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L — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
TBMM Genel Kurulu saat 10.00'da açılarak iki
oturum yaptı.
1985 Malî Yılı Genel Bütçe ve Katma Bütçeli
İdareler ile 1983 Malî Yılı Kestohesap Kanunu Ta
sarılarının (1/608, 1/609, 1/558, 3/595) (S. Sayısı :
149, 150, 220) görüşmelerine devam edilerek :
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ve
Çevre Genel Müdürlüğü 1985 Malî Yılı Bütçe
leri ile
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
Ticaret Bakanlığı ve

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 1983
Mal! Yılı Kesinhesapları;
Ka'bul edildi.
14 Aralık 1984 Cuma günü saat 10.00'da topla
nılmak üzere Birleşime saat 18.37'de sön verildi.
Başkan
Başkanvekili
İskender Cenap Ege
Kâtip Üye
Adana
Cüneyt Canver

Kâltıip Üye
Çankırı
Saffet Sakarya

II. — GELEN KÂĞITLAR
14.12.1984 Cuma
Teklifler
1. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya ve 12
Arkadaşının, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 1238
Sayılı Kanunla Değiştirilen Geçici 1 inci Maddesi
nin (A) Bendinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifi (2/183) (Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonuna)
(Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.1984)
2. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya ve 12
Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

nun 104 üncü Maddesinin (A) Bendi ile 108 inci
Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair
Kanun Teklifi (2/184) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)
(Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.1984)
3. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın,
1475 Sayılı İş Kanununun 2869 Sayılı Kanunla De
ğişik 70 inci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Teklifi (2/185) (ISağlık ve Sos
yal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi :
13.12.1984)
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BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati : 10.00
BAŞKAN : BaşkanvekiE Ledin Barlas
KÂTtP ÜYELER : Mustafa Murat Sökmenoglu (Hatay), Yavuz Köymen (Giresun)

BAŞKAN — Türkiye 'Büyük Mîllet Mecllisinlin 42 nci Birleşimini açıyorum.
IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER
7. '— 1985 Malt Yılı Genel ve Katma Bütçeli
İdareler Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1983 Mail Yılı
Kesinhesap Kanun Tasarısı {1/608, 1/609, 1/558,
3/'595) (S. Saym : 149,150,220) (1)
A)

ADALET

BAKANLIĞI

1. — Adalet Bakanlığı 1985 Malî Yılı Bütçesi
2. — Adalet Bakanlığı 1983 Malî Yılı Kesinhesabı
BAŞKAN — 1985 Malî Yılı Genel ve Katma Büt
çe Kanun Tasarılarıyla 1983 Yılı Kesinhesap Kanun
Tasarısı üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz.
Programımıza göre Adalet Bakanlığının 1985 Yı
lı Bütçesi üzerindeki görüşmelere başlıyoruz.
Komisyon ve Hükümet?... Hazır.
Adalet Bakanlığı Bütçesi üzerinde grupları adı
na söz alan sayın üyelerin adlarını sırasıyla okuyo
rum : Halkçı Parti Grubu adına Sayın İbrahim Taşdemir, Anavatan Partisi Grubu adına Saym Oltan
Sungurlu, Milliyetçi T>emokrasıi Partisi Grubu adı
na Sayın Rıfat Bayazıt.
Halkçı Parti Grubu adına Sayın İbrahim Taşdemir; buyurun efendim.
Sayın 'lasdermir konuşma süreniz 30 dakikadır
efendim.
HP GRUBU ADINA İBRAHİM TAŞDEMİR
(Ağrı) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ada
let Bakanlığı gibi önemli bir bakanlığın bütçesinin
görüşmeleri esnasında Yüce Meclisin bu kadar boş
olmasını, Adalet Bakanlığına karşı duyulan ilginin
bir belirtisi olarak kabul etmek suretiyle sözlerime
haşlamak istiyorum.
(«Ne alâkası var?.» sesleri.)
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Alâkası
yok, bunu düzeltin, özel bir şey değil efendim.
BAŞKAN — DevaJra edin efendim, devam edin.
(1) 149, 150, 220 S. Sayılı Basmayanlar 8.12.1984
tarihli 36 nci Birleşim Tutanağına eklidir.

İBRAHİM TAŞDEMİR (Devamla) — Efendim,
yanlış anlaşıldıysa sözlerimi geri alıyorum. (Alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Taşdem'ir.
İBRAHİM TAŞDEMİR (Devamla) — Saym Baş
kan, değerli milletvekilleri; adalet sorunu toplumun
diğer sorunlarımdan ayrı olarak ele almak mümkün
değildir. Adaletsizliğin temelinde toplumsal sorun
ve çekişmeler yatmaktadır. Bu anlamda adaletsizlik,
sadece yargı organlarının işleyiş biçimlerinden do
ğan aksaklıklar değil, toplumsal düzenin çarpıklıkla
rından kaynaklanan bir olgudur.
Sayın milletvekilleri, ülkemizde ağır - aksak iş
leyen ve dolayısıyla geciken adalet, yargı organları
nın temel sorununu teşkil etmektedir. Toplumumu
zun, var olan adaletten şikâyetçi olmadığını söylemek
olanaksızdır. Davalar adalete güveni sarsacak dere
cede uzamakta ve geciken adalet, başlıibaşına adaletsiz
lik yaratmaktadır. Hiçbir durumda yargı, hak ara
yanı tatmin edememektedir. Zamanında adaletin te
celli etmemesinden mağdur olan insanların, yargıya
ve Devlet düzenine karşı güvenleri azalmakta, say
gıları giderek kaybolmakradır. Böylece, bizzat hak
aramaya kalkışan insanlar, toplumu kaosa ve anar
şiye sürüklemektedirler. Hukukun egemen olmadığı
ve adaletin yok olduğu yerde zulüm ve anarşinin hâ
kim olması kaçınılmazdır
Saym milletvekilleri, son zamanlarda bazı dü
zenlemeler yapmak suretiyle sorunun çözümleneceği
düşünülmüş ve bu düşünceden hareketle de sık sık
yasa değişiklikleri yapılmıştır, öyle ki, her 6 - 7 ay
da bir usul değişikliğine gidilmiş ve zaman zaman
daha önceki değişikliklere dönülmüştür. Üzülerek
belirtelim ki, yapılan bütün bu değişiklikler hiçbir
zaman soruna çözüm getirmemiş ve yargılama usul
lerinde istenilen dinamizmi sağlayamamış, üstelik her
değişiklik, yasaların sistemini, bütünlüğünü bozmuş,
yeni uyuşmazlıklara ve içtihat aykırılıklarına neden
olmuştur. Zaten var olan kanun karmaşası karşısın-
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da uygulayıcılar ne şekilde hareket edeceklerini şa<
şırmışlardır. Korkarız ki, bu ortamda adalet yolunu
kaybetsin. Bugün, hukuk alanında bir yasanın yü
rürlükte olup olmadığını, değiştirilip değiştirileme
yeceğini hukuk uygulayıcılarının dahi bilmesi ola
naksız hale gelmiştir. Hal böyle iken, «Yasayı bil
memek mazeret değildir» kuralı uyarınca vatandaşı
nasıl cezalandıracağız? Kanunu bilmediği için vatan
daşın cezaya muhatap olmasından dolayı vicdanımız
rahat edecek mi?
Sayın milletvekilleri, bir yasa konulmadan ya da
değiştirilmeden önce detaylı araştırmalara gidilmeli,
bilimsel toplantı ve sempozyumlar yapılıp, bilim ada»
mı ve uygulayıcılarının görüşleri alınmalı ve öngö
rülen düzenleme kamuoyunun tartışmasına açılmalı
dır. Aksi halde, aceleyle yapılan değişikliğe uğratı
lan kanunlar, toplum ihuyacına cevap vermedikleri
ölçüde, tekrar değişikliğe uğrayacak ve hukuk düze
ninde istikrar sağlanamayacaktır. Bir örnek vermek
gerekirse : 18.10.İ983 tarihinde Resmî Gazetede ya
yınlanan ve 1 yıl sonra, yani 18.10.1984 yılında yü
rürlüğe girmesi öngörülmüş bulunan Karayolları
Trafik Yasasında daha yürürlüğe girmeden, iki kez
kanun hükmünde kararnamelerle yeni değişiklikler
getirilmiştir.
Yargı işlevinin gecikmesindeki temel nedenler bel
lidir. Bunların başında, hâkim ve savcıların, mahke
melerde çalışan ve yardımcı personel durumunda bu
lunan başkâtip, icra memuru, emanet memuru, kâ
tip, gardiyan ve diğer personelin maaşlarındaki az
lık ve bunun dışında da, hizmet gereği kendilerine
tazminat verilmemesidir.
Ülkemizde açılan dava sayısı her- yıl, bir önceki
yıla nazaran yüzde 15 artış kaydettiği halde, yargıç
ve savcı açığı giderek artmaktadır. 1963 yılında 200
olan açık, 1973 yılında 993'e varmış ve 1984'te îse
2 055'e ulaşmıştır. Son iki yılda meslekten ayrılan
hâkim ve savcı sayısı 714'tür. Açığın giderek büyü
düğü göz önüne alındığında, gündemimizdeki en
acil ve en ciddî sorunun bu olduğu ortaya çıkmak
tadır. Hâkim ve savcı açığı büyüdükçe, mahkemelerdeki dosyalarda teraküm olmakta, adalet gecik
mekte ve neticede vatandaşın yasaya ve Devlete olan
güveni sarsılmaktadır.
Sayın milletvekilleri, burada boşu boşuna tartı
şıp, zaman kaybetmenin ve güzel temennilerle birbi
rimizi oyalamanın hiçbir anlamı yoktur. Ülkemizde
hâkimlik mesleği cazibesini kaybetmiştir. Halihazır
da mevcut açık, var olan kadronun üçte birine yak-
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Iaşmaktadır. Ayrıca, yeni açılması gereken mahke
melerde atanacak olan hâkim ve savcılar da göz
önüne alındığında, açığın korkunç boyutlara vardı
ğı ortaya çıkmaktadır.
Sayın milletvekilleri, mesleğe rağbet edilmeme
sinin birinci nedeni, hâkimlerin güvenceden yoksun
oluşlarıdır. Hâkim ve savcıların tayin işlemlerinin
Adalet Bakanlığının inisiyatifinde olması fevkalade
sakıncalı olup, hâkimi politik baskılar altında bıraka
bilir. Oysa yargı erki, Devletin, Anayasanın ve insan
onurunun koruyucusudur. Bütün denetim alanlarında
görevini eksiksiz yerine getirebilmesi için bağımsız
olması şarttır. Yargı bağımsızlığı, öncelikle yargıç
güvencesiyle sağlanır. Yargıç karar verirken, bilgi ve
vicdanının sesinden başka hiçbir şeyin etkisinde kal
mamalı ve hiç kimseden çekinmemelidir. Yargıç gü
vencesi, esasında vatandaşın da teminatıdır ve bu gü
vence yargıca verilen bir imtiyaz da değildir; hizmet
bunu zorunlu hale getirmektedir.
ikinci neden, maddî sorunlardır. Anayasanın 140
inci maddesi, hakim ve savcı aylık ve ödeneklerinin
kanunla düzenlenmesini emretmektedir. Devletin üç
temel erki olan, yasama ve yürütme organlarının so
runları imkânlar ölçüsünde çözümlenmesine rağmen,
yargı organlarının sorunları çözülmediği gibi, gide
rek bir çözümsüzlüğe itilmektedir. 241 sayılı Karar
name ile getirilen ve yüksek yargı organı üyeleri ara
sında yaratılan eşitsizlikle, soruna yeni bir boyut
getirmiştir, Her ne kadar son olarak kararname ile
yeni bir düzenleme yapılmış ise de, bu yeterli değil
dir ve denkliği sağlayamamaktadır. Ayrıca, kararna
melerle yapılan ücret düzenlemeleri Hükümet lütfü
gibi değerlendirilmektedir. Böyle yanlış imajların
uyandırılmaması için, Anayasanın belirttiği üzere ka
nunla düzenleme yapılması daha yerinde olur.
Sayın milletvekilleri, Sayın Adalet Bakanı, Plan
ve Bütçe Komisyonunda bakanlık bütçesi görüşülür
ken, yıldan yıla hâkim imtihanına girmek isteyen
aday sayısının azaldığım beyan etmişlerdir. Hâkimle
rin sorunları insanca yaşamanın asgari ölçüleri çer
çevesinde düzenlenmedikçe bu mesleğe rağbetin ol
mayacağı ve açığın giderek artacağı gün gibi ortada
dır. Hal böyle iken, Sayın Bakan adalet hizmetleri
nin genelde aksamadığını, hâkimlerin üstün fedakâr
lık gösterdiklerini söyleyip, bundan böyle de. feda
kârlık umduğunu ifade etmektedir. Bu fedakârlığı
hâkim ve savcılardan beklemeye hakkımız yoktur.
Fedakârlık yapması gereken bir taraf var ise, o da
Devlettir ve esasen bu, Devletin aslî görevidir.
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Sayın milletvekilleri, davaların uzamasının bir
başka nedeni de, hakimlerin iyice yetişmeden göreve
başlamalarıdır. Hukuk fakültelerinde öğretilen bilgi
ler nazarî ve genel bilgilerdir. Hâkimlik stajı ise ye
terli değildir. Bu nedenle, okul sonrası bir staj aka
demisinin kurulması zaruret halini almıştır. 5 inci
bölgeden başlamak suretiyle hakimlik hizmetinin
başlatılması, bir yandan meslek hayatına yeni atılan
hâkimlörin bu bölgelerde hizmete başlamaktan kaçı
narak meskğe geçmemelerine neden olmakta, bir
yandan da bu bölgede yaşayan insanlar yetişmiş hâ
kime muhtaç kalmaktadır Ö bölgelerde geri kalmış
lık yetmiyormuş gibi* yeni mezun 'hâkimlerin tayin
edilmeleri adaletin gecikmesine ve orada insanların
mağdur olmasına neden olmaktadır. Bu haksızlığın
giderilebilmesi için belirli bir meslek tecrübesi elde
ettikten sonra 3 inci bölge hizmetinin yapılması ya
da 3 üncü bölge hizmetlerini tamamlayan hâkim ve
savcıların 2 nci ve 1 inci bölgeye gitmeden önce, ba
kanlıkça belirlenecek bir süre içinde 5 inci bölgede
tekrar hizmet yapmaları büyük yararlar getirecektir.
Sayın milletvekilleri, son 5 yıldır mahkemedeki
yardımcı personel ihtiyacına cevap vermek üzere ku
rulmuş bulunan adalet yüksekokulları 1 000. civarın
da mezun vermişlerdir. Ancak, üzülerek belirtmek
gerekirse, bu okul mezunlarına genelde iş imkânı
sağlanamamaktadır. Açılan imtihanlara adalet yük
sekokulu mezunu olma şartının koşulmaması hak
sızlıktır. Bir yandan hukuk fakültesi mezunlarının
hâkimlik imtihanına girmediğini beyan edip yakın
mak, diğer yandan da adalet yüksekokulu mezunları
nı, istekli bulunmalarına rağmen, gerekli yerlerde
istihdam etmemek bir çelişki değil midir? Eğer bu
okullardan faydalanmayacaksak, bu okullar niçin
açıldı?
Sayın milletvekilleri, günlük geçim sıkıntısı için
de bulunan insanlardan adalet beklemek hayaldir. Sı
rası geldikçe «Adalet mülkün temelidir» deriz, «Ada
let yüksek bir duygudur» deriz; ancak temeli olma
yan devletin de ayakta kalamayacağım hesap etmek
istemeyiz. Uzun zamandn tehlike çanları çalmakta;
fakat ilgililer buna kulak tıkamaktadır. Bugün ge
çim sıkıntısı çeken memurlar arasında maalesef rüş
vet yaygın, bir hal almıştır ve giderek de yaygınlaş
maktadır. Başlangıçta belki zaruret olarak ortaya
çıkan rüşvet eğilimi, sonradan bir alışkanlık haline
dönüşmektedir. Bu nedenle, çok hassas bir görevi
üstlenen adliye personelinin maddî sorunlarının hızla
halledilmesi gerekmektedir. Yapılan düzenlemelerin
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yetersiz olduğunu bir kere daha belirtmek istiyoruz.
Sayın milletvekilleri, kalkınma planları incelendi
ğinde görülecektir ki, yargının tüm sorunları fevka
lade gerçekçi bir yaklaşımla ele alınmış ve izlenmesi
gereken strateji saptanmıştır. Ancak, ne yazık ki,
planlarda yazılanlar sadece kâğıt üzerinde kalmış, he
define ulaştırılmamış ve âdeta yargı organları kendi
sorunları, kendi yazgılanyla başbaşa bırakılmıştır.
Sayın milletvekilleri, adliye binalarının durumu
içler acısıdır. Adına «Adjîet Sarayı» dediğimiz; fa
kat görüntü itibariyle harabeden farksız olan bina
lar, hizmet ve çalışma gücü vermekten yoksundur.
Adliyeler çok büyük ölçüde araç ve gereç sıkıntısı
çekmektedirler* Suçüstü ödenekleri zamanında adliye
lere ulaşmamakta, ellerinde faturayla mahkeme ka
pılarını aşındıran alacaklıların durumu, adliyenin
onurunu zedelemekte ve çalışanların şevkini kırmak
tadır.
Sayın milletvekilleri, ortada, adliyenin anahatlarıyla belirttiğimiz ve diğer sayın sözcülerin de be
lirtecekleri sorunları olmasına rağmen, eleştireceği
miz bir başka konu da Hükümetin olaya yaklaşım
şeklidir.
Sayın Adalet Bakanının kamuoyuna reform ola
rak açıkladığı önlemler; üst mahkemelerin oluşması,
gıyap müessesesinin kaldırılması, temyiz süresinin
kısaltılması, isticvap ve yemin davetiyelerinin sayısı
nın azaltılması, yargısal kararların kısa sürede alıcı
larına ulaşmasının sağlanması olarak ifade edilmek
tedir. Yüzeysel olan ve temeldeki sorunu çözmekten
uzak olan bu girişimler, her ne kadar iyi niyetle ya
pılmış olursa olsun, usul yasaklarından kaynaklan
mayan yavaş ve gevşek adaletin hızlanmasına bir kat
kıda bulunamayacaktır. Seri yargılama ve seri so
nuç; ancak ^eğitim ve deneyimli, güveceli, olağan sa
yıda davaya bakan, sağlıklı, üstün moralli yargıç ve
yetenekli ve sorunları halledilmiş, eğitimli personel
ile mümkündür. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Ku
rulu bünyesinde «Danışman yargıç» ya da «Uzman
yargıçlık» adı altında bir kuruluş oluşturularak, işle
rin teraküm gösterdiği, ya da deneyimsiz hâkimler,
nedeniyle davaların sürüncemede kaldığı yerlere bu
kişiler gönderilmeli, geçici olarak o yer yargıcıyla
birlikte çalışmak suretiyle yargının hızlanmasına yar
dımcı olunmalıdır. Bir ağır ceza mahkemesi ortala
ma olarak günde 10 davaya bakmak zorunda iken,
30, 40 ve hatta bazı yerlerde 60 - 70 davaya bakmak
tadır. Keza, yılda 600 davayı yürütmesi gereken as
liye mahkemelerinin bugün baktıkları dava sayılan
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1 500 - 2 000 civarındadır. Hal böyle iken, alman
bazı usulî tedbirlerle yasa değişikliklerine «reform»
demek, kendi kendini aldatmak ya da başkalarını al
datmaya çalışmaktır.
Sayın milletvekilleri, konuşmamın bu safhasında
Hükümetin antidemokratik uygulamalarına dikkat
çekeceğim. Yargı ve yargının tartışılmaz bir parçası
olan savunma mesleği, giderek vesayet altına alın
makta ve idarenin yargı üzerindeki tahakkümü sağ
lanmaktadır. Yargı, savunma üzerinde kurulur. Sa
vunmanın önemine uygun yer vermeyen bir yargı
lamanın çağdaş bir yargılama olduğundan söz edile
mez. Demokratik bir ülkede savunmanın yeri temel
kurullarının yanıdır. Bu anlayış esas alınmadıkça ve
içe sindirilmedikçe, adaletten, demokrasiden ve hu
kukun üstünlüğünden bahsedilemez. Toplum düzenin
de adalet esas, adaletsizlik ise istisnadır; aksi halde
devlet düzeninden bahsedilemez. Kamuoyunun, ada
letten ziyade adaletsizlikle ilgilenmesi ve adaletsiz
liğe tepki duyması bundandır. Haksızlık kadar, ki
şiyi bunaltan ve yaşama sevincinden uzaklaştıran
bir başka neden yoktur. Bir ülkedeki adalet uygula
maları ve adaletin dağılımı, ülkenin uygarlık düzeyi
ni yansıtmaktadır. Vatandaşın haksızlığa uğraması
nın engellenmesi görevi, yargının temel görevidir. îşte bunun içindir ki yargı, savunma temeli üzerinde
kurulmuş ve adaletin ölçüsü, savunmanın özgürlü
ğü olarak kabul edilmiştir,
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sek mahkemeye karşı emrivaki yapılmaktadır. Bu tutumu, daha önce hakkında iptal davası açtığımız Tasarrufların Teşviki ve Yatırımların Hızlandırılması
Yasasında da göstermiş ve mahkeme kararını beklemeden uygulamaya girişmiştir. Hükümetin bu emrivakileri karşısında yüksek mahkemenin bir an önce
karar vermesi ve ihsası rey imajı uyandırmaması
gerekmektedir. Gerçi, Sayın Bakan ve Hükümet yetkülleri bu ifademizi yüksek mahkemeyi etkileyici beyan olarak mütalaa edeceklerdir; ancak Hükümetin
de önceden uygulama yapması ve kararı bekleme yolunu seçmemesi, mahkemeyi etkileme çabasından
başka bir şey değildir, Bunun son örneği, televizyonda gösterilen «İcraatın İçinden» programıdır. Bu
programla da Sayın Hükümet, Anayasa Mahkemesini etkileme çabası içerisine girmiştir.

I
1 yıllık Hükümet döneminde, yürütme organı ile
I yasama organı, çoğunluğun baskısı altında tek güç
I haline dönüşmüş ve yasama organı büyük bir ölçüI de işlevini yitirmiştir. Kanun hükmünde kararname
I
I
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I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

çıkarmak eğilimlerine son verilmelidir. Bu tutum,
yasama organını dışlamakta ve giderek, yürütme organinin, yasama organı üzerinde vesayet kurma sonucunu doğurmaktadır. Anayasanın 91 inci maddesi, çok istisnaî hallerde kullanılmak üzere düzenlenen
ve bu amaçla konulan bir maddedir; ancak Hükümet, istisnayı kural haline getirmiştir. Bu nedenle,
gerekli içtüzük değişikliği bir an önce sağlanmalıdır.
Anayasanın bu maddesine göre sık sık kararname çıkarmak ve bunu kural haline getirmek; altını çizerek söylüyorum, Türk Ceza Kanununda belirtilen,
Anayasanın bir kısmım tebdil ve ihlal suçunu oluşturmaktadır. (HP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)

