak değil, kazıyarak kazanarak ve talihe güvenerek yaşadığı bir kumar, bir. kumarcı ülkesi 
haline gelmişiz. 60 milyon insanımızı bu millî piyangolarla kumara alıştırırken, üstüne üstlük 
bütün otellerde kumar oynanmasını bir millî politika haline getirmişiz. Sayın Bakan, bunun 
çaresini aramak mecburiyetindesiniz, İçki süründürür, kumar da öldürür. İçki, bütün kötü
lüklerin anasıdır. 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) — Sigara ne yapar?! 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — Sigara için kanun teklifi verdik, sizin desteğini

zi de bekliyoruz. 
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) — Sen de içiyorsun! 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) -r- Ben de o zaman bırakırım. 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Ak koyun, ak ayağından; kara koyun, kara ayağın

dan asılır! 
BAŞKAN —- Sayın muhayyel bakan (!) sükûneti muhafaza et!.. (Gürültüler) 
Devam buyurun. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — Çok teşekkür ederim Sayın Başkanıma. 
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Efendim, turizm üzerinde Kâzım Ataoğlu kardeşimizin belirttiklerine eklenecek şu hu
suslar var : 

Refah Partisinin (millî görüşün) bir milletvekili ve Grup adına konuşan bir arkadaşınız 
olarak şunu söylüyorum : Sayın Bakanım geçen sene söz vermişti, dinî turizmin geliştirilmesi 
açısından, Hazreti Eyüp Aleyhisselamın makamının yanında hac konaklama merkezi yapacaktık. 

TURİZM BAKANI ABDULKADIR ATEŞ (Gaziantep) — El insaf! 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — "El insaf" diyorsunuz değil mi? 
Bakın, ben Şanlıurfa Belediye Başkanı iken, orada 30 dönüm veya daha fazla bir yer ayırmış

tım. Dinî turizmin geliştirilmesi için ve oraya geldiklerinde hacıların konaklayacakları bir panayır 
yeri amacıyla kullanılacaktı; siz ise, festivaller yapıyorsunuz Sayın Bakanım. Bu bakımdan, ilgini
ze sunuyorum; Gönen, Balıkesir veya civarında çınarlar var; oralarda festivaller yerine, panayırlar 
yapın. Dağlara çıktığınızda, oradaki asırlık çınarları göreceksiniz ve dağ turizminde olduğu gibi, 
Osmanlının simgesi olan ulu çınarların dibinde turizm faaliyetinde bulunmuş olacağız. 

Bu nedenle söylüyorum ki, Urfa'da turizmle ilgili bugün kullanılan broşürler, benim Be
lediye Başkanlığı yaptığım zamanlarda hazırlanan broşürlerdir. 

Ayrıca, turistlerin, getirdikleri döviz yanında, tarihî varlıklarımızı götürdüklerini ve ka
çakçılık yaptıklarını da düşünelim lütfen. 

Bunun yanında, Hıristiyan âleminin, Bizans artıklarından olan Aspendos gibi tarihî eser
lere verilen önemi, biraz da dinî ve millî değerlerimize verelim. Osmanlının bize bıraktığı ve 
taşlarını bile yerine getirmekten aciz kaldığımız kervansarayları bir kez daha onarmak için büt
çeden fazla pay ayıralım. 

Turizmin, insan hayatında çok önemli bir yeri vardır. Gezmenin ve görmenin, kitap oku
maktan daha fazla kıymet arz ettiği bir dönemde yaşıyoruz. Benim insanım televizyonda Seli
miye'yi gördüğü zaman tanıyor, Munzur, Nemrut ve Ağrı dağlarını biliyor; fakat, niçin, doğu 
ve güneydoğudaki turistik eserlerimizi ve tarihî yapılarımızı da tanımasınlar? 

Turizm envanterleri illere göre yapılmalı ve çok ciddiye alınarak kitap çapında basılmalı-
dır. Bu görevler sadece il turizm müdürlüklerine bırakılmamalı, kaynak kişilerin turizm hak
kındaki eserlerinin basımı için de gayret gösterilmelidir. Bu işlerin Kültür Bakanlığıyla birlikte 
düzenlenmesi, millî politikamızın bir anagereği olmalıdır. 

Ben, bu duygularla, sözü fazla uzatmadan, Refah Partisinin, önce ahlak, maneviyat ve 
ağır sanayi dediği ilkelerine turizmi de katarak ve bu konuya daha fazla önem vererek, inşallah 
Türkiye'de en fazla büyüyen ve iktidara namzet bir parti olacağını ve bunu bütün dünyaya gös
tereceğini belirtir; hepinizi hürmetlerle selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çelik. 
Bütçe üzerinde Hükümet adına, Turizm Bakanı Sayın Abdulkadir Ateş'e söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Bakan. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
TURİZM BAKANI ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — Sayın Başkan, sayın milletve

killeri; konuşmama başlarken, uzun bir günün yorgunluğu arkasından, bu saatlere kadar bek
lediğiniz için sizleri daha fazla yormamak istediğimi belirtirim. 

Bakanlık bütçeme, bütçe görüşmeleri ve komisyon görüşmeleri sırasında şu ana kadar kat
kıda bulunan, eleştirileriyle bizlere ışık tutan tüm milletvekillerimize teşekkür ederek sözleri
me başlamak istiyorum. 
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Sayın Başkanım, izin verirseniz, sözlerimi çok fazla uzatmamak için, değerli parti temsil
cisi arkadaşlarımızın parti görüşlerini açıklarlarken Bakanlığıma yönelik soruları ve bazı eleş
tirileriyle ilgili konulara öncelikle değinmek istiyorum. 

Her şeyden önce belirtmeliyim ki, Sayın Koyuncu'nun değinmiş olduğu 2634 sayılı Yasa
nın değişikliğiyle ilgili hazırlıklarımız bitmek üzeredir. Bu Yasanın 31, 33 ve 34 üncü maddele
rinin değiştirilmesiyle ilgili tasarı çok yakında Meclisimize gelecektir. Dolayısıyla, bu değişik
lik sonucunda, birkaç arkadaşımızın daha değindikleri gibi, talih oyunları salonlarıyla ilgili 
denetim ve yaptırımlar etkin ve caydırıcı biçimde uygulanacaktır. 2634 sayılı Yasanın bu deği
şiklikleriyle,, bundan böyle Bakanlığım, koymuş olduğumuz kurallara, sizlerin desteğiyle çı
karmış olduğumuz^yasalara uymayan kurum ve kuruluşları çok ağır para cezalarıyla cezalan
dırma olanağını eline almış bulunacak. 

Sayın Başkanım, Sayın Gençoğlu, "Bulgaristan'dan gelen soydaşlarımdan 30 ve 70 dolar 
civarında bir para; daha doğrusu bu paranın gösterilmesi ve bu paraya sahip olunduğunun gös
terilmesine ilişkin bir uygulamanın başladığını" söylediler. 

Bu uygulama, geçici, olarak, Türkiye'de bugün, Trakya sınır kapılarımızda vardır; ama, 
bunun bir gerekçesi de vardır; gerekçesi, Bulgaristan'dan bu ülkeye, Anavatana gizli göçü dur
durmaktır. 

Bildiğiniz gibi, geçtiğimiz dönemde Bulgaristan ile ihtilafımız çıktığında, yü'zbinlerce soy
daşımız ülkeye akın akın göç etmeye başlamıştı. Osmanlı döneminin ilk yıllarından başlaya
rak, o topraklar fethedildiği dönemden başlayarak, zamanımıza kadar, o büyük göç tarihine 
kadar, Balkanlarda bir Türk varlığının korunması doğrultusunda, bu devlet, önemli çabalar 
ve gayretler göstermişti. Ama, o büyük göçten önce, o zamanki hükümetin vermiş olduğu ka
rarla, Balkanlar, asırlardan beri orada yaşayan soydaşlarımızın buraya gelmesi nedeniyle veya 
gelme yollarının açılması nedeniyle, boşalma doğrultusuna giriyordu; oralardaki Türk nüfu
sunun büyük oranda azalması sözkonusuydu. Şimdi de aynı şekilde bir gizli göç, Bulgaristan'
dan Türkiye'ye doğru sözkonusudur. 

İçişleri Bakanlığı, çıkarmış olduğu geçici bir genelgeyle, turist olarak gelenlerden 70 do
lar, aile veya akraba ziyareti için gelenlerden de 30 dolar -günlük olmak üzere- paraları oldu
ğunu tevsik etmelerini itemekte ve bu uygulamayı yapmaktadır, -bunu, biraz önce aldığım bil
giler doğrultusunda söylüyorum- ama, bu uygulama geçicidir, çok yakında kaldırılacaktır. 

Sayın Başkan, aynı şekilde arkadaşlarımız, "Avrupa'daki televizyon reklamlarına önem 
verilmelidir" dediler ve yeni reklam tekniklerinin uygulanmasını istediler. 

Turizm Bakanı olduğumdan bugüne kadar -yaklaşık oniki ayı bile bulmadı- geçen süre 
içerisinde, şu anda merkezi Londra'da bulunan Turizm Müşavirliğimizde, yeni kurulan ve 36 
saatlik ham filme sahip bir kütüphane oluşturmuşuz. Bu 36 saatlik film, çok profesyonelce 
çekilmiş ve Türkiye'yi, görsel basın aracılığıyla, kitle iletişim araçlarıyla en iyi şekilde tanıta
cak kalitede filmlerden oluşmaktadır ve bu" filmlerden elde ettiğimiz -4'ü televizyon reklam spotu 
olmak üzere- 8 çeşit film, 7 dilde hazırlanmıştır. Bu hazırlık, 1992 yılı içinde gerçekleştirilmiştir. 

7 dilde hazırlanan bu 8 çeşit film, Avrupa'nın tüm ülkelerinde, televizyon reklamları için, 
etkin bir biçimde kullanılacaktır. Burada yeni temalar işlenmektedir ve Türkiye'nin özellikleri, 
doğası, insanı, kültürü, inançları da dahil olmak'üzere, bir çok konu, çok hassas bir biçimde, 
en iyi şekilde dengelenerek, Avrupa televizyonlarında, Türkiye'yi tanıtmak için kullanılacaktır. 
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Aynı şekilde, Amerika Birleşik Devletlerinde de, 1993 yılı ocak ayı başından itibaren, 
WWOR-9 televizyonu başta olmak üzere, yayına girecek olan birer saatlik 2 tanıtım filmimizin 
çekimi bitmiştir. Bu konuda, 40 saatlik bir ham film depomuzun bulunduğu, yine bir kütüp
hanemiz vardır. Bunu da üzerine koyduğunuz zaman, Londra'da bulundurduğumuz ve meyda
na çıkacak olan taleplere profesyonelce cevap verecek bazı kısa metrajlı filmlerin veya video 
bantlarının hazırlanması için oluşturduğumuz kütüphane ile birlikte böylece 76 saatlik bir film 
kütüphanesine ilk defa sahip olacağız. 

Şunu hemen vurgulamak istiyorum Sayın Başkan : Bakanlık olarak, turizm pazarlaması
nı, turizm tanıtmasını, en etkin bir biçimde ve en yeni teknolojileri kullanarak yerine getirme
ye çalışıyoruz. Bunun için her ülkede pazar graştırması yapıyoruz. Dış tanıtma bürolarımızı 
bilgisayarla donatıyoruz ve etkin ve ucuz maliyetle, en iyi tanıtmayı yapabilmek için elimizden 
gelen gayreti gösteriyoruz. 

Yine bir arkadaşımız "Bazı ilginç programlara Türkiye olarak katılıp, tanıtma yapabilir 
miyiz?" diyor. Ayrıca, "Bir Fransız televizyonundaki bir bilmece programında Yunanistan'ın 
bir ödül koyarak kendisini tanıttığını" söyledi. _ 

Bu, aslında çağdaş değil; şimdiye kadar kullanıla kullanıla bütün ülkelerin bıktığı ve her
kesin kanıksadığı bir tanıtma aracıdır. Biz, sadece bu yıl 3 036 kişiyi, -dünyada kamuoyu oluş
turabilecek, televizyoncu, gazeteci, yazar ve sanatçıyı- Türkiye'ye getirdik/Bunların bazıları
nın burada ağırlama masraflarını ödedik, yaklaşık 3,5 milyara yakın bir para ödedik; fakat, 
bunların gelmesi ve ülkelerine gidip Türkiye hakkında yazı yazması ve televizyonda program 
yapmasıyla elde ettiğimiz reklam geliri 120 milyar Türk Lirası civarındadır. 

Tanıtma konusunda, şüphesiz, bilmece programları da çok önemlidir; ama, bilmece prog
ramları, eskimiş bir yöntemdir artık; daha yenilerini bulmamız lazım. 