Avukatlık Kanununda yapılan değişiklikler, yıl
lardır toplumumuzda suçlulara karşı duyulan kinin
avukatlara tevcih edilmesi şeklinde yorumlanabilir
ve avukat, bu uygulamala~ nedeniyle, suçlu ile özdeş
hale getirilmiştir. Hakkında dava açılan avukatın
meslekten men edilmesinin Adalet Bakanlığının inisi
yatifine terk edilmesi doğru değildir. Bu iktidar, sa
İnfaz kurumlarının sorunları da bugün dağ gibi
vunma makamını sanık sandalyesine oturtup yargı I
I büyümüş olup, demokratik parlamenter rejime gölge
layan bir iktidar olarak hafızalarda yer edecektir.
I düşürecek boyutlara ulaşmış bulunmaktadır. Ceza ve
Ticaret ve sanayi odalarının, bunların sayın baş
I infaz kurumlarında tutuklu ve mahkûmlar aym stakanlarının, zaman zaman siyaset yapmalarına rağmen,
I tüye tabi tutulmakta ve haklarında aynı tedbirler,
yasaların belirli meslek teşekkülleri aleyhinde işletil
I Anayasanın 113 üncü maddesinde belirtilen hürriyetmesi, siyasal iktidarın bir zaafıdır ve oldukça da an
I lerin kısıtlanması esaslarını düzenleyen maddesine
lamlıdır.
I aykırı bir biçimde, tüzük, yönetmelik ve bakanlık
Sayın milletvekilleri, Avukatlık Yasasının değişti
I emirleriyle yerine getirilmektedir. Cezaevi yöneticirilen maddelerinin iptali için Halkçı Parti tarafından
I leri tarafından alman tedbirlerin, uygulandıktan sonAnayasa Mahkemesine iptal davası açlımıştır. Dava
I ra hâkim onayına sunulması, hâkimin karar verme
nın sonuçlanmasına kadar, Sayın Adalet Bakanlığı
I imkânım kısıtlamaktadır. (ANAP sıralarından «Hanın daha esnek davranması ve muhtemel mağduri
I kim değil, hâkim» sesleri)
yetlere neden olmaması gerekmektedir. Oysa, üzüle
rek görmekteyiz ki, Hükümet uygulamalarıyla yük- I
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim.
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LEYLA YENİAY KÖSEOĞLU (İstanbul) — Ha
kim, yaratan demektir, siz yanhş telaffuz ediyorsu
nuz.
İBRAHİM TAŞDEMİR (Devamla) — Hâkim
diyorum Sayın Hanımefendi ve Sayın Bakana hitap
ediyorum, karşılıklı konuşmayalım. (HP sıralarından
aMcışlar) Sayın milletvekili, bu kürsü herkese açıktır.
BAŞKAN — Sayın Taşdemir, «hâkim» kelimesi
ni lütfen doğru telaffuz ediniz.
İBRAHİM TAŞDEMİR (Devamla) — Eğer sa
taşmayı doğuran bir beyanım olursa, İçtüzük hü
kümlerine göre söz alır, gelir burada konuşursunuz;
fakat...
BAŞKAN — Lütfen devam edin Sayın Taşdemir.
İBRAHİM TAŞDEMİR (Devamla) — Sizin gibi
saygıdeğer bir hanımefendinin söz atmasını, sataş
masını ben doğru bulmuyorum; size olan saygım
çerçevesinde doğru bulmuyorum. (ANAP sıraların
dan gürültüler)
BAŞKAN — Sayın Taşdemir, lütfen devam edin.
İBRAHİM TAŞDEMİR (Devamla) — Bunu sık
sık yinelemektesiniz. Sadece bana karşı değil, daha
önceki saym konuşmacılara karşı da...
NİHAT AKPAK (Sakarya).— İkazları Başkan
yapar, siz yapamazsınız.
BAŞKAN — Saym Taşdemir lütfen, lütfen; yak
tıkları ikaz «hâkim» kelimesinin telaffuzu ile ilgilidir.
Siz, çekmeyi kullanmayarak «hakim» diyorsunuz, onu
ikaz ettiler...
İBRAHİM TAŞDEMİR (Devamla) —. Ben «hâ
kim» olarak ifade ettim Sayın Başkanım.
BAŞKAN — Siz devam edin, ben de sizin devam
etmenizi söyledim, lütfen devam edin.
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, bu
rası okul değil, herkes istediği şekilde konuşur efen
dim.
BAŞKAN — Lütfen efendim.
Buyurun Sayın Taşdemir.
İBRAHİM TAŞDEMİR (Devamla) — Sayın
Başkan, değerli milletvekilleri; cezaevleri yöneticileri
tarafından alınan tedbirlerin, uygulandıktan sonra
hâkimin onayına sunulması hususu, hâkimlik mer
ciinin, karar verme mercii olmaktan çıkarılıp cezaevi
yöneticilerince alman ve uygulanan kararların onay
mercii olması sonucunu doğurur. (Gürültüler)
Saym Başkan, lütfen sükûneti temin edelim efen
dim.
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen konuşmaya
lım efendim.
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İBRAHİM TAŞDEMİR (Devamla) — Cezaevle
rindeki yaşam koşullarıma insanca olmadığını, artık
herkesin kabul etmesi gerekmektedir. Çeşitli dönem
lerde cezaevlerinde mutlaka kötü muameleler olmuş
tur; ancak önemli olan, yasa dışı muamele yapanla
rın takipsiz bırakılmamasıoır.
Ceza infaz kurumları, suç işleyenleri ıslah etmek
ten çıkmış, aksine, suçlu üreten müesseseler haline
dönüşmüştür. Cezaevlerinde tutuklu mahkûmların
muhatap oldukları muameleler, insan onuruyla bağ
daşır nitelikte değildir.,
Cezaevlerinde tutuklulara ödenen iaşe bedeli, ge
çen yıla nazaran yüzde 10 nispetinde artırılmıştır.
Bugün kapalı cezaevlerince 180 - 200 Türk Lirası
arası, açık ve yan açık cezaevlerinde ise 190 - 210
lira arası bir iaşe bedeli ödenmektedir. Enflasyon
ve hayat şartkrındaki külfet nazara alınırsa, içeride
Devletten baskı kimsesi olmayan ve Devletin koru
yucu kanatları altına alınmış bulunan bu insanların
bu kadar küçük bir miktar ile iaşe edilmelerini doğ
ru bulmuyoruz. Bu miktaıın günlük iaşe bedeli ola
rak kabulünü hak ve nasafet kaideleri ile bağdaştıramıyoruz. Ayrıca, tutuklu ve hükümlülerin, dışarıdan
yiyecek, gazete ve kitap getirttirme olanaklarının en
gellenmesi de doğru değildir,
Sayın milletvekilleri, bu kadar kötü şartlar için
de cezaevlerinde cezalarım tamamlayıp tahliye edilen
insanların mutlak surette topluma kazandırılmaları
ve tekrar toplum dışına itilmemeleri için, cezaevinden
sonraki yaşamlarının da kontrol edilmesi, kendileri
ne istihdam imkânlarının sağlanması gerekmektedir.
Aksi halde, çektirilmiş bulunan cezanın hiçbir anla
mı kalmayacak ve amacına ulaşmış olmayacktır.
Bu nedenle, ptronaj yasasının çıkarılması gerektiğine
inanıyoruz. Çalışmalara başlanmış ise, bir an önce bu
çalışmalar sonuçlandırılmalı ve cezaevinden çıkan
insanlar, toplum tarafından kabul edilen ve gerçek
ten ıslah edilen insanlar durumuna getirilmelidirler.
Saym milletvekilleri, adalet camiasındaki en cid
di sorunlardan biri de af sorunudur. Bildiğiniz gibi,
12 Eylül Öncesinde işlenen suçların büyük çoğunlu
ğu ülkemizde görülen otorite boşluğundan kaynak
lanmıştır. Zaten, Büyük Atatürk'ün 100 üncü doğum
yıldönümü olan 1981 yılından itibaren vatandaşları
mız bir af beklentisi içerisine girmişlerdir. 6 Kasım
1983 seçimleri öncesinde de çeşitli parti mensupla
rınca bu konu gündeme getirilmiş ve canlı tutulmuş
tur. Böylece, af konusu bir beklenti olmaktan çık
mış, bir özlem halini almıştır. Hükümetin kurulup
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faaliyete başlamasından sonra bu konu çeşitli defa
lar ve hatta bazan sayın iktidar kanadına mensup
bazı sayın milletvekillerince gündeme getirilmiş; an
cak hep Hükümet tarafından bu istekler geri çevril
miş ve bu konudaki umutlar ertelenmiştir. İnsanları
mızı önce umutlandırıp, bilahara umutlarını ertele
meye hakkımız yoktur. Ayrıca, bu tutum vatandaş
nezdinde ciddiyet, güven ve itibarımızı zedeleyecek
niteliktedir.
Sayın milletvekilleri, her ne kadar Sayın Adalet
Bakanı affa karşı çıkmamakta ve işin bir zamanla
ması olduğundan bahsetmekte ise de, bunun zama
nının açıkça belli edilmek gerekmektedir. Af gibi
önemli bir konunun siyasal yatırım aracı olarak kul
lanılacağını tahmin etmemekteyiz; ancak, «Henüz za
manı var» deyip, belirli bir süre tayin etmemek zi
hinlerde ister istemez bazı istifhamlar uyandırmak
tadır. Acaba, kastedilen zaman 1988 seçimlerinin
öncesine mi rastlayacaktır? Vakit gecikip konuya
açıklık kazandırılmadikça, zihinleri hep bu soru kurcalayacaktır.
Sayın milletvekilleri, üzerinde durmak istediği
miz bir başka konu da, 1402 sayılı Kanunun uygula
malarından doğan sonuçlarla ilgilidir. Hukuk devle
tinde itham edilen insanın, en azından ithama karşı
savunma ve yargılanmasını isteme hakkı mevcuttur.
Anılan yasa uyarınca görevlerine son verilen memur
sayısı azımsanmayacak kadar çoktur. Bir kamu gö
revlisinin görevden gerekçesiz bir şekilde alınması,
sadece kendilerini değil; fakat geçindirmek zorunda
olduğu insanları da mağdur etmektedir. Bu nedenle,
14Q2'ye göre görevlerinden alınan insanların yargı
lanmalarının gerektiği görüşündeyiz^
Sayın milletvekilleri, Devlete küskün insanları ar
tırmak yerine, bu sayının giderek azaltılması gerek
mektedir; özellikle de demokrasiye geçiş sürecinde
olduğumuz bu dönemde Devlete küskün bulunan in
sanlın mümkün mertebe Devlete kazandırmalı ve bu
sayının yükselmemesine yardımcı olmalıyız.
Sayın milletvekilleri, adlî yardımlaşma konusunun
geliştirilerek daha çağdaş bir seviyeye getirilmesini
ve yoksul insanların' sırf bu nedenle savunma hak
kından mahrum kalmamalarının temin edilmesini is
temekteyiz. Ülkemizde son yıllarda hak arama yo
luna başvurma, yargı harç ve giderlerinin çok yük
sek olması yüzünden son derece zorlaştmştır, Ana
yasanın 36 ncı maddesinde yer alan hak arama öz
gürlüğü, tahammül edilmez bir biçimde kısıtlanmış
ve yoksul insanların, yani iktidarın tabiri ile ortadi-
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reğin tam anlamı ile kullanamadığı pahalı bir hak
haline gelmiştir.
Sayın milletvekilleri, adalet, Devletin var olma ne
denidir ve Devlet adaleti sağlayıp dağıtmakla yüküm
lüdür. Ağır harç ve giderleri gelir kaynağı haline ge
tirmek ve bunun doğal sonucu olarak da vatandaşla
rı yargı yollarının dışında kendi imkânları ile hak
arama yoluna sevk etmek, sosyal devlet ilkesine ay
kırı düşmektedir. Bu konuya çağdaş bir* çözüm ge
tirilmeli ve gerekirse üniversiteler içinde de adlî mü
zaheret büroları kurulmak suretiyle, bu kurum yay*
gınlaştırılmalı ve Batıdaki uygulamaları da emsal
alınmalıdır,
Ceza davalarında adaleti geciktiren bir müessese
olan sorgu yargıçlığının ve hele hele bu aşamadaki
dosyalardaki gizliliğin mantıkî hiçbir izahı yoktur.
Bu nedenle, hem yargılamayı bulandırmak, hem de
hâkim sorununa cüzi de olsa bir çözüm bulmak için
sorgu yargıçlığının kaldırılması gerektiğine inanmak
tayız.
Sayın milletvekilleri, toplu hâkimlerle davaya ba
kan mahkemelerin artık yeri kalmamıştır. Davanın
çabuk sonuçlanması ve verilen kararın saygınlığı yö
nünden tek hakimli sisten-, e dönülmelidir. Bunun ya
rarı, bir yandan fazla hâkim ihtiyacını kısmen de ol
sa asgariye indirmek, bir yandan da karar veren or
ganın mesuliyet ve bu oranda yetkisini bir elde top
lamaktır.
Ağır ceza mahkemelerinin aksak şekilde işleme
leri ve özellikle çoğu zaman üyelerin tamamiyle baş
kanın tesiri altında kalarak imza vermeleri, inisiyatifi
tamamiyle mahkeme başkanına bırakmakta ve toplu
mahkemelerden nazarî olarak beklenen faydalar as
gariye inmektedir.
BAÇKAN — Bir dakikanız var, lütfen toparla
yınız efendim.
İBRAHİM TAŞDEMÎR (Devamla) — Toparlı
yorum Sayın Başkanım.
Zaman azlığı nedeniyle bazı konuların detayına
girmeyeceğim, paragraf başı olarak geçiyorum.
Adlî zabıtanın kurulması zorunludur. Ayrıca, adlî
tıp ve bilirkişiliğin doğurduğu sorunlar hızla gideril
melidir.
Kira Yasasındaki boşluklar düzeltilmelidir F
Ayrıca şu hususu önemle dikkatlerinize arz et
mek istiyorum : Sayın milletvekilleri, son günlerde
basına da yansımış olduğu şekilde, yüksek yargı or
ganlarına mensup sayın hâkim ve savcıların tartış
malarım doğru bulmamaktayız. Basma yansıyan bu
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• tür tartışmalar, kendilerinin saygınlıklarına gölge dü
şürmektedir,.
Sonuç olarak şunları söylemek istiyorum : Hu
kukun üstünlüğü için mücadele, bizlere yüklenen bir
borcun ödenmesi çabasını teşkil etmektedir. Bu borç
ödenmeli ve insanlığın ideali olan demokrasi bütün
kurumlarıyla gerçekleştirilmelidir.
Bu vesileyle, 1985 Yılı Adalet Bakanlığı Bütçe
sinin, milletimize ve Bakanlık mensuplarına hayırlı
ve uğurlu olmasını diler, saygılarımı sunarım. <HP
sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İbrahim
Taşdemir,
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Oltan Sun
gurlu; buyurunuz efendim.
Sayın Sungurlu, sürenüz 10 dakikadır. (ANAP.
sıralarından alkışlar)
ANAP GRUBU ADINA MAHMUT OLTAN
SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, Yüce
Meclislin saygıdeğer üyeleri muıhlterem milletvekilleri;
hepinizü 'hürmette selamlarım.
Adalet, son derece ulvî bir mefhumdur, insanoğ
lu, tarih boyunca gerek fert ve gerekse toplum ola
rak bu mefhuma ulaşmak için gayret sarf etmiştir.
Buna 'İdeal manada ulaştığını söyl'ayebiiirrriiyiz? An
cak, bu mefhuma yalklaşabilmiek de bür 'başarıdır.
Adalet, yalnız Adalet Bakanlığı bünyesi, içerisindeki
bir mefhûm da değildir. Toplumun her kesilminde
adalet fikri ve adalet düşüncesin© fert ve müessese
olarak riayet etmek zorunluluğu varadır. «"Adalet mül
kün temelidir» dliyoruız. Bü sözü, yalnız mahkemeler
dendi adalet için ahlamak lazım'. Her müessesede ve
her Vaikıada, aldalöt düşlüncesiiniin mevcut olup, olma
dığına dikkat etmtek zorundayız.
Tarih iboyiunca zulme, adaletsizliğe dayalı hiçbir
toplum payidar olmamıştır. Adil olmayan devamlı
kalmıamışjtiır. M'ilietimiz, çeşitli coğrafî keslimlerde ve
"tarihin çeşitK zamanlarında 'büyük devletler kurmuş
tur. Devilet kurma, devlete sahip olma nıiteliğÜ'ni haiz
ölaın Milletimiz, adaleite "bağlılığı ile de temayüz et
miştir. Türk Milleti, DevMnin adaleite, hukuka bağ
lı olmaisı'nı, tarafsızlığını ister. Bunlara riayet etme
yen hükümetleri işlbaşırtda tutmamıştır, tütmayacaktır
da.
Muhterem mİletVekileri, adalet, adalet Bakanlığı
bünyesi liçerilsıindeki Ib'ir kavram da değildir. Ancak,
mahkemeler yoluyla her gün adalet dağntıkhğı, ihti
laflı meselelerde halk, adalet ve hukuk ölçüleri içeri-
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sinde dağıtıldığı İçlin, aidalet "müessesesi olarak maihkemeler her zaman Itemayüız etmiş, göz önlüne alınmıştır.!
Adalet (Bakanlığına a'lt meselelere geçmeden ev
vel, adalet müessesemizle alâkalı bir İki hususa de
ğinmek itiyorum. Aşağıdaki konuşmalarımın yanlış
a'nlaşilmamaisıı liçlin, Ibunları peşinen açıklamakta fay
da görüyorum.
Türkiye'de yargı bağımsızdır, bunun Italbit netiioesi olarak da, tarafsızıdır. Türk Milleti tarihten ge
len eniğin devlet ve hukuk tecrübesiyle Cumhuriyet
devrinin yetişjtJirdiği Ihukulkçu ve hâkİmleriyle, hukukî
nosyon itibariyle asrın diğer devletlerinden geri değil,
'ileri ıbir seviyededir. Türkiye'de her yönüyle yetişmiş
hâkimler vardır. Anayasa ve kanutilarınıız ile (bağım
sız bir yargı teşekkül etaıliştir. Zaman zaman, dış
dünyanın Türkiye hakkında hiçbir 'bilgiye dayanmak
sızın vaki 'iddiaları yersizidir. Geçmiş yılarda Türk
Devlet yetkililerine (başvurarak, mahkemelerden çıka
cak kararların şöyle veya "böyle olmasını 'isteyen dış
yetkililer görülmüştür. Türkiye'de mahkemelere böy
le »bir istikamette ettki edecek organ, merci yoktur.
'Bu, dış dünyanın yanıllgısidır.
Cezaevlerimizde kezia 'işlkence yokltur, olamaz.
Böyle (bir şeye (tevessül edenler suçludur, cezalandırı
lır. Nitekim, tona tevessül edenler cezalandınlmaktadır.
'
Gözbebeğimiz adlî teşkilatımız hakkında dış dün*
yadan Vaki "tarizleri kaibul etmemiz söz konusu de
ğildir. Türkiye'de anarşi ve taraf tutmanın her mü
esseseye bulaştığı zamanlarda, Ibundan masun kalabi
len !tek müessese yargı olmuştur. Mievcut (bazı sızma
ve halta'lar, 1>2 Eylül 1980 Harekâtıyla düzeltiknliştir.
Hukukî düzenleme olarak, Türkiye'de yargı ve yargıç
her zaman bağımsızdır.
Muhterem milletvekilleri, Muhterem Halkçı Parti
sözcüsü İbrahim Taşdem!ir"in, adaletimiz üzerinde,
adalet müessesesi üzerindeki görüşlefinü ve söylediği
aksaklıkları genelde kaibul ediyorum; bunlar doğru
dur. Ancalk, Türkiye'de mahkemelerin ve hâkimlerin
siyasî baskı altında kaldıklarını, 'dün ve "bugün söy
lemek yersizdir; buna "iştirak etmiyorum..
Hâkimler ve adliye mensuplarının iktisadî durum
ları üyi değildir, lojmanları kifayetsiz, tahsisatları ye
tersizdir. Bu sebeple, halen 2000 civarında hâkim ve
savcı açığımız vardır. Hukuk fakültesi ımezıuniları baş
ka meslekleri tercih e'tmekfcedirler. Mahkemelerin elin
de yeterti vasıta yoktur. Adlî tıp müessesesi yetersiz
dir. Her türlü bilirkişi raporu almak müşkülaibları var
dır. İcra daireleri kifayetli değildir. Alacaklı olmak,
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felakete duçar olmak gibidir. Suiniyetli borçluya
prim verilmektedir. Çeşitli mevzuat, usul 'hüklütmleri
davaları çıkmazla götürmektedir. İş kapasitesi fazla
dır, hâlklimleri bunaltmaktadır.
Adalet Bakanlığının içinde bulunduğu mlüşklül du
rumları yukarıda sıralamaya çalıştım. 'Bunların halli
için 'neler yapılmıştır, neler yapılmalıdır, neler düşü
nülebilir?
Muhterem milletvekilleri, en zor değişiklik, hukuk
kaidelerinde yapılanlarıdır. Fizik, matematik, kimya,
coğrafya vesair ilimlerde kaide müşterektir. Hukuk
ilmlinde 'de genelde meseleler aynıdır. Roma'da, islamda, Ortaçağda; Iber çağda ilmî olarak hukukun prolblemfleri benzerdir. Ancak, mesele benzerliğiyle diLişünce benzerliği aynı olmadığı gibi, tatbikat farkları da
büyüktür. Belirli Ibir çağda ve toplumda suç olan, suç
ısayılan Ibir hadisenin, başka çağda veya toplumda marifet sayıldığı dahli görülmüştür. Toplum, canlı bir
uzviyettir. Her toplumun kendine göre bir yaşayışı
vardır. Ancak, aisrırhuzda (iletişim yoluyla her toplum
da müşterek meseleler zuhur etmektedir. Bu suretle
hukuk, dinamik toplumun ihtiyaçlarunı karşılayacak
tır. Ancalk, hukukun bir diğer yanı ise, toplumun
yerleşik değerlerini tanımaktır. Her toplumda bu (de
ğerler yüzlerce, binlerce yılda meydana gelmiştir. O
hakle dinamizme uyacaksın, toplum değerlerini kaybetmeyeceksin, bazı noktalarda topluma dinamizm ve
yön vereceksin. Bütün 'bu yapılanlar hıer toplumun
bünyesindeki farklılık sebebiyle farklı neticeler doğur
duğundan, hıuikuk taklit edilemez. Verilen yanlış ka
rar, yanlış sonuçlar doğurur. Bu sebeple Kanunî,
kanunları derlemesiyle; Napolyon, Code Civil'i hazırlamasıyla şöhret bulmuştur.
Cumhuriyet devri, bir hukuk reformu devridir. Hu
kukta yapılan reform, 'düğer işler gibi, ilk nazarda gö
ze de çarpmaz. Ancalk, bir yıllık zamlan zarfında gö
mülmektedir İki, Anavatan Hükümeti son derece ge
niş bir İkamın çalışması yapmıştır. Yapılanlar, hazır
lananlar göz önüne serildiğinde, Özal'ın aisıl reformu
mun hukukta olduğunu ve olacağını görmekteyiz. 1982
Anayasasının emrettiği bütün kanunlar bür yıl içeri
sinde Yüce Mecİsilmizce ikabul edilmiştir. İktisadî
hayatı (tanzim öden kanunlar, malî kanunlar, Tarım
Reformu Kanunu ile alakalı kanun ve daha birçok
ları Yüce Meclisimizin devamlı çakışması neticesi ka
nunlaşmıştır.
Adalet Bakanlığının, 'bugüne kadar bir 'kuruluş ka
nunu yoktur. Bugün, Adalet Bakanlığının şevkiyle
Yüce Meclisiniz Adalet Bakanlığı Kuruluş Kanununu
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'kabul eîömiş'rür. Şu anda Bakanlıkça hazırlanmış, Baş
bakanlığa sunulmuş ve 'sunulmak üzere hazırlanan ka
nun tasarılarını tetkik ettiğimizde, meydana gelt'irilen
ve getirilmek istenilen hukukî çalışmaların ölçülerini
daha iyi anlamaktayız.
Hukulk Ulsulü Muhakemeleri Kanununda değişik l'ik yapilmasını öngören tasarı, çekle ödemelerin dü
zenlenmesi, çek hamillerinin korunması, idarî Yar
gılama Usulü Kanununda değişiklik, İdare Mahke
meleri Kanununda değişiklik, Haklim ve savcıların ye-'
tiştirilmesi ile alakalı kanun tasarısı, yargılamanın
hızlandıri'lması için Oeza Muhakemeleri Usulü Ka
nununda değişiklik öngören 85 maddelik tasarı, İcra İflas Kanununda değişiklik tasarısı, Tebligat Kanunun
da adlî tebligat ile ilgili değişiklikler, adlî sicil ile il
gili tasarı, üst mahkemeler, istinaf mahkemeleri ile
•ilgili hazırlık.
Muhterem milldttvdkilleri, Mecli's'ilmizin kabulüne
mazhar olanlar dışında, halen sevk edilm'iş ve sevk
edilecek olanları bir gözden geçirdiğimizde, bir yıl
için'de Anavatan Hükülmetİnİn en Ibüyük icraatlarından
birinin hukuk alanında olduğunu göreceğiz.
«Davalar süratle ylür<ürnlüyor>> diyoruz. Bunun için
Hukuk ve Oeza Mahkemeleri Usulü Kanununda son
derece radikal değişiklikler hazırlanmaktadır. Aynı
mevzuda tera - iflas Kanununda değişiklik yapılmak
tadır. Adlî tebligat; memur ile tebligat getirilmekte,
slüratiendMlmek'tedir. Bu suretle en büyük şikâyet
lerimizden biri olan muhakeme usulü ve takip usu
lümüzün süratlendirilmesine çalışılmaktadır.
Hâkim ve savcıların yetiştirilmesi idin Ankara'da
bir yatılı eğitim merkezi kurulması söz konusudur.
Ayrıca, stajyer hâlkıim ve savcılar için yüzde 100 bir
zammı öngören kanun 'kuvvetinde kararname yeni yü
rürlüğe girmiştir.
Yıllardır istinaf mahkemelerinden söz edilir. Üst
mahkeme olarak kanun tasarısı hazırdır. Mahallî
mahkemelerden verilen kararlar, hiçbir 'ayrıma tabi tu
tulmaksızın Yargıtaya gönderilmekte, Yargıtay sene
de 200 binin üzerinde dosyaya bakmak zorunda bı
rakılmaktadır. Yargıtay, 24 dairesi ile dünyada emsali
görüîmemliş bir şekilde kadro büyümesine uğramış,
yine de işin altından kalkamaz hale gelmiştir. Ma
hallî mahkemelerin üzerinde kurulacak üst mahke
meler 'ile davalar, Yargıtaydan önce bir ayıklamaya
tabî tutulacaktır., Bugüne kadar söylentiden öteye
geçemeyen bu meselenin bu kadar slüratle ele alınma
sı gurur vericidir.
Adlî sicil için yer hazırlanmış, bilgisayarlar sipa
riş ddlilmıiş, Ibir kıSImı getirilmiş ve miorite edilmiştir.
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Sabıka kaydı 'içlin aylarca ısiiren araştırmalar, mer
kezî siîstemle ortadan 'kaldırılacağı gibi, sağlıklı bir
kontrol da siöz konusu olacaktır. Her gün için şikâ
yet konusu olan bu mesele, medenî ımilletleri'n hallettiiği şetkillkle halledilecektir. Vatandaşın günlük sı
kıntısı ortadan kalkacaktır.
Muhterem milletvekilleri, en çarpıcı örneklerini
saydığım bu icraatların dışında, daha birçok icraat
söz konusudur. Şimdi, 40 senelik Adalet Bakanlığı
(bütçe 'görüşmelerini ele aldığımızda, şu yukarıda say
dığım hususlar, nice hukukçu ve 'parlamenter tara
fından söylenilmiş, 'temenni edilmiş, bir dahaki yıla yi
ne tekrar edilmiştir. Tek ibir tanesinin yapılması dahi
büyü'k ibir (başarı 'sayılacak olan butun 'bu icraatın bir
yıla sığdırılması göz kamaştırıcı bir neticedir. Cumhu
riyet 'kurulduğundan beri bir teşkilat kanunu dahi ol
mayan 'Bakanlığın, bu sene (kendi kanunu dahil, yap
tığı bu atağı takdirle karşılıyoruz.
1976 yılımda başlatılan Kojman alım ve yapımları,
adliye sarayları 'inşaatları, inşa edilmekte olan 12'1
cezaevi, araçlar, adliye mensupları içlin sosyal tesis
ler, ıslalhevleriyle cezaevlerindeki iaşe bedellerinim ar
tırılması ve buna benzer malî yatırımları (takdirle
karşılamaktayız,
Medenî 'Kanun çalışmaları sürmektedir. İlmî bir
heyetin hazırladığı metin Bakanlığa intikal etmiş ölüp,
bunun 'içlin yürü'necek daha çok yol vardır.
Türkiye Cumhuriyetinin, bütçe imkânları içerisin
de Adalet Bakanlığına ayırdığı miktarın yetersizliği
açıktır. Adlî Tnp Müessesesi döner sermaye yoluyla
bir miktar yol almıştır; bu sağlıklı bir yoldur. Teş
kilat genişletilmiştir. Adlî Tıp Müessesesinin gelişmesi
şarttır. Halen bir başlangıç söz konusu olup, çok da
ha kifayetli bir hale gelmek zorundadır. Açılan grup
başkanlıkları, şubeler yetersiz olup, halen eleman ve
teknik imkânlar bakımından çok sınırlıdır. Ancak,
düne bakımca bugüne şükretmekle beraber, kifayet
etmediğini bilmıefc zorundayız.
Adliye mensuplarının ücretleri ve a'dlî 'ihtiyaçlar
içlin döner sermaye yoluyla geliştirilmıek istenilen sis
temli Dakdirle karşılıyoruz; süratlendirilmesini öngörü
yoruz. Gerek hâkimler, savcılar gerek zabıt kâtipleri
gerek mübaşir ve gardiyanlar 'için, yaptıkları yorucu
ve uzun çalışmanın şimdilik tatmin yolunu burada
görüyoruz.
Muhterem milletvekilleri, hiçbir müessese, yalnız
başına mükemmel olamaz. Hâkimleri, adliye perso
nelini en (iyî şekilde yetiştirmek, tatmin etmek, ce
zaevlerini, ıslahevlerini düzeltmek, mevzuat için fev
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kalade 'kanunlar getirmek yeterli değildir. Toplumun
bütün kesimlerinde birbirini tamamlaya'n bir düzen
kurmak zorundasınız. Bunları, bazı misallerle belir
teyim.
Nüfus kaydı (düzenli olmazsa, muhakeme uızar, ha
ta yapılabilir. Tapu 'kaydı (düzenli olmazsa, aynı me
sele zuhur eder^ Muntazam tapulama yoksa, kadast
ro yapılmamışsa, imar planları düzenli değilse, mah
kemenin diğer kamu müesseseleriyle yazışması aylar
ve yıllar alıyorsa, bilirkişi müessesesi yoksa, gelişmemişse, hukuka ölJki eden her 'türlü delilde tem'in zorluğu var ise adalet "yürümekte 'yiine ımıüşkülat çeke
cektir. Adliyenin ve adaletin süratle yürütmesinde hâ
kim, personel, her türlü teknik vasıta son derece lü
zumludur. Diğer dairelerin ve müesseselerin de düz
gün olması şarttır. Ancak, (bunun yanında toplumda
eğitim, hoşgörü ve diğer unsurların da olması la
zımdır.
özal Hükümetinin adalete getirdiği reform ka
nunlarının halen gerçekleşen ve büyük kesimli tasan
olarak sunulan ve üzerinde çalışılan tasarıların bek
lenileni vereceği inancıyla, 1985 Yılı Adalet 'Bakanlığı
Bütçesinin Milletimize, Devletimize hayırlı ve uğurlu
olmasını temenni ederim*
Hepinize saygılarımı sunarım. '(Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oltan Sun
gurlu.
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın
Rıfat Bayazıli; buyurun efendim.'
Süreniz 30 dakika Sayın Bayazıt.
MDP GRUBU ADINA RIFAT BAYAZIT
(Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin de
ğerli üyeleri; 1985 Malî Yılı Adalet Bakanlığı Büt
çesi üzerinde Milliyetçi Demıokrasi Partisi Grubu adı
na görüşlerimi arz etmek üzere huzurunuzdayım. Ko
nuşmamın başında, grubum ve şahsım adına muh
terem Yüce Kurulunuzu saygıyla selamlarım.
«Adalet Mülkün temelidir» ilkesi yüzyıllarca ön
ce söylenmiş, bugüne kadar geçerliliğinden hiçbir şey
kaybetmemiştir. Bn ilkel toplumlarda bile kendisini
hissettirmiş olan adalet duygusu, insanlığın ortak ma
ilidir. «Toplum yaşamı adaletle ebedileşır, adaletsiz
likle yıkılır» diyenleri dünya tarihi daima haklı çı
karmıştır. Gerçekten, adaletsizlik kadar hiçbir şey 'top
lumu huzursuzluğa düşjüremez. Tarilh boyunca haksız
ve adaletsiz bir idarenin ayakta kaldığı görülmemiştir,
Devletlerin en esaslı görevinin adalet dağıtma işi ol
duğu, asırlardan beri 'değişmeyen bir anafcuraldır.
Eşsiz Kahraman, Cumhuriyetimizin Banisi Büyük
Atatürk, «Milletlerin yargı hakkı bağımsızlıklarının
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bir şartıdır. Yaıigı ©rfci bağımsız olmayan bir mille
timi, devlet faalinde var olması kabul olunamaz» bu
yurmuşlardır. Anadolulu 'istila öden Türlk Moğol Ümparaltoru Timur 'ise, «IBİr ülke kılıçla alınır, adaletle
elde tutulur» demüşltir. Türk tarihli, sayılamayacak
kadar parlak adalet örnekleriyle doludur. Hürriyet,
bağımsızlılk aşkı, vatan ve bayrak sevgisi, onur, namıuıs, haysiyet duygusu gibü, adalet doygusu da bizim
için en mukaddes bir duygudur.
Anayasamızın 2 nci maddesi, Devletlimizin dernıokraitlk, laik ve «ösyal bir Ihükük devleti olma Ülkelerini
amaçlamakta olduğunu; 4 ündü maddesi ilse, bu ilke
lerin hiçbir sureltlte değiştirilemıeyeceği ve değiştirilme
sinin ıtelkılaf dahii edilemeyeceğini öngörmüşfbür. Bu
nunla beraber, Anavatan Paritisi Grup BaşIkaınvekilÜ
Yüce 'Meclislin. 8.12.1984 günlü Birleşiminde Anayasaımiizdakı lâiklik ilkesine tamamen tem düşer bir sure'tte «Dinde birlik» şeklinde bir göriiş serdetmiş, bu
birlği, Hükümetinin milliyetçi, muhafazakâr görüş
felsefesi olarak takdim etmiştir. Sayın sözcünün ıbu
beyanı Anayasanın 2 nci maddesine kesinlikle ters düş
mektedir.
Demokratik,- laiUc ve sosyal hukuk ilkelerini amaç
layan Devletimiz, yasama, yüriiltme, yargı erkinin den
geli bir çekülde kuvvetler ayrımı esasına dayanmakta
dır. Bu güçlerin bir birine üstünlüğü düşünülemez.
Devletlimizin üç anatemel organı olan bu güçlerin
teum bir uıyum içinde çalışması Anayasamızın temel
ilkelerindendir, bu ilkelerden asla sapılmamalıdır.
22 Mayıs 1327 tarihli Adliye Mezahip Nezareti
Mzamname-i Dahiliyesi ve bunlara ek nizamnameler
le ve aynı zamanda 13.1.1943 tarih ve 4358 sayılı
Ceza ve Tevklevleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve
Vazifeleri Hakkındaki Kanunla idare edilen, 74 se
ne dünya adalet tarihine örnekler veren adalet hiz
metleri 1982 Anayasası doğrultusunda yürütülmesi
için uzun çalışmalardan sonra 29.3.1984 tarihli 2092
sayılı Adalet Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hak
kında Kanun ve bu Kanunda bazı değişiklikler ya
pan 1'6.10.1984 tarihli 3057 sayılı Kanun Yüce Mec
lisimizce kabul edilmiştir. Bugün 74 senelik nizam
namelerin ortadan kaldırılması ve bu iki teşkilatın
kanunlaştırılması şerefi Yüce Meclisimize nasip ol
muştur^
Bu kanunların hazırlanmasında emeği geçen bü
rokratlara, 4 seneden beri bu konuda çalışan hükü
metlere ve Yüce Meclise şükranlarımı arz etmeyi
bir borç bilirim.
Adalet Bakanlığını ilgilendiren 1982 Anayasasınca
çıkarılması ve Anayasa hükümlerine uydurulması ön-
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görülen kanunlardan; 2949 sayılı Anayasa (Mahkeme
si Kuruluş ve Yargılama Usulü Kanunu, 2845 sayılı
Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kuruluş ve Yargılama
Usulü Kanunu, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Ka
nunu, 2797 sayılı Yargıtay Kanunu, 2995 sayılı Adlî
Tıp Kurumu Kanunu, 2577 sayılı İdarî Yargılama
Usulü Kanunu, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri,
İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri Kuruluş
ve Görevleri Hakkında Kanun, 2592 sayılı Uyuşmaz
lık Mahkemesi Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun
da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 2575 sa
yılı Danıştay Kanunu, 2641 sayılı Hâkimler ve Sav
cılar Yüksek Kurulu Kanunu ve bilahara bu Kanun
da değişiklik yapılmasına dair 2835 sayılı Kanun çı
karılmış, bazı kanun hükümleri Anayasa hükümleri
ne uygun hale getirilmiş, diğer bazı kanunlar Ana
yasa doğrultusunda olduğu için onlara da dokunul
mamıştır.
Ayrıca, Türk Ceza Kanununda, usul kanunların
da, İcra ve İflas Kanununda, Tapulama Kanununda,
Cezaların İnfazı Hakkındaki Kanunda bazı değişik
likler yapılmış, bilhassa 65 seneden beri çıkarılama
yan Milletlerarası özel Hukuk ve Usul Hukuku Hak
kındaki 2675 sayılı 20.5.1982 tarihli Kanun çıkarıl
mıştır. Bunların çıkarılmasında gayret gösteren Ada
let Bakanlığı Teşkilatında çalışanlara, hükümetlere,
Kurucu Meclis üyelerine, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyelerine sonsuz saygılarımı sunarım.
Medeni Kanunda köklü değişiklikler yapıldığı öğ
renilmiş olup, bunun Yüce Meclise yakında sevk edi
lip edilmeyeceği bilinmemektedir. Bu 'Kanun tasarı
sının bir an önce sevk edilmesi gerektiği görüşün
deyiz.
Ağır işleyen bir adalet mekanizmasının, adaletin
gerçekleştirilmesinde etkili ve başarılı olamayacağı
görüşündeyiz. Vatandaşların uzayan davaları dolayı
sıyla olan şikâyetlerini asgarî düzeye indirmek için,
adalet hizmetlerinin, ilmin gereklerine göre yeniden
düzenlenmenin, adalet teşkilatını daha modern bir ha
le getirmenin amaç edinilmesi lüzumuna inanıyoruZi
Bu itibarla, ilk derece mahkemeleriyle bir içtihat mah
kemesi ve mercii olması gereken Yargıtay arasında
üst mahkemelerin (istinaf mahkemelerinin) kurulma
sına, plan ve programda yer verilmesini memnuni
yetle kabul ediyoruz. Bu vaadin yerine getirilmesini
bekliyoruz. Nitekim Danıştayın işi 1983 tarihinden
sonra çok azalmıştır; bir kısım davalar yüksek idare
mahkemeleri, idare mahkemeleri, vergi mahkemeleri
ne aktarılmıştır. Bu şekilde bugün Danıştayımız rahat
184-
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bîr şekilde çalışmaktadır. Allah Yargıtaya da bu ra
hatlığı nasip etsin.
Mahkemelerin ihtisas mahkemeleri haline getiril
mesinin, yani hâkimlerin ihtisaslarına göre ilgili mah
kemelerde görevlendirilmesinin, işlerin süratle ne
ticelenmesi bakımından faydalı olduğuna inanıyoruz.
Muhterem arkadaşlarım, kaçakçılık davaları, tapu
lama davaları, iş, trafik, icra, hukuk, ceza, ticaret,
gayrimenkul davalarını bir hâkimin görmesi ve orada
yetişmesi çok zordur. Bunların, mahkemelerine göre
yetişmiş hâkimlere verilmesi, işin sürati bakımından
daha faydalı olur; ben bu yönden bu konuyu yüksek
huzurunuzda arz ediyorum.
İcra ve İflas Kanunu dahil olmak üzere, Ceza ve
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu gözden 'geçiri
lerek, davalarını en az giderle ve mümkün olan sü
ratle sonuçlandırılması, yargının en başta gelen gö
revi olduğu gözden uzak tutulmamalıdır. Bu ilkeler
içerisinde kanunlarda lüzumlu değişikliklere gidilmesi
gerektiği görüşündeyiz. Anayasamızın 141 inci mad
desinin son fıkrası da bunu amirdir.
Adlî yargı mahkemeleri kuruluş kanununun bir
an önce hazırlanarak Yüce Meclise sunulmasını bek
liyoruz. Anayasanın 142 nci maddesi bunu amirdir.
Adalet Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki
2992 sayılı 29.3.1984 tarihli Kanunun 34 üncü mad
desinde temel kanunların hazırlanması için Sayın Ba
kanın komisyonlar kurma yetkisi vardır. Hiçbir ha
kanlıkta olmayan yetki Sayın Bakana verilmiştir.;
Adlî yargı mahkemeleri kuruluşunda, bilhassa Dev
let Güvenlik Mahkemelerinin kurulmasıyla ağır ceza
mahkemelerinde görülen davaların yüzde 40'ından
fazlası Devlet Güvenlik Mahkemelerine gitmiştir. Bir
çok yerlerde lüzumsuz ağır ceza mahkemesi vardır.
tş durumu itibarıyla bunların ve hatta sorgu hâkim liklerinin kaldırılmasıyla mahkemelerin tam1 ve işler
bir hale getirilmesi ve kurulacak üst mahkemelere de
hâkim ve savcı temininin kolaylaştırılması sağlana
bilir.
'Muhterem arkadaşlarım, ağır ceza mahkemeleri
geçmiş senelerde birçok politik mülahazalarla kurul
muştur. Hatta vilayet merkezine 15-20 kilometre me
safede ağır ceza mahkemesi kurulmuştur. Bunlar
25-30 kişiyle çalışmaktadır. Bu israftan kaçınmalıdır.
Yüksek Adalet Bakanlığının bunun üzerinde bir ça
lışma yapıp da bu ağır ceza mahkemelerinin bir kıs
mını kaldırması daha faydalı olur.
Ankara, istanbul ve İzmir ticaret mahkemeleri
topludur. Bir başkan iki üye ile kurulur, hatta bir
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üye de yedek olarak fazladan verilebilir. Adana, Kon
ya, Bursa ve hatta diğer il ve ilçelerimizde ticaret
davaları tek hâkimle görülüyor. Keyfiyet ve kemi
yet itibariyle davalar aynıdır. Buralarda da bir reviz
yon yapılması görüşündeyiz. Çocuk mahkemelerinin
tam. bir şekilde işler bale getirilmesini arzu etmekte
yiz.
Adlî ve idarî yargıda 'görev alan bakim ve
savcıların iyi yetiştirilmesi için meslek içi eğitime
ehemmiyet verilmesini, mesleğe alınacaklar için staj
akademilerinin kurulmasını, adalet yan hizmetlerin
de çalışanların yetiştirilmesi için adalet yüksekokul
larının miktarının artırı'lmasını, hukuk ve ceza uy
gulamalarında önemli yeri olan Adlî Tıp Kurulu
nun yurt düzeyinde yaygınlaştırılması için halen is
tanbul'dan 'başka Adana, İzmir, Bursa, Ankara'da
açılan grup başkandıklanyla Erzurum, 'Sivas, Diyar
bakır adlî tıp şube müdürlüklerinin kurulmasını mem
nuniyetle karşılıyoruz. Bu hizmetin daha geniş böl
gelere yayılmasını, her vilayete, hatta her ağır ceza
merkezine bir adlî tabibin gönderilmesini arzu et
mekteyiz.
Yeni çıkarılacak kanunların hukuk diline, kanun
tekniği ve 'biçimine uygunluğunu sağlamak için yü
rütme ve yasama organlarına yardımcı olmak üzere
gerekli gayretin gösterilmesini Adalet (Bakanlığı Teş
kilatında çalışanların vazifeseverliğinden bekliyoruz.
Adlî ve 'idarî yargıda boş olan 2 bini mütecaviz
kadronun doldurulması için hâkimlik ve savcılık mes
leğinin daha cazip bir hale getirilmesi hususunda lü
zumlu gördüğümüz tedbirlerin nelerden ibaret oldu
ğunu birer birer arz edeceğim.
1. 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununda görevlerinin niteliği itibariyle pek
çok personele fiilî hizmet zammı verildiği halde, yar
gı mensupları böyle bir zamdan yararlanamamakta
dırlar. 12 Eylül 1980'den önceki yıllarda sık sık görül
düğü gibi yılmadan çalışan yargı mensupları pek çok
saldırılara uğramış, bir kısmı ise maalesef hayatlarım
kaybetmiştir. Mahrumiyet yerlerinde feragatle hiz
met eden, mesai saatlerine bağlı olmaksızın 'görev ya
pan yargı mensuplarının tüm yurt düzeyinde, yur
dun en ücra köşelerine kadar her yerde her türlü
şartlar altında görev yaptıkları dikkate alınarak ken
dilerine fiilî hizmet zammı verilmesi, mesleğin cazi
besini artıracak bir unsur olacaktır.
'2. 29.6.1984 tarihli 18446 sayılı Resmî Gazetede
yayınlanan 241 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu
Görevlileriyle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Ya-
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pıiması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname
ve 12 Aralık 1984 tarihli 243 sayılı Kararnameyle
getirilen hâkim ve savcılar, yüksek mahkeme başkan
ve üyeleri ve savcıları hakkında uygulanan ek gös
tergeler, 'özel hizmet tazminatı, makam tazminatı,
hatta personel hakkında getirilen ayrıcalıklı hüküm
ler huzursuzluk yaratmıştır. Bununla ilgili misalleri
mi müsaadenizle arz edeceğim.
Muhterem, arkadaşlarım, bu kanun hükmündeki
kararnameler çok mühim aksaklıklar getirmiştir. Bu,
üç sistem almıştır: Ek gösterge usulü esası, özel hiz
met tazminatı, makam tazminatı. Makam tazminatı
makamlara verilir. Bu kararnameyle (makamlara ve
rilen tazminatı uygun görüyorum; yalnız bir nokta
sını bir türlü «hukuk anlayışıma sığdıramıyorum. Ana
yasa Mahkemesi üyeleri ve yedek üyelerine makam
tazminatı verilmiştir. Bunların 'başkanlarına makam
tazminatı verilir; bunu her zaman saygıyla karşıla
rım ve kabul ederim; fakat bir makama 'bağlı bulu
nan, makamla birlikte çalışan üyelere, yedek üyelere
makam tazminatının verilmesini hiçbir suretle hu
kuk anlayışıma sığdıramadım. İkincisi; bunlara taz
minat verilmesi gerekiyorsa, özel hizmet tazminatı
verilsin; makam tazminatı yersizdir, özel hizmet taz
minatı verilsin. Bu aricadaşlarımıza hükümetin böyle
bir iltifatta bulunması, böyle bir imkân tanımasının,
bunların üzerine gölge düşüreceği kanısındayım. Bu
arkadaşları ve bu müesseseyi koruyalım. Hepimiz bu
müessesenin kıymetini bilmekteyiz; bunların üzerine
gölge düşürmeyelim.
İkinci husus; Anayasa Mahkemesi üyelerinin men
şei Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, Üniversite ve
diğer muhtelif yerlerdeki idarelerdir; oralardan ge
lirler. 'Bir sene Yargıtay üyeliği yapmış olan arka
daş da Anayasa Mahkemesi üyesi seçilir. Anayasa
Mahkemesi üyeliğine gider gitmez 900 ek gösterge
almaktadır. Halbuki Yargıtaydaki 800 ek gösterge
de bırakılmıştır. Ben bu yüksek mahkemeleri, Ana
yasanın aynı faslında yüksek mahkemeler olarak
mütalaa etmekteyim. Bunların birbirine üstünlüğü
yoktur. Diğer yüksek mahkeme üyelerinin ek gös
tergelerinin de Anayasa Mahkemesi üyeleri ve ye
dek üyeleri gibi 900 olması uygun olur görüşünde
yim.
Muhterem arkadaşlarım, özel hizmet tazminatı
birçok yerlere verilmiştir. Başbakanlık müfettişleri,
müfettiş yardımcıları, Başbakanlık Yüksek Denet
leme Kurulu Başkanı ve yedek üyeleri, üyeleri, ora
da çalışanlar, Diyanet İşleri Başkanı, bağımsız umum
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müdürlük müfettişleri, bakanlık özel uzmanları, Dev
let Planlama uzmanları ve bütçe uzmanları, mülkî
idare amirleri, içişleri Bakanlığı müfettişleri; bunla
ra yüzde 25 ilâ yüzde 40 arasında değişen özel hiz
met tazminatı, verilmiştir. Adalet Bakanlığı müfet
tişlerine gelinmiş; bunlara yüzde 25 nispetinde bir
özel hizmet tazminatı verilmiştir. Bu ayrıcalığın ne
reden geldiğini bir türlü anlayamadım. Başbakanlık
müfettişlerine yüzde 40 veriyorsun, İçişleri Bakanlığı
müfettişlerine birinci derece devlet memuru maaşı
nın yüzde 40'ını veriyorsun; Adalet Bakanlığı mü
fettişlerine kendi maaşlarının yüzde 25*ini veriyor
sun; bunu bir türlü hukuk anlayışıma sığdıramadım.
Muhterem arkadaşlarım, teknik hizmetlerde yüz
de 2 ila 25, sağlık hizmetlerinde yüzde 7 ilâ 25 ara
sında, avukatlarda yüzde 15, öğretim üyelerinde muh
telif tazminatlar verilmiş; fakat gelinmiş adalet men
suplarına, makam sahibi olmayanlara hiçbir surette
hizmet tazminatı verilmemiştir. Demin ANAP Gru
bu adına konuşan kıymetli arkadaşım, yüzde yüz
zam yapılmıştır şeklinde ifade buyurdular; 'ben bu
yüzde yüz zammı bir türlü göremedim. Esasen bun
ların tazminatları yüzde 90 idi, 5 puan vermişler, iler
letmişler, ben o kararnameyi de inceledim.
Muhterem arkadaşlarım, kalkınmada öncelikli
bölgelerde teknik ve sağlık hizmetlerinde çalışanlara
yüzde 15, 20, 25 tazminat verilmiş ve yalnız teknik
elemanlara da yüzde 5 ayrıca ilave yapılmıştır. Aca
ba, kalkınmada öncelikli bölgelerde çalışan adalet
mensuplarıyla, diğer bakanlıklarda çalışan bakan
lık mensupları üvey evlat mıdır? Bu imkânları yal
nız Sağlık Bakanlığı mensuplarına ve teknik eleman
lara hasretmenin biraz hakkaniyete sığmayan bir ko
nu olduğunu burada özel olarak vurgulamak isterim.
Muhterem arkadaşlarını, ben makam tazminatla
rının, Devletin temsilcisi olan valilere de verilmesine
taraftarım. Valilere de verilsin; niçin verilmiyor? Ba
kanlar Kurulu valilere hizmet tazminatı vermiştir,
makam tazminatı vermemiştir. Bunu da burada has
saten arz ©derim.
Tabiî valilere verilince, Öbür tarafta cumhuriyet
savcıları vardır; onlara da verilmesi lazımdır. Cum
huriyet savcılarına hizmet tazminatı verilmemiştir.
Halbuki emniyet müdürlerine hizmet tazminatı ve
rilmiştir. Emniyet müdürleriyle cumhuriyet savcıları
nın daimi münasebetleri vardır, hatta bazı konular
da emniyet müdürleri, Cumhuriyet savcılarının em
rindedir. Bu hususu düzeltmeyi ihmal etmemek ge
rekir. Eğer, bu kararnameyi hazırlayan arkadaşların
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içinde adalet mensubu arkadaşlarımız da olsaydı, bel
ki bu konu gözden kaçmayacaktı. Bu kararnamenin
Yüksek Mecliste görüşülmesi sırasında 'bu noksan
lıkları ve o zaman arz edeceğimiz daha bazı nok
sanlıkları nazara alacağınıza eminim.
Muhterem arkadaşlarım, bugünkü hayat şartları
içinde en aşağı 30 bin lirayla 60 bin lira arasında
aylık kira ödeyen hâkim ve savcılarla, diğer adalet
hizmetindeki görevlilerin ve hatta hâkim stajyerleri
nin konut sorunlarının halledilmesi gerekir. Bu hu
sustaki önerilerim de şudur efendim :
2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 110
uncu maddesine yeni 'bir düzenleme getirilerek, ay
nen Devlet Güvenlik Mahkemelerinde ve diğer bazı
kuruluşlarda olduğu gibi, hâkim ve savcılara lojman
temin edilmesi ve lojman tahsisi yapılamayanlara da
lojman kirasından fazla olan kısınm, ilgisine göre,
Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay veya Ada
let Bakanlığı bütçelerinden ödenerek karşılanması
suretiyle konut temin edilmesi öngörülebilir. Bunun
malî portesi ise, 650 milyon- lirayı geçmemektedir.
'Bu önerilerimle meslek cazip hale getirilir ve on
dan sonra da bu meslekte çalışanlardan verimli bir
hizmet bekleyebiliriz. Aksi takdirde, bugün 2 hini
mütecaviz bulunan hakim ve savcılara ait kadro
açığının, 'birkaç ay sonra 3 500'ü bulacağı kanaatin
deyim. Bu kadro açıklarına ait acil ve lüzumlu ted
birlerin alınması hususunu da Sayın Bakanımızdan
hassaten rica ediyorum.
Cezaevlerini, kişiyi yeniden topluma kazandıran
ve ıslah eden bir eğitim aracı olarak görmekteyiz.
Bu nedenle, hükümlülerin cezalarım daha insanî şe
kilde çekmelerini sağlamak, cezaevleri şartlarını iyi
leştirmek, tutuklularla hükümlüleri; çocuklarla ye
tişkinleri aynı çatı altında bulundurmamak, cezaevlerindekilerin birbirleriyle ve yönetimle ilişkilerini
daha olumlu kılmak, iyi hal gösteren hükümlülerin
ayrıcalıklarını daha da geliştirecek şekilde tedbirle
rin alınmasını arzu etmekteyiz.
Cezaevlerinde disiplin ve asayişi sağlayacak ve
firarı önleyecek tedbirlerin geliştirilmesi, 647 sayılı
Kanunun 263-8 sayılı Kanunla değişik 17 nci mad
desinin 'getirdiği zorunluluk karşısında, kamu kuru
luşlarının öncelikle hükümlü çalıştırmalarına ağır
lık verilmesi, ıslaha yönelmiş iyi halli hükümlülerin
daha serbest şartlar içinde çalışmaları, ıslah edilen
ler İçin iş esası üzerine kurulu açık ve yarı açık ce
zaevlerinin çoğaltılması ve, kapalı cezaevlerinde iş
yurdu çalışmalarının geliştirilmesi, hükümlü ve tu
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tukluların atıl işgüçlerinin değerlendirilmesi, mevcut
137 işkolunun daha ziyade çoğaltılması sağlanmalı
dır.
*
Tıp cezaevlerinin yapımına plan dairesinde 'hız
verilmelidir. Ceza infaz kurumlarının, 154 adet kira
lık cezaevinden ve cezaevi olarak kullanılmaya el
verişli olmayan Devlete ait 84 adet eski cezaevi bi- T
»asından kurtarılması temin edilmelidir.
Cezaevlerinde bulunanların okuma, yazma öğ
renmeleri, meslek ve sanat edinmeleri cezaevlerinde
bulundukları sürece, hürriyetlerine kavuştuktan son
ra da, bu suretle prodüktiv bir hale gelmeleri sağ
lanmalıdır. Beş tip özel cezaevinde deneme olarak
uygulanmaya başlanmış bulunan Türkçe, Türk Dili
ve Edebiyatı, Tarih, İnkılap Tarihi ve Yurttaşlık ve
Medenî Bilgiler, Türk Sanat ve Medeniyet Tarihi,
Sosyoloji, Beden Eğitimi müfredat programlarınım
bütün cezaevlerinde uygulanmasını temenni ederiz.
Bu beş tip cezaevi askerî idare tarafından anarşist
ler için yapılmış bir cezaevidir. Burada bu arz et
tiğim eğitimler yapılmaktadır. Bunun biz diğer ce
zaevlerinde de uygulanmasını temenni ediyoruz.
Cezaların infazından sonraki korumanın müesseseleştirilmesine önem verilmeli, Danışma Meclisi za
manında Hükümetten gelip, Danışma Meclisinde ka
bul edilip Yüce Konseyce çıkarılması yetiştirileme
yen patronaj kanununun Hükümetçe Yüce Meclise
şevki sağlanmalıdır.
Geniş kapsamlı 1803 sayılı Af Kanunu 1974 yı
lında çıkarılmıştı. Bu af kanununda maalesef bir
madde getirildi. O af kanunu ile kalkan mahkûmi
yet hükümleri adlî sicilden silindi. Bilhassa silinen
mahkûmiyetler bugün adlî sicilde bulunmamaktadır.
1982 Anayasamızın 76 ncı maddesinden kaynaklanan;
657 sayılı Kanunun, devlet memurluğuna alınacak- .
ların genel şartlarım kapsayan 48 inci maddesi, 2802
sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 8 inci mad
desi, 2938 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun, «Mil
letvekili seçilemeyecek
olanların» başlıklı 11 inci
maddesi, Avukatlık Kanununun 5 indi maddesi, No
terlik Kanununun 7 nci maddesi, 2905 sayılı Der
nekler Kanununun 16 ncı maddesinin de gönderme
yaptığı 4 üncü maddesi, '2948 sayılı Askerî Hâkimler
Kanununun askerî hâkim ve savcı sınıfına kabul olu
nabilecekleri kapsayan 1 indi maddesii, 2972 sayılı
Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarları ve İhtiyar
Heyetleri Seçimi Kanununun, «Seçilme yeterliği» baş
lıklı 9 uncu maddesi ve daha bazı kanunlarda değişik
ifadelerle, affa uğramış olanlar bile, zimmet, ihtilas,
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irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik,
inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızar
tıcı suçlarla istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında
kalan kaçakçılık suçlan, resmî ihale ve alım satımlara
fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma suç
larından ıbiriyle mahkûm olanlar, Türk Ceza Ka
nunu İkinci Kitabının birinci babında yazılı suçlar
dan veya bu suçların işlenmesini alenî olarak tahrik
etme suçlarından mahkûm olanlar, Türk Ceza Ka
nununun 312 nci maddesinin 2 nci fıkrasında yazılı
suçlarla; 316, 317 ve 318 inci maddelerinde yazılı
kalpazanlık suçlarından biriyle
mahkûm olanlar,
Türk Ceza Kanununun 536 ncı maddesinin 1, 2 ve
3 üncü fıkralarında yazılı fiillerle, 537 nci madde
sinin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci fıkralarında yazılı eylem
leri siyasî ve ideolojik amaçlarla 'işlemekten mah
kûm olanların ilgili maddelerindeki özelliklere gö
re, bunlar ne memur olabilir, ne milletvekili seçile
bilir, ine hâkim olabilir, ne savcı olabilirler ve ne de
askerî hâkim olabilirler. Belediye reisi olamaz, il
genel meclisi üyesi olamaz, hatta muhtar olamazlar.
Ayrıca bunların dernek kuramayacakları ve dernek
lere üye olamayacakları da vurgulanmıştır.
Bu hükümler 12 Eylül 1980 tarihinden önce yı
kılmaya yüz tutan devlet teşkilatını onanma ve hatta
yeniden kurma zarureti nedeniyle konulmuştur. Bu
amir hükümlerin yerine getirilmesi zorunludur. Bu
gibi affa uğramış hükümlüler yerleştirildikleri kadro
larda ve seçimlerde seçildikleri mahallerde kazanıl
mış hak iddiasıında bulunamazlar.:
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sorulup tespit edilebilir. Hatta Millî Emniyet ve
Emniyet Genel Müdürlüğü bu konuda yardımcı ola
bilir. Adlî sicilden "çıkarılmış olan sicil kayıtları da
imha edilmiş olabilir. Devletin yapamayacağı bir iş
yoktur. Vakit geçirihneden bu kanallardan tespiti
mümkündür. Devletin varlığının selameti için bu ka
yıtların tespitini rica ediyorum. Yoksa bir gün affe
dilenlerin hepsi devlet dairelerini işgal edebilirler,
hatta milletvekilli, belediye başkanı ve il genel mec
lisi üyesi olabilirler. Kanunun emrettiği hükümlerin
yerine getirilmesinde çok titiz hareket etmemiz ge
rektiğine inanıyoruz.
Adalet teşkilatının önemi ve itibarı dikkate alı
narak mahkeme ve savcılıkların işgal ettikleri bina
ların, meslek hizmet ve onuruna yakışır bir hale
getirilmesinin sağlanmasını ve Ankara Adliye Sa
rayının biran evvel ikmal edilmesini hassaten rica
ediyoruz.
Hâkim ve savcılarla adalet personelinin daha hu
zurlu ve daha verimli çalışmaları için bunların ko
nut ihtiyaçlarının, sosyal yaşantılarının ve toplu taşı
macılıklarının sağlanmasına çalışılmalıdır.
Ayrıca, adalet personelinin maddî durumlarının
en kısa zamanda düzeltilmesi gerekir. Hâkim ve sav
cıların eli ve kolu zabıt kâtipleri, yazı işleri mü
dürleri, gardiyanlar, mübaşirler ve odacılarıdır.
BAŞKAN — Sayın Bayazıt, lütfen 3 dakika için
de tamamlayınız efendim.
RIFAT BAYAZIT (Devamla) — Efendim, mü
saade buyurursanız konuşmamı bitiriyorum.
'Bu memurlar çok zaman mesai saatleri dışında
dinlenmeden çalışırlar. Günlerinin bir kısmım tozlu
dosyalar arasında geçirirler, adaletin tecelli etmesi
ne hizmet ederler.; Adalet daireleri ve idarede çalı
şanları bir bütün halinde düşünmemiz gerekir. Bi
rini doyurup, diğerini aç bırakmak adalet ilkeleri
ne ve hakkaniyete sığmaz. Sosyal ihtiyaçları için
Gökçeada ve Yalova'da inşa edilmekte olan binarın biran önce ikmalinin sağlanmasını rica ediyo
ruz.