Bugün Avrupa'ya gidecek olan arkadaşlarımız, Londra'nın o çift katlı otobüslerinde, met
rolarında; Danimarka'da ve Avrupa'nın birçok yöresinde, aynı şekilde, Türkiye'yi tanıtıcı rek
lam afişlerinin, gayet düzgün bir biçimde, gayet zevkli bir biçimde ve gayet çağdaş bir biçimde 
her tarafta dolaştırıldığını görürler. Yine oralardaki gazetelere ve televizyonlara verdiğimiz ya
zı ve filmlerle tanıtma faaliyetleri de aynı şekilde daha etkin ve önceki yıllara nazaran daha 
profesyonelce hazırlanmış çalışmaların ürünüdür. 

Sayın Ataoğlu, konuşmaları sırasında, "hedef küçük tutuluyor ve hedefe yarıyoruz; bu, 
bir başarı değildir" dedi. 

Hedef küçük tutulmuyor. Bir çocuk, doğduğu anda 100 metre koşucusu olmaz; bir çocuk 
doğduğu anda yürüyemez bile. Türk turizmi, henüz daha emekleme safhasında iken, hızlı bir 
biçimde biz onu, dünya pisayasında rekabet etmesi için hazırlıyoruz, önümüzdeki yıl 1993 için 
konulan hedef, yüzde 25 artış ifade ediyor. Turizm gelirlerindeki yüzde 25 artışı, turizm geliş
mesinin tarihi içerisinde, bir yıl içerisinde hiçbir ülke gerçekleştirememiştir. (SHP sıralarından 
alkışlar) Hiçbir ülke gerçekleştirememiştir... İspanya'yı, İtalya'yı, Yunanistan'ı biliyoruz. 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — 5 yıldır yatırım yapılıyor ama... 
TURİZM BAKANI ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) — Yunanistan'ın gelişme aşama

larını da biliyoruz. O dönemlerde, o ülkelerde de çok yatırım yapıldığı zamanlar olmuştur. Bun-
ların süreçlerini, yıllarını ve her yıl içerisinde o yatırımlara oranla ne kadar gelir getirdiğini 
biliyoruz. Bu ülkelerin hiçbirisinde, tarihleri boyunca, bir yıl içerisinde, turizmde yüzde 25'lik 
bir gelir artışı gerçekleştirilememiştir. 
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1990 yılı, turizmde 1992'den önceki en iyi yılımız olmuştur. 1990 yılında dahi, Hükümet 
kendi koyduğu hedefe ulaşamamıştır. Bunlar büyük hedefler değildi; 1990 yılına konulan he
def, hiç de büyük bir hedef değildi. 

Biz, övünerek, gurur duyarak şunu söylüyoruz : Turizm Bakanlığı olarak ciddî çalışıyo
ruz, programlı çalışıyoruz ve sene başında koyduğumuz hedef yüzde 2 - yüzde 3 sapmayla ger
çekleşebiliyor; bu çok önemlidir. Bu da demektir ki, bu bakanlık, çalışmasını böyle devam et
tirdiğinde, ileriye yönelik yapacağı planlamalarda ve vereceği kararlarda da aynı hassasiyet ve 
aynı dikkatle hedefleri tutturacaktır. Bundan övünç duyuyoruz. 

Ben istiyorum ki, Türkiye turizminin hedefinin yılda 35 milyar dolar olduğunu buradan 
söyleyebileyim; ama, söylemekle iş olmuyor, lafla peynir gemisi de yürümüyor. (SHP ve DYP 
sıralarından alkışlar) 

• Bu nedenle, biz, imkânlarımız ölçüsünde neler yapabileceğimizi; elimizdeki olanakların 
ne olduğunu tartarak biçerek hedef koyuyoruz ve o hedefi açıkladıktan sonra da, gerçekleştir
mek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. 

Sayın hemşerim Çelik'in değindiği Urfa'daki Balıklıgöl konusu üzerinde hassasiyetle du
ruyorum. Kendileri Belediye Başkanı iken yardım yaptım; ayrıca bu sene de yine ekstra yar
dımlar gitmiştir. Hakikaten o bölgemizin, dışarıdan ve içeriden gelen ziyaretçilere en iyi şekil
de gösterilebilmesi ve tanıtılabilmesi için, o tarihî değerlerimizin ve o kültür mirasının, gelen
ler tarafından en iyi bir şekilde özümsenebilmesi için, o bölgemizin düzenlenmesiyle ilgili ça
lışmalarımızı sürdürüyoruz. 

Yine bu yıl beş çeşit olarak bastırdığımız ve tüm dünyadaki yabancılara da gönderdiğimiz 
yılbaşı kartındaki resim, Harran Ovasının resmidir. Bu demektir ki, bu beş çeşit resim dünya
nın hemen hemen her tarafına gidecek. Kendi seçim bölgemin resmini göndermiyorum. Bu 
seneki yılbaşı kartımız Harran Ovasının resmini taşıyor. 

Balıklıgöl ve Urfa yöresine, Türkiye genel broşüründe yine değinilmekte ve yer verilmek
tedir. Doğu Anadolu Bölgesi broşürümüzde bunlar da yer almaktadır. 

Sizin de bildiğiniz gibi, Turizm Bakanlığı olarak, henüz daha iller bazında tanıtıni broşü
rü çıkarma imkânımız yok, hiçbir ilimiz için yok. İnşallah önümüzdeki dönemlerde bu imkâ
na da kavuşuruz ve Urfa İlinin broşürünü de bastırmak, bizlere, bu Hükümete nasip olur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bunlar, genel olarak arkadaşlarımın merak ettiği, biz
lere sorduğu soruların cevaplarıydı ama, Türk turizmiyle ilgili olarak çok kısa bir değerlendir
me yapmadan, konuşmamı bitirmek istemiyorum. 

Arkadaşlarımın da belirttikleri gibi, Türk turizmi, son yıllarda önemli adımlar atmış, önemli 
aşamalar kaydetmiş önemli noktalara varmıştır ve bunda, bizden önceki dönemin de katkıları 
olmuştur; böyle de olması gerekir; yani, onlar yaptı, biz de yapacağız, belki öbürleri yararla
nacak; bu beş sene sonra mı, altı sene sonra mı olur, bilemiyorum; ama, zincir böyle işler. Dev
let böyle çalışır, bir ülke böyle gelişir. Yoksa, birisinin yaptığına, "Sen yaptın, ben yedim; ben 
yapmayacağım" diye bir olay yoktur. Yani, bu tür diyalogların hiçbirimize faydası da yoktur. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

Bir şey yapanlara her zaman teşekkür ediyoruz ve bizde yaptıktan sonra, şüphesiz, bizden 
sonrakilere bunları devredeceğiz. 
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Herhalde, bir sene içerisinde, Türkiye'nin, yatak kapasitesini 600 bin daha artırması bek
lenmezdi; ama, bu dönemde de ileriye yönelik yatırımlar yapılıyor, inşallah bunların meyvesi
ni yemek de yine bu Hükümetin kısmeti olacaktır, yine bu Hükümetin zamanında olacaktır; 
ama olmayabilir de, başkaları da bundan yararlanabilir veya onların dönemine de denk gelebi
lir. 0nemli olan, bundan sonra ne yapılacağıdır. Bundan sonra ne yapmak gerekir, onun üze
rinde durmak lazım. 

Değerli milletvekilleri, biliyorsunuz, geçen, sene de söyledim; bizim turizm politikamızın 
Üç tane anaükesi vardır : Birincisi, yapacağımız her yatırım ekonomik olmalıdır; yani, dünya 
turizm piyasasında rekabet edebilmelidir, kendi ayağı üzerinde durabilmelidir; benim komşu 
ülkem Yunanistan ile, İspanya ile, Fransa ile rekabet edebilecek güçte olmalıdır. 

İkinci önemli nokta -bu zamana kadar maalesef unutulan ve bazı arkadaşlarımızın da haklı 
olarak üzerinde durdukları bir nokta- turizm sektörünün de toplumsal, sosyal sorumluluğu 
olmalıdır diyoruz; yani, iç turizm de, kendi insanımız da bu turizm yatırımlarından, faaliyetle
rinden yararlanabilmelidir, böyle olanaklar hazırlanmalıdır diyoruz. Sosyal sorumluluk, top
lumsal sorumluluk dediğimiz olay budur. Sadece dış turizm talebine yönelik turizm yatırımları 
yapılmaz. İşte, 1991 yılında olduğu gibi, bir kriz çıkar, yurt dışından gelecek turist sayısında 
bir azalma olur, ondan sonra sektörünüz bunalıma girer, titremeye tutulur ve yok olmaya doğ
ru gider. Onun için bunların dengelenmesi lazım. İç turizm talebine de yanıt vereceksiniz, dış 
turizm talebini de hiç unutmayacaksınız, bir tarafta duracak, arada, bir dengeleme yapacaksı
nız. Bu, hem toplumsal sorumluluk açısından gereklidir, hem de dış turizmden elde edeceğiniz 
gelirlerin ve bu nedenle yapmış olduğunuz yatırımların bazı olağanüstü dönemlerde ve zaman 
içerisinde çıkacak krizlerden etkilenmemesi için de bir subaptır. Bu doğrultuda ikinci ilkemizi 
tespit ettik. , 

Yine, arkadaşlarım burada belirttiler, çevreden söz ettiler, doğanın tahribatından söz etti
ler; bu da bizim üçüncü ilkemizdir. Yapacağımız her yatırımda ve atacağımız her adımda, do
ğamızın, çevremizin korunması, ekolojik dengenin bozulmaması ve kültürel değerlerimizin özel
likle korunması için gayret göstermenin gerekliliğini ve bunun da turizm politikamızın üç ana-
noktasından birisini oluşturduğunu yeniden vurgulamak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bugün gözlediğim önemli noktalardan bir tanesi de, artık, Türki
ye'de turizm olgusu hakikaten tartışılmıyor ve turizm politikaları da fazla tartışılmıyor. Dikkat 
ettiyseniz, tüm değerli grup sözcülerimiz turizmden bahsederken, turizm politikalarından söz 
ederken, üç aşağı beş yukarı aynı şeyleri söylediler ve bu, yıllardan beri savunduğumuz, Türki
ye'nin ulusal bir turizm politikası olması noktasına, bu Yüce Meclisin geldiğinin bir ifadesidir. 
Eleştiriler olabilir, farklı düşündüğümüz ve ayrıldığımız noktalar da olabilir; ama, genel bir 
prensip olarak baktığımızda, bugün gördüğüm kadarıyla grup sözcülerimiz, üç aşağı beş yu
karı hemen hemen aynı şeyleri istediler, aynı konuların üzerinde hassasiyetle durdular ve aynı 
konuları vurguladılar, bundan mutluluk duyuyoruz. 

Şimdi bundan sonra ne yapacağız, onun üzerinde durmak lazım. Büyüyen turizm paza
rından daha fazla pay almamız lazım; bunun için dünyada keskin bir rekabet vardır, bu reka
bete kendimizi hazırlamamız lazım; bunun için, ülke turizm potansiyelimizi tüm yönleriyle dev
reye sokmamız lazım; çeşitlenen tüketici beklentilerini, dünya tüketici beklentilerini karşılaya
bilmek için ülke turizmimizi buna uygun hazırlamamız lazım, fiyat ve kalite dengesini bugüne 
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kadar yürütmede başarılı olan Türkiye, bundan sonra da bunu sürdürmek mecburiyetindedir 
diye düşünüyoruz ve diyoruz ki, dengeli ve sürekli bir turizm politikası Türkiye'de uygulanma
lıdır. "Yumuşak turizm" dediğimiz, "eko turizmi" dediğimiz tanımlar, çağımızda yeni turizm 
anlayışlarıdır; Türkiye olarak biz bunu, 1992 yılı başından itibaren hayata geçirmiş bulunuyo
ruz ve bu söylediğimiz yeni ve çağdaş turizm anlayışını da Türkiye'de adım adım yakalayacağız 
ve bu konuda da dünyada öncü olmaya adayız. 

Dengeli ve sürekli bir turizm için, yine arkadaşlarımın değindiği gibi, az gelişmiş bölgele
rin gelişmesinde, öncelikle bunun üzerinde durmamız lazım diyoruz. 

İkinci bir nokta, konuşmamın başında da belirttiğim gibi, halka açık sosyal turizm tesis
lerimizin artması gerekir diyoruz. 

Sermayeyi tabana yayabilecek küçük girişimcilerin turizm sektöründe desteklenmesi gere
kir diyoruz. 

Sosyokültürel devamlılık ve kültürel kimliğin Türkiye'de korunması doğrultusunda çok 
ciddî ve planlı girişimler içerisinde bulunmamız lazım gelir diyoruz. 

Yine, yeterli bilgiye dayalı ve aynı zamanda çevreye duyarlı plan üretimi ve üretilen bu 
planların uygulamaya sokulması lazım gelir diyoruz ve Bakanlık olarak biz, bu doğrultuda, 
1992 yılında, önemli adımlar attığımıza inanıyoruz. 