Her zaman affa uğramış görevlere mani mahkû
miyetlerin tespiti halinde devlet hizmetinden uzaklaştınlabilirler, derneklerden çıkarılabilirler. Bu konu
nun düzenlenmesi için bazı adlî sicil kayıtlarının
tesisinin sağlanması için, acele yapılması gerekli iş
lerin neler olduğunu bir sözlü soru ile Sayın
Adalet Bakanından sormuştum. Sayın Adalet
Balkanı, kanunî düzeç lemenün yapılacağını ve Yüce
Meclise sunulacağını vaat buyurmuştu. Yapacağına
emin olduğum, Devlete sabJip çıkanlar arasında bu
lunduğuna inandığım için kendisine huzurunuzda
Adaletin gerçekleştirilmesinde önemli yardımı ol
teşekkür 'etmiştim. Bilahara Bütçe - Plan Komis- i duğuna inandığım kamu kurumu niteliğindeki, mes
yonunda, Adalet Bakanlığı Bütçesinin müzakeresi sı
lek kuruluşlarına dahil avukatlarımızın ve noterle
rasında bu düzenlemenin zor olduğunu ve hatta im
rimizin, avukatlık ve noterlik mesleğinde daha iyi
kânsız bulunduğunu beyan buyurdular.
yetiştirilmeleri, mesleklerinin
yüceltilmesi için ge
Bu suçların nevi ve kanun maddeleri mevcuttur. rekli tedbirlerin alınması lüzumuna inanıyoruz.
1985 Malî Yılı Adalet Bakanlığı Bütçesinin yar
En kısa zamanda bunlar; mahkemelerden, infaz mü
gı işleri programıyla yatırım harcamalarındaki ka
esseselerinden, iilamat defterlerinden, karar karton
lemlerine konulan ödenekler ihtiyacı karşılamaktan
larından, mahkemelerin esas ve karar defterlerinden
— 188 —
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çok uzaktır. Adalet Bakanlığına, günün koşullanna
göre sağlıklı olarak hizmet vermesi için istenilen öde
nek verilmemiştir. Diğer bakanlıklar ile bütçedeki ar
tışın tamamı karşısında mukayese edildiğinde Ada
let Bakanlığı Bütçesinde tatmin edici bir rakam yok
tur. Cari hizmetler için konan ödenek de çok azdır.
Nitekim, 1985 Malî Yılı Bütçe Kanununun «Fazla
çalışma ve ücretler» 'başlıklı 32 nci maddesinin 4
üncü paragrafında, Başbakanlık Merkez Teşkilatıyla
Maliye ve Gümrük Bakanlığının tatil günleri ve gü
nün kanunî çalışma saatlerini aşan çalışma özel
liği dikkate alınarak Başbakanlık için Başbakanın,
Maliye ve Gümrük Bakanlığı için Maliye ve Güm
rük Bakanının onayı ile tespit olunacak personele
657 sayılı Kanunun değişlik 178 inci maddesi hü
kümlerine bağlı kalmaksızın ayda 50 saati geçmemek
üzere beher saat için azamî miktar olan 100 lira
nın iki katına kadar fazla çalışma ücreti ödeneceği
öngörülmüş olup, 'bu da (bize Başbakan ile Maliye
ve Gümrük Bakanının hukuk anlayışını göstermek
tedir. Mahkemelerde çalışan mübaşir, zabıt kâtibi
ve diğer personel her gün şırayla mesai saatinden
sonr nöbet tutanakta ve 3005 sayılı Meşhut Suçlar
Kanununa göre mesai saatlerinden sonra ve hatta ta
til ve bayram günleri de çalışmaktadırlar. Bu talih
siz memurlar fazla mesai ücretinden mahrum edil
mekte ve parasız olarak çalıştırılmaktadırlar. Devlet
hizmetinin göriflmesmdeM uygulamada bu ayrıca
lığın adalet ile ne dereceye kadar kabili telif oldu
ğunu takdirlerinize arz ediyorum.
Sayın Başbakanımız, adalet hizmetlerine gerekli
önemi vermemiştir. Bu da adalet anlayışım, ekono
mik, ve ihracata dönük anlayışın arkasına atmasın
dan ve kendisine bağlı kuruluşlar ile Maliye ve Güm
rük Bakanlığı teşkilatında çalışanlara ayrıcalık ya
ratmasından ileri gelmiştir.
Muhterem arkadaşlarım, Devleti korumak, hu
kuku çiğnememek Anayasa ve kanunlara saygılı ol
makla, adalet ve hakkaniyete bağlı bulunmakla müm
kün olabilir. Devleti idare edenler bu kurallardan
ayrılmamalıdır.
Kamu görevlileriyle memurların, Devletin memur
ları olduğunu ve milletin hizmetinde bulunduklarım
unutmayalım ve bunu kendimize düstur edinelim.
*; .
Bugün kürsülerinde adalet dağıtma gibi kutsal
bir görevi yüklenmiş, büyük bâr feragat ve iyi ni
yetle çalışan. Atatürk ilke ve inkılâplarının koruyu
cusu ve en büyük güvencesi durumunda olan hâkim
ve Cumhuriyet savcılarımıza da
Cumhuriyetimizi
— 189
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emanet eder, 1985 Malî Yılı Bütçesinin aziz milleti
mize ve adalet camiasına hayırlı ve uğurlu olmasını
diler, hepinize saygılarımı sunarım. Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Rıfat Bayazıt.
Adalet Bakanlığı Bütçesi üzerinde parti grupları
adına yapılan konuşmalar tamamlanmıştır.
Şahısları adına söz isteyen arkadaşlarımız var;
onlara söz vermeden önce Komisyonun söz isteği
var.
Buyurun Sayın Kadir Demdir.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA KA
DİR DEMİR (Konya) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; görüşmekte olduğumuz Adalet Bakanlığı
Bütçesi üzerinde Komisyonumuzun görüşlerini arz
etmek için huzurunuzda bulunuyorum. Bu itibarla
sözlerime başlamadan önce en derin saygılarımı sunu
yorum.
Değerli milletvekilleri, Hükümet tarafından yak
laşık 5,5 trilyon olarak hazırlanıp Komisyonumuza
tevdi edilen 1985 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarı
sının Komisyonumuzda görüşülmesi şurasında değerli
üyelerin katkılarıyla toplam 34 milyar liralık ilave
yapılmıştır.
Adalet Bakanlığının Bütçesinin görüşülmesi sıra
sında son derece dar imkânlar içerisinde hizmet ver
meye çalışan bu kuruluşumuzun, adalet hizmetlerini
günün şartlarına uygun ve sağlıklı bir şekilde vere
bilmesi için, özellikle eskiden beri hizmeti sürdüren
adalet daireleri ve 1985 Malî Yılında 'hizmete girecek
adalet binalarının döşeme ve demirbaş durumları dik
kate alınmıştır. Komisyonumuzun her üç kanadına
mensup üyelerinin değerli katkıları ve müşterek oy
larıyla gerek yenilerinin döşenmesi, gerekse uzun sü
redir tamamlanamayan eski binalara ait demirbaş
döşeme ve donatım ihtiyaçlarının giderilmesi için
bütçede teklif olunan ödeneğin yetmeyeceğine kanaat
getirilmiş, bu nedenle Adalet (Bakanlığı Bütçesinin
«yargılama işleri», «yargılamanın yürütülmesi» baş
lığını taşıyan 111 program kodunun «demirbaş alım
ları» başlıklı 500 harcama kalemine 100 milyon lira
lık ödenek ilave edilerek Adalet Bakanlığının Bütçesi
78 339 786 000 TL. olarak bağlanmıştır.
Yüce Meclisimizin bilgisine arz eder, bütçesinin
Adalet Bakanlığımıza ve memleketimize hayırlı ol
masını diler, Komisyonumuz adına saygılar sunarım.
(ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kadir Demir.
Şahısları adma söz isteyen sayın milletvekillerinin
isimlerini okutuyorum; lütfen, lehte, aleyhte ve tize-
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rinde konuşmak isteyenler konuşma türlerini belirt
sinler.
Sayın Orhan Ergüder lehinde mi konuşacaksınız,
aleyhinde mi?
HALİL ORHAN ERGÜDER (istanbul) — Le
hinde Sayın 'Başkan.
BAŞKAN — Sayın Faik Tarımcıoğlu, lehinde mi
konuşacaksınız aleyhinde mi?
FAİK TARIMCIOĞLU (Bitlis) — Aleyhinde.
BAŞKAN — Sayın Sırrı Özbek, lehinde mi ko
nulacaksınız aleyhinde mi?
AHMET SIRRI ÖZBEK {Adıyaman) — Üzerin
de efendim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Buyurun Sayın Ergüder. {ANAP. sıralarından al
kışlar)
Sayın Ergüder, süreniz 10 dakikadır.
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın
Başkan, sayın milletvekilleri; günlerden beri bütçe
çalışmaları devam ediyor; şimdi de Adalet Bakanlığı
Bütçesini görüşmeye başladık. Eski bir adliyeci ola
rak 30 seneye yakın adlî hayatım var. 10 dakika ko
nuşacağım, fakat inanın her tarafım heyecandan tit
riyor.
Sabahtan beri arkadaşlarımı dinliyorum. Doğulu
pırlanta gibi bir avukat arkadaşım kürsüye çıktı,
arkasından eski bir Adalet Bakanı kürsüye geldi ve
ondan sonra Sayın Mahmut Oltan Sungurlu kürsüye
çıktı ve hepsi hukukçu, hepsi tezgâhtan gelmiş, ıstı
rabını çekmiş, savaşını yapmış insanlar. (Alkışlar)
©endeniz de büyük adaletin kapısında 32 seneden
beri serbest avukat olarak adalete hizmet etmeye ça
lışmış bir arkadaşınızım.
Muhterem arkadaşlar, şunu ber-vech-i peşin arz
edeyim; Adalet Bakanlığı Bütçesi görüşülürken, dik
kat ederseniz hep hukukçular konuşuyor. Çünkü on
ların bu işe bir aşkı, bir sıtkı var. İstiyorlar ki,
Türkiye'deki adalet ve onun esası olan fazilet, bü
tün dünyada yarışını yapsın. Nasıl Londra'da bir hâ
kim var diyorlarsa, nasıl Berlin'de hâkim var diyor
larsa, biz de diyoruz ki, Ankara'da 'hâkim var. An
cak, bu hâkimlerimizi ve savcılarımızı medenî bir se
viyede yaşatmak ve onlara dünyanın nimetlerini ve
rebilmek için Adalet Bakanlığıyla beraber çalışma
lar yapmak zarureti hâsıl olmuştur.
Bir yıl evvel Sayın Başbakan 19.12.1983 tarihinde
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 10 uncu Birleşimin
de Hükümet Programını okuduktan sonra, 22.12.1983
tarihinde Milliyetçi Demokrasi Partisi Genel Başka
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nı Sayın Sunalp Beyefendinin (Meclis zabıtlarını oku
duğumuzda) adalet konusunda şunları söylediğini gö
rüyoruz : «Adalet, ilkesi ve işlevlerinde bir hizmet
olan adalet, Hükümetin yanında siyasî tercih esası
değildir.» MDP Genel Başkanı «Adaletin en iyi şe
kilde işlemesini, cihazların kullanılmasının, hâkimlerin
ve savcıların sosyal hayatlarının daha güzel hale gel
mesini, Usul Kanununda değişiklikler yapılmasını,
adlî ve idarî yargıdaki boşlukların doldurulmasını» sa
rahaten söylemişlerdir.
Arkasından söz alan Halkçı Parti Genel Başka
nı Sayın Necdet Calp Beyefendi de özetle, «Adale
ti demokratik özgürlüklerin ve rejimin güvencesi
olarak kabul ediyoruz» demişlerdir ve devamla «Yar
gıç, savcı kadrolarında 20'ye varan boşlukların dol
durulmasını, 1 300 yargıç ve savcı kadrosunun dol
durulmasını, istinaf mahkemelerinin, üst mahkemele
rin kurulmasını ve savcıların ve hâkimlerin sosyal ve
ekonomik durumlarının iyileştirilmesini, yasaların hal
kın anlayacağı dilde yapılmasını» buyurmuşlardır.
Ondan sonra Hükümet Programına baktığımız za
man, Sayın Başbakan Hükümet Programının «Adalet»
kısmında şöyle söylüyor : «Adalet mülkün temelidir.»
El adlü esasül mülk. İşte bizim en büyük idealimiz
budur. Binaenaleyh, Hükümet «Adalet mülkün teme
lidir.» diye söyledikten sonra, sayın genel başkanlar
da aynı kanaatte birleşince, o zaman Adalet Bakan
lığı Bütçesinde siyasî tercih yok demektir. Çünkü, bu
klasik, sürklasik bir bakanlıktır. Burada sayın muha
lefet ve sayın iktidar adaletin daha iyi ve -daha gü
zel olmasında müttefiktirler. Nitekim şöyle bir bak
tım; eski Adalet Bakam çalışkan arkadaşımız Sa
yın Bayezit âdeta burada adaletin daha iyiye ve da
ha güzele gitmesi için tir tir titriyor. En ufak de
taylarına kadar halletmek istiyor, öbür taraftan genç
avukat arkadaşım aynı şeyi söylüyor. Aşağı yukarı
ortada bir tenkit yok; ama hep öneri ve güzel şey
leri istemek var.
Şimdi bakalım, Sayın Başbakan Hükümeti teşkil
ettikten sonra Adalet Bakanı ve adalet örgütü tara
fından adaletle ilgili ne gibi hizmetler yapılmaya
başlanmıştır.
(Muhterem arkadaşlar, görüyoruz ki bugün Tür
kiye Büyük 'Millet Meclisine sevk edilen kanunlar,
halen Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilme
yip Adalet Bakanlığında hazırlanmakta olan kanunlar
ve yüksek reylerinizle çıkan kanunlar vardır. Bunla
ra geniş bir açıdan baktığımız zaman hakikaten mem
lekete çok faydalı olan kanunlardır. Bir tanesini arz
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edeyim : Ticarî ve hukuk davalarında, sömürü düze
ninde borcunu ödemeyen borçlunun alacaklıya ceva
bıydı; «Git mahkemeye.» Gayet kolaydı. Çünkü Borç
lar Kanunu yüzde 5, Ticaret Kanunu yüzde 10 faiz
koyuyordu, cari piyasa faizi ise yüzde 52 idi. Sene
lerce süren bu alacaklar o hale geliyordu ki, dava
bilip ilam-'icraya konulduğu zaman alacaklının eline
âdeta ufalmış bir para geçiyordu. Binaenaleyh, yargı
faizlerinin ve temerrüt faizlerinin bir kanun halinde
Meclise şevkiyle, o gün dikkat ettim, muhalefetteki
sayın milletvekilleri arkadaşlarımızın büyük bir an
layışıyla, fevkalade güzel olumlu sözleriyle kanun
çıktı,
Arkadaşlar, görülüyor ki, bu kanunlar yavaş ya
vaş çoğalmaya başlıyor ve yakında da Meclisimize
gelecek olan Medenî Kanun ve Usul Kanunundaki
değişiklikler adliyedeki sürati temin edecek ve bu su
retle vatandaş daha mutlu olacaktır.
Bütün bunların yanında acaba adalet mekanizma
mız fevkalade güzel mi; hayır. İktidar partisinin bir
milletvekili olrak söylüyorum, çünkü benim bunu
söylememe benim Başbakanım da memnun olur.
Aslolan siyasî tercih olmadığına göre, adaletin daha
iyiye, ve daha güzele gitmesinde bütün partililer ve
Parlâmentonun buradaki değerli üyeleri müşterektir
ler. (Alkışlar)
Arkadaşlar,
sabahleyin idam kararı veren bir
ağır ceza reisinin, öğleden sonra şehir otobüsünde
sıra beklemesini bugün kabul etmeyeceğim gibi, 300
sene sonra da kabul etmeyeceğim. İmtiyaz mı olsun
diyoruz; 'hayır. Îmralı Adasına yazlığa gönderilen
hâkim ve savcılara sabah kahvaltısında belki de 5 se
ne evvel mahkûm ettiği mahkûmlar tarafından ser
vis yapılmaktadır. Bunu da hiçbir zaman kabul et
meyeceğim. öbür tarafta meslekî amme teşekkülle
rinin, KİT'lerin, bankaların mensupları âdeta dünya
nın en güzel sahillerinde en konforlu şekilde yaşar
ken, hâkimlerimizin ve savcılarımızın Îmralı Adasın
da (ki bir mahkûmiyet adaşıdır) yaz tatillerini kırık
dökük bir teçhizatla geçirmelerini vicdan olarak ka
tiyen kabul etmeyeceğim. (Alkışlar)
işte bunu düşünen Adalet Bakanı, Bakanlık men
supları ve Hükümetimiz Gökçeada ve îmralı'yı he
men tanzim etmiştir. Bundan sonra da lojman ve
yazlık meselelerine yavaş yavaş girmeye başlamıştır.
Hatta geç bile kalınmıştır. Bugün hâkimlerimizin ve
savcılarımızın cemiyetin, kaosunu düzeltmek için ver
dikleri hizmetlerin karşılığında bir bedenî istirahate
ihtiyaçları olduğunu da kabul etmek lazımdır. O ba-
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kundan Adalet Bakanlığının ve tabiî Hükümetimi
zin bu kanunların çıkarılmasında ve ödeneklerin tah
sisindeki yardımlarını şükranla karşılamak lazımdır.
Demek oluyor ki, Sayın Başbakan en çok eko
nomik meselelere ehemmiyet vermesine rağmen Ada
let Bakanlığının ihtiyaçlarım katiyen bir tarafa atma
mış ve Sayın Adalet Bakanı vasıtasıyla bu güzel ka
nunlar yavaş yavaş Meclisimize gelmeye başlamıştır.
Hiç olmazsa dün çıkan 243 sayılı Kararnamede de
hâkimlerimizin ve savcılarımızın bir nebze değil, ol
dukça iyi maddî yardımlara kavuştuğunu görüyor ye
bundan mutluluk duyuyoruz; ama, buna rağmen işta
hımız o kadar çoktur ki, halen 'hâkimlerimize ve sav
cılarımıza verilen para, onların vakar ve haysiyetine
layık değildir, daha fazlasını mümkün olsa da versek.
Muhterem arkadaşlarr Adalet Bakanlığı Bütçe ra
porunu okuduğumuz zaman, sayın raportörlerin sar
rahaten bu meseleleri büyük bir cesaretle ortaya
koyduğunu görüyoruz. Yalnız Plan ve Bütçe Komis
yonu Başkanından bir istirhamım var, bir maddî hata
yapılmış; 1984 Malî Yılı Bütçesi 80 158 450 000 ola
rak geçmiş, aslında 62 843 100 000 olması gerekir,
onun tashihini rica ederim*
Muhterem milletvekilleri, benim bu önerilerimden
sonra üzerinde durduğum en mühim meselelerden
bir tanesi adlî neşriyatın dilindeki bozukluk. Anayasa,
«Türkiye Devletinin dili Türkçedir» der, her ilmin
kendine müstahak istilahları vardır. Adaletin me
kanizması işlerken* özel tedbirler kullanılır. Geçenler
de bir daire kararında «tescil» denilen müessesenin
karşılığım «kütükleşme» olarak görünce, affedersi
niz asabım bozuldu. Türkçenin arındırılmasına hay
hay, ilimi adamlarına saygı duyarım; fakat adliye
nin, tıbbın, fiziğin ve kimyanın dilini arındırırken
çok düşünmek lazımdır. 'Bir şüfa hakiki, ön alımdır,
öbür taraftan gayrimenkul, taşınmaz maldır gibi uy
durma bazı kelimelerle adliye dilinin bozulmasının
tamamen karşısındayım. Onu asırlara bırakacağız,
ancak asırlar halledecektir onu. (Alkışlar)
Son zamanlarda Adalet Dergisinde ve Yargıtay
kararlarında ve maalesef Anayasa . Mahkemesinin
kararlarında anlayamayacağımız kelimeler çıkıyor.
Tasavvur edin, tescil kelimesini kütükleşme diye dü
şünen bir yazar, yavaş yavaş adlî lisanımızı bozu
yor demektir. Adliyenin kendine has bir lisanı var
dır.
Muhterem arkadaşlar, üzerinde duracağım en
mühim meselelerden bir tanesi Devlet avukatlığıdır.
Adliyede şimdiye kadar ihmal edilmiş, kimsesiz ve
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garip bir sınıf vardır, Hazine avukatları. «İndepandante» bir kelimedir, Kadıköy'ün önünde batan bir
şilebin ismidir. Kadıköy İkinci Asliye Hukuk Mahkemesinde davası derdesttir. îndepandante Romen pet
rol gemisidir. Sayın Bakanımın benıi dikkatla dinlediğine inanıyorum. O davanın müddeâ ıbibi, yani kavgali para miktarı 23 milyar Türk Lirasıdır. Dünyanın en büyük avukatları, Fransız Barosunun ve
Londra Barosunun avukatları
akbabalar gibi bu
davanın üzerine düşmüştür. Kim davacıdır? Hazinei
Maliye. Neden? Baliklar ölmüştür, camlar parçaianmıştır. deniz (kirlenmiştir ve trafik
aksamıştır.
Hazinei Maliye, Hazinenin avukatı olarak, davayı
açmıştır. Davayı açan, 60 bin lira maaş alan bir Hazine avukatıdır. Dikkat ediniz, 23 milyarlık bir ihtilafın müdafii bir garip Hazine avukatıdır. Binaenaleyh, aslında bu Hazine avukatı değildir, devlet avukatıdır.
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Binaenaleyh, Devlet avukathğir meselesinin artık
Sayın Adalet Bakanı ve Sayın Maliye Bakanı taraffından bir mesele olarak kabul edilmesi gerekir. Savcı, nasıl Palandöken Dağında sabanını kaybeden
garibin müdafaası için cübbesini, atını alıp savaşıyorsa, bugün Hazinenin maünı da Devlet avukatı koruyacaktır. Devlet avukatlarımn sosyal ve ekonomik durumlarını en aşağı savcılar ve hâkimler tkadar 'iyi hale getirmek mecburiyetindeyiz. O kadar
gariptir ki Muş, Ağrı, Artvin, Bingöl'de Hazine
avukatı yoktur beyefendiler. Yani Doğunun topraklan, Doğunun ormanları, Doğunun devlet malları
sahipsiz ve kimsesizdir. Maalesef Ankara'dan oraya
avukat gönderilmektedir; mümkün olursa. BinaenaJeyh Devlet avukatlığının korunma zamam gelmiştir. Öyle" zannediyorum ki Sayın Adalet Bakanım
bu notu almışlardır.
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Muhterem arkadaşlar, en mühim meselelerden bir
tanesini daha arz edeyim, özel selktör avukatlarının
durumu iyi değildir. Buna kani olun. Bülkaç tane
meşhur avukat kazanır, ama avukatların halli iyi de-
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Bugün Anayasamız ve Beşinci Beş Yıllık Plan,
devlet avukatlığı müessesesini kabul etmiştir. Bugün
Maliyede Muhakemat Genel Müdürlüğü sessiz sedasız çalışmakta, 934 kadrosu bulunmaktadır, bunun 400'ü maalesef boştur. Devam eden ve yakınlarda duyduğunuz Cenuptaki İslâhiye davaları, biliyorsunuz köy - orman kavgalarında müdafaa eden
cılız bir kız arkadaşımızdır. Öbür tarafta birtakım
çikarçı çevreler o davaları kazanmak için savaş yapmaktadırlar.
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ğildir. Artık yargılamada mutlak surette bir avukatın
bulunması mecburiyetini, her türlü tkontratoda avukat tarafların bulunması zamanı gelmiştir. Türkiye*
de yapılan istatistiklere göre 20 milyon kontrato
vardır. Bu kontratoların birçoğu hakikî bedel, dış
bedel diye ayrılmaktadır. Bunlarda kanun adamının
bir parafı bulunduğu takdirde Hazineye, gelir gelecektir.,
Muhterem arkadaşlar sözlerime son verirken,
zenginlerin özel bir adalet dairesi yarattığım Adalet
Bakanlığımızın değerli bürokratlarına ve Adalet Bakanma ihbar ediyorum. Mahkemeler
yürümüyor.
7 094 kadrodan 2 014'ü 1 Kasım tarihi itibariyle açıktır. Gelmiyor hâkim. Gençler için
çarpıcı, yaşlılar için kalıca değil bu meslek. Bir hâkime, buyurun başlayın, sana 40 bin lira
veririm dediğiniz zaman, o genç delikanlı özel sektöre gidiyor. Peki isterimizi kim yapacak? Adaleti
kim tevzi edecek? Bir 'gün meclisler de 'haksızlık yapabilir, Adalet ©akanı da haksızlık yapabilir, hatta
Reisicumhur da haksızlık yapabilir. En son müracaat
edeceğimiz yer adalettir. Binaenaleyh, adaletin güçlü
olması için, adalet mensuplarının doymuş olması lazımdır. Ama yeni alınan 'tedbirlerle bilhassa son zamanlarda Sayın Adalet Bakanımızın lojman üzerine
vaki bindirmeleriyle yavaş yavaş hâkimlik mesleği
cazip hale gelmektedir. Dün çıkan kararnamede Saym Bakanım, dikkat ediyorum, yüzde 45'e yakın bir
tazminat veriyorsunuz, bu bir reçeldir, bir genç delikarilının, bir genç kızımızın adliyeye gelmesine sebep olacaktır.
Mumterem arkadaşlar, demin arz ettiğim özel
dava meselesinde zenginler yol buldular. Baktılar
ki adliye işlemiyor, özel tahkime gidiyorlar şimdi.
İstanbul milletvekili olarak haber veriyorum tki şirket kendi arasında tahkim yapıyor. Baro Başkanını,
Etıbba Odası Başkanmı 'veyalhut Ticaret Odası Başkanım hakem gösteriyor. Tabiî hakemler çok kuvvetli para aldıkları için devamlı muntazam çalışıyorlar,
sonunda hâkimin tescili dazım. Getiriyor tescil ettiriyor, temyiz lazımsa temyizini yapıyor ve bitiriyor.
Binaenaleyh Sayın Adalet Bakanım, ihtiyarî olan
Hukuk Usulü 'Mahkemeleri Kanunundaki tahkim
müessesesini mecburî hale getirdiğiniz takdirde bazı
davalarda hem istihdam yaratmış olacağız, hem de
adalete sürat kazandırmış olacağız.
Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; benim için
ıtarlhîdir 'bugün. Evlatlarıma bırakabileceğini en büyük miras, bir adliyeci olarak Yöce .Meçisin ve mil-
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letin kürsüsünde sizin gibi değerli milletvekillerinin
karşısında Adalet Bakanlığı Bütçesi hakkında konuşmarndır. Konfiçyü'sü hatırlıyorum. Bir memlekette
ekonomi 'bozulabilir. Bir memlekette maarif de 'bo
zulabilir. Hatta bir memlekette ekmek sıkıntısı da ola
bilir. Tanrı yarattığı kullar için ekmeği de, sıkıntıyı
da, neyeîanı da halleder, günlük, güneşlik olur. Ama
adalet 'bozulursa o hiçbir zaman Wr daha yerine gel
mez.
'Hepinizi saygı ile selamlar, fou bütçenin hayırlı ol
masını dilerim efendim. (Alkışlar)
IBAŞKAN — TeşBİckür ederim Saym Orhan Ergüder.
. Sayın Faik Tarımcıağlu, aleyhinde; buyurunuz
efendim.
FAÎK TARIMOOÖLU (Bitlis) — Sayın Baş
kan,. sayın mMetvekMeri; biraz önce kürsüde ko
nuşan Saym Efgüder'den sonra kürsüye çıkmak be
nim için talihsizliktir. Çünkü, onun kadar güzel ko
nuşamam. {Alkışlar)
Benden önce konuşan arkadaşlar vukufla ve eh
liyetle adiye camiasını ve özellikle hâkim ve savcı
ların meslekleriyle, adliye personelinin içinde 'bulun
duğu çıkmazdan, cezaevlerinin içler acısı durumun
dan, dava ve dosya sayısının çokluğundan, hâkim
açığından, adliyeye memurlarının, 'büyük, sıkıntılar
içerisinde olduğundan, yetersiz 'binalardan, hatta ve
hattı daktilo «kıstasından bahsettiler. Bunlara ilave
edilecek bir şey yok, bunları 'biliyoruz. Bazı çok önem
li mahkeme kararlarının seçmen 'kütüklerinin arka
sına yazıldığını da hiliyoruz. Bu yazıma altında,.
TÜT* Milleti adına hüküm veren hâkimin kararı ve
«üyelffli kr 20 yil ağır hapis mahkûmiyeti ve 'bir ad
liye faciası. Bunlara ilave edecek, sözüm yok. Ben
başka seyter söylemek üzere tozarlarınıza -geldim.
Sayın milletvekilleri, bugün adliye koridorlarını
'hıncahınç dolduran, "hak arayan, şaşkın şekilde ora
dan oraya koşturan İnsanlarımızın çilesi ve dramı
nedir? Niçin fon insanlar, adliye koridorlarını hınca
hınç doldurup, hak arıyorlar? Herhangi bir 'belediye
otobüsünü durduralım ve içerisindeki yorgun ve bez
gin insanlarımıza soralım, alacağımız cevap şudur :
3 veya 4 kişiden birisi ya davalı ya da davacı duru
mundadır. Yani, 'bu 'msantaramz adliye kapılarında
sthHhımefctedir. Peki öyleyse niçin ve sebebi nedir?
Sayın arkadaşlarım, davaların çoktağu sosyal yapı
mızın aynasıdır ve maalesef tra aynadaki görüntü
içler aem ve oifkindir.
'
"
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(Hâkim açığını elbette kapatmak lazımdır. Elbet
te adliye çarkının dönmesini kolaylaştırmak gerekir.
Elbette 'burada dile getirilen sıkıntıların mutlaka hal
ledilmesi gerekir; ama asıl bu talblonun çıkmazını bu
yolla halletmek mümkün müdür? Meselenin korkunç
ve vahim boyutlarda olmasını »önleyebilir mi? Kar
topu artık çığ haline gelmiştir. Türkiye'de binlerce
birbiriyle çelişkili kanun, tüzük ve mevzuat vardır.
Adil kararların verilmesine yardımcı olacak mües
seseler çıkmaz içerisindedir. Kadastro faaliyeti, krintinal incelemeler, 'bilirkişilik hizmetleri, yetersiz, ek
sik ve kararlan menfî şekilde etkileyecek boyutlar
dadır. Şimdi soruyorum, lütfen elinizi vicdanınıza
koyunuz, tam 30 yıl sürecek 'bir toprak ihtilafı ola
bilir mi? Tam 8 yıl sürecek bir trafik kazası ihtilafı
oialbiür mi? 8 yıl bu vatandaş Devletten veya hak*stzîığa uğradığı vatandaştan hakkını nasıl alacak
tır?'
VEYSEL VAROL (Erzincan) — Esas yara bu
radadır İşte.
FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Tam se
kiz yıl adliye koridorlarında bir trafik kazası için na
sıl uğraşabilir? Mesele çok yönlü ve çok boyutludur
ve saym arkadaşım işte mesele buradadır. Eğer Dev
let ve idare, adil yapıda olursa, yani Devletin teme
linde gerçekten adalet bulunursa, iyi yetişmiş feda
kâr hâkimlerimiz niçin hakka uygun kararlar verme
sinler, insanlarımızın hak beklentilerine niçin cevap
vermesinler.
Mademki Devletin temeli haktır, bu olması gerekjr; o zaman idarenin, yani Devletin yapısının da
bütün unsurlarıyla (altını çizerek tekrarlıyorum) bü
tün unsurlanyla adil olması gerekir. Adaletiyle ünlü
Emir, Kumandan ve Halife Hazreti Ömer bir sokak
tan geçerken yaşlı ve fakir bir kadına rastlar. Kadın
torunlarının başında ağlamaktadır. Bir tencere ate
şin üzerinde habire kaynamakta kadın da feryat et
mektedir. Hazreti Ömer kadına sorar: «Ne istiyor
sun?». Kadın, «Açız» diye cevap.verir. Hazreti Ömer,
«Peki tencere kaynıyor» der ve tencereyi açar, için
de taş olduğunu görür ve Hazreti Ömer donar kalır,
Bu yüksek, hassas, adil ve vasıflı idareci halife,
niçin emire veya halifeye müracaat etmediğini sorar.
Yaşlı ve fakir kadının cevabı çok ağır ve acıdır.
«Hangi emir, hangi halife? Ben böyle birisini tanı
mıyorum. Allah o Ömer'in bela ve cezasını versin,
onun bayrağı inşallah başaşağı iner» diye avazı çık
tığı kadar bağırır. «Ben dilenci değilim; eğer o hali
fe ise, o emir ise, o adil ise, bu yavrularım aç kal
mazdı» der.
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«Mademki o halifedir, bizim açlığımızı görürdü»
şeklinde cevap verir, işte meselenin asıl yalın halı,
çıplak hali budur. Bu çarpıcı misali, o yüce kavramı
anlatmak için arz ettim.
işte sayın milletvekilleri, meselenin özü burada
dır. Kanunlar, idare, idareciler, genel yapı adil ise,
mahkemelerin de adil olmaması mümkün değüdir.
Bu konuyu böyle arz ettikten sonra, ikinci bir hu
susa değinmek istiyorum.
Kanunlarımız, artık gittikçe takip edilmez, çeliş
kili ve tutarsız hale gelmektedir. Genel bir erozyon
söz konusudur. İttihat ve Terakki Partisinden devam
edegelen kötü > bir anlayış vardır. «Yok kanun, yap
kanun» anlayışı. İşte bu anlayış elan devam etmekte-'
dir. Bugün, mesela bir Emekli Sandığı Kanunu canlı
olarak JBmekli Sandığı Genel Müdürünün masasında
yoktur. Kanunların bu kadar çelişkili ve birbirlerinin
çok üstünde bir şekilde teraküm etmesi, takibi zor
laştırmaktadır, adliye camiasını içinden çıkılmaz ha
le getirmektedir., Bu zaafa ve kaosa yol açmaktadır.
Sık sık bir kanunun tadil ihtiyacı bu zaafı açıkça
göstermektedir. Bugün hiç kimse kusura bakmasın,
alınmasın, ben de bu camiadan olduğum için hiç
kompleksiz olarak arz ediyorum ki, bugün bir Me
denî Kanunu, bir Ceza Kanununu tek başına yazacak
bir babayiğit hukukçu yoktur. Mesele buradan kay
naklanmaktadır. Kanunlarımız niye zaaf içerisinde
dir? Eksik getirilmektedir, eksik tetkik edilmektedir
de ondan.

Kırık dökük işhanlarında icrai faaliyet ile yani
sairin söylediği gibi, dâd eylemek, yani adil kararlar
/ermek mümkün müdür?
Bir fırsat çıktı tarihî Taşkışla binasımn adliye sa
rayı olarak yapılması kararlaştırıldı ve ondan daha
sonra vazgeçildi. Bu bile çok görüldü.
Meseleye böyle yaklaşırsak böyle netice alırız.
Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tarımcıoğlu.
Komisyon adına Sayın Ayçan Çakıroğulları'nın
söz isteği vardır.
Buyurun Sayın Çakıroğullan.

Arkadaşlar, bu zaafımızı kabul etmek zorunda
yız. Kendi hukukumuzun yaratılmasında bir sıkıntı
çekiyoruz; kodifikasyon ihtiyacı tehlikeli ve acil sin
yaller vermektedir. Adil, tarafsız, hukukun üstünlü
ğüne inanmış vasıflı hukukçu yetiştirmek için özel
bir yol takip etmemiz gerekir. Her üniversiteye gi
ren, her hukuk fakültesini tercih eden hukuk fakül
tesine girmektedir. Her hukuk fakültesini bitiren hâ
kim olma imkânına sahiptir. Arkadaşlar, böyle bir
şey olmaz. Hâkim yetiştirmek binlerce yıl sonrasının
insanını yetiştirmek demektir.
Şair şöyle diyor :
İster isen mülkün abâd ola dâd eyle kim,
Padişahlar dâd ile mülkünü abâd eyledi.
O günden bugüne ne değişmiştir? Bugün İstanbul
gibi, çok önemli iş ve kültür merkezinde bir adliye
sarayı bile yoktur. Hâkimlerimiz, avukatlarımız ve o
çilekeş insanlarımız, biraz evvel arz ettiğim gibi, şaş
kın bir şekilde hak arayan insanlarımız, Şişli'de, Eyüp'
de, Üsküdar'da, Kadıköy'de, Bakırköy'de koşuşturup
durmaktadır.

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakıroğul
lan.
Adalet Bakanı Sayın Necat Eldem; buyurun efen
dim. (Alkışlar)
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Sayın Başkan, Yüce Meclisimizin değerli
üyeleri; 1985 Malî Yılı Adalet Baikanlığı Bütçesinin
görüşülmesi vesilesiyle Yüce Meclisin Sayın Başka
nına ve siz çok muhterem üyelere derin saygılarımı
arz ederek sözlerime başlıyorum.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLt AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (Denizli) —
Teşekkür ederim Sayın Başkanım.
Sayın Ergüder'e teşekkür etmek ve bir hususu
Yüce Meclise arz etmek içüı söz almak istedim.
Adalet Bakanlığının 1985 Malî Yılı Bütçe rapo
runun 3 üncü sayfasında 1984 yılı cari harcamalar,
yatırım harcamaları ve transfer harcamalarıyla ilgili
rakamlar doğru olarak konulmuştur. Onun alt. kıs
mında 1985 yılı ile ilgili rakamlar da doğrudur; fa
kat Meclis matbaamızda 1985 yılının toplam rakamı
aynen 1984'e yazıldığı için Sayın Ergüder buna işa
ret etmişlerdir. Doğru rakamı; 62 843 000 100 Türk
Lirasıdır.
Arz eder, teşekkürlerimi sunarım.

Değerli üyelerin, Bakanlığımın görev ve teşjkilatıyla dlgili tenkit ve temennilerini dinledim şükran
larımı arz ediyorum. Yapıcı, yol gösterici ve ada
let mesleğinin ulviyetine yakışır tenkitler ve temen
nilerdi. Çalışmalarımızla ilgili bilgileri Yüksek He
yete arz ederken, bu tenkit ve temennilerin .birço
ğuna cevap vermiş olacağımı sanıyorum.
Bir yıllık faaliyetimizin semeresini veyahut açık
çası bir yıllık faaliyetimizin hesabım vermeden ön
ce, izin verirseniz Sayın Başbakanımızın 19 Aralık
1983 günü Yüce Mecliste okuduğu Hükümet Prog-
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ramında adaletle ilgili bölümü okuyup hafızalarınızı
tazelemek ve sizin de değerlendirmeyi yapanken bun
ların göz önünde bulundurmanızı istirham etmek is
tiyorum.
Hükümet Programında Sayın Başbakan aynen
şöyle buyurmuştur:'
«Adaletin temini ve tevziini temel görevleri ara
sında sayan Hükümetimiz, şu tedbirlere öncelik ve
recektir:
Adaletin, vatandaşlar arasında hiçbir aynin ya
pılmadan gerçekleştirilmesine itina edilecektir.
Yargı organlarının bağımsızlığı ve tarafsızlığı ko
runacaktır.
Geçmiş adalet adaletsizliktir. Bu inançla, adalet
hizmetlerindin: süratle yerine getirilmesi anahedeflerimiz arasındadır. Vatandaşları mahkeme kapıların
da beklemekten kurtaracak tedbirler öncelikle ele
alınacaktır., Usul (kanunları, bu anlayışa göre" yeni
den hazırlanacaktır.
Hükümet olarak adlî ve idarî yargı mensupları
na büyük önem veriyoruz.
Adlî sicil kayıtlarının günün modern teknikleriy
le tutulup, takip edilmesinin zaruretine inanıyoruz.
Adlî sicil ile ilgili muameleler kırtasiyeden kurtarı
larak basitleştirilecektir.
Ceza infaz müesseselerinin her bakımdan daha
sıhhatli ve modern bir yapıya kavuşturulması, ce
zaevi personelinin eğitim ve öğretimden geçirilmesi
sağlanacaktır.
Ceza infaz müesseselerinde ıslah, eğitim, rehabili
tasyon faaliyetlerine ağırlık verilecektir.»
Diğer bölümleri de var, kıymetli zamanınızı al
mamak için şimdilik geçiyorum*
Bu mukaddimeden sonra, Plan ve Bütçe Komis
yonumuzda değindiğim Ibir hususa, şükranlarımı arz
ve ifade etmek üzere tekrar burada değinmek istiyo
rum. O da, yıllardan beri özlemini duyduğum" (ge
rek komisyonlarda, gerekse Yüce Heyette sık sık
tekrarlanan ve dile getirilen) Bakanlığımın bir teşki
lat kanununun bulunmayışı konusuydu. Bu kanun
çıkmış ve gerek görevler, gerekse hizmetler, teşkilat
bakımından Bakanlığım yıllardan beri özlediği kanuda kavuşmuştur. Yüce Meclislimizin bu lütfundan
dolayı, Bakanlığım adına tekrar şükranlarımı arz
ediyorum.
Yargı bağımsızlığı -ilkesine bağlı kalarak adlî ve
idarî yargının kuruluş, işleyiş, personel, bina, dona
tım, araç ve gereçlerini ilgilendiren konularda gö
rev ifa etmekte olan Adalet Bakanlığı, yeni yasası
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ile merkez, taşra teşkilatı ve bağlı kuruluşlardan oluş
muş bulunmaktadır.
Yasa ile Bakanlığımıza verilmiş bulunan bütün
görevler merkez teşkilatındaki anahizmet birimle
ri, danışma ve denetim birimleri ve yardımcı birim
lerde görev almakta olan adlî ve idarî yargı hâkim
ve savcıları ile diğer sınıflardan personeller aracı
lığı ile sürdürülmektedir.
Taşra teşkilatımız, (bildiğiniz üzere, mahkemeler,
adalet daireleri, cezaevleri; bağlı kuruluşumuz da
Adlî Tıp Kurumu Başkanlığı olup, 'bütçemiz bu anaünitelerin sevk ve idaresi ile ihtiyaç nazara alınarak
tanzim edilmiş ve huzurunuza getirilmiştir.
Taşra teşkilatımız, bugün 642 yerde kurulmuş
mahkemelerden ibaret olup ayrıca, bunlardan 125
verde 170 adet ağır ceza mahkemesi, 232 yerde çift
hakimli asliye mahkemesi ve 283 yerde de tek hakim
li asliye mahkemesiyle faaliyet göstermektedir.
2576 sayılı Kanunla kurularak faaliyete geçmiş
bulunan 22 bölge idare mehkemesi, 33 idare mahke
mesi ve 63 bölge mahkemesi de idarî yargıda görev
ifa etmektedir.
2845 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan, Devlet
Güvenlik Mahkemelerinin de bina, araç ve gereçleri
sağlanıp, hâkim ve savcıları atanarak Ankara, İs
tanbul, İzmir, Konya, Malatya, Diyarbakır, Erzin
can ve Kayseri illerinde olmak üzere, 8 bölgede faa
liyete geçirilmiştir.
916 adet noterlik dairesi ve 197 adet ticaret si
cili memurluğu da adalete yardımcı olmaktadır.
Yurdumuzda mevcut 61 baroda 20 249 olan avu^
kat sayısına 1984 yılı Ekim ayı sonuna kadar ruh
satları onanan 1 042 avukat daha ilave olmuştur. Ay
rıca, yasaların özel hükümlerinden faydalanan 132
davavekili bulunmaktadır,
Yargı organlarının ayrılmaz bir parçası ve bü
yük yardımcısı olan Adlî Tıp Kurumumuz, bilindi
ği üzere, 1982 yılında kabul edilen 2659 sayılı Ya
sa ile yeniden düzenlenmiş, teşkilatı genişletilmiş
mevcut morg, gözlem, fizik ve kimya şubeleri ihti
sas daireleri haline getirilerek, ayrıca trafik ve biyo
loji daireleri de ilave edilmiştir. Bunun dışında, hem
adlî tıbbın yükünü hafifletmek, hem de adalete sü
rat kazandırmak gayesiyle adlî tıp dışında ve Adlî
Tıp Kurumuna bağlı grup başkanlıkları ihdasına
imkân veren yasal-düzenlemeden sonra, geçtiğimiz
yıllarda Adana ve İzmir'de açılan grup başkanlıkla
rına bu yıl içinde de Bursa Grup Başkanlığı ilave
edilmiş bulunmaktadır.
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Yargı hizmetlerii için, Devlet Güvenlik Mahkeme
lerinde; 128 hâkim ve savcı; adlî yargıda 4 272 hâ
kim, 2 478 savcı; idarî yargıda 905 hâkim ve her iki
yargıda 43 bin civarında diğer persoael kadrosuna
sahip bulunmaktayız. Ayrıca adlî ve idarî yargıda,
1 161 hâkim adayı kadromuz vardır. Ancak, hemen
ilave edeyim ki, adlî yargıda 2 017 hâıkim ve savcı
kadromuz şu anda münhal bulunmalktadır. Ayrıca,
özel yasası gereği 166 hâkim ve savcı sıkıyönetim
mahkemelerinde, 68 hâkim ve savcı da Askerî Yargıtayda görevli olduğundan, bunların da kadroları fiilen
boş bulunmaktadır.
Yukarıda arz ettiğim bu münhal (kadrolarımızın
dolabilmesinin, menşeleri hukuk tahsiline dayanan
elemanların yasalarla belli özel bir eğitimden geçtik
ten sonra kadrolara atanmalarıyla mümkün olması
ve bu yolla gireceklerin bir sınav ve mülakata tabi
tutulması; geçmiş yıllara oranla açtığımız sınavlara
başvuranların gittikçe azalması; diğer taraftan yaş
sınırı dışında, toplumumuzun içinde bulunduğu sos
yal ve ekonomik koşulların erken emeklilik ve istifa
ları çoğaltması, yukarıda sayılarını verdiğim münhallerin oluşmasında etken olmuştur.
Bunun yanında, 1983 yılında kabul edilen 2802
sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunumuz, evvelce bir
yıl olan staj süresini ilki yıla çıkarmak suretiyle
içinde bulunduğumuz yıl için, stajım bitirerek hâ
kimlik ve savcılık kadrolarına atanacakları azaltmış,
dolayısıyla münhal kadrolarımız
doldurulamamış
tır!
Bunların dışında, mesleği cazip hale getirerek
eleman temini açısından Bakanlık olarak çalışmala
rımıza hükümetimizin desteği; malî imkânların el
verdiği ölçüde olumlu sonuç almamızda Yasama
Organımızın hâkim ve savcılarımıza gösterdiği an
layış ve yardıma da müteşekkiriz. Aldığımız tedbir
leri biraz sonra arz edeceğim.
Kabul buyurduğunuz yetkiye dayanarak çıkarıl
mış bulunan 241 sayılı Kanun Hükmündeki Karar
name ile 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu
nun 103 ve 106 ncı maddeleri değiştirilmiş, hâkim
ve savcılarımızın ödenekleri ile yan ödemeleri müm
kün olan imkânlar ölçüsünde artırılmıştır.
En son iki gün evvel neşredilen 243 sayılı Kanun
Hükmündeki Kararname ile hâkim ve savcılarımızın
durumları yeniden ele alınmış, Jkararnamede aksa
yan bazı hükümler düzeltilerek yeni imkânlar sağlan
mıştır. Bunları, bildiğiniz üzere, şöyle sıralayabiliriz :
241 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile yüzde
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75 olan hâkim ödeneği yüzde 90'a, çıkarılmıştı. Bu
5 puan daha artırılarak yüzde 95'e çıkartılmıştır ki,
bu ödenek yıllardan beri yüzde 75 olarak duru
yordu.
Ayrıca, bu kararname ile getirilen önemli bir hü
kümle de, hâkimlerin aldıkları ödenek hiçbir dere
cede 1 inci derece aylık tutarının yüzde 35'ten aşa
ğı olmama koşulu getirilmiştir. Bu da hâkimlerimizin
malî imkânlarında oldukça ferahlatıcı, kuvvetlendi
rici bir etken olmuştur. Misali olarak arz edeyim.
Özellikle mesleğin ilk kademesinde bulunan 8, 7 ye
6 ncı derecedeki hâkim ve savcılara ek imkân geti
rilmiş bulunmaktadır. Bunları rakam olarak da arz
edebilirim. 8 inci derecenin birinci kademesinde bu
lunan evli, bir çocuklu hâkim veya savcı 48 909 lira
almakta iken, 1 Ocak^l985 tarihinden itibaren ayda
75 976 lira alacaktır.
EROL AĞAGtL (Kırklareli) — Buna yakacak
yardımı dahil mi Sayın Bakan?
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De
vamla) — Dahil efendim.
Bunun dışında hâkim ve savcı adayları ki, mes
leğe rağbet etmeyen hâkim ve savcı adaylarına yep
yeni bir imkân sağlanmıştır; yeni bir ödenek tahsis
edilerek maaşlarının yüzde 451 oranında ödenek ver
me imkânı sağlanmıştır.
Ayrıca, 12.12.1-964 tarihinde Resmî Gazetede ya
yınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile göstergesi 500
lira olan işgüçlüğü zammı 600 liraya çıkartılmış ve
ayrıca ilk defa 1985 yılında uygulanmak üzere 900
göstergeli teminindeki güçlük zammı ilave edilmiş
tir. Yani, hâkim adaylarına bir puanlık bk imkân
sağlanmıştır. Bunu rakamsal olarak arz etmek ge
rekir ise, bugün mesleğe yeni başlayan evli, bir ço
cuklu bir hâkim adayının eline geçen para 27 231 lira
iken, yeni sağlanan imkânlarla dine geçecek olan
para 54 361 liradır, yani yüzde 100'e varan bir artış
sağlanmıştır.
Yine bu kararname ile Anayasa Mahkemesi
dışında yüksek yargı organlarında bulunan, yani
Yargıtay ve Danışitayda bulunan üyelere de 900 ek
gösterge imkânı sağlanmıştır. Yine bu kararname
ile baş/kanvekillerine, daire başkanlarına ve Anayasa
Mahkemesi üyelerine 500 puanlık makam tazminatı
temin edilmiştir.
Arz ettiğim bu artışlar, özellikle hâkim ve savu.
maaşlarındaki bu artışlar, yüzde 35 ila 45 arasında
net artışa tekabül etmektedir.
Mesleği cazip hale getirecek unsurların başında,
lojman unsurunu dikkate alan Hükümetimiz ve Ba-
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kanlığımız bu konuyu ağırlığıyla ele almış ve 'bir plan
tahtında, hâkim ve savcılarımıza lojman teminini ön
görmüştür. 1984 yılındaki ödeneğimiz 1,3 milyar idi;
ancak 2,5 milyara yakın harcama yapılmıştır. 30
yerde 180 daire yaptırılmış, 8 yerde 251 daire satın
alınmış; böylece yekûn 431 daire 'hâkim ve savcıla
rımızın hizmetine sunulmuştur. Bu konuda 1976 yı
lından bugüne kadar yaptığımız çalışmalar sonucu,
yeniden yapmak ve satın almak suretiyle 35 il ve 222
ilçede olmak üzere, 257 yerde 2 505 daire sağlana
rak adalet mensuplarına lojman olarak tahsis edil
miştir. Ayrıca 'bu aybaşında, demin arz ettiğim ra
kamların içinde, Îstanbuî-Ataköy'de 98 daireli blok
apartman satın alınmış ve meslektaşlarımıza tahsis
edîlmiştir. Halen 71 yerde 733 daireli lojman inşaatı
devam etmekte olup, 1985 malî yılında da arsası ha
zırlanmış olan 107 mahalde lojman inşaatını teklif
ettik. Ancak, 'bildiğiniz ödenek imkânları, malî im
kânlar nedeniyle, 7'si kalkınmada öncelikli yöreler
olmak üzere, anack 8 yerde yeniden inşaat hususu
programa alınabilmiştir.
Arz ettiğim 2505 lojman, inşası devam eden 733
lojman ve İstanbul'da tapusunu aldığımız 98 ve iz
mir'de satın- almak üzere olduğumuz 32 daire de
ilave edildiği takdirde, 3368 daireye sahip olduğu
muz- düşünülürse; konuşmama başlarken arz ettiğim
ve toptem 7 789 hâkim ve savcı kadromuza naza
ran 4 421 âdet lojmana daha ihtiyacımız vardır, ki
buna göre konut ihtiyacımızın yüzde 43,2'si sağlan
mış, yüzde 56,8'i ise, henüz temin edilememiştir. Bu
'bizim yazılı kadroya göre açığımızdır. Aralık ayı
başı itibariyle 2 017 olan münhalimiz düşülerek, fiilî
kadromuza göre ihtiyacımız ise, 2 404 lojman olup
buna göre sağlanan katsayısı yüzde 58,7, ihtiyaç ise
yüzde 41,3'tür. Bütçemizde her ne kadar arzu etti
ğimiz miktarda bu iş için ödenek konmamış ise de,
şayanı şükranla, memnuniyetle arz edeyim ki, Sayın
hükümetimiz Yatırımları Destekleme Fonundan Ba
kanlığımızı bu amaçla destekleyeceklerini vaat etmiş
bulunmaktadırlar.
Değerli milletvekilleri, Bakanlığımız çok önemli
çalışmaları arasında Yasa çalışmaları büyük bir yer
tutmaktadır. Şimdi kısaca bu konuda bilgi arz et
mek istiyorum.
Konuşmama başlarken arz etmiş olduğum Adalet
Bakanlığının Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Kanun
yanında, Türk Vatandaşları Hakkında Yabancı Ül
ke Mahkemelerinden ve Yabancılar Hakkında Türk
Mahkemelerinden Verilen Ceza Mahkûmiyetlerinin
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înfazma Dair Kanun, Avukatlık Kanununun Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun, Noter
lik Kanunu Hakkında, 50/588 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamelerin Değiştirilerek Kabulüne Dair Ka
nun 1984 yılı içinde Yüce Meclisimizce kabul Duyu
rularak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
Bunun yanında, Anayasamızın 74 üncü madde
siyle ilgili olarak Dilekçe Hakkının Uygulanmasına
Dair Kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliğiy
le Bağdaşmayan Görev ve İşler Hakkında Kanun
- Anayasanın 82 nci maddesiyle ilgili olarak -, 1 412
sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 116
acı maddesinin- değiştirilmesi suretiyle Uygulamada
Sakıncalı Görülen Tutuklulara Disiplin Cezası Ve
rilip Verilmemesine Dair Hükümlerin Kaldırılması
na IKşkin Kanun, baroların çalışmalarında olumsuz
yönde etki yapan 1 136 sayılı Avukatlık Kanununun
91 ve 119 uncu maddelerinde yer alan hükümlerini
daha iyi hale getiren Kanun, günün ekonomik şartla
rı dikkate alınarak Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine
İlişkin Konulan Düzenleyen Kanun Yüce Meclisi
mizce kabul edilerek kanunlaşmıştır.
Ayrıca, Bakanlığımızca hazırlanmış bulunan Hu
kuk Usulü Muhakemeleri Kanununun Bazı Madde
lerinin Süratli Yargılamaya İmkân Verecek Şekilde
Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Kanun Tasarısı,
çek kullanımının sağlıklı bir şekilde yürtülmesini
amaçlayan Çek ve ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek
Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun Tasansı
Bakanlar Kurulunda görüşülüp, kabul edilerek Tür
kiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş bulunmakta
dır.
Bunlardan ayrı olarak; 1982 yılında faaliyete ge
çen idarî yargı mahkemelerinin çalışmalarında îdarî
Yargı Usulü Kanununun görülen aksaklıklarının gi
derilebilmesi için 2577 sayılı Kanunda Değişiklik Ya
pılmasını öngören Kanun Tacarısı,
uygulamada
görülen aksaklıkların giderilmesi için 2576 sayılı İda
re ve Vergi Mahkemeleri Kanununda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı, para cezalarının gü
nün şartlarına uygun bir surette artırılması için 5435
sayılı Kanunda yapüan değişikliklerle, ceza olarak
ödenen yüksek meblağlar için Yargıtaya başvurma
imkânı sağlamak üzere, anılan kanunun 3 üncü mad
desinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı; tahliye
lerine 15 gün kala iş arama izni verilebilen hükümlü
lere bu iznin-Bakanlıkça verilmesinin çıkardığı güç
lükleri önlemek üzere, izin yetkisinin Cumhuriyet
savcılarına bırakılmasını öngören 647 sayılı Kamı-
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nun 14 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısı, bazı konularda ön ödeme sınırı geniş
letilerek mahkemelere açılacak dava sayısını azalt
mak gayesiyle ve ayrıca Müstehcen Neşriyatın Ce
zaya İlişkin Hükümlerini Yeniden Düzenlemek Üze
re Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Tasarısı, hâkim ve savcı
adaylarının staj döneminde iyi yetişmelerini sağla
mak üzere Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merke
zî Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı,
yargılamanın süratle sonuçlandırılmasına yönelik Ce
za Muhakemeleri Usulü Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı, 11 Ekim
1959 tarihli 702/1 sayılı Tebligat Kanununun Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı Bakanlığımız
ca hazırlanarak Bakanlar Kuruluna sunulmuş bulun
maktadır. Bunlar, arz ettiğim gibi, Başbakanlığa su
nulmuş ibulunan kanun tasarılarıdır.
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1985 yılı Ocak ayı içinde oluşturacağı bir komisyon
la Türk Ceza Kanununun bütünü üzerindeki çalış
malarına başlayacaktır.
BAŞKAN — Sayın Bakanım, vakit daralmakta
dır, konuşmanızdan sonra sorular da vardır. Bu ba
kımdan, süreniz de dolmak üzere olduğundan konuş
manızı lütfen toparlayınız.
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De
vamla) — Toparlayayım efendim.
Yargı organlarının çok önemli görev ifa eden ve
vazgeçilmez elemanları olan zabıt kâtiplerimizi ve
gardiyanlarımızı daha iyi yetiştirmek üzere, bir okul
açılması çalışmalarımız sonuçlanmış olup, Adalet
Meslek Lisesi Yönetmeliği son şeklini almıştır. Oku
lun önümüzdeki yıl faaliyete geçmesi planlanmıştır.
Bunların dışında, Lahey Sözleşmesi gereğince im
zalanıp Yüce Meclisin onayından geçirilmiş olan beş
adet sözleşme vardır.
1984 yılı içinde bugüne kadar hizmet genişleme
si ve iş artışı nazara alınarak yeni mahkeme ve ada
let dairesi açılması çalışmalarında, eleman yokluğu
sebebiyle önceliği olan yerlere hasredilmek üzere 5
adet asliye ceza, 5 adet asliye hukuk, 1 adet sulh hu
kuk, 21 adet tapulama mahkemesi, 3 âdet icra daire
si, 24 adet üst hakimli asliye mahkemesi kurulmuş
tur. Buna mukabil, iş yükleri dolayısıyla 4 âdet ağır
ceza mahkemesi kaldırılmıştır.