1993 yılında da, aynı şekilde, bu ilkeler doğrultusunda Türk turizmini daha önemli nokta
lara getireceğimize ve böylesi ciddî çalışmalar devam ettiği takdirde, bu sene nasıl Yunanistan'ı 
geride bırakttysak, bundan sonraki yıllarda da inşallah, önümüzde ve üçüncü sırada bulunan 
İtalya'yı geride bırakacağımıza ben inanıyorum. 

Ondan sonraki hedeflerimiz, dünya turizminin devleri olan Fransa ve İspanya'yı da tek 
tek yakalamaktır. Bu söylediğim ilkeler doğrultusunda, ciddî bir biçimde yine bugün gördü
ğüm güzel manzaraya benzer şekilde turizm konusunda ulusal bir birlik yaratabildiğimiz tak
dirde, arkadaşlarımızın arzu ettiği o büyük hedeflere, bizlerin arzu ettiği o büyük hedeflere 
ulaşmamamız için hiçbir neden yoktur diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, geçtiğimiz dönemde uygulanan politikalar, şüphesiz, yararlar getir
di; fakat birtakım sakıncaları da beraber getirmişti. Şimdi, bunların üzerinde durmayalım de
dim ve durmayacağım; ancak, görevi devraldığımız sırada sektörde yaşanan darboğazlar var
dı. Bu, kimisine göre, Körfez kriziydi; kimisine göre, fazla yatak kapasitesiydi; ancak, bazı dar
boğazların olduğu malumdu. Çünkü, turizm gelirlerinde bir gerileme vardı veya yavaş bir ge
lişme temposu içerisine girmişti Türk turizmi. . 

Sektörde yaşanan bu darboğazların olumsuz etkilerini giderebilmek için, biz Bakanlık ola
rak, 1992 yılında, biri kısa vadeli, biri orta vadeli olmak üzere iki önemli tedbir paketini yürür
lüğe soktuk. 

' Bunlardan kısa vadeli paket içerisinde, özellikle sektörün içerisinde bulunduğu darboğazı 
söküp atabilmek için, sektörü bundan kurtarabilmek için yaptığımız sürekli tanıtım faaliydi. 
içerisine girdik. Daha önceki yıtlarda, sadece yılın belli mevsimlerinde yürütülen tanıtma faa
liyetini, biz, sürekli hale getirdik ve bu sürekli tanıtım faaliyetinin meyvelerini, 1992 yılında 
turizm gelirlerindeki artışta da, turist sayısındaki artışta da görmek mümkündür. 

Yine, kısa vadeli tedbirlerimiz içerisinde, sezonu uzatabilmek için birtakım önerilerimiz 
ye uygulamalarımız oldu. Daha önceki yıllarda eylül ayı sonunda, ekim ayı başında biten turizm 
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sezonu, bu sene bu uygulamalarımızla, bu politikalarımızla, kasım ayının ortasına kadar sür
müştür Türkiye'de. Bundan sonraki yıllarda amacımız, bunu, kasım ayının ortalarına kadar 
değil, 12 aya yaymak için faaliyet göstermektir. 

Değerli Başkanım, sayın milletvekilleri; orta vadeli çalışmalarımızda da, alt sektörler, da
ha doğrusu turizmde arz ve talep denge, analizlerini yaparak yeni bir uygulama içerisine girme
ye çalıştık. Turizmin alt sektörleri, coğrafî bölgeler ve turizm türleri itibariyle ürün geliştirme 
stratejileri ortaya koymaya çalışarak, yeni bazı plan uygulamalarını devreye soktuk. Bu doğ
rultuda yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda, turizm yatırımlarını, daha az gelişmiş tu
rizm bölgelerine doğru yönlendirmeye, arz boşluğu bulunan turizm türleri itibariyle selektif 
yatırımlara doğru sektör yatırımlarını yönlendirmeye gayret ettik. Sektördeki dengesizlikleri 
bu şekilde gidermek için çalışma gayreti içerisinde olduk. 

Yine, her ne pahasına olursa olsun yatak kapasitesini artırmak için turizm alan ve mer
kezleri ilan etme alışkanlığından, kendimizi ve bu Bakanlığı kurtardık, 

Diğer teşvikler dağıtılırken, teknik altyapının, doğanın ve yerel sosyokültürel sistemlerin 
taşıma kapasitesini göz önünde bulundurarak planlama faaliyetleri içerisine girdik. Bunların 
sonucunda, 1992 yılında iç ve dış turizm dengesini kurmaya başladık ve bunu önümüzdeki yıl
larda da ciddî bir biçimde devam ettireceğiz. N 

1992 yılı içerisinde, teşvikler konusunda da önemli değişiklikler yaptık, özellikle sahil böl
gelerimizde ortaya çıkan yatak arz kapasitesini dengelemek, taleple arz arasındaki o hassas 
dengeyi bulabilmek için, 3 kilometrelik sahil bandımızda yeni yapılacak ve yatak kapasitesini 
artıracak yatırımlara, devlet olarak, artık, belli bir süre teşvik vermiyoruz; bunu 1992 yılı içeri
sinde durdurduk. Bunun yerine, yine bir arkadaşımızın ifade etmiş olduğu gibi, Türkiye'nin 
şu anda özellikle o sahillerinde yarım kalmış 370 bin civarında yatak kapasiteli yatırımı var
ken, bu millî servet israf olurken, yeni yatırımlara teşvik vermenin doğru bir karar olmadığın
dan hareket ederek, öncelikle, yatırım halinde olan, inşaatının bir kısmı tamamlanmış, bazıla
rı hemen hemen bitmek aşamasında, fakat yatırımcının bir darboğaza girdiği bu 370 bin yatak 
kapasiteli yatırımların öncelikle bitirilebilmesi için, teşviklerimizi o yöne doğru yönlendirdik; 
ama, zaman gelecek, bu atıl kalmış, yarım kalmış kapasiteleri tamamladığımız zaman, yatak 
kapasitelerini geliştirme yönünde teşvik politikalarımızı yeniden ortaya çıkaracağız. 

Devletin, bu tür gelişmeleri görüp, böyle bir esnek politika uygulamasının, özellikle tu
rizm sektörü için gerekli olduğuna inanıyoruz. 

Bunun yanında, Karadeniz Bölgesinde, Doğu ve Orta Anadolu bölgelerimizde yeni yapı
lacak ve yatak kapasitemizi artıracak her türlü yatırım için teşvik politikamızı sürdürüyoruz 
ve teşvik oranlarını da oldukça iyi bir düzeyde, sektör yatırımcılarını, o bölgelerde yatırım yap
mak isteyen insanları memnun edecek bir düzeyde tutmaya da gayret gösterdik ve bundan son
ra da göstereceğiz. 

Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; böylece, turizmde, turizm sektöründe bir tür re
habilitasyon programını başlattık diyebiliyorum. Bu yarım kalmış yatırımları, bu millî serveti 
çok yakın bir zamanda işletmeye açabilecek hale getirmek için gayret gösteriyoruz. 

Yine, aynı şekilde, arkadaşlarım bahsettiler; yeniden tekrarlamak istiyorum : Bakanlığa 
gelir gelmez, kanun hükmünde kararnameyle yürütülen bu Bakanlığın bir teşkilat yasasına ka
vuşması için elimizden gelen gayreti gösterdik. Teşkilat yasası hazırlıkları geçtiğimiz yasama 
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yılı bitmeden önce bitirilmişti. Bunu Meclise sevk ettik, komisyonlardan geçti, zannediyorum 
bugün de Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin kanunlarla ilgili kısmının 3 Üncü sırasın
da bekliyor. Onun için, arkadaşlarımdan bazılarının söylediği gibi, bunlar yıllarca beklemeye
cek. Bu hükümet hızlı çalışır ve eğer, özellikle gereksiz yere engellemeler olmadığı takdirde, 
ülkenin refahı için, ülkenin barışı için gerekli yasalar çok hızlı çıkar. Bunların arasında bir ta
nesi de benim Bakanlığımın teşkilat yasasıyla ilgili tasarıdır ve Genel Kurul gündeminin ka
nunlarla ilgili kısmının 3 üncü sırasında beklemektedir. 

Bakanlığımızı, bir kariyer bakanlığı haline getiriyoruz; çünkü, ulusal bir turizm politikası 
uygulayacak bir bakanlık, bir kariyer bakanlığı olmalıdır. Her gelen siyasinin kendi düşüncele
rine göre kadrolar har vurulup harman savrulmamahdır; bir birikim oluşmalıdır orada ve bu 
birikimi hayata taşıyabilecek kadrolar olmalıdır, tşte, bu kadroları yaratabilmek için böyle bir 
teşkilat yasası hazırlığına gittik ve çok yakın bir zamanda da hep birlikte bunun meyvesini al
maya başlayacağız. 

Yine aynı şekilde, 1618 sayılı Yasayla ilgili çalışmalarımızdan arkadaşlarımız bahsetti. Bu 
TURSAB (Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği) ile ilgili Yasanın yeni düzenlemeleri bitmek 
üzeredir; çok yakında Yüce Meclisin huzuruna sunacağız. 

Otelciler Birliği Yasası tasarısı üzerinde bizim çalışmalarımız bitmiştir; o da birkaç hafta 
içerisinde yine bu Meclisin gündeminde olacaktır. 

tik defa hazırlanan rehberler birliği yasa tasarısı çalışmaları yine bitmiştir; ilgili bakanlık
lardan görüş alınmaktadır. Otelciler Birliği Yasa tasarısı gibi, bunu da bu Yüce Meclise sunacağız. 

TURBANK'la ilgili (yeni kurmaya çalıştığımız finans kurumuyla ilgili) olarak bazı arka
daşlarım görüşlerini bildirdiler. 

Bu, kesinlikle yeni bir devlet bankası olmayacaktır. Bu, sektörün kendi özbankası, kendi 
sermayesini oluşturduğu bir banka olacaktır. Biz Turizm Bakanlığı olarak, Hükümet olarak, 
daha doğrusu devlet olarak, bunun çok cüzî bir miktarına, yüzde 5 veya 8'lik bir payına sahip 
olacağız; onda da, sektör temsilcilerinin kendi istekleriyle, kendi arzularıyla ve bizi zorlamala-
nyla böyle bir uygulamaya gitme durumunda kalacağız. 

Bu, çok esnek, çok çağdaş ve dünyada da emsali olmayan yepyeni bir uygulamadır. Diğer 
ülke turizm yatırımcıları ve bakanlıkları, bizden bu uygulamanın önçalışmaları hakkında bilgi 
istemektedirler. Turizm sektörünün finansmanıyla ilgili bu konuda da öncü olmaya çalışıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, yine değerli milletvekillerimiz değindiler; Türk turizmini, sadece kıyı 
şeridinde kalan bir turizm olarak bırakmaya hiçbirimizin hakkı yoktur. Bu doğrultuda önemli 
çalışmalar yaptık. Ülkemizin turizm potansiyeli gösteren her yöresine turizmi sokmak için eli
mizden gelen gayreti gösteriyoruz ve bu gayretlerimize de devam edeceğiz. 

Ülke turizminin çeşitlenebilmesi için de, kış turizmini, yatçılığı, termal turizmini ve diğer 
birçok turizm türünü bağrında bulunduran bu ülkenin turizm türlerini, hem kendi kamuoyu
muza hem kendi insanımıza hem yurt dışındaki insana tanıtacağız, öğreteceğiz, sevdireceğiz 
ve Türk turizminin daha güçlü, daha dengeli bir turizm sektörü olarak dünyada söz sahibi 
olabilmesi için elimizden gelen gayreti göstermeye çalışacağız. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Bakanlığımla ilgili olarak, yine, çevreyle ilgili yeni 
bir haberi buradan sizlere vermek istiyorum : 1992 Nisan ayında, Avrupa Çevre Eğitim Vakfı 
aracılığıyla, daha doğrusu Avrupa Topluluğu içerisinde kabul edilen bir örgüt aracılığıyla 
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Mavi Bayrak Projesini Türkiye'de başlatmaya çalıştık. Bakanlık olarak başlattığımız ve "te
miz plaj, temiz sahil şeridi" anlamına gelen bu projemiz, bütün yaz boyunca sürdü. 300 nok
tadan yapmış olduğumuz ölçümler neticesinde, geçtiğimiz kasım ayı sonunda, 28 Kasımda Av
rupa'da yapılan bir toplantıda Türkiye, Mavi Bayrak Projesine kabul edildi. Mavi Bayrak Pro
jesi, bu zamana kadar, bir tek Finlandiya'nın dışında, sadece Ortak Pazar ülkelerinin kabul 
edildiği bir projeydi. Böylece, Önümüzdeki yılda Türkiye'nin sahilleri daha ciddî bir biçimde 
taranacak, deniz kirliliği önlenecek ve plaj kalitesi daha yüksek bir düzeye çıkarılacaktır. 