Halen üzerinde çalışmakta olduğumuz kanun ta
sarılarına gelince; alacaklı ve. borçlu hakkındaki iliş
kileri sağlıklı bir yapıya kavuşturmak amacına yöne
lik İcra ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi, adlî sicil kayıtlarının (bilgisayarla tutul
ması çalışmalarımız - biraz sonra arz edeceğim üze
re - uygulama safhasına gelmiş bulunduğundan, bu
na paralel olarak Adlî Sicil Kanununun yeniden dü
zenlenmesi, cezaevinden tahliye olunan hükümlüle
rin normal hayata intibaklarını sağlamada kendile
rine yardımcı olmak amacını güden infazdan sonraki
korunmaya ait kanun tasarısı çalışmaları, yani pat
ronaj meselesinin düzenlenmesi, ceza-infaz kurumla
rında yönetimin güçlendirilmesi ve daha iyi idaresi
için Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevlerinin İdare
si Hakkında Kanun Tasarısı, 1926'dan beri uygula
mada bulunan Medenî Kanunun - günün ihtiyaçları,
dil ve tercüme hataları yönünden ele alınarak yeniden
düzenlenmesi ve Yargıtayın iş yükünü hafifletip bir
içtihat mahkemesi olarak çalışabilmesine imkân sağ
layacak üst mahkemeler kanun tasarısı çalışmaları
şeklinde sıralanabilir.

Kısaca meslek içi eğitim çalışmalarımıza da temas
etmek istiyorum. 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar
Kanunuyla öngörülmüş olan meslek içi eğitim konu
sunda çok yararlı olacağına inandığımız çalışma prog
ramları düzenlemiş bulunuyoruz. Yargı mensupları
nın sorunları, hizmette işbirliği ve yasaların uygu
lanmasındaki anlaşmazlıkların giderilmesi gibi çeşit
li konularda, bugüne kadar sadece savcılarımızla
yaptığımız seminer ve sempozyumlar, hâkimlerimi
ze de teşmil olunmuş ve ilk defa Yargıtayla işbirliği
yapılarak yüksek seviyede bir eğitim programı uygu
lanmasına geçilmiş ve bunlardan ilk 19-21 Kasım 1984
tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca, Ceza Kanunumuzun geçen süre içinde
uğradığı muhtelif değişiklikler sonucu insicamının
kaybolması ve kanunda yer alan bazı suçların bugün
için geçerliliğini kaybetmesi sonucu, kanunun bütün
lüğünün ele alınması zaruretini ortaya çıkarmıştır.
Bu zaruretten hareket eden Bakanlığım, Teşkilât Ka
nununun verdiği yetkiye dayanarak Yargıtay, üni
versiteler ve ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinden

Hâkim ve savcılarımız ihtiyacı bulunan kanunlar
ve meslekî yayınlar, - zamanım azaldığı için isimle
rini tek tek zikredemeyeceğim - bastırılmış ve her
mahkemede bulunan kütüphanelere gönderilmiş ve
hâkim ve savcılarımızın istifadelerine sunulmuştur,,
En son olarak da, 24 milyon Türk Lirası karşılığı,
18 değişik konuya ilişkin yararlı kitap satın alınmış
ve sözü edilen kütüphanelere gönderilmiştir.
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Adlî sicil konusunun önemi üzerinde sayın hatip
ler durdular; onun için ayrıca üzerinde durmak iste
miyorum. Bildiğiniz üzere, bugüne kadar olan çalış
malar hep manueldi, elle yazılan çok ağır ve çok
külfetli bir mesaiyi, çok zaman kaybını gerektiriyor
du,. Adlî sicil kayıtlarını çıkarmak isteyen vatandaş
lar uzun zaman bekliyorlardı. Nitekim, Programımız
da da değinildiği gibi, bunu ortadan kaldırmak ve
modern tekniklerle ibu işi yürütmek amacıyla bilgi
sayar sistemine gidilmiş ve 10.10.1983 tarihli bir Ba
kanlar Kurulu Kararıyla analbilgisayar ve anaveri
kayıt sistemlerinin satın alınması kararlaştırılmıştır.
O zamanın hükümeti olan Sayın Ulusu Hükümetine
çok değerli teşebbüs ve kararlarından dolayı huzu
runuzda teşekkürü bir borç biliyorum.
İhalesi 1984 yılında yapılarak toütün makineler
gelmiştir. Binası satın* alınarak tadilatı yapılmakta
ve bir yandan da monte edilmekte olup »bundan son
ra bütün adlî sicil kayıtları bilgisayarlar tutulacaktır.
Hatta hatta bu sistem ileride daha da genişletilerek
cumhuriyet savcılıklarımızda kuracağımız bir sistem
le hemen buradaki merkezden gerekli bilgiyi alma
imkânları sağlanacak ve yazışmalar önlenmiş ola
caktır.
Şimdi de, ceza infaz kurumlarımız hakkında kı
saca bilgi arz etmek istiyorum.
.Ülkemizde 638 adet cezaevi bulunmaktadır. Bun
lardan 373 adedi tip üzerine yapılmıştır, 152 cezaevi
miz kiralık binalardadır, Ayrıca, Devlete ait 84 bina
da cezaevi olarak kullanılmaktadır. 7 adet açık, 18
âdet yan açık cezaevimiz, 3 çocuk cezaevimiz ve bir
çocuk ıslahevimiz bulunmaktadır.
Cezaevlerimizin
toplam kapasitesi 84 276 kişiliktir. Kasım-1984 ayı
itibariyle mevcut hükümlü ve tutuklu sayısı 73 641
dir. Buna karşılık'görevli personel sayısı da, her sı
nıftan olmak üzere 19 856'dır.
ileriye dönük çalışmalarımızda bütün cezaevlerimizi tip esası üzerine dönüştürmeyi planlamış bulu
nuyoruz. Bunun için mevcut cezaevlerinden Devlete
ait binalarda 35, kiralardaki binalarda 78, cezaevi bu
lunmayan 10 il ve ilçe olmak üzere, toplam 123 âdet
tip cezaevi yapılması halinde bütün cezaevlerimiz tip
cezaevi haline dönüşmüş olacaktır.
Ceza ve infaz evlerinde bulunan bütün hükümlü
ve tutukluların iaşeleri Devlet tarafından karşılan
maktadır. Büyük merkezlerde, infaz kurumlarındaki
hükümlü ve tutuklulara günde 3 öğün yemek veril
mektedir. Göreve başladığımız zaman 130 lira olan
iaşe bedeli, kifayetsiz bulunmuş ve (Kapak ve açık
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cezaevleriyle çocuk cezaevleri ayrımı var) bu 180-190
tiraya çıkarılmıştır. 1985 yılında bu miktar 200 ve
210 lira olacaktır.
Cezaevlerimizde eğitime büyük önem vermekte
yiz. Bakanlıkta kurulmuş bir eğitim birimimiz var,
sırf bu konuyla ilgilenmektedir. Eğitimimiz saye
sinde bugüne kadar 7 378 kişiye okur-yazar belgesi
verilmiş, 2 607 hükümlü ilkokul, 250 hükümlü orta
okul, 181 hükümlü de lise diploması almaya hak ka
zanmıştır. Sene sonunda bu rakamların daha da ar
tacağını bekleımekteyiz. 198 öğretmen kadromuz münhaldi, bunun 110 adedine tayin yapıldı, diğer münhal
kadrolara da tayin yapacağımızı ve böylece öğret
men kadrolannı tamamlayacağımızı umuyorum.
Islah edilmenin en etkin vasıtası olan hükümlü
ve tutukluların çalıştırılması üzerinde de hassasiyetle
durulmaktadır. 138 iş yurduyla faaliyette bulunan
ve çeşitli atölyelerden oluşan büyük infaz kurumla
rında halen 7 202 hükümlü Devlet ekonomisine kat
kıda bulunmaktadırlar. Ayrıca, kamu ve özel sektör
nezdinde çalışan hükümlü sayısı ortalama günde 600
civarındadır. 1985 yılında daha çok hükümlü çalıştı
rılması için iş yurdu sayısıyla, iş yurdu içindeki atöl
ye ve işkolları sayısının arttırılması faaliyeti, sürdü
rülmektedir.
Tehlikeli ve terörist vasıflı hükümlülerin, diğer
hükümlülerden ayrılması esası benimsendiğinden, bu
gibi hükümlüler için yeni yapılan Bartın, (Malatya,
Çanakkale ve Bursa cezaevleri gibi tefrik edilen bu
yerlerde özel tretman (Traitement) uygulanmakta
dır. Islaha yönelmeyenlerin ve direnenlerin konula
cağı 1 ve 3 kişilik odalı Gaziantep özel tip cezaevi de
hizmete açılmıştır.
Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Plan çalışmalarında
alınan prensip kararı gereğince, Ağır Ceza Merkez
lerinde hükümet konakları yapımı Maliye ve Gümrük
Bakanlığınca programlandığı takdirde adalet bina
ları hükümet binalarından ayrı olarak inşa edilecek
tir. Bunu ben yatırımlarmıızla ilgili olarak arz edi
yorum. Aksi takdirde Bakanlığımızca inşa edilecek
tir. Tip projeden ziyade, müsabaka ile proje çizimini
benimsemiş bulunmaktayız, ilçelerde ise, genel ola
rak adalet daireleri Maliye ve Gümrük Bakanlığın
ca yaptırılarak hükümet konaklan içerisinde hizmet
ifa edeceklerdir. Bu prensipler içinde, yapım işi sür
dürülen tçel, Tekirdağ, Zile adalet saraylarının bu yıl
hizmete geçirilmesi; Antalya, Salihli, 'Bafra Adalet
Saraylarının da 1995 yılı sonuna kadar açılması plan
lanmıştır,
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Meslek mensuplarımızın eğitim ve dinlenme gibi,
önemli ihtiyaçlarına cevap verecek sosyal: tesi&-yapı
mına, ki sayın hatipler bu konu üzerinde durdular;
ağırlık vermiş bulunmaktayız. Yalova'da, Erdek'te
inşaat devam etmekte; Gökçeada'dâki inşaat bitmiş
Önümüzdeki sezon hizmete açılacaktır. Ayrıca, Antal
ya'da sağladığımız genişçe bir saha üzerinde eğitim
ve sosyal tesisleri de yapmak suretiyle meslekdaşlanmızm bu önemli ve haklı ihtiyaçları giderilmiş otacakör.
Açtığımız ve açacağımız cezaevlerini tek tek say
mayı, kıymetli 2amammz nedeniyle zait addediyo
rum. Sayın 'Başkanın da uyansim aldım; faaliyet
lerimizi böylece kısaca arz etmiş bulunuyorum.
Bütçemiz yüksek tasviplerine mahzar olur ise,
çalışmalarımızda bize hız ve enerji
katacağınıza
inanıyor ve şimdiden şükranlarımı arz ediyorum. Su
aller varsa, onları da hemen cevaplandırmaya hazır
olduğumu belirtirim. (Alkışlar).
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Değerli milletvekilleri, süremiz bitmek üzeredir.
Sayın Bakanın suallere cevabı var; 10 dakika bir ar
kadaşın konuşması var ve oylamamız var.
Adalet Bakanlığının 'Bütçesinin bitimine kadar sü
renin uzatılmasını oylarınıza arz ediyorum: Kabul
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Teşekkür ederim.
5 soru var. Başka soru sormak isteyen var mı?
Yok.
Soru sorma işlemi bitmiştir.
Sayın Salih Alcan buradalar mı? Burada.
Soruyu okutuyorum:
1. 1985 yılında kaç hâkime ve kaç Cumhuriyet
savcısına lojman yapılacaktır?
2. 8-10 senedir devam eden gayrimenkul davakrımn neticelenmesi konusunda getirilen tedbirler
nekrdiı?
ADALET 'BAKANI M. NECAT <{ELBBM {De*
vamla);— Efendim, bunu sanıyorum izahatım içinde
dorumu^..
SALİH ALCAN (Tekirdağ) — Birinci soru ta
mam elendim.
ABtMJET «AKİANI M. .NECAT ELIfflM. (De
vamla) — «840 senedir devam eden gayrimenkul
davatarımn neticelenmesi kanosunda getirilen tedbir
ler nelerdir?» diyorsunuz.
Bildiğiniz gibi, bu gayrimenkul davalarının yargı
lanma usulleri diğer davalardan farklı değildir. Ay
nı yargılama usulüne tabidir. Hukuk Muhakemele-
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leri Usulü Yasasında öngördüğümüz, teklif ettiğimiz
değişiklikler, tadiller gerçekleştiği takdirde bu yargı
lıların da yargılanmaları süratlendirilmiş olacaktır,
Diğer taraftan, Tapulama Kanunu üzerinde ilgi
li kuruluşta yapılan değişiklik çalışmalarında da bu
konu üzerinde durulmaktadır. Bir davanın sonuçlanman aynı zamanda Yargıtay safhasını da içine al
maktadır. Yarğıtaym da iş yükü malumunuzdur. İn
şallah, üst mahkemeleri kısa zamanda katma imkâ
nını bize lütfedersiniz, o zaman bu davalarm süratle
görülmesi, neticelenmesi sağlanmış olacaktır.
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim.
Sayın Kazancıoğlu, buradalar mı efendim? Bura
da.
Soruyu okutuyorum:
1. Zabıt kâtiplerinin maaşlarının
ayrılmasını
düşünüyor musunuz?
•
2. Hukukta reform için bir adalet akademisi
kurulmasını düşünüyor musunuz?»
BALKAN— Buyurunuz Sayın Bakan.
ADALET BAKANI M. NECAT BLDEM (De
vamla) — Zabıt kâtiplerimiz, ki en yardımcı personelimizdir; zabıt kâtiplerimiz ve gardiyanlarımızın
durumunu sayın konuşmacılar dile getirdiler. Belirt
tikleri hususlara katılmamak mümkün değil. Gerçek
ten bu memurlarımız büyük bir özveri içinde gece
gündüz demeden çalışmaktadırlar. Durumları itiba
riyle «Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahMrler;
genel denge, genel sistem içinde mütalaa etmemiz
gerekiyor, politika olarak. Ancak, genelde katsayı ar
tımı, vergi oranlarındaki azahna, eş, çocuk ve yaka
cak yardımlarından meydana gelen artmalar yanın
da, 1985 Yan ödeme Kararnamesiyle bunların pu
anlan 150 puan olarak artırılmıştır. Şu anda düşüne
bildiğimiz budur.
Sayın milletvekili, hâkim ve savcı adaylarının
geliştirilmesini sağlamak amacıyla bir adalet aka
demisi kurup kurmayacağımızı, soruyorlar.
Ara ettim efendim, tasarısını sevk ettik, o da ya
kında İnşallah Yüce Meclisin huzuruna gerecektir.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Sayın Hayrettin Ozansoy, buradalar mı? Burda.
Soruyu okutuyorum?
Hukuki», {Roma hukukunda, Mecellede ve mo
dern hukukta) prensip;
«Bir suçsuz eziyet göreceğine bin suçlu cezasız
kala» dır.
Bizde de bu prensibe uyutması istikametinde uy
gulama var mıdır?
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\Aİ&Amr-mA3Um
\M. NECAT ELDEM (De
vamla) —. Efenden, bunun aksini iddia etmek, ev
rensel hukuk kuralı içinde zaten mümkün değildir.
Aslölan, adaletin, hakkın yerini bulmamdır; ama her
şeyde olduğu Bibi, bazan bir hata yanılma payı ola
bilir; ama önemli olan 'bunun asgariye indirilmiş ol
ması, asgari düzeyde tutulmasıdır.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Saym İbrahim Ural?,. Burada.
Soruyu okutuyorum:
Yüksek yargı organlarında görev yapan hâkimle
re ödenmekte olan ödenek ve yan ödemelerin fark
lılığından kaynaklanan şikâyetler var mıdır?
Bu durum, bir organdan diğerine yapılan tayin
ve seçimlerde zorluklara neden olmakta mıdır?
»BAŞKAN — Buyurun efendim.
tADAIBT ©AKAIM M. .NECAT ELDEM ((De
vamla) — Efendim, 241 sayılı Kararnameden mü
tevellit şikâyetlerin 243 sayılı Kararname ile asgari
düzeye indirilmeye çalışıldığım sözlerimin başında arz
etmiş idim. Getirilen sistemin, bir yüksek yargı or
ganından bir yüksek yargı organına geçişi engelle
yeceği veyahut zorlaştıracağı görüşünde değilim; ak
sine, özendirici bir sistem getirilmiştir. Biliyorsunuz,
bu yüksek yargı organları içinde daha ziyade Ana
yasa Mahkemesine üye verme uygulaması vardır. Ye
ni getirdiğimiz sistemde, Anayasa Mahkemesine git
meyi özendirici bir hale getirdik.
COŞKUN. BAYRAM (Adana) — Espri bu olu
yor yani.
ADAUET ©AKAINI iM. NECAT EUDEM (Devamla) — Espri bu efendim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Sayın özer Gürbüz?.. Burda.
'Buyurun, sorunuzu yerinizden sorun efendim.
ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Sayın Başkan, Ana
yasamızın 144 üncü maddesinde, hâkimler ve savcı
ların, hâkim müfettişler eliyle denetlemelerinin ya
pılacağı yanlıdır, Tjaşka bir hüküm de yoktur. Sön
jaygulamaterda - daha önceden geliyor, Saym Bakan
dan önceden geliyor - müsteşar yardımcımızın baş
kanlığında <btr kurul da yer yer denetlemeler yap
maktadır. Bu hangi yasal hükümlerden gelmekte
dir? Çünkü, bu denetlemelerde tbma, araç-gereç de
netlendiği gibi, çalışmalar için de formlar düzenlen
mektedir. Bûriun yasal dayanağı nedir, neden gerek
görühnüçttir vs sürdürülecek midir? Birinci sorum
bu,
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İkinci sorum: Hükümet Programında da vardı,
halen güncelliğini de koruyor; af konusu. Anayasa
kapsamı içerisinde kalacak bir af konusunda Bakan
lığın ve Sayın Bakanımızın düşünceleri nelerdir?
Üçüncü sorum: Disiplin suçlarının affı konusun
da bir çalışma var mıdır, bu konuda düşünceler ne
lerdir?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz.
Buyurun Sayın Bakan.
ADALET BAKAM M. NECAT ELDBM (Devaımila)— Teşekkür ederim.
Efendim, muhterem Gürbüz arkadaşımızın ifade
ettiği denetim. Millî Güvenlik Konseyi zamanında
uygulamaya konmuştur ve «Haberli denetim» diye
adlandırılır. Bütün bakanlıklarda olduğu gibi, benim
Bakanlığımda da onay ile bir müsteşar yardımcısı
arkadaşımın başkanlığında oluşan heyetler gittikleri
yerlerde teşkilatımızı denetlemektedirler. Denetim,
tamamen idarî nitelikte bir denetimdir; hâkimlerin
dosyalarını, kararlarını incelemek maksadına matuf
değil ve zaten böyle bir şey yoktur efendim.
ikinci sualiniz; afla ilgili. Sayın Gürbüz, .devam
lı kereler, birçok kereler bu sualle karşılaştık. Bu hu
sus programımızda da yer almıştır, tzin verirseniz
Programın buna ait pragrafını okuyayım.
«Hükümetimiz, yakın geçmişimizde toplum ya
pımızda açılan yaraların sarılmasını, kırgınlık ve dar
gınlıkların giderilerek millî birlik ve bütünlüğümüzün
ytniden güçlendirilmesi için üzerine düşen eksiksiz
yapmaya azimli ve kararlıdır. Bu gayenin tahakku
kunda affın taşıdığı önemin idraki içindeyiz. Ancak,
burada üzerinde durulacak husus, af gibi bazen pa
halıya mal olan tecrübelerimizi 4e göz önünde bu
lundurarak, memleketin gelişen şartlan muvacehe
sinde, en iyi ve doğru kararı alabilmektir. Hemen ifa
de edeyim ki, bu mesele çoik yönlü, çok boyutlu ve
dikkatle ele alınması icap eden bir meseledir. Mem
leketimizdeki huzur ve sükun ortamı geliştikçe, af
konusunun çözümünün kolaylaşacağı kanaatini ta
şıyoruz» demişti Saym 'Başbakanımız.
Bizim af konusundaki tutumumuz Hükümet ve
Bakanlık olarak; Yüce Heyetinizin tasvibinden geç
miş bulanan bu anafıkrin etrafmda ye ışığındadrr.
Burada affın yararına inandığımızı belirtirken, affm
gerçekleşmesinin tecellisinin bazı şartlara bağlı oldu
ğunu belirtmiş bulunmaktayız.
Gayet tabiî ki, şartların oluşması halinde yara
rına inandığımız bir müesseseyi her türlü siyasî mfi-
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laliazanm dışında, seçim endişesi ve mülahazasının
dışında • ki değerli arkadaşlarımızın konuşmaların
da belirttiği gibi, «Acaba 1988 seçimlerinden önce
sine mi erteliyorlar» tarzında bir ifade kullandılar şartların oluşması halinde af kanunu Yüce Meclisin
huzuruna gelecektir.
Üçüncü sualiniz neydi efendim?...
ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Üçüncü sualim; di
siplin suçlarının affı hakkındaydı efendim.
ADALET BAKANI M. NECET ELDEM (De
vamla) — Şu an böyle bir hazırlığımız yok efendim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Sorular tamamlanmıştır.
ADALET BAKANI M. NECET ELDEM (De
vamla) — Efendim, saygılarımı arz ederim. (Alkış
lar.)
BAŞKAN — Sayın Sırrı Özbek, Bakanlık bütçe
si üzerinde son söz sahibidirler; buyurun efendim,
süreniz 10 dakikadır.
AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Teşek
kür ederim Sayın Başkan.
Sayın Başkan,- değerli milletvekilleri; sözlerime,
yüzyılımızın ilk yarısında yaşamış, 'Bordeaux İstinaf
Mahkemesi üyeliği ve baro başkanlığı yapmış olan
Molierac adındaki ünlü bir Fransız hukukçusunun,
«İnitiationau Barreu» adlı eserinden değerli Hoca
Faruk lErem'in «iMesılök Kuraılları» isimli kitabına
aldığı şu sözleriyle başlamak istiyorum: «Görevimi
zi yaparken kimseye, ne müvekkile, ne hâkime, hele
ne de iktidara tabiyiz. Bizim aşağımızda kişilerin
varlığı iddiasında değiliz; fakat hiçbir hiyerarşik üst
de tanımıyoruz. En kıdemsizin en kıdemliden veya
isim yapmış olandan farkı yoktur. Avukatlar esir
kullanmadılar; fakat efendileri de olmadı.»
İşte değerli arkadaşlar, insanın en temel, kutsal
ve vazgeçilmez hakkı olan savunma hakkını ve bu
hakkın müvekkili adına kullanan avukatlık mesle
ğini bu sözlerden daha iyi tanımlamak mümkün de
ğildir.
Dünyanın her yerinde yaşayan insanların savunma
hakları vardır. Yargı önünde bu hakkı, kişiler adına
vekillik müessesesiyle avukatlar kullanırlar. Bu hak
ka hiçbir sınırlama ve baskı getirilemez. Ancak, ülke
mizde, ülkemiz insanına layık olmayacak şekilde sa
vunma hakkına kısıtlama getirilmekte ve buna da
maalefes yargı reformu denilmektedir. Şöyle ki, avu
katın siyasal inanç özgürlüğü ortadan kaldırıldığı
gibi, bu siyasal inanç özgürlüğü iktidarın ve onun
Adalet Bakanının emrine verilmiştir. İktidarın işine