Yine arkadaşlarımız bahsetti; kış turizm merkezleri altyapı gelişim projesi 1992 yılında 
başladı ve bugün Türkiye'de Sarıkamış, Palandöken, Kop ve Ziganalar başta olmak üzere, Er-
ciyes'teki kış sporları merkezinin geliştirilmesi, Uludağ'ın ikinci kış turizm spor merkezinin 
de hizmete açılması; yine Tekir, Toroslar ve Hasandağ'da kış sporları faaliyetlerinin canlandı
rılması için, Bakanlığım, birtakım projeler üzerinde çalışmaktadır, özellikle, Sarıkamış, Pa
landöken, Kop ve Ziganalar için 24 bin yatak kapasitesi planlıyoruz, altyapısını yapıyoruz ve 
önümüzdeki ay içerisinde bunların arazi tahsislerine gidiyorum; Türkiye'de sadece yaz turizmi 
değil, kış turizmi de yaşanacaktır. Türkiye, 12 ayda da turistin geldiği, gelir bıraktığı, ülke in
sanımızın refahının yükseldiği bir ülke olacaktır. Artık, Kars'taki insan, "kardan yollarım 
kapanıyor" diye şikâyet etmeyecek; "kar yağsın" diye belki Tanrı'ya dua edecektir. (SHP sıra
larından alkışlar) 

Bu tür yatırımlar ve faaliyetlerle, dengeli kalkınmayı ve dengeli gelişmeyi ülke çapında yay
gınlaştırmaya çalışıyoruz. 

Aynı şekilde, atalarımızdan, dedelerimizden, o dönemden kalma turizm türü olan yayla 
turizmini de halkımıza, genç kuşaklara yeniden öğretmek için, başta Karadeniz Bölgesi olmak 
üzere, -ki, 20 tane projemiz var bu bölgemizde- Doğu Anadolu'daki ve Toroslardaki yaylaları 
önplana çıkarabilmek için, 1992 yılı içinde, Bakanlığım, yoğun bir çalışma içine girmiştir. Bu 
bölgelerimizdeki yaylalarımızı değerlendirip turizme açmak ve insanlarımıza, bu yörelerde ya
şayarak, oradaki havayı teneffüs ederek doğa sevgisini yaygınlaştırabilmek için bu projelerimi
zi olanca hızıyla devam ettireceğiz. 

Refah Partisinin değerli grup sözcüsü çok güzel bir şey söyledi: "Sadece eski uygarlıkla
rın eserlerini değil, kendi kültürümüzün eserlerini de sergileyelim." 

Bunun tersini düşünmek de mümkün değil, iddia etmek de mümkün değil; ama, siz geli
yorsunuz, "Hitit Güneşi amblemi değişsin" diyorsunuz. Hitit kimdir?.. 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) — Açıkla da öğrenelim Sayın Bakan. 
TURİZM BAKANI ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) — Bu ülkededir, bu ülke insanıdır. 

Hitit Güneşini de kullanıyorum ve.kullanacağım, laleyi de kullanıyorum. 1992 yılında hazırla
dığımız ve 1993'te Avrupa'da gösterime girecek reklam filmlerindeki sembolümüz, laledir. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Lale de bizim değil Sayın Bakan, Hollanda'dan gelme. 
TURİZM BAKANI ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) — Lale bizimdir. Hollanda'ya biz

den gittiğine dair Hollanda Hükümetinden tescilli beratını aldım; o filmde de gösteriliyor bu. 
Onun için, bu konulara hiçbir partinin veya hiçbir grubun, "benim malımdır" diye sahip çık
maya hakkı yoktur. Kültür, hepimizin kültürüdür, örnek vereyim : 1992 Yılma kadar, çeşitli 
hükümetler geldi geçti; ilk defa 1992 yılında, Süleymaniye ile ilgili projem var -iftihar ediyorum-
Eyüp İle ilgili projem var, Galata'da Mevlevi Tekkesi ile ilgili projem var. 
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ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Bakan, amblemleri tartışabiliriz; o projeleriniz ayrı 
bir konu. 

TURİZM BAKANI ABDULKADİR ATEŞ (Devamla).— Amblemlerle, böyle teferruatla 
uğraşacağımıza, gelin hep birlikte, daha somut, daha ses getirecek işlerle uğraşalım. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Onları teklif ettik size... 
TURİZM BAKANI ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) — Eğer amblemlerle uğraşmak is

tiyorsanız, Bakanlığım iki kere amblem yarışması açtı. Sayın Kazan'dan rica ediyorum, amb
lem yarışmasına girsin, çizsin, bir şey göndersin; onun yarışmaya sunacağı, önereceği formu, 
en iyi şekilde değerlendireceğiz. Yarışmaya katılın; 15 milyon da ödülü var, bekliyoruz başvu
runuzu! (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — İhsası rey olur sonra!.. 
Sayın Bakan, sürenizi 13 dakika aştınız... . 
TURİZM BAKANI ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) — Hemen toparlıyorum. 
Sayın Başkanım, bir de, üzerinde çok durulan ve birçok arkadaşımızın bazen eleştiri ola

rak, bazen yakınma olarak hassasiyetle sözünü ettiği talih oyunlarıyla ilgili ufak bir açıklama 
yapıp, sözlerime, son vermek istiyorum. 

Sayın Başkanım, dünya turizminde uluslararası standartları ve uluslararası pazarda diğer 
ülkelerin turistlerine sundukları hizmetleri sunmak mecburiyetindeyiz. Turizm politikalarımı
zın birinci ilkesi olarak, "rekabet" demiştim, "rekabet edebilecek tesisler ve yatırımlar 
yapılmalıdır" demiştim. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Bu tarafta öyle Sayın Bakan. 
TURİZM BAKANI ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) — Rekabetin içerisindeki unsur

lardan bir tanesi de, uluslararası piyasalarda bize rakip ülkelerde sunulan hizmetleri daha kali
teli bir biçimde ve uygun fiyatlarla sunabilmektir. Bunun içerisinde, turizmde, talih oyunları 
salonları da, uluslararası turizm piyasasında aranan ve iyi uygulandığı takdirde Türkiye'ye avantaj 
getiren konulardan bir tanesidir. Bunun için talih oyunları salonları vardır Türkiye'de. Yoksa, 
talih oyunları salonları, değerli milletvekilimin belirtmiş olduğu gibi, devlet eliyle rekabet or
tamının ortadan kaldırılmasına yönelik bir amaçla ortaya çıkmış değildir. Ama, talih oyunları 
salonları dediğinizde de, talih oyunlarının veya kumarın sosyal bir hastalığa dönüşmesine ne
den olacak bir biçimde gelişigüzel ve başıboş gelişmesine de izin vermek mümkün değildir. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Her yerde öyle Sayın Bakan. 
TURİZM BAKANI ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) — 1991 yılından, Bakan olduğum

dan bugüne kadar da bir tek yeni talih oyunları salonuna izin verilmemiştir. Bu, verilmeyecek 
anlamına da gelmez; ama, ince eleyeceğim, sık dokuyacağım. Yeni yönetmeliğimize göre, Türk
iye'nin sadece 6 bölgesinde talih oyunları salonu açılabiliyor. Daha önceki dönemde, Kars'ın
dan Erzurum'una, Hakkâri'sine kadar her yerde açabiliyordunuz; hatta yatak sınırı da kaldı
rılmıştı. Yeni yönetmeliğimize göre, bundan birkaç hafta önce Yüce Mecliste yine söylediğim 
gibi, sadece 6 bölgedej beş yıldızlı otelde veya birinci sınıf tatil köyünde, en az 500 yatak kapa
sitesi olan yerde açılacak; bunun dışında olan ve şartlara uymayan hiçbir yerde açılmasına izin 
vermiyoruz. Bununla da yetinmiyoruz; buralara daha önce -sayın milletvekillerimin anlattığı 
gibi- elini kolunu sallayan herkes girebiliyordu; bu Hükümet döneminde kart sistemini getirdik. 
Bugün belki gazetelerde okumuşsunuzdur, kart sistemi uygulamaya sokulduktan ve kontrolle-
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rimiz başladıktan sonra, talih oyunları salonu işleten işletmelerden şikâyetler gelmeye başladı. 
İki hafta önce size ne demiştim?.. Yasaklarla, yumrukla, "kapattım" diyerek Türkiye'yi idare 
edemezsiniz. Kullanacağınız en önemli araç, bir faaliyetten hoşlanmıyorsanız, onu, ekonomik 
olmaktan, kâr eden durumdan çıkarmanız lazım. Bu çağda, bu Meclise, bu Hükümete de bu 
yakışır diye düşünüyorum. 

Değerli milletvekilleri, sizlere söyledim, izah etmeye çalıştım; "Bizden önceki dönemde 
talih oyunları salonları açmak çok kârlı bir işti; ama, ben bu salonların bu kârlarını, kârlıhgm 
kontrol ederek, yeni yöntemler getirerek onların elinden alacağım ve artık talih oyunları salo
nu açmayı -daha önceki dönemlerde olduğu gibi- çok kârlı bir iş olmaktan çıkaracağım" de
dim. Bugün gazetelerde okumuşsunuzdur; Antalya'da, talih oyunları salonu olan yerler şikâ
yet ediyor. Yılbaşından sonraki uygulamamızda, her karta 250 dolar vermek öyle kolay bir iş 
değil; her sene her canlı oyun makinesine 100 bin dolar ödemek kolay bir iş değil, her kollu 
makineye her sene 500 dolar ödemek, öyle, her ticarethanenin, her talih oyunları salonu işlet
mecisinin yapabileceği bir iş değil. Bunu kârlı olmaktan çıkaracaksınız. Bu faaliyeti yasaklaya
rak, kapısına kilit vurarak önlemeye çalıştığınız takdirde, Antalya'da veya Ankara'nın göbe
ğinde Kanaryasevenler Derneğine çekersiniz, yeraltına çekersiniz... Keşke toplumu bu faaliyet
lerden, kumar tutkusundan temizleyebilsek; ama, yapamıyorsunuz, tşte o zaman, bazı arka
daşlarımın söylediği gibi, mafya denilen o kara eller bu işin içerisine daha kolay girer; insanla
rımızın kanı dökülür, yuvalar yıkılır. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Hiçbir şey olmaz. • 

TURİZM BAKANI ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) — Onun için, bu işi kârlı olmak
tan çıkaracaksınız. Aşırı kâr eden bir yatırım olmaktan çıkardığınız takdirde, bu işi halledersi
niz. Aksi takdirde, bunun halli mümkün değildir, yeraltına kaçırırsınız. Yeraltına kaçan bir fa
aliyetin de, ne bu ülkeye ne o işle iştigal eden insanlara ne de ülkenin geleceğine hiçbir yararı 
yoktur; tamamen kontrolünüzden çıkar. Onun için, biz bunu kontrollü bir biçimde sınırlıyo
ruz. Ben bunu kontrollü bir biçimde çok dar bölgelere çekeceğim. 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya) — Yeraltı yerüstünden büyük olursa?.. 
TURİZM BAKANI ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) — Çekeceğiz ve bunun sonucunda 

da biz bunu yaparken, ne turizm sektörünün rekabet gücü azalacak ne de -arkadaşlarımın bi
raz önce söylediği gibi- bu olayı Türkiye'de bir sosyal hastalık haline getirmeyeceğiz. Bunun 
için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Yılbaşından itibaren de, benim kontrollerim, ellerin
de manyetik makinelerle, o talih oyunu salonlarında her gece gözükecektir. Birincide ceza, ikin
cide ceza, üçüncüde ruhsatı elinden alınıyor. Ve bundan sonra o ruhsat sahibine, bir daha ne 
yaparsa yapsın, hangi yola başvurursa vursun, ruhsat da vermiyorum; kara listeye geçecektir. 
Bunların birçoğu yavaş yavaş kapanacak. Bu sıkı kontrolleri yaptığımız ve de sizlerin desteği 
olduğu takdirde, şu anda 42 olan bu sayı çok yakın bir zamanda 5'e, 6'ya inecektir ve bunları 
da belli bölgelere teksif etmeye çalışacağız. 

Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; yapılan eleştirilerden büyük yarar sağladığımızı 
söylemekten her zaman kıvanç duyuyorum. Turizm politikası, artık ulusal bir politikadır. Sizi 
dinlemek, sizlerle fikir alış verişinde bulunmak bizim için çok yararlıdır. Artık ulusal kimliğe 
bürünen turizmin gelişebilmesi için, bu sektörden ve bu Bakanlıktan desteğinizi esirgememe
nizi istirham ediyorum. 
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1993 yılı için bu Bakanlığa tahsis edeceğiniz, bugün inşallah oylarınızla kabul edilecek olan 
. bu bütçenin her kuruşunu, en hassas bir biçimde bu ülke yararına, insanımızın refahı doğrul

tusunda harcayaağımızdan emin olmanızı diliyor, beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür edi
yorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, 1993 Malî Yılı Bütçe Tasarısı üzerinde siyasî parti grupları adına ya

pılan konuşmalar tamamlanmıştır, Hükümet adına da Sayın Bakan konuşmuştur. 
Şimdi söz sırası, şahısları adına, lehinde ve aleyhinde söz isteminde bulunmuş sayın üye

lerdedir. 
Lehinde, Elazığ Milletvekili Sayın Tuncay Şekercioğlu; buyurun. (MÇP sıralarından alkışlar) 
Değerli arkadaşlarım, bu arada bir hususu bilginize sunmak istiyorum : 16.12.1992 Çar

şamba günü, yani yarın, programda yer alan Millî Savunma Bakanlığı bütçesi değil, İçişleri 
Bakanlığı bütçesinin görüşmeleri yapılacaktır. Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin görüşmele
ri 17.12.1992 Perşembe günü yapılacaktır. Bilgilerinize sunuyorum. 

Buyurun Sayın Şekercioğlu. 
TUNCAY ŞEKERCİOĞLU (Elazığ) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Tu

rizm Bakanlığı bütçesi üzerinde şahsî görüşlerimi arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. 
Turizm, döviz, iş ve istihdam yaratan özelliğiyle ekonomik bir faaliyettir. İnsanların din

lenme ihtiyacını karşılayan, toplumların ve değişik kültürlerin birbirini tanıyıp anlaşmasına 
imkân sağladığı için de sosyokültürel ve sosyopolitik özelliği olan bir faaliyettir. 

Dünya ekonomisine bakıldığında, turizm sektörünün, sanayi sektörünün hemen arkasın
dan geldiği gözlenmektedir. Dünyada yaygınlaşan ülkelerdeki refah seviyesinin artışı, ücretli 
izin sürelerinin uzaması, emeklilik haklarından yararlananların sahip olduğu boş zamanı de
ğerlendirme arzusu, ulaşım ve haberleşme sektörlerindeki meydana gelen kolaylık sağlayan ge
lişmeler, sağlıksız kentleşme sonucu bunalan insanların kentsel alanlardan uzaklaşma arzusu, 
turizm taleplerini artıran önemli faktörlerdir. 

Turist çeken ülkeler, bu büyüyen pazardan daha yüksek pay alabilmek için, gittikçe artan 
ve hareketlenen bir rekabet ortamı içerisine girmektedirler. Bu rekabetten başarılı sonuç alabil
mek için; 

1. Gittikçe çeşitlenen tüketici beklentilerini karşılayabilecek tedbirlerin titizlikle alınması, 
2. Ülkemizin sahip olduğu tarihî zenginliklerimizin ve tabiat harikalarımızın turizm amaçlı 

korunmasında sağlanacak başarı, . 
3. Fiyat.- kalite ikileminin dünya standartlarına uygun ve rekabet edebilecek seviyede olması, 
4. Tarihî ve tabiat zenginliklerimizin yeterli ve etkili tanıtımının sağlanması, 
5. Dengeli ve sürekli mevsimlere dağılmış turizm potansiyeli yaratılması, -
6. Eğitilmiş eleman eksikliğinin bir an önce giderilmesi, 
7. Uluslararası rekabete dayanabilecek turizm acenteleri ve ulaşım ağının oluşturulması; 

bununla ilgili gerekli çalışmaların yapılabilmesi, 
8. Siyasî ve ekonomik dalgalanmalardan son derece olumsuz etkilenen turizm sektörü, 

istikrara ve huzura büyük ihtiyaç duyar. Ülkenin ekonomik ve siyasî istikrarının bir an önce 
tesis edilmesi, rekabet edebilmesi açısından büyük önem arz eder. 
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Tarihî zenginliklerimiz, dağ turizmi,' yayla turizmi, nehir turizmi, kaplıca turizmi gibi, çok 
geniş çalışma alanına sahip olan Turizm Bakanlığımızın, ülkemizin turizm envanterini çıkar
ma çalışmalarını en kısa zamanda tamamlayıp, proje hazırlıklarına girmesi gerekmektedir, 

Ülkemizdeki beş yıldızlı otel işletmeciliğinin, çok pahalı bir yatırım ve büyük işletme gi
derleri gerektirdiği için, sınırlı sayıda tutulmasıgerektiği inancındayım. Orta ve küçük ölçekli, 
ucuz ve temiz hizmet sunan ve yatak sayısını çoğaltan oteller zincirinin kurulmasının, yatırım 
ve işletme masraflarının daha ekonomik olması açısından, faydalı olacağı kanaatindeyim. 

tç turizm potansiyelimizin, gerikalmış yörelerimizde değerlendirilmesi için, gerekli altya
pıların oluşturulması çalışmalarının başlatılmasına acilen ihtiyaç vardır. . V 

bu arada, Sovyet Rusya'nın çöküşüyle komünist blokta komünist kültürle yetişmiş insan
ların, ülkemize akmaya başlaması sonucunda, ilginç durumlar ortaya çıkmaktadır. Meydana 
gelen olaylar, bir turizm hareketinden ziyade, döviz getiren bir kaynak olmaktan öte, döviz gö
türen ve bu arada da sağlık ve ahlakî yönden büyük yozlaşmalara yol açan bir yapıya dönüş
müştür. Hükümetimizin ve Bakanlığın bu konuda acil tedbir alması gerektiğine de inanmaktayım. 

Yine, komünist blokun çöküşüyle bağımsızlıklarını elde eden Türk cumhuriyetleriyle tu
rizm ilişkileri doğrultusunda sağlıklı çalışmalar yapılması ve projeler geliştirilmesi gerektiğine 
de inanmaktayım, . 

Bu duygu ve düşüncelerle, 1993 yılı Turizm Bakanlığı bütçemizin, Bakanlık camiasına ve 
ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diler, hepinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Şekerçioğlu, teşekkür ederim. 
Şahsı adına, aleyhinde Trabzon Milletvekili Sayın Kemalettin Göktaş; buyurun. 
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime baş

lamadan önce hepinize saygılar sunuyorum. 
Turizmin amacı, yurdun bütün elverişli imkânlarını, ülke ekonomisine olumlu katkılar sağ

layacak ve Türk toplumunun sağlıklı dinlenme ihtiyacını karşılayacak şekilde değerlendirmek; 
turizmin geliştirilmesi, pazarlanması teşvik ve desteklenmesi için önlemler almak; turizm ko
nularıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek ve işbirliğinde bulunmaktır. 

Görüldüğü gibi, turizmin esas amacı, ülke ekonomisine olumlu katkılarda bulunmaktır. 
Ekonomiye katkı sağlarken de, Sayın Bakan Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı konuşmada, 
evrensel değerlere önem-vermenin, doğal ve kültürel değerlerin korunmasının esas olduğunu 
söyledi. Buna göre, millî kültürümüz ve değerlerimiz, acaba öncelikle korunmuş veya bu kül
tür ve değerlerimize göre hareket edilmiş midir? 

Bakanlığımızın amblemine bakıyoruz, amblem Hitit Güneşi; bizim kültürümüzle hiçbir 
alakası yoktur. Dünyada, bizim gibi, kendi kültürünün dışında bir kültür değerini önplana çı
karıp, Bakanlığına ve başkentine amblem yapan bir ülke yoktur. Hangi gayeyle yapılıyor ve 
bizim hangi değerlerimizi yansıtıyor; anlamak mümkün değildir. 

Turizmdeki bir diğer amaç da, insanımızın kendi sosyal yapısına uygun bir turizmi teşvik 
etmektir. Uygulamaya bakıyoruz, kendi sosyal yapımıza uygun bir turizm politikası uygulan
mıyor, âdeta kendi millî ve manevî değerlerimizden bir şeyler kaybettirecek bir turizm politika-' 
sı uygulanıyor. Bizim kültürel ve sosyal yapımıza ve manevî değerlerimize uygun turist Orta
doğu ülkelerindendir; ama ne hikmetse, Ortadoğu ülkelerinden turist gelecek şekilde bir 
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turizm politikası uygulanmıyor. Bu ülkelerde bulunan büün turizm büroları Bakanlıkça kapa
tılmıştır, âdeta oradan bize turist gelmesi istenmiyor. Batının hemen hemen her ülkesinde tu
rizm acentemiz var; ama nedense Ortadoğu ülkelerinde turizm acentemiz yoktur. Oysa, yapı
lan araştırmalarda, buralardan gelen bir turistin harcadığı dövizin yarısını dahi Batı ülkelerin
den gelen turistler harcamıyor; ekonomiye turistik yönden en olumlu katkıyı da Ortadoğu Ül
kelerinden gelen turistler yapıyor. Sayın Bakandan talebimiz, Ortadoğu ülkelerindeki turizm 
acentelerini bir an evvel faaliyete geçirmesidir. 

Orta Asya cumhuriyetlerinden gelenlerin turist olarak değerlendirilmesi yanlıştır. Bunlar, 
turist pasaportuyla gelen ya fuhuş amaçlı veya "bavul ticareti" denilen, dünyada eşi ve benze
rine raslanmayan ve literatürde adı olmayan, yasal dayanağı bulunmayan bir amaçla geliyor
lar. Yapılan bir araştırmada, 1991 yılının dört ayında 84 milyon dolarlık mal getirip sattılar, 
bunun 71 milyon dolarını harcayıp, 13 milyon dolarını geri götürdüler; buna turist denmez. 

Gene, gelen bayanların büyük bir çoğunluğu turist kimliğiyle gelip, döviz karşılığı fuhuş 
yapıyorlar; âdeta bir fuhuş turizmi oluşturuldu. Böylece, yöre insanının sosyal yapısının rahat
sızlığına sebebiyet veriliyor. 

Sarp kapısından turist kimliğinde girenlerin, ekonomiye, olumlu değil, olumsuz katkıları 
vardır. O halde, buradan gelenlerin ekonomiye olumlu katkıda bulunabilecek şekilde gelmele
rini sağlayacak düzenlemelerin yapılması gerekir. 

Ülkemizdeki turizm belgeli yıldızlı oteller, Turizm Bakanlığının denetiminden tamamen 
uzaktır. Bu otellerin büyük bir çoğunluğu temizliğe riayet etmiyor. Bakanlığa bağlı bu otelle
rin temizlik açısından sürekli denetlenmesi gerekir. Bazı yıldızlı oteller de, emniyet müdürlük
lerinin kontrolleri olmadığı için, fuhuş amaçlı kullanılıyorlar. Bu amaçla, hiç olmazsa üç yıl
dızlı otellere kadar olanlarının emniyetçe kontrolünün sağlanmasına imkân verecek yeni dü
zenlemeler yapılmalıdır. 

"Turistik otellerde içki verilmesi mecburiyeti vardır. Buralarda uluslararası anlaşmalar
dan dolayı böyle davranmaya mecburuz" diyor Sayın Bakan; Öte yandan, ulusal turizm politi
kasından bahsediyorsunuz. 

Bu bir çelişkidir ve yanlıştır. Turistin bir kısmı içkisiz, sessiz bir konaklama tesisinde kal
mak istiyorsa, illa da, restoranı, meyhaneyi andıran bir yerde yemek yeme mecburiyetinde bı
rakılmamalıdır. 

Turizmi Teşvik Kanunuyla otellere kumar makineleri getirildi. Batıdan gelen turist kumar 
oynamak gayesiyle gelmiyor ve de kumar oynamıyor. Bu kumar makinelerinde kumar oyna
yanların yüzde 90*ı bizim insanımızdır. Kumar oynayan yüzde 15, kumar oynatanlar ise yüzde 
85 kazanıyor. Bu makinelerden halkımız rahatsızdır. Bu kumar makineleri yüzünden birçok 
işadamı iflas etmiştir, aileler arasında geçimsizlik ve boşanmalar meydana gelmiştir. Bu ne
denle, bu kumar makinelerinin kaldırılması gerekiyor. 

Sayın Bakanın, "Bu makineler, talih oyunları oynatan makinelerdir" demesi, kumarı, ka-
nunîleştirme şeklidir. Kumarı gözden kaçırabilmek için "talih oyunları" diyorsunuz, kumarın 
sosyal bir hastalık haline gelmeyeceğini söylüyorsunuz, şu anda bile hastalık haline gelmiş bu
lunuyor. 
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Sayın Bakan "Eğer yasaklarsak, bu, Antalya'daki Kanarya Sevenler Derneğine döner ve
ya olay yeraltı dünyasına kayar" demektedir. 

Bu, Hükümetin aczini gösterir. Hükümetler, yasal olmayan işleri engellemekle mükellef
tir; engelleyemiyorsa ve bundan da şüphe ediliyorsa, acziyettir. Sayın Bakanımızın yapacağı 
en doğru işlerden birisi, bu kumar makinelerini kaldırmaktır. 