14.12.1984

O: 1

ve hoşuna gitmeyen bir konuşmasından dolayı ba
kanın emriyle avukat aleyhine kamu davası açılıyor
ve davanın açıldığı andan itibaren bu avukat meslek
ten men edilerek cezalandırılıyor. Her ne kadar Sa
yın iBakan, bu ceza değil, tedbirdir diyecek ise de, bu
biraz kandırmaca olur kanımızca. Çünkü
tedbir,
belirli bir değerin korunması amacına yönelik bir uy
gulamadır. Halbuki meslekten mende belirli bir de
ğer, meslek kuralı veyahut da meslek ahlakının ko
runması gibi bir tedbir söz konusu değildir. Diğer
tüm suçlar için ise tedbirlerin Avukatlık Yasasında
değil, Ceza veya Yargılama Usul Kanunlarında yer
alması gerekir. Bu nedenle, avukatlara uygulanan
meslekten men, bütün unsurlarıyla tam bir cezadır
ve Anayasanın amir hükmü olan «Kesinleşmiş yargı
ilamı olmadan kimse cezalandırılamaz» ilkesiyle ma
suniyet karinesine aykırı bir tutumdur. Burada masu
niyet karinesi yerine avukatlar için özel olarak suç
luluk karinesi getirilmiştir. Meslekten men müessese
siyle meslekten men edilen avukata vekâlet vermiş
olan şahısların savunma hakkı kısıtlanmış olmakta
dır.
Avukatların cezaevlerinde vekif edenleriyle istedi
ği zaman görüşememeleri, hatta bir kısım cezaevle
rinde hiç görüştürülmemeleri, görüşülen cezaevlerin
de görüşmelerin çok kısa süreler ile sınırlandırılma
sı, görüşmeler anında avukat ile müvekkili yanında
görevli birinin bulunması veyahut telefon ile görü
şülüyor ise, bu telefonların dinlenmesi, avukat-müvekkil gizliliğini ve sır saklama mecburiyetini ortadan
kaldırdığı gibi, savunma hakkını kısıtlayan ve baskı
altına alan en büyük nedenlerdendir.
Eğer hukuk devletinin ve demokrasimizin sağlıklı
yaşamasını istiyorsak, hukukun üstünlüğüne inanı
yorsak yargı, iddia ve savunmayı eşit kabul etme
liyiz. Yargı bağımsızlığını, hâkim teminatını ve sa
vunma hakkını birtakım reformlar yapıyoruz diye
kısıtlamamahyız. Reform, jleriye gitmektir. Halbu
ki yapılan, çağın çok gerisindeki bir uygulamadır.
Yargı, savunma üzerine kurulur. Savunmanın önemi
ni kabullenmeyen bir yargı adil ve doğru değildir.
Bir ülkede avukatın sesi ne kadar gür ve kesintiye
uğramadan çıkıyorsa, o ülkede adaletin özlenen şek
le yaklaştığı söylenir. Kısacası, adaletin ölçüsü sa
vunmanın özgürlüğüdür.
Değerli üyeler, yargı sistemimizin iyi işlemesini
istiyorsak, hızlı yargılama ve çabuk sonuç alınma
sını istiyorsak, öncelikle eğitimli, deneyimli, güven
celi yargıç ve hukukçular yetiştirmeliyiz.
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Her ile hukuk fakültesi açmakla, Ankara ve İs
tanbul Hukuk Fakültelerindeki tecrübeli hocaları
uydurma bahaneler ve YÖK Yasası gereğince bu fa
kültelerden uzaklaştırmakla bu kadroları yetiştirme
miz mümkün olmayacaktır. Kaldıki, anormal dere
cedeki hâkim açığı da giderilememiş olacaktır. Bu
kadar hâkim açığına rağmen istinaf mahkemelerinin
ve çocuk mahkemelerinin kurulmasından bahsetmek
büyük bir yanlışlıktır. Kaldıki, biz bu mahkemelerin
kurulmasına karşı değiliz; ancak bu hâkim, ve sav
cı açığıyla bu mahkemelerin kurulması mümkün ol
mayacaktır.
Büyük sorunlar içerisinde moral yönden buna
lıma sürüklenen hâkim, savcı, yazman, kâtip ve gar
diyanların özlük hakları, sosyal hakları ve tüm ihti
yaçları kısa sürede giderilmeden iyi bir yargı sistemi
elbette kurulamaz.
Değerli üyeler, değinmek istediğimiz bir konu da
cezaevlerindeki durumdur, özellikle tutuklu ve hü
kümlülere aynı şekilde davranılması yadırganacak bir
olaydır. Tutuklu suçlu değildir. Masuniyet karinesine
göre, tutukluya suçsuz kişi olarak bakmak durumun
dayız. Bu nedenle suçlu gibi görülmesi, aynı koğu
şa konulması, aynı tip elbise giymesi ve daha birçok
konularda aynı muameleye tabi olması büyük hak
sızlıktır. Bu haksızlığın ise, ileride telafisi mümkün
olmayacaktır.
Ayrıca bir taraftan, «Cezaevlerini birer eğitim
yuvası haline getirelim» diyoruz, diğer taraftan ceza
evlerinde bulunanların gazete, dergi ve kitap oku
malarına izin vermiyoruz. Sadece cezaevi müdürleri
nin istediği ve beğendiği yayınları okumak durumun
da bırakıyoruz, haberleşmelerine sınırlar getiriyo
ruz. Bu mudur hükümlülerin eğitimi?
Bir insana tanınması gereken asgarî hak ve özgür
lükleri cezaevlerindeki bu insanlarada tanımalıyız.
Binlercesinin içerisinden çok çarpıcı bir örnek diye
söylüyorum: Dışarıdan, hiç olmazsa bazı zamanlar
istedikleri, özlemini duydukları yiyecekleri getirebil
melidirler. Bir insan ömrü boyu veyahut da uzun bir
süre, sevebileceği bir şeyi yiyebilme isteğinden mah
rum bırakılmamalıdır. Nasıl akıl hastalarını tedavi
etmek, özgürlük kişilere sahip çıkmak insanlık gö
revi ise, toplumumuzun yaralı ve yılgın bir bölümü
nü oluşturan bu insanlara sahip çıkmak da aynı şe
kilde insanlık görevimizdir.
Değerli milletvekilleri, değinmek istediğim son
husus güvenlik soruşturması konusudur. Bu konuda
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çok sözler söylendi. Adalet Bakanlığına bağlı bir
Adlî Sicil müessesesi vardır. Bu kurum sağlıklı bir
kurumdur. Tuttuğu kayıtlar adlî makamların fcesin. leşmiş ilamlarıyla sınırlıdır- ve herkes bu kayıtlara
itibar etmek zorundadır. Resmî kurumlarda işe gire
cek veya başka bir işleme tabi tutulacak şahıslar için
bu kayıtlara itibar etmek mecburiyeti vardır. Şimdi
bir bakıyorsunuz bir mahalle bekçisinin, bir uzman
çavuşun, mahalle karakolunda görevli bir polisin ki
me sorarak yaptığı belli olmayan bir soruşturma, ül
kemiz insanının büyük bir bölümünü «sakıncalı» di
ye fişlemektedir. Adlî sicilde tertemiz ve sabıkasız
olan bir kişi bir bakıyorsunuz bu soruşturmada sa
kıncalı görülüyor.
BAŞKAN — Sayın Özbek, lütfen toparlayın efen
dim.
EROL AĞAGtL (Kırklareli) — Sayın Başkan,
Sayın Ergüder'e gösterdiğiniz müsamahayı bu arka
daşa da gösterseniz.
BAŞKAN — Ona da gösteriyorum efendim. Sü
resi doldu geçiyor; fakat ihtarı daha yeni yaptım.
Lütfen müsaade buyurun.
AHMET SIRRI ÖZİBEK (Devamla) — Bağlıyo
rum.
Bu demektir ki, adlî mercilerin üzerinde bir ku
rum var, adlî mercilerin dışında da vatandaşları zor
durumda bırakan, işsiz bırakan, kısacası cezalandı
ran bir kurum var. Bir suçsuzun cezalandırılmasın
dan binlerce suçlunun cezasız kalmasını daha uygun
gören bir adalet kuralını ihlal eden bir müessese var.
Değerli arkadaşlar, Adalet Bakanlığı ne gereki
yorsa yaparak, bu iki başlılığa son vermeli. Yargı
kararlarını hiçe sayan, hiçbir hukukî dayanağı ol
mayan bu güvenlik soruşturması hadisesine yasal çer
çeve içerisinde son verilmeli ve bu suretle yargı ku
rumlarına gereken saygınlığı kazandırmalıdır.
Bu düşüncelerle, sorunları çok fazla olan Adalet
Bakanlığı personeline ve Milletimize bu bütçenin ha
yırlı ve uğurlu olmasını diler, hepinize saygılar su
narım. (Alkışlar).
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özbek.
Adalet Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüşmeler
tamamlanmıştır.
Adalet Bakanlığı Bütçesinin bölümlerine geçil
mesini oylarınıza sunacağım: Bölümlere geçilmesini
kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Bölümlere geçil
mesi kabul edilmiştir.
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BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri ayrı ayn okutup oylarınıza sunuyorum:
1. — Adalet Bakanlığı 1985 Malî Yılı Bütçesi.
A — CETVELİ
Prog.
kodu
101

111

112

900

Adlî Tıp Kurumunun bölümlerini okutuyorum :
Açıklama

Lira

Genel yönetim ve destek hiz
metleri
4
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Yargılama işleri
37
BAŞKAN —Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Hükümlülerin cezalarının infa
zı ve eğitimleri ve tutuklula
rın muhafazası
35
BAŞKAN —Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
TOPLAM

ADLÎ TIP KURUMU

726 188 000

Prog.
kodu
111

940 536 000

Açıklama

Lira

Resmî bilirkişilik hizmetlerinin
yürütülmesi
1 918 664 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
TOPLAM

1 918 664 000

441 525 000
2. — Adalet Bakanlığı 1983 Malî Yılı Kesinhesabı.

231 537 000

78 339 786 000

BAŞKAN — Adalet Bakanlığı 1983 Malî Yılı
Kesinhesap Kanunu Tasarısının bölümlerine geçilme
sini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Adalet Bakanlığı 1983 Malî Yılı Kesinhesap Büt
çesinin bölümlerini okutuyorum :
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ADALET BAKANLIĞI
A — CETVELİ
Prag.
kodu

Ödeneğin Çeşidi

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
111 Yargılama işleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
112 Hükümlülerin cezalarının in
fazı ve eğitimleri - tutukluların
muhafazası
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
990 Özel ödeneklere ilişkin hiz
metlerin yürütülmesi
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
TOPLAM
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Gider
Lira

Ödenek
Lira

Ertesi yıla dev- iptal edilmesi
rolunan ödenek gereken ödenek
Lira
Lira

1 235 471 600

748 535 900

22 896 554 500 19 542 499 138

3 354 055 362

13 913 031 000 10 365 993 808

3 547 037 192

1 984 007 500

332 228 000

237 638 583

94 589 417

199 383 964

96 956 146

102 427 818

39 325 204 964 31 478 559 275

102 427 818

7 744 217 871

Adalet Bakanlığı Adlî Tıp Kurumu Kesinhesabının bölümlerine geçiyoruz.
ADLÎ TIP KURUMU
Prog.
kodu
111

900

Ödenek
Lira

ödeneğin Çeşidi

Gider
Lira

iptal edilmesi
gereken ödenek
Lira

Resmî bilirkişilik hizmetlerinin yürütülmesi
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Hizmet programlarına dağıtılamayan trans
ferler
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.

575 630 869

327 977 091

247 653 778

7 098 131

6 946 052

152 079

TOPLAM
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.

S%2 729 000

334 923 143
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Değerli milletvekilleri, program gereğince sabah
ki çalışma süremiz dolmuştur. Bu itibarla öğleden
sonra 14.20Me toplanmak üzere oturumu kapatıyo
rum.
Kapanma Saati : 13.20

Adalet Bakanlığı 1985 Bütçesinin ve 1983 Kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir.
Bu suretle Adalet Bakanlığının 1985 Yılı Bütçe
siyle 1983 Yılı Kesinhesabı kabul edilmiştir.
Hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. (Alkışlar)

tKÎNCt OTURUM
Açılma Saati : 14.20
BAŞKAN : Başkanvekili Ledüı Badas
KÂTİP ÜYELER : Yavuz Köymen (Giresun), Mustafa Murat Sökmenoğlu (Hatay)

BAŞKAN — Tüılkiye Büyük Millet Meclisinin 42 noi Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.
III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A)

TEZKERELER

VE ÖNERGELER

|

/. — Suudi Arabistan ve Kuveyt'e gidecek olan
Devlet Bakanı İsmail Özdağlar'a, Devlet Bakanı Ah
met Karaevli'nin vekillik etmesinin uygun görüldü
ğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/656)
BAŞKAN — 1985 Malî Yılı Genel ve Katma
Bütçe Kanun Tasarılarıyla 1983 yılı Kesinbesap Ka
nunu Tasarısı üzerindeki görüşmelere geçmeden önce
Cumhurbaşkanlığı tezkereleri ile Başkanlığın sunuşla
rı vardır, önce onları okutacağım.
Cumhurbaşkanlığı tezkerelerini okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına
Görüşmelerde bulunmak üzere, 11-18 Aralık 1984
tarihleri arasında Suudi Ara'b'istan'a ve Kuveyt'e gi
decek olan Devlet Bakanı İsmail Özdağlar'ın dönüşü
ne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ahmet
Karaevli'nin vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi
üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize su
narım.
<

-

•

Kenan Evren
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur.
2. — Belçika'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Va
hit Halefoğlu'na, Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz'm
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/655)

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Kuzey Atlantik Konseyi Dışişleri Bakanları top
lantısına katılmak ve NATO üyesi ülkelerin heyetle
riyle 'ikili temaslarda bulunmak üzere, 11-15 Aralık
1984 tarihleri arasında Belçika'ya gidecek olan Dış
işleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun dönüşüne kadar;
Dışişleri Bakanlığına Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzeri
ne, uygun görülmüş olduğunu ' bilgilerinize sunarım.
Kenan Evren
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur.
B) ÇEŞİTLİ İSLER

.

1. — Türk - İngiliz Parlamento Dostluk Grubu
Başkanının daveti üzerine İngiltere'yi ziyaret edecek
olan Millî Savunma Komisyonu üyelerinden 4 kişi
lik heyet için siyasî parti gruplarınca gösterilen aday
lara dair liste (5/16)
BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığının bir tezkeresi var, okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna
Türk - İngiliz Parlamento Dostluk Grubu Başka
nı olan ve ülkemizi ziyaret etmiş bulunan İngiliz Mu-
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hafazakâr Parti Başkan Yardımcısı Milletvekilli Jim
Spicer tarafından, Türkiye Büyük Millet Meclisi Mil
lî Savunma Komisyonu üyelerinden oluşacak 4 kişi
lik bir heyetin Londra'ya davetine icabet edilmesi
Genel Kurulun 8 Aralık 1984 tarihli 36 ncı Birleşi
minde uygun görülmüştür.
378 sayılı Kanunun 1599 sayılı Kanunla değişik
5 ve 1 inci maddeleri gereğince siyasî parti grupla
rının gösterdiği adayların adları Genel Kurulun bil
gilerine sunulur.
Necmettin Karaduman
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanı
Nevzat Yağcı
Elazığ Milletvekili

Mekin Sarıoğlu
Manisa Milletvekili

Ahmet Kemal Aydar
Ankara Milletvekili

İsmet Tavgaç
Bursa Milletvekili

0: 2

Danışma Kurulu önerisi
Danışma Kurulunun 14.12.1984 Cuma günü yap
tığı toplantıda aşağıdaki önerilerin Genel Kurulun
onayına sunulması uygun görülmüştür.
Necmettin Karaduman
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanı
ANAP Grubu
Halkçı Parti Grubu
Başkanvekili
Başkanvekili
Recep Ercüment Konukman Onural Şeref Bozkurt
İstanbul
Çanakkale
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu
Başkanvekili
Ali Bozer
Ankara
öneriler :
1. Bütçe programına göre 15.12.1984 Cumartesi
günü görüşülecek olan 1985 Malî Yılı Millî Eğitim
Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesi üzerinde gruplar
ve Hükümet adına yapılacak konuşmalardaki 1 saat
lik sürenin, 1 saat 30 dakika olması,

BAŞKAN — 'Bilgilerinize sunulmuştur.
C) DANIŞMA KURULU

14 . 12 . 1984

ÖNERİLERİ

1. — 1985 Malî Yılı Millî Eğitim Gençlik ve Spor
Bakanlığı ve Tarım Orman ve Köy İsleri Bakanlığı
Bütçeleri üzerinde gruplar ve Hükümet adına yapıla
cak konuşmalardaki bir saatlik sürelerin 1 saat 30
dakika olması ve grupların bu süreyi üç konuşmacı
ile kullanabilmelerine dair Danışma Kurulu önerisi.
BAŞKAN — Danışma Kurulunun bir önerisi var,
okutuyorum :

2. 'Bütçe programına göre 18.12.1984 Salı günü
görüşülecek olan 1985 Malî Yılı Tarım Orman ve
Köy işleri Bakanlığı Bütçesi üzerinde gruplar ve
Hükümet adına yapılacak konuşmalardaki 1 saatlik
sürenin, 1 saat 30 dakika olması. (Bu süreyi gruplar
üç konuşmacıyla kullanabilirler.)
Önerilmiştir.
BAŞKAN — Danışma Kurulu önerisini oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE K OMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devanı)
7. — 1985 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İda
reler Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1983 Malî Yılı
Kesinhesap Kanun Tasarısı (1/608, 1/609, 1/558,
3/595) (S. Sayısı : 149, 150, 220)
B)

YARGITAY

BAŞKANLIĞI

BÜTÇESİ

/. _ Yargıtay Başkanlığı 1985 Malî Yılı Bütçesi
2: — Yargıtay Başkanlığı 1983 Malî Yılı Kesinhesabı
BAŞKAN — 1985 Malî Yılı Genel ve Katma Büt
çe Kanunu Tasarılarıyla 1983 yılı Kesinhesap Kanu
nu Tasarısı üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz.
Şimdi, Yargıtay Başkanlığı 1985 Malî Yılı Bütçe
si üzerindeki görüşmelere başlıyoruz.