Sözlerime burada son verirken, Turizm Bakanlığı bütçemizin ülkemize hayırlar getirmesi
ni diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Göktaş. 
Bu suretle, Turizm Bakanlığı bütçesi üzerindeki müzakereler tamamlanmış bulunmaktadır. 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) — Sayın Başkan, soru sormak istiyorum. 
HASAN BASRİ ELER (Edirne) — Sayın Başkan, ben de... 
BAŞKAN — Başka soru sormak isteyen var mı efendim?.. Yok. 
Soru sormak isteyenleri tespit işlemi tamamlanmıştır. 
Buyurun Sayın Erbaş. 
Soru, malum, Başkana sorulacak; Başkan uygun gördüğü takdirde tevcih edecektir. 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) — Sayın Başkanım, doğu bölgesindeki turizm, gün geçtik

çe zayıflamaktadır. Bu arada Van'da birçok 2 yıldızlı, 3 yıldızlı otel kapanma tehlikesiyle karşı 
karşıyadır;-bugün Akdamar Otelinin kapandığı gibi. Bunun için Sayın Bakanımız bir önlem 
düşünüyor mü acaba? 

BAŞKAN -— Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, bütün soruları aldıktan sonra mı cevap vereceksiniz? 
TURİZM BAKANI ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Eler. 
HASAN BASRİ ELER (Edirne) — Sayın Başkan, yardımlarınızla, Sayın Bakandan bazı 

konuları öğrenmek istiyorum. 
Sayın Bakan ve Hükümetçe de malum; Sayın Başbakan ve Başbakan Yardımcısı, kasım 

ayı içerisinde, çok önceden temeli atılan yerlerin açılışını yapmak üzere Edirne'nin Lalapaşa 
ve Enez ilçelerine gittiler. Enez'de liman açılışı yaptılar; ancak kendileri karayoluyla gitmedik
leri için, orada açılış amacına uygun bir yol yapılmadığından, durumu fark edememişlerdir. 
Bunun yanında, en önemlisi, Enez'de açılan limana ve Enez ilçesine hiçbir turist fotoğraf ma
kineleriyle sokulmuyor; sokulanlar da kartpostallarda yer alan ve tarihî eser olan köprülerin 
fotoğraflarını çekemiyorlar, çünkü, fotoğraf çekilmesi yasaklanmıştır. Yani, Enez ve diğer bazı 
ilçeler birinci ve ikinci yasak bölgeye girmektedir. Bu yasak çerçevesinde buralara katiyen tu
rist sokulmamaktadır. 

Aynı zamanda, yasa gereği, yabancılar da burada kimlik bildirimine tabi tutulmaktadır
lar. Ben bu konuda defalarca teklifte bulundum, şimdi yine teklif ediyorum; çok önceden te- _ 
meli atılan limanın açılışı yapıldı; bu limanın şimdi açılmasındaki amaç nedir? Bunun turiz
me, ekonomiye ne gibi katkısı olacaktır? Blokların kalktığı bir ortamda, turistin bir şehre so
kulması dahi yasak ediliyorsa, bu açılışın turizme ne gibi bir katkısı olacaktır? Bu yasakları 
kaldırmayı Sayın Bakanımız düşünüyorlar mı? Bu yasaklar kalkmadığı sürece, liman açılması
nın hiçbir yararı olmayacaktır. Durumu takdirlerinize arz ediyorum. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, buyurun. 
TURİZM BAKANI ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — Teşekkür ediyorum Sayın 

Başkan. 
Sayın Van milletvekilimiz, "Doğu Anadolu turizmi ne olacak? Oradaki 2 ve 3 yıldızlı ve

ya diğer otellerin durumu ne olacak?" dediler. 
Maalesef, 1992 Yılında sektörümün ve benim en üzüldüğüm nokta, Doğu Anadolumuza 

istediğimiz şekilde turizm faaliyetlerimizi sokamamış olmamızdır. Eğer Doğu Anadoludaki bir
takım terörist hadiseler olmasaydı, bizim planlamamıza göre, 1992 yılında sayısı 2 milyonun 
üzerindeki turisti biz o bölgeye götürebilecek haldeydik. 

Dünya turizm talebinde bu doğrultuda gelişmeler olduğunu da buradan ifade etmekten 
ayrıca mutluluk duyuyorum. Yani, Doğu Anadolu'ya benzer coğrafi koşulların, doğal güzel
liklerin olduğu yerler popüler olmaya başladı. Bu 2 - 2,5 milyon turist, yaklaşık 1-1,5 milyar 
dolar demekti. Maalesef, terör olayları sebebiyle, can güvenliğiyle ilgili olarak Avrupa ülkele
rinde meydana gelen tereddütler, buraya istediğimiz ölçüde turist akımını engellemiştir. Dola
yısıyla, otellerimiz zor duruma düştü. Otellerimize, özellikle 1991 yılında yaptığımız, eğer borçlan 
vardıysa, bunların ertelenmesi şeklindedir. Bunun dışında yapabildiğimiz herhangi bir kolay
lık yok. ' ' ... 

Bu sene de, bu tür zor durumda olan otellerimiz için -Van'da olduğu için değil de, Körfez 
krizi nedeniyle, o paketin içerisine girdiklerinden- yine maliyeti 85 milyon dolar olan bir erte
leme yaptık. Umuyorum ki, inşallah önümüzdeki yıl, bölgemiz bu tür sorunları yaşamaz, biz 
de Doğu ve Güneydoğu Anadolu ekonomisine 2,5 - 3 milyon turist taşırız, ekonomisi büyük 
bir canlılık kazanır. Temennim bu. 

Şunu da hemen söyleyeyim ki, otellere şu anda bir şey yapamıyoruz; ama, bu bölgedeki 
illerimizin turizm master planlarını bitirebilmek için elimden geleni yapıyorum. GAP bölge
mizdeki bütün illerimizin turizm master planları bitmiştir; Doğu Anadolu'nun diğer yöreleri
ne el atmışızdır. Turizm master planlarını bir taraftan bitirip bu sorunlarımızı halledersek, eli
mizdeki projelere göre, neyin, nereye, ne zaman yapılacağını biliriz; bu şekilde aradaki kaybet
tiğimiz mesafeyi, yılları kazanırız. Bunun için, Ankara ve bölgede yapmamız gereken hazırlık 
ve araştırmalarımızın, bu seneki bölümünün tamamlanma aşamasına geldiğini düşünüyorum. 

Sayın Başkanım, Enez'le ilgili soruya cevap vermek istiyorum. Şunu hemen söyleyeyim 
ki, askerî yasaklar yalnız Enez'de değil, diğer bölgelerimizde de turizm açısından büyük bir 
kayıp olarak karşımıza çıkıyor, sorun yaratıyor. Bugün, Foça gibi çok önemli bir turizm mer
kezimizde iki tane önemli birliğimiz var ve bunlar büyük alanlar kaplıyor. Turizm mevsiminin 
en yoğun olduğu dönemlerde; dağlarda, yollarda mehmetçiklerimiz tatbikat yapmak zorunda 
kalıyor; miğferi kafasında, elinde silahı tam teçhizattı olarak tatbikat yapıyor, tabiî turistler 
bunu görüyorlar. Ne olduğu bana soruldu ben de "film çekiliyor" dedim. Tabiî, diyecek baş
ka bir şeyimiz yoktu. Buranın askerî bir bölge olduğunu, bu tatbikatın hakikî tatbikat olduğu
nu dahi söyleyemedik. 

Savunma Bakanlığımızla, Genelkurmayımızla bu konularla ilgili olarak müşterek birta
kım çalışmalarımız devam ediyor. Mümkün olduğu kadar, bölge savunmamızda, herhangi 
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bir aksama olmayacak biçimde ülke savunmamızda bazı yeni düzenlemelere gidiliyor. Bakan
lığımıza intikal eden yeni askerî alan taleplerini, Bakanlığımız, ciddî biçimde inceledikten son
ra, buna "olur" veya "olmaz" cevabını veriyor. 

Enez'in de çok yakın bir zamanda bu askerî yasaklardan kurtularak, Türk turizmine da
ha etkin bir biçimde hizmet vereceğine inanıyorum. Bu liman da, zaten bu amaçla yapılmıştır. 
Liman, sadece turizm amaçlı değildir; ona bir katkısı vardır ve Enez'in, Trakya Bölgemizde 
önemli bir giriş kapısı; bir ticaret, canlılık, turizm merkezi haline getirilmesi için bu tür pürüz
lerin de çok yakında Bakanlığımızın da katkısıyla düzeleceğine inanıyorum. 

Soru soran arkadaşlarıma teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutmadan önce, görüşmekte olduğumuz bütçe tamamlanıncaya kadar çalış

ma süremizin uzatılmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 
/. — Tiırizm Bakanlığı 1993 Malî Yılı Bütçesi 

A — CETVELİ 
Prog. 
Kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 100 175 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Ülke Turizminin Geliştirilmesi ve Tanıtılması Hizmetleri 633 640 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 20 902 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

999 Dış Proje .Kredileri 21 885 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

• • ' _ • . • ' TOPLAM • 776 602 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Turizm Bakanlığı 1993 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
2. —Turizm Bakanlığı 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Turizm Bakanlığı 1991 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oy

larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 
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A — CETVELİ 

Prog. ödeneğin çeşidi 
Genel ödenek 

toplamı 
Toplam 
harcama 

101 Genel Yönetim ve Destek Hiz
metleri 34 855 825 000 32 155 117 300 
BAŞKAN - Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Ülke Turizminin Geliştirilmesi ve 
Tanıtılması Hizmetleri 183 907 206 800 152 076 675 900 
BAŞKAN - Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlanna Dağıtılama
yan Transferler 
BAŞKAN - Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

990 özel ödeneklere İlişkin Hizmetle
rin Yürütülmesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

5 278 350 000 4 233 751 500 

103 887 900 

8 913 720 000 

Ertesi yıla 
devrolunan İptal edilen 
ödenek ödenek 

- 2 700 707 700 

- 31830 530 900 

- 1 044 598 500 

- 103 887 900 

— 8 913 720 000 

TOPLAM 233 058 989 700 188 465 544 700 103 887 900 44 489 557 100 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

. Turizm Bakanlığ 1991 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 

Bu suretle Turizm Bakanlığı 1993 malî yılı bütçesiyle, 1991 malî yılı kesinhesabı kabul edil
miştir. Hayırlı olsun. 

Sayın milletvekilleri, bugünkü program tamamlanmıştır. İçişleri Bakanlığı bütçesiyle Ba
yındırlık ve İskân Bakanlığı bütçesini ve kesinhesabmı görüşmek için, 16 Aralık 1992 Çarşam
ba günü saat 10.00'da toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 20.04 
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IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — İzmir Milletvekili Timur Demir'in, 20 Ekim 1991 tarihi itibariyle Bakanlığa bağlı 

Devlet Su İşleri, Karayolları ve İller Bankası Genel Müdürlüklerince gerçekleştirilen ihalelere 
ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın yazılı cevabı (7/405) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı sorumun Bayındırlık ve İskân Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplan

dırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Timur Demir 
tzmir 

Göreve başladığınız 20 Ekim 1991 tarihinden itibaren Bakanlığınıza bağlı Devlet Su işleri, 
Karayoları ve tiler Bankası Genel Müdürlüklerince gerçekleştirilen ihalelerde; 

— işin adı, keşif miktarı, yeni iştirakler, ihale tenzilatları ve ihaleyi kazanan firmaların 
isimleri nelerdir? 

T.C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 14.12.1992 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Ankara . . ' . 

Sayı : B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/5820 
Konu : İzmir Milletvekili Timur Demir'in yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: a) T.B.M.M.'nin 16.10.1992 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/405-2540/12992 sayılı 

yazısı. 
b) T.B.M.M.'nin 10.11.1992 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/405-2540/12992 sayılı (te

kit) yazısı. v 
İzmir Milletvekili Timur Demir'in; Hükümetimizin göreve geldiğinden bugüne kadar Ba

kanlığımızın bağlı ve ilgili kuruluşlarından DSİ, Karayolları ve İller Bankası Genel Müdürlük
lerince gerçekleştirilen ihalelere dair Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Ancak, istenilen bilgilerin sağlıklı bir şekilde ve ayrıntılı olarak verilebilmesi için uzun za
manın gerekmesi ve bu huusta çalışma yapacak personelin de gereksiz iş kaybına neden olaca
ğı düşüncesiyle;'zaten çeşitli basın - yayın organlarını haber kaynağını teşkil eden ve kamuoyu
na açık olan sözkonusu bilgiler Meclis İçtüzüğünün 95/a maddesi uyarınca, aşağıda gösterilen 
kaynaklardan daha kolay temin edilebilecektir. . 

Bilgilerinize arz ederim. 
Onur Kumbaracıbaşı 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 

Kaynaklar : 
1. TİM Teknik İnşaat Mevzuatları Haftalık Haber Dergisi 
Selanik Cad. No. : 47/2 Kızılay/ANKARA Tel. : 418 84 55 - 487 78 22 
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2. Sistem Haftalık tnşaat Ekonomi Haber Dergisi 
Necatibey Cad. No. : 76/5 Kızılay/ANKARA Tel. : 230 03 88 - 230 77 00 
3. TEBA, Türk Ekonomik Basın Ajansı 
Selanik Cad. No. : 26/13 Kızılay/ANKARA Tel. : 433 33 02 - 433 34 59 
4. Anahaber (Ankara Haftalık Dergisi) 
2. — Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, 1980 yılından 15.10.1992 tarihine kadar Diyanet 

îşleri Başkanlığınca toplanan yardımlara ilişkin sorusu ve Devlet Bakam Ekrem Ceyhun'un 
yazılı cevabı (7/453) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 94 üncü maddesi gereği aşağıdaki soruların Devlet Ba

kanı Ekrem Ceyhun tarafınan yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Zeki Ergezen 

Bitlis 

1. 1980 yılından 15.10.1992 tarihine kadar (Özellikle Bosna - Hersek, Somali) Diyanet 
Teşkilatı ve bu teşkilatın halktan, dış dünyadaki ve ülke içindeki mazlumlar için bugüne kadar 
kaç defa para topladığı ve bu paralatın yıllara göre miktarı nedir? 1980'den 15.10.1992 tarihine 
kadar hangi kuruluşa ne zaman teslim edildi? 

2. Diyanet teşkilatının dışında halk tarafından bankalara açılan hesaplara, yurt dışında
ki ve yurt içindeki mazlumlar için biriken paraların miktarları ayrı ayrı ne kadardır? Hangi 
kuruluşa teslim edildi? 

3. Bu paralar maksadına uygun olarak harcandı mı? Hangi ülkelere ne kadar ve ne za
man gönderildi? 

4. Gönderilmeyen ve maksadı dışında bulundurulan bu paralar hangi kuruluşta, niçin 
bekletilmektedir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 14.12.1992 

Sayı : B.02.0.004/2.01/07460 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bitlis Milletvekili Sayın Zeki Ergezen tarafından Bakanlığıma yöneltilen "1980 yılından 
15.10.1992 tarihine kadar Diyanet tşleri Başkanlığınca toplanan yardımlara ilişkin" yazılı soru 
önergesinin cevapları ilişikte takdim edilmektedir. 

Gereğini bilgilerinize arz ederim. 
Ekrem Ceyhun 
Devlet Bakanı 

Soru önergesinde Yer Alan Soruların Cevapları 
1. Diyanet tşleri Başkanlığı tarafından 1980 - 1985 yılları arasında herhangi bir yardım 

kampanyası düzenlenmemiştir. 1985 -1992 yılları arasında 8 yardım kampanyası açılmıştır. Bun
lardan 5'i yurt dışına 3'ü yurt içine yöneliktir. 

Sözkonusu yardım kampanyaları tarih sırasına göre şöyledir : 
a) Sahel ülkeleri (Somali) için 14.6.1985 tarihinde yardım kampanyası düzenlenmiştir. 

Bu kampanya neticesinde 687 milyon TL. toplanmıştır. Bu meblağın 677 milyon TL.'si bir çekle 
zamanın Cumhurbaşkanı Sayın Kenan Evren'e takdim edilmiştir. Geri kalan 10 milyon TL. 
Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı tarafından aynı amaç için açılan hesaba nakledilmiş 
ve hesap kapatılmıştır. 

Sözkonusu yardımlar Somali'ye Kızılay aracılığı ile intikal ettirilmiştir. 
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b) İçişleri Bakanlığı tarafından 4 - 18.11.1988 tarihleri arasında Bengladeş'teki sel fela
ketzedelerine yardım yapılması amacıyla açılan kampanyada; Türkiye genelindeki camilerden 
toplanan 613 526 263 TL. doğrudan İçişleri Bakanlığınca bu maksat için açılmış olan banka 
hesap numarasına yatırılmıştır. 

c) Başkanlığımızca Iraklı mülteciler için 12.4.1991 tarihinde düzenlenen yardım kampan
yasında 3 273 000 000 TL. toplanmıştır. Toplanan meblağ 3.5.1991 tarihinde çek olarak zama
nın Diyanet İşleri Başkanı Sayın Prof. Dr. Mustafa Said Yazıcıoğlu tarafından zamanın Sağlık 
Bakanı Sayın Halil Şıvgın'a teslim edilmiştir. 

d) Başkanlığımızca bağımsızlığını yeni kazanan Türk cumhuriyetleri için 20.12.1991 ta
rihinde açılan yardım kampanyasında; 

10 783 901 076.—TL. 
829 726.— Ahnan Markı 
196 426.—Hollanda Florini 
13 364.—ABD Doları 
17 859.— Fransız Frangı 
75 639.—Avusturya Şilini « 
Toplanmıştır. 
Bu hesaba ait harcamalar Başkanlığımızca kurulmuş bulunan bir komisyon aracılığıyla 

Türk cumhuriyetlerinde inşa edilecek camiler ve diğer din hizmetlerinin finansmanında har
canmaktadır. 

e) Başkanlığımızca çıg felaketi sebebiyle 7.2.1992 tarihinde açılan yardım kampanyasında; 
7 196 240 521.— T l i 
4 199.—ABD Dolan 
1 458 622.— Belçika Frangı 
582 256.—Alman Markı 
89 493.—Fransız Frangı 
136 333.—Danimarka Kronu 
133 921.— Hollanda Florini 
Toplanmıştır. 
Bu hesapta toplanan meblağ Başbakan Sayın Süleyman Demirel'e 8.4.1992 tarihinde Di

yanet İşleri Başkanı Sayın Mehmet Nuri Yılmaz tarafınan çek olarak takdim edilmiştir. 
f) Erzincan'da meydana gelen deprem felaketi sebebiyle 20.3.1992 tarihinde açılan yar

dım kampanyasında; , 
7 564 004 000.—TL. 
1 163 895.— Alman Markı 
207 200.—Hollanda Florini 
36 810.—Fransız Frangı 
5 105.—ABD Doları 
5 870.— İsviçre Frangı 
Toplanmıştır. 
Bu meblağdan 4 milyar TL. 8.4.1992 tarihinde Diyanet İşleri Başkanı Sayın Mehmet Nuri 

Yılmaz tarafından çek olarak Sayın Başbakana takdim edilmiştir. 
15.5.1992 gün ve 47 sayılı Devlet Bakanlığı onayı ile; depremde hasar gören ibadethanele

rin onarımı için Erzincan Valiliğinin gözetim ve denetiminde kullanılmak üzere Erzincan Müf
tülüğünün ilgili hesabına; ^ 
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2 705 000 000.— TL. 
1 157 000.— Alman Markı 
207 200.— Hollanda Florini 

x 26 110.— Fransız Frangı 
5 105.—ABD Doları 
5 870.—îsviçre Frangı 

Ayrıca, Erzincan Valiliğinin 10.4.1992 gün ve 629 sayılı yazısına istinaden Erzincan Valili
ği emrine 750 000 000.—TL. 

Gönderilmiştir. 

g) Başkanlığımızca Bosna - Hersek'te zulme maruz kalan müslümanlar için 17.7.1992 
cuma günü düzenlenen yardım kampanyasında; 

10 860 980 000.—TL. ' 
3 118.— ABD Doları 
56 100.— Alman Markı + (25.8.1992 tarihindeki kur üzerinden 1 500 000 000.— TL.'Iik 

Mark) 
70 000.— Hollanda Florini 
82 128.— Fransız Frangı 
105 000.— Avusturya Şilini 
2 246 000.—Belçika Frangı 
200.— Sterlin 
Toplanmıştır. -

Bu meblağdan 12 milyar TL.'Iik 25.8.1992 tarihli çek, Diyanet tşleri Başkanı Sayın Meh
met Nuri Yılmaz tarafından Sayın Başbakana takdim edilmiştir. Geri kalan meblağ ilgili banka 
hesabındadır. 

ğ) Başkanlığımızca Pakistan'da meydana gelen sel felaketi sebebiyle 23.10.1992 tarihin
de düzenlenen yardım kampanyasında; 23.11.1992 tarihi itibariyle 6 855 555 000.— TL. ilgili 
hesaba intikal etmiştir. 

2. 2 nci soru ile ilgili olarak Başkanlığımızın bir ilgisi ve bilgisi yoktur. 

3. a) Somali için toplanan yardım (450 milyon TL.'Iik devlet bütçesinden ayrılan öde
nekle birlikte) çeşitli gıda maddeleri satın alınarak 15 Kasım 1985 tarihinde gemiyle Türkiye'
den yola çıkarılmış, 28 Kasım 1985 tarihinde Somali'nin Berbara Limanına varılmış ve 11 Şu
bat 1986 tarihine kadar ihtiyaç sahiplerine Kızılay aracılığı ile dağıtılmıştır. 

b) Bengladeş'te meydana gelen sel felaketi sebebiyle toplanan yardım doğrudan İçişleri 
Bakanlığının bu maksat için açmış olduğu hesaba havale edilmiştir. 

Bosna - Hersek için toplanan 12 milyar TL.'Iik çek Sayın Başbakan tarafından Kızılay'a 
devredilmiştir. 

Sözkonusu kuruluştan alınan 10.11.1992 tarihli cevabî bilgilere göre; bugüne kadar sözko-
nusu meblağdan 215 604 000 TL.'Iik gıda maddesi satın alınarak 27 Ekim 1992 tarihinde An
kara'dan yola çıkan, Kızılay kamyonları ile Üsküp ve Zagreb'e oradaki dış temsilciliklerimizin 
nezaretinde Bosna - Hersek Hükümetinin temsilcilerine Kızılay personelince teslim edilmek 
üzere sevkedilmiştir. 1 
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3 089 Ö00 000 TL. tutarında Sümerbanktan (potin, parka ve yağmurluk) satın alınmış olup 
Hükümetimizin sağlayacağı ihtiyaç maddeleri ile birlikte bu ay içinde deniz yolu ile Bosna -
Hersek'e gönderilecek ve ilgili makamlara aynı şekilde teslim edilecektir. 

d) Pakistan için açılan yardım kampanyası henüz sonuçlanmamıştır. 

4. Somali, Bengladeş ve Iraklı mülteciler için açılan kampanyaların bakiyesi bulunma
maktadır. 

Ancak, son iki sene içerisinde açılan bağış kampanyalarının bankalardaki hesap numaralı 
kapatılmamıştır. Zira, gerek yurt içinde gerekse bilhassa yurd dışındaki vatandaşlarımızla hayrî 
kuruluşlar zaman zaman yardım yapmaktadırlar. Sözkonusu bağışların bankalardaki bakiye
leri amacına uygun, olarak kullanılacaktır. 

Bosna - Hersek için düzenlenen yardım kampanyasında Sayın Başbakana sunulan, daha 
sonra ise Kızılay Derneği Genel Başkanlığına devredilen 12 milyar TL. konusunda Kızılay Der
neği Genel Başkanlığının verdiği yazılı bilgilere göre bakiye kalan 8 milyar TL. Vakıflar Ban
kası Kızılay Şubesinde 1 ay vadeli (% 60 faizli) özel hesapta; 694 596 000.— TL.'sinin ise vade
siz hesapta bulunduğu ifade edilmiştir. 

Ayrıca bu hesaplardan sağlanacak faiz geliri de bakiyeye ilave edilip aynı amaç için kulla
nılacağı belirtilmektedir. Yardımların Bosna - Hersek'e ulaştırılmasında gözlenen gecikme, bu 
ülkede halen devam eden savaşın doğurduğu ağır şartlardan kaynaklandığı da Kızılay yetkilile
rince ifade edilmektedir. 

5. — İzmir Milletvekili Timur Demir'in, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca ithal izni 
verilen İzmir Büyüksehir Belediyesinin Makedonya'dan satın aldığı otobüslere ilişkin sorusu 
ve Devlet Bakanı Tansu Çiller'in yazılı cevabı (7/459) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki yazılı sorumun Devlet Bakanı Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Timur Demir 

, • • ' İ z m i r 

Bakanlığınıza bağlı H.D.T. Müsteşarlığı tarafından ithalatına izin verilen ve büyüksehir 
belediyelerince satın alınan ve uzun zamandır şehir içinde, plakasız ve ruhsatsız gezen belediye 
otobüslerine ait; 

1. ödenmesi gereken ithal fonlarının ödenip, ödenmediğinin, 
2. Fon ödemeden geçici ithal yolları kullanılarak getirilen bu otobüslerin kullanılmala

rının yasalara uygun olup, olmadığının, 
3. Ayrıca Makedonya'dan ithaline izin verdiğiniz bu otobüslerde ambargo uygulanan Sır-. 

bistan'a ait parçalar kullanıldığına dair çeşitli kuruluşlarımıza ait raporlar varken; 
4. Şayet yasalara aykırı bir durum varsa bu konuda ne gibi önlemler almayı düşünüldü

ğünün cevaplandırılması. 
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T.C. 
Devlet Bakanlığı 14.12.1992 

Sayı : B.02.0.003/002/04207 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Başkanlığının 12.11.1992 tarih ye A.01.0.GNS.0.10.00.02.-7/459-2774/13828 

sayılı yazısı. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının ilgide kayıtlı yazısı ekinde gönderilen İzmir 

Milletvekili Timur Demir'in, yazılı önergesi cevabı ekte sunuluştur. 
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Tansu Çiller 
Devlet Bakanı 

İzmir Milletvekili Timur Demir'in Soru önergesinde Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığını 
İlgilendiren Hususlar Hakkında Not 

1. İthaline izin verildiği ifade edilen otobüsler konusunda; Meri İthalat Rejimi Kararına 
Ek İthalat Yönetmeliğinin kamu sektörü ithalatını düzenleyen 16 ncı maddesi, (...kamu sektö
rüne dahil kuruluşlardan genel ve katma bütçeli idareler ile belediyelerce açılacak ithalata yö
nelik ihalelerden önce; ihale konusu malın özellikleri, kullanım yeri, G.T.İ.P. tahminî bedeli 
ve varsa katalog, prospektüs veya teknik şartnamenin gönderilmesi suretiyle, Müsteşarlığın uygun 
görüşü alınır.) hükmü uyarınca Müsteşarlıkça, iç ve dış firmalara yönelik olmak üzere, otobüs 
alımı için ihale önizni verilmiş bulunmaktadır. 

2. Belediyelerin şehir içinde plakasız ve ruhsatsız kullanılan otobüsleri konusunda yetki 
İçişleri Bakanlığına ve geçici olarak yurda sokulması konusundaki yetki ise Maliye ve Gümrük 
Bakanlığına ait bulunmaktadır. 

3. Toplu Konut Fonunun, "fiilî ithal tarihi esas alınarak hesaplama sonuçlarına göre 
tahsil edilir" hükmü uyarınca, geçici olarak yurda sokulan otobüslerde, fon tahsili mümkün 
olamamaktadır. 

öte yandan, büyükşehir belediyelerinin 31.12.1992 tarihine kadar fiilî ithallerinin yapıl
ması kaydıyla, 21.11.1992 tarihinden geçerli olmak üzere, otobüs ithali, Toplu Konut Fonun
dan muaf tutulmuştur. 

4. İzmir Büyükşehir Belediyesinin 800 adet otobüs alımı için açtığı ihaleyi bir Makedon 
firmasının kazanması ile, imalatında Sırbistan meşeli parçalar kullanıldığı yolundaki iddialar 
üzerine konu araştırılması için Dışişleri Bakanlığına intikal ettirilmiş bulunmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

4.— İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, ithalattan men cezası verilen bazı firmala
ra ilişkin sorusu ye Devlet Bakanı Tansu Çiller'in yazılı cevabı (7/515) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığından sorumlu Devlet Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Adnan Kahveci 

İstanbul 
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Soru : 5 Kasım 1992 tarihli Resmî Gazetede Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının iki teb
liği yayınlanmıştır. Bu iki tebliğde üç firma ithalattan Uç yıl süreyle menedilmiştir. 

1. Bu firmaların işledikleri suçlar nedir? 
2. Endîşem bu firmaların ithalat yasaklarının başka yollardan delinme ihtimalidir, bu 

firmaların sahipleri yeni anonim şirketler veya limitet şirketler veya şahıs şirketleri kurarlarsa, 
bunların ithalat yasağı nasıl devam ettirilecektir, örneğin, Bujiteri San. veTic. A.Ş.'nin ortak
lan yeni bir A.Ş. kurup yeni ithalat müsaadesi alırlarsa, aldığınız bu karar resmen delinmcye-
cek midir? Bunu önleyecek bir mekanizma var mı? 

3. İthalattan men cezasından daha etkili bir ceza getirilebilir mi? Bu konuda çalışmala
rınız var mıdır?, 

4. İthalattan menedilen bu firmalar hakkında Gelirler Genel Müdürlüğünce herhangi 
bir takibat başlatılmış mıdır? Başlaülmamışsa, niçin başlatılmamıştır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 14.12.1992 

Sayı : B.02.0.003/002/04005 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ligi TBMM Başkanlığının 23.11.1992 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02.7/515-2941/14309 sayılı 
yazısı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının ilgide kayıtlı yazısı ekinde gönderilen İstan
bul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, yazılı soru önergesi cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Prof. Dr. Tansu Çiller 

Devlet Bakanı 
İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin Müsteşarlığımızın 5.11.1992 tarih ve 21396 sayılı 

Resmî Gazetede yayımlanan 92/18 ve 92/19 sayılı İthalat Tebliğleri ile ilgili yazılı soru önerge
sinde yer alan hususlara ilişkin not. 

1. Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı bünyesinde yürütülen bir çalışma çerçevesinde, saat 
ithalatındaki Gümrük Giriş Beyannamelerinin incelenmesi ve her firmanın hangi ülkeden ne 
miktarda kol saati ithal ettiği, ortalama GIF ithal fiyatı gibi hususları gösterir bir tablo hazır
lanması sonucu, 91.01 ve 91.02 GTİP'lu kol saatlerinin ithalatında büyük fiyat sapmaları göz
lenmiş ve sözü edilen saatlerin değerlerinin gerçek değerlerine nazaran çok düşük beyan edil
diği ve bu suretle vergi kaybına neden olunduğu kanaatine ulaşılmıştır. Bu itibarla konunun 
Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığınca incelenmesi ne
ticesi düzenlenen raporlardan, Ümit Elektronik Ltd. Şti.'nin gümrük giriş beyannamelerinde 
ithal birim fiyatlarını gerçek değçrine göre düşük gösterip göstermediği konulu 10.4.1992 ta
rihli ve 293/5-17/3-32/4 sayılı soruşturma raporunda; 

Ümit Elektronik Ltd. Şti. ile Buji-San. A.Ş. arasında organik bir bağın bulunduğu ve Ümit 
Elektronik Ltd. Şti.'nin gerçekte Bujisan A.Ş.'ye ait olduğunun tespit edildiği belirtilerek, her 
iki firma tarafından; 

— İthal edilen malların fiyatlarının gerçek fiyatlara uymadığının, ithal işlemlerine esas 
olan belgelerde tahrifat yapıldığının ve gerçek dışı belgelerin kullanıldığının, 
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— İthalat işlemlerinde ithal birim fiyatlarının gerçek değerine göre düşük gösterilmesi su
retiyle vergi ve fon kaybına neden olunduğunun, gerçeğe aykırı beyanname ve belge ibrazı ile 
gümrüğü yanıltıcı işlemler yapıldığının saptandığı belirtilmiştir. 

Diğer taraftan, kâğıt ve karton ithalatı yapan bazı firmaların daha az vergi ödemek ama
cıyla ithal birim fiyatlarını düşük göstererek haksız rekabete yol açtıkları yolundaki iddiaların 
incelenmesi çerçevesinde Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığınca özlem Ticaret - Şefik Gün-
doğdu firmasının 1990 yılı kâğıt ithalatlarına ilişkin olarak düzenIenen-21.8.1992 tarihli ve 
98/17-53/12 sayılı raporda da; 

— Firmanın yaptığı ithalatların birim fiyatlarının Müsteşarlık kayıtlarındaki aynı malla
ra ait birim fiyatlarla % 39 - % 887 sapma gösterdiği ve sözkonusu fiyatların dünya fiyatlarına 
göre oldukça farklı bulunduğunun ortaya çıktığının, 

—- ithal edilen maddelerin gerçek değeri ile beyan edilen değeri arasındaki farkın ise, Dö
viz Tevdiat Hesabı kanalıyla yurt dışındaki firmalara transfer edildiğinin, 

— İthal konusu maddelerin birim fiyatlarının düşük gösterilmesinin nedeninin ithalde alınan 
vergi ve fonları ödememek veya eksik ödemek amacına yönelik olduğunun tespit edildiği ifade 
edilmiştir.. 

Yapılan bu incelemeler ve soruşturmaların değerlendirilmesi neticesinde, yukarıda adıge-
çen firmalar meri İthalat Yönetmeliğinin 28 inci maddesi hükmü uyarınca, başlamış bulunan 
işlemleri hariç, üç yıl süre ile ithalattan menedilmişler ve konu ile ilgili tebliğler 5.11.1992 tarih 
ve 21396 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. 

Öte yandan, Ümit Elektronik Ltd. Şti. ile Buji-San Buj iteri A.Ş.'nin ithalatlarında sahte 
belge kullanılmasından dolayı, yukarıdaki madde hükmü uyarınca sözkonusu ithalatlarında 
kullanılan ithal müsaadelerinin iptali için gereği yapılmış, ayrıca her üç firmanın da ithal bi
rim fiyatlarının düşük gösterilmesi sonucu eksik alındığı anlaşılan malî ve ek malî yükümlü
lüklerin tahsil ve takibini teminen konu Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile T. Cumhuriyet Mer
kez Bankasına intikal ettirilmiştir. 

2. Meri İthalat Yönetmeliğinin 28 inci maddesi kapsamında öngörülen 3 yıla kadar it
halattan menedilme şeklindeki idarî müeyyide kişilere bağlı olmayıp, gerçek ve tüzelkişiliğe 
haiz firmalara yönelik bulunmaktadır. * 

Nitekim, ithalat belgesine sahip olmak için öncelikle gerçek veya tüzelkişi tacir olma sıfa
tı gerekmekte diğer bir ifade ile, ithalat belgeleri gerçek veya tüzelkişiliğe haiz firmalar adına 
düzenlenmektedir. 

Yukarıda arz edilen hususun yanı sıra, firmaların ithal işlemleri nedeniyle oluşan fiilleri
nin aynı zamanda adlî takibatı gerektirir bir suç oluşturması halinde ise konu bu yönü ile adlî 
mercilere intikal ettirilmekte ve firma sorumluları hakkında anılan mercilerce gerekli yasal ta
kibata geçilmektedir. > 

3. Meri İthalat Yönetmeliğinin 28 inci maddesi çerçevesinde yer alan idarî müeyyide anılan 
maddede belirtilen; 

— İthalat Rejimine aykırı davranıldığının, 
— İthalat Rejimi uyarınca verilen taahhütnamelere aykırı davranıldığının, 
— İthalat işlemlerine esas olan belgelerde tahrifat yapıldığı veya sahte belge kullanıldığının, 
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— tthal edilen malların fiyatlarının dünya fiyatlarına göre farklı bulunduğunun, 
Belirlenmesi hallerinde sözkonusu olmaktadır. 
Yukarıda belirtilen hususlardan da görüleceği üzere, sözkonusu müeyyidenin gerekçeleri

ni, tthalat Rejimi ve tthalat Yönetmeliği kapsamında Öngörülmüş hükümlere muhalefet oluş
turmaktadır. • • ' • • ' 

Bu itibarla, ithal işlemleri nedeniyle oluşan aykırılık fiillerine karşı belirli süre ile ithalat
tan men şeklinde uygulanmakta olan idarî müeyyidenin "suça uygun ceza" prensibi çerçeve
sinde etkin ve yeterli bulunduğu düşünülmekte ayrıca, dış ticaret politikamızın liberalleştiril-
me süreci içerisinde bu konuda ithalattan men müeyyidesinden daha ağır idarî bir yaptırımın 
uygulanmasında bir yarar görülmemektedir. 

4. İthalattan 3 yıl süre ile menedilen sözkonusu firmalar hakkında Gelirler Genel Mü
dürlüğünce herhangi bir takibat başlatılıp başlatılmadığı hususuna ilişkin bilginin, bu konu
nun anılan Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Maliye ve Gümrük Bakanlığının görev ve yetkisin
de bulunduğu düşünüldüğü cihetle, adıgecen Bakanlık tarafından verilmesi uygun mütalaa edil
mektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

43 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

15 . 12 . 1992 Salı 

Saat : 10.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

X 1. — 1993 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/460) 
(S. Sayısı : 211) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

X 2. — 1991 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1991 Malî Yılı Kesin-
hesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/439, 3/649) (S. Sayısı : 223) 
(Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

X 3. — Katma Bütçeli İdareler 1993 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/461) (S. Sayısı : 212) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

X 4. — 1991 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bil
diriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1991 Malî Yılı Katma Bütçeli 
İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/440, 3/650) (S. 
Sayısı : 219) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

SEÇİM 
4 ' 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
S 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 

SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 