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar.
Gruplar adına söz alanları okuyorum : Anavatan
Partisi Grubu adına Sayın Turan Soğancıoğlu, Mil
liyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın Saba
hattin Eryurt ve Halkçı Parti Gru'bu adına Sayın
Coşkun Bayram konuşacaklardır.
Anavatan Partisi Gru'bu adına Ahmet Turan So
ğancıoğlu; buyurun efendim. (Alkışlar)
Sayın Soğancıoğlu süreniz 30 dakikadır.
ANAP GRUBU ADINA AHMET TURAN SO
ĞANCIOĞLU (Sivas) — Teşekkür ederim Sayın
Başkan.
Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım,
Sayın Adalet Bakam ve Yargıtay Başkanlık temsil-
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çileri; Yargıtay Başkanlığı Bütçesi hakkında Anava
tan Partisi Grubu adına görüşlerimizi arz etmek üze
re huzurunuzda 'bulunuyorum. Sözlerime başlamadan
evvel hepinizi en derin saygılarımla selamlarım.
Muhterem milletvekilleri, Yargıtay Başkanlığı
Bütçesi hakkında konuşmaya geçmeden evvel, Yar
gıtayın anaunsuru olan hâkimin diğer meslek men
suplarına nazaran ayrı bir özelliği ve mesleğin ver
diği ayrı bir hususiyeti vardır, bunu arz ederek söz
lerime devam etmek istiyorum.
Muhterem arkadaşlar, bir insanın canı, hürriyeti
ve malı üzerinde tasarruf yetkisini yasalarımız yal
nız hâkimlere vermiştir. Bu yetki ve bu hak ne bu
Yüce Meclise verilmiştir, ne Reisicumhura ve ne de
Hükümete verilmiş bir yetkidir. Böylesine bir insan
için kutsal olan can, hürriyet ve mal hakkındaki ta
sarruf yetkisini kullanan hâkimin, her halde diğer
meslek mensuplarına nazaran üstün bir yönü ve kut
sal bir vazifesi vardır. Bir hâkim «idamına» dediği
zaman bir insanın canını; «tevkifine» dediği zaman
bir insanın hürriyetini, «müdahalenin menine veya
hut da şu kadar meblağın tahsiline» dediği zaman
malını elinden alma yetkisine haizdir. Böylesine ge
niş yetkilerle teçhiz edilmiş olan bir hâkimin öne
mi kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.
Değerli milletvekilleri, Yargıtayımız; yıllardan,
hatta asırlardan heri şerefle bu görevini yapmakta
dır. En bunalımlı dönemlerde dahi hukukun üstün
lüğü, kanun hâkimiyeti ve hâkim tarafsızlığını has
sasiyetle tatbik etmiş, Yargıtaya ve hâkime en ufak
gölge düşürmeyecek şekilde fonksiyonunu ifa etmiş
vüce bir kuruluştur. Biliyorsunuz memleketimiz 12
Eylülden önce büyük bunalımlar içerisine sürüklennrşti. birçok kamu kuruluşları sağda veyahut solda
ki baskıların tesiri altında kalarak asıl fonksiyonla
rını tarafsız bir şekilde ifa etmek imkânına sahip
olamamışlardı; fakat iftibrrla ve şerefle iddia edebi
lirim, - 33 yıllık hâkimlik hayatımın 10 yıldan faz
lası bu yüce müessesede geçtiği için yakinen özel
liklerini ve vazife duygu ve şuurlarını bildiğim için
iddia ediyorum - hiçbir akımın, hiçbir sapık ideolo
jinin Yargıtayın kapısından içeri girmediğini müşa
hede etmişimdir, daima hukukun üstünlüğünü ve ka
nun hâkimiyeti fii ve tarafsızlığını muhafaza ederek
şerefle görevlerini yapmışlardır. (Alkışlar)
Değerli milletvekilleri, bu yüce kuruluşun bir
çok da dertleri, problerrJeri ve sıkıntıları vardır ve
'bunları, yalnız hukukçu olmaya gerek yoktur, bir
çok insanlar yakinen müşahade etmiş ve görmüşler
dir,
— 208
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Yargıtayda 15 hukuk dairesi, 9 ceza dairesi ha
len görev yapmaktadır. Bu dairelere gelen toplam
iş sayısı 300 bine yaklaşan meblağa erişmektedir. Bir
mukayese için söylüyorum; Alman Yargıtayına se
nede 15 - 20 bin, Fransız Yargıtayına senede en çok
30 bin iş gelirken, bizim Yüce Yarğıtayımıza sene
de 300 bine yakın iş geldiği tespit edilmiştir. Orada
çalışan, hâkimi, başsavcıyardımcısı ve üyeleriyle,
hatta bütün Yargıtay personeliyle büyük bir feda
kârlık ve feragat içinde, icabında hiçbir zaman me
saiye tabi olmaksızın, büyük bir gayretle bu kutsal
görevlerini yerine getirme çabası içindedirler. Bu
kadar yoğun iş altında olmalarına rağmen son za
manlarda, Yargıtaya intikal eden bir dosya hukuk
dairelerinde - bir iki daire hariç - bir iki ayın içe
risinde incelenip, karara bağlanıp, mahallî mahke
mesine iade edilecek bir duruma gelmiştir. Bu da,
Yargıtay namı hesabına övünülecek 'bir durum ve her
türlü takdirin üzerinde bir çalışmanın sonucudur.
Değerli arkadaşlarım, fakat yine bir gerçektir ki,
Yargıtayda bu görevi yapanlar da nihayet insandır,
onların da bir takati vardır. Bu kadar ağır yük al
tında bu yüce Yargıtayı bırakmamak gerekmektedir.
Yargıtayın görevleri arasında bir de içtihat ya
ratma görevi ..vardır. Bu görev cok kutsal bir görev
dir. Bu içtihatlar, Türkiye çapındaki bütün mahke
melere ışık tutarak, kanunların daha iyi anlaşılma
sında, uygulamada birlik ve beraberliğin sağlanma
sında büyük önem arz etmektedir. Bu bakımdan, Yar
gıtayın işini asgariye değil, fakat normal bir seviyeye
indirmek, herhalde Hükümetimizin ve bu Yüce Mec
lisin görevleri arasındadır.
Adalet Bakanlığında, istinaf mahkemelerinin ku
rulmasıyla ilgili bir hayli hazırlık yapıldığını öğren
miş bulunuyoruz. Bu konunun, yakında Yüce Mec
lisimize intikal edeceği bir gerçektir. Yüce Meclis,
bu anlayışla, bu kuruluşu tahakkuk ettirdiği takdirde,
Yargıtayın işleri de bir nebze azalacak ve orada ça
lışan insanlar da hiç değilse cumartesi ve pazar gün
leri, dosyalardan uzaklaşıp, çocuklarıyla evlerinde
oturabilecek, kendi hayatını yaşama zamanını ve im
kânını bulacaklardır.
Bu hususu şunun için söylüyorum değerli arka
daşlarım : Sözlerimin başında da arz ettiğim gibi,
Yargıtayda ben de 10 yılı geçen bir müddet içerisinde
hâkim olarak çalıştım. Orada tetkik hâkimleri var
dır, Yargıtayın en ağır yükü bu hâkimlerin omzundadır. Bu hâkimler, bir zamanlar Yargıtayda otura
cak oda değil, bir sandalye dahi bulamaz durumda
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idiler ve 30-40 dosyayı yüklenip evlerine götürürler,
evlerinde bir odaya çekil rler, orada tetkik ederler ve
takrir günü de gelirler Yargıtayda bu dosyalarını he
yete ıtakrir ederlerdi.
Yargıtayın ön cephede bulunan binasının Yargıtaya mal edilmesinden sonra, bu hâkimlerin bu sıkın
tıları giderilmiş ve onlara çalışabilecekleri odalar, ma
salar temin edilmiştir. Bu hakikaten takdire ve şükrana değer bir hizmettir. Ama, bu da yeterli değildir.
Yine bu hâkimlerin 3-4 tanesi bir odada oturabil
mektedir ancak. Çünkü, daha fazla yer yoktur ve bu
kutsal görevlerini bu odalarda birlikte yapmaktadırlar.
Sayın milletvekilleri, takdir edersiniz ki, bir hâki
min misafiri geldiği zaman onunla konuşacak ve onu
ağırlayacaktır. Bu nedenle orada dosyalan ıtetkik eden
diğer 'hâkimler dosya okuyamaz duruma düşmekte
dirler. Yargıtayın bu yer sorunu, her hâkime bir oda
verilecek duruma getirilmelidir. Bunlara bu imkân
sağlanmalıdır; bu hâkimler buna muhtaçtır, layıktır.
Değerli milletvekilleri, Yargıtayın, bundan başka
bir de konut sorunu vardır. Hepiniz biliyorsunuz; ki
ralar bir hayli yükseldi. Yargıtayda çalışan bir hâ
kim, bir savcı maaşının büyük bir kısmını ev kirala
rına vermek zorundadır. Yargıtay Başkanlığı Bütçe
sinde konut için konulan miktar, görüşüme göre ki
fayetsizdir. Bir an evvel burada çalışan arkadaşla
rımızın da konuta kavuşturulması, görevlerini daha
büyük bir huzur ve rahatlıkla yapmaları bakımın
dan zarurîdir.
Değerli arkadaşlarım, Yargıtayda üyelerden, tet
kik hâkimleri ve başsavcı yardımcılarından başka bir
de adliyenin ayrılmaz unsuru olan, hâkim ve savcıla
rın !kolu kanadı mesabesinde olan adliye personeli
vardır. Bunlar, yeni tabiriyle yazı işleri müdürü, eski
tabiriyle başkâtip, kâtip, mübaşir, odacı vesairedir.
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ı• luk ve çocuklarının ihtiyacını karşılayabilecek bir
maddî imkânın sağlanmasıdır. Sayın Hükümetimizin
er geç bu konuya da el atacağını ve sıkıntı içinde olan,
II adliyenin ayrılmaz bir bölümünü teşkil eden bu adalet
mensuplarının da bu dertlerine mutlak deva buluna
cağı inancını taşıyorum.
Değerli arkadaşlarım, bir de, 2 gün evvel Resmî
LI Gazetede yayınlanan kanun kuvvetinde kararnameyle,
Yargıtayda çalışan, personel hariç, hâkimlerin, üye
lerin, savcı ve başsavcı yardımcılarının maaş durum
ları nispeten düzeltilmiş, özellikle mesleğe yeni girecek
hâkim adaylarına ve stajyerlere yeni imkânlar tanın
mış, meslek daha cazip hale getirilmiştir. Bundan do
layı Hükümetimizi huzurunuzda kutlamak isterim. An
cak, gönül isterdi ki, şimdiye kadar adalet mensupları
arasında ücret ve ödenek tevziinde son derece hassas
davranılmış, herhangi bir ayrım yapılmamıştı, bu defa
böyle bir ayrım gözümüze çarpmaktadır, bu üzüntü
müze neden olmuştur; bunun da düzeltileceği ve hiç
kimsenin gücendirilmeyeceği ümidini muhafaza edi
yoruz.

Değerli milletvekilleri, gayet iyi takdir edersiniz ki,
kanunlar bir milletin ihtiyaçlarından, inançlarından,
örf ve âdetlerinden ve çağın gereklerinden kaymakla
nır. Bizde adlî kanunlar, hemen hepsi Cumhuriyeti
mizin kurulmasından sonra Ulu Önder Atatürkümüzün işarı ve emirleri ile özellikle Avrupa'dan muhtelif
milletlerin kanunları aynen adapte edüerek alınmış ve
bugüne kadar bunlar tatbik edilmektedir. O zaman
belki bu kanunları yapacak ne zamanımız, ne de bu
kanunları yapacak yetişmiş hukukçu ve hukuk 'alim
lerimiz vardı; ama bugün artık her sahada olduğu gibi
hukuk sahasında da yetişmiş birçok hukuk alimleri
vs çok değerli uygulayıcılar mevcuttur. Artık bu ka
nunların, demin arz ettiğim gibi millî ihtiyaçlarımız,
inançlarımız, örf ve âdetlerimiz ve çağın gerekleri de
göz
önüne alınarak ve bunlar birer kaynak olarak
Değerli arkadaşlarım, bu pahalılık karşısında bu
kullanılarak
millî kanunlarımızı yapma zamanı gel
insanlar büyük bir sıkıntı içinde hayatla mücadele
miştir.
etmekte ve bu görevlerini de aksatmadan yerine ge
Bu cümleden olarak Medenî Kanunumuzda görü
tirmektedirler. Yargıtayda milyonluk, şimdiki rakam
len
bu aksaklıklar bundan iki üç sene evvel kurulan
larıyla milyarlık dosyalar vardır. Bu dosyalar, bu za
bir komisyonda uzun uzun tetkik edilmiş ve öğren
bıt kâtiplerinin yedine tevdi edilmiştir. Bunlar o ka
diğimize göre Bakanlar Kuruluna havale edilmiştir.
dar dürüst insanlardır ki, şimdiye kadar Yargıtayda
Tahmin ederim ki, yakında Yüce Meclisimize gelecek
herhangi bir dosyanın kaybolduğu yahut içerisinden
ve bu Kanun, dediğimiz ölçüler ve kıstaslar dikkate
önemli bir evrakın alındığı veya çalındığı vaki olma
alınarak, millî ihtiyaçlarımıza cevap verecek, uygula
mıştır. Bu kadar az parayla hayat mücadelesi veren
mada
kolaylık gösterilecek, yurttaşlarımızın seve seve
bu insanlar bu kadar dürüst ve vazifesine bağlı in
bunlara riayet edeceği millî bir kanun haline gele
sanlardır. Bu, bütün adliye teşkilatı için, adliyede
çalışan bütün kalem personeli için geçerlidir. Temen- I cektir. Bunun yanında diğer adlî kanunlarımızın da
nimiz, bu insanlara da hayatlarını yürütebilecek, ço- I zaman kaybedilmeden, şimdiye kadar görülen aksak— 209 —
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Anayasanın, yargıya ait 3 üncü bölümünün, «Yük
toklarının bir an evvel düzeltilmesi ve yenliden gözden I'
sek Mahkemeler» başlığı altındaki (B) kısmının 154
geçirilerek Yüce Meclise getirilmesi ve buradan çıka
rılması bir zaruret haline gelmiştir. Artiik Milletimiz üncü maddesinde ve Yüksek Yargıtayla ilgili düzen
millî bünyesinden doğmuş, kendi inançlarına, kendi lemede; «'Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve
kanunun başka bir adlî yargı merciine bıralkmadığı
örf ve geleneklerine uygun kanunların bir an evvel
gelmesini ve onların tatbik edilmesini beklemektedir. karar ve hükümlerin islon inceleme ımerCMdir. Kanun
la gösterilen belli davalara da ilk ve Ison derece mahDeğerli milletvekilleri, Yüce Yargıtayın 1985 yılın
da uygulanacak bütçesi hakkında Anavatan Partisi I kemesi olarak bakar» hükmünü getirmek suretiyle Yar
grubunun görüşlerini ve şahsî mütalaalarımı arz et
gıtayın görevinin önemi belirtilmiş bulunmaktadır.
miş bulunuyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize say
1221 sayılı Temyiz (Mahkemesi Teşkilat Kanunu,
gılar sunuyorum.
muhtelif zamanlarda ortaya çıkan ihtiyaçlara göre
Teşekkür ederim. (Alkışlar)
değişikliklere uğramış ve nihayet 26.5.1973 tarih, 1730
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Soğancı- I Va 2797 sayılı Yargıtay Kanunu İle kendli bünyesi içe
risinde gerekli düzenlemeleri yapmıştır. 'Bilindiği üzeoğlu.
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın I re, halen 15 hukuk ve 9 ceza olmak Üzere 24 daireden
Sabahattin Eryurt. (MDP sıralarından alkışlar)
I oluşmaktadır. Esasında, yüksek bir içtihat mahkemesi
niteliğinde bulunması lazım gelen Yargıtayımız, tem
Buyurunuz Sayın Eryurt, süreniz 30 dakikadır
yiz edilerek gelen işlerin kesafeti ve bu arada bir üst
©fendim.
mahkeme eski devimliyle istinaf mahkemesi teşkilatı
MDP GRUBU ADINA SABAHATTİN ER
kurulamaması yüzlünden, ilk derece mahkemelerince
YURT (Erzurum) — Teşekkür ederim Sayın Başkan.
verilen hükümlerin doğrudan doğruya Yargıtaya in
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; önce Hükü
tikal etmesi yüzlünden bu niteliğini layıkı veçhile ifa
metlin 5 yıllık icraatının programını tespit eden bir
edememek durumunda kalma'klta ve bu hal, değerli
'bütçe konuşmasını, Meclisin ekseriyetini, yandan faz
I Yargıtay mensuplarını da fazlasıyla yormakta ve üzlasını temsil eden Anavatan partili milletvekillerinin
1 mefctedir.
bütçe müzakerelerine bu kadar kayıtsız kalmalarının
ıstırabını ifâde etmekle «özlerime başlamak istiyorum.
Ayrıca, hâkimlik mesleğinde her gün aratarak toü(MDP sıralarından alkışlar)
I yiümekte Olan kadro açığı ve buna mukabil davaların
çığ gibi büyümesi, ilk derece mahkemelerinde işleHer halde (iş bilen, iş bitirici bir parti olması iti
I rin terakümüne, muhakemelerin gecikmesine, dava
bariyle..,
ların uzamasına ve bunun neticesi olarak da vatandaşjDEVUET BAKANI KÂZIM OKlSAY (Bolu) —
Sayın milletvekili, sizin durumunuz farklı mı? (ANAP I larımızın haklı şikâyetlerine sebep olmakta ve maale
sef bu şikâyetler de günden güne arıtmaktadır. Bu du
sıralarından, «Sizde ide yok» sesleri)
ruma temelde ve köklü bir çare bulunmadığı, bilgili,
SABAHATTİN ERYURT , ((Devamla) — Bütçe
yetenekli ve yeterli hâkim yetişfairilemediği takdirde,
müzakerelerinde iş bitirici bir cihet görmedikleri an
mülkün temeli olduğunu ifade ettiğimiz adalet mesle
laşılıyor.
ğinin, bu temel olma vasfını tamamen kaybedeceğinŞkn'di, değerli arkadaşlarım, Anayasamızın...
İM. TURAN BAYEZtTT (Kahramanmaraş) — Po I den endişe duyuyorum,
lemik yapıyorsunuz da...
I
Yıllardan beri adlî yılın açılış merasimlerinde YarBALKAN — Uütfen efendim, »fen.
j gıtay başkanlarınca yapılan uyarılara rağmen, henüz
SABAHATTİN ERYURT ı(Devamla) — Yüksek I kesin bir çare bulunamayan bu tehlikeli gidiş, hak
kuruluşlar arasında bulunan Yargıtay Bütçesi üzerin
kında Yüksek Heyetinize bazı örnekler vermeye çalıdeki konuşmama geçmek Miyorum.
şacağım,
Anayasamız da, kuvvetler ayrılığı esasına ve pren
Değerli milletvekilleri, balkınız 6 Kasım 1974 tarisibine dayalı bulunan hükümleri arasında yetkiler dü I hinde, yani bundan 10 yıl önce bir gazetede neşredizenlenirken; yasama, yürütme ve yargı olmak üzere j len, «Boşalan HâMm Kadroları» başlıklı yazımda ne
Devleti oluşturan 3 esaslı kuruluşa yer verilmiş ve yar j demişim : «Adalet Bakanlığında mevcut 3944 hâkim'
gı yetkisine ilişkin 9 uncu maddfe ile de; «Yargı yet
kadrosuna karşı bugün ancak 2592 hâkim görev yap
kisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kul
maktadır. Meslekten ayrılmalar dolaylısıyla hâkim salanılır» hükmü kabul edilmiştir,
j yıisı günden güne azalmakltadır. Maddî ve manevî ye— 210 —
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tersizlikler karşısında asliye sulh ve sorgu hâkimleri
yerine göre ilki ya da üç mahkemenin işine birden bak
mak zorunda kalmakta ve davalar tabiî, 'hâkiminden
ziyade geçici yetıkıi ile görevlendirilen hâkimler tara
fından görülmektedir. Yüksek dereceli birçok hâki
min serbest hayatta daha elverişli koşullar altında ça
lışma ve ımalddî gelir sağlama imkânı bularak emek
liye ayrılmayı tercih etmeleri 'Ve özellikle al't kademe
de, bilhassa tekrar edeyim al't kademede, mesleği ca
zip kılacak tedbirlerin alınmaması ve bu nedenle bü
kük fakültesi mezunlarının mesleğe girmek iısltememeleri yüzlünden, al't ve üst kademe kadrolarında gideril
mesi imkânsız boşluklar ye boşalmalar meydana gel
diği gibi hâkimlik melsleği de çekiciliğimi y'itirmektedir.» Bunları 10ı yıl evvelki yazımda belirtmiş bulu
nuyorum,; aıynı dertlerle malulüz, onun için tebarüz
ettirmek istityorum.
Yargı organlarının tedbiri alınmayan haklı sorun
larına ve şikâyetlerine karşı, şimdiye kadar devam et
tirilen ilgisizlik ve önemsemezlik aynı şekilde sürdü
rüldüğü ve âcil çözüm 'yolları bulunmadığı, meslek
mensuplarına kısmen ölsün huzurlu yaşama 'imkânı
sağlanmadığı takdirde, değerli hâkimlerimizin onurlu
mesleklerinden ayrılmalarının devata edeceğini ve ya
kın bir gelecekte mahkeme kapılarına kilit vurulmak
zorun'da kalınacağını çok acı bir gerçek ve uyarı ola
rak üzüntü ve endişe ile düşünmekteyim. Bunlar hep
10 'sene evvel vurguladığım hususlar.
Yine 7 M'art 1974 tarihinde neşredilen; tabiî ga
zeteciler bizi kabul ermüyorlar, bizden bahsetmiyorlar
ama biz gazetecilerden bahîsedüyoruz; ama isimlerini
zikretmiyorum, ben de onların propagandasını yap
mak istemiyorum 'CHP ve MDP sıralarından alkışlar}
«Çığ Gibi Büyüyen Davalar ve Hâkimlerimiz» baş
lıklı yazımda da aynı konuya değinerek «Günde 40 50 davanın 'muhakemesini yapmak zorunda kalan hâ
kimlerimizle, 80 - 100 dosyanın takririni alarak 'tet
kikini yapan ve nihaî kararını veren Yargıtay hâkim
leri, böylesine yorucu ve yıpratıcı çalışmalarını, mes
lek sevgisine içten bağlı olarak mesai saatleri dışında
da vazife yapmak suretiyle devam et'rırmek çabası
içindedirler» dedikten sonra, o tarihlerde Yargıtayımızın iş durumu 'ile maddî imkânlarını İngiltere'deki
mahkemelerin durumlarıyla mukayese ederek, ki ora
da tetkik imkânı bulmuştum ve o vesile ile bunları
yazmıştım. Dikkatlerinizi çökerim çok enteresandır;
îngiîtereide Temiyiz Mahkemesinin hukuk bölümüne
1970 yılında sadece 1022, ceza bölümlüne 983 adet
daya dosyası gelmesine mukabil; Yargıtayımıza 200
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binin üzerinde iş geldiğini ve arada yüz kata varan
fark olduğunu, mahallinde tespit ve ayrıca İngiltere'
de görev yapmakta olan bidayet ve İM mahkeme hâ
kimleri ile Yangıtayımız ülyelerinin aldıkları maaşlar
arasında da 15 katına varan bir n'isipetsüzlik bulun
duğunu açıklami'ştım. Ne yazık ki, bulgun dahi iş ve
maddî gelir farklarının aynen deValm et'fciğini öğren
miş bulunuyorum.
Değerli 'milletvekilleri, yine aynı yazımda «IHâıkimlerimizlden sırf meslek sevgisine bağlanılarak, ve sa
dece ona dayanılarak ömürleri boyunca fedakârlık
beklemeye kimsenin hakkı yoktur» dedikten sonra,
sözlerimi siyasî kuruluşlara ve yetkili mercilere .inti
kal öttirerek; «Üzülerek ifade ederim ki, hiçbir dö
nemde yötkil'i ve sorumlu merciler, Adalet mensup
larımın, yargı organlarımın dertleriyle ve karşılaştık
ları zorluklarla içtenlikle ve gerektiği kadar meş
gul olamamışlardır. Bütün siyasî kuruluşlar muhale
fette bulundukları zamanlarda Adalet mensuplarıyla
organlarının sorunlarına yeteri kadar ilgi gösterilme
diğinden yakındıkları ve hâkimlerimizin tarafsız tu
tumlarından övgüyle ısöz ettikleri halde, iktidara geldüklerinden itibaren bu sözlerini unutur görünmüşler
ve ha'tfta Adalet mekanizmasının tarafsız işlemesinden
ş'ikâyete başlamışlardır.» demiş; aynı zamanda yargı
organlarının ve hâkimlerin sorunlarımı, üzüntülerini,
beklentilerini ifade ettikten sonra çözülm yollarını, ça
relerini de maddeler halinde belirtmiş idim.
Bu uyarılara, şikâyetlere ve ikazlara rağmen bu so
runlardan çoğunun hailen dahi tamamen çöziümlenemediğin'i; aksine, tedbirlerin alınmaması yüzünden
mesleğe olan liginim azalmakta olduğunu büyük bir
üzüntüyle görmekte ve endişeyle takip etmekteyiz.
Değerli milleitvekilleri, şimdi ifade edeceğim ra
kamlar bu görüş'ümüzü teyit etmekte olup, endişemi
zin ne kadar yerinde ve tehlikenin ne derece vahim
olduğunu gösterecektir. Adalet mesleğinin temelini
oluşturan ve Yüksek Yargıtayın geleceğini temin ede
cek olan hâkim kadrolarına göz attığımızda şöyle bir
manzarayla karşılaşmaktayız :
Adalet Bakanlığındaki kadro açığı 1974 yılında;
yani 10 yıl önce 'toplam 1350 adet liken, Sayın Ada
let Bakanının bundan 6 - 7 ay önceki açıklamalarına
göre 1700 adedi bulmuş ve bu 'defa Plan ve Bütçe
Komisyonuna takdim edilen raporda görüleceği veç
hile, bu açık 2000 adede yükselmiştir. Biraz önce Sa
yın Adalet ©akanımız, Adalet Bakanlığı Bütçesi gö
rüşülürken aynı hususları tekrar buyurdular.
Ne hazindir ki, bu raporun düzenlenmesinden iti
baren çok kısa bir Isüre geçmesine rağmen, Sayım
211 —
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lerdir. Görülüyor ki, ıSayın Devlet Başkanımız adalet
Adalet Bakanı Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan
konuşmada, bu açığın 2059 a'de'dli bulduğunu ifade - müessesesinin ızor durumunu isabetle teşhis ederek,
buyurmuşlardır,
yetkililerce hu duruma çare bulunmasını önermişler
dir. Sayın Adalet Bakanımıızın bu sevindirici ve ülmlit
İşin daha acısı, önümüzdeki Ocak ayında 300 ka
dar yetişkin hâkimin de meslekten ayrılacağı yetkili
verici irşatlardan yararlanarak, adliyenin endişe verici
kimseler tarafından 'ifade edilmektedir.
havutlara varan sorunlarına süaritle çözüm yolları
bulmaya gayret göstermesi haşlıca temennimıizdir.
Sayın mlilldüvekilleri, ıgörlüliüyor ki, geçen 10 yıl
içinde kad'ro açıklarının kapatılması çarelerinin araş
Mesldk tecrübelerime ve (tespitlerime göre, adlî so
tırılması gerekirken, yeterli ve köklü tedbirler alın
runlara ve adliye mensuplarına önem vermeyen ik
maması yüzünden hu kadro açığı yıldan yıla çoğal
tidarlar hüsrana uğramışlardır.
maya devam dbmıiştir. Öyle zannederim ki, hiçbir mes
ıSayın milldtvdkilleri, şilmdi Yüksek Yargıtayımızı
lek kuruluşunda böyldsine hır kadro açığı ve boşluğu
ilgilendiren çiok mühim bir konuya; yetki kanununa
mevcut değildir. Bu üzücü ve üzücü olduğu kadar
müsteniden 29 Haziran 1984 gününde, yani hundan
da düşündürüdü gerçek karşısında adalet bakanları
5 aıy evvel çıkarılmış olan 241 sayılı Kanun Hükmün
mızın, mevcut .kadroları (boşalmaktan ve mesleği çöde Kararnameye temas edeceğim. Tabiî 243 sayılı
ziülmekten kurtarmanın çarelerine başvurmaları gerek
Kanun Hükmünde Kararname dünkü Resmî Gazete
tiği kanaatindeyim ve bu yola da tevecdüh ettiklerini
de yayınlanmıştır. Ben, bundan evvelki 'tarihi taşıyan
'biraz önce memnunliyetle öğrenmiş ıbulunuyoruım.
2141 sayılı Kanun HükmÜınde Kararnameden bahsede
ceğim. 243 sayılı Kanun Hükmünde Kararname de
Dikkatle te'tkik buyurulduğu takdirde gömülecek
bir şey getirmiş değil, onu da ayrıca vurgulayaca
tir ki, Adalet Bakanlığı Bütçe raporunu hazırlayan
ğım,
raportörler de hu konuya isabetle teşhis koymuşlar
dır. Birlikte okuyalım :
Bir taraftan, «Adalet mülkün temellidir» diyoruz,
«•Hâkim ve Cumhuriyet savcıları kadrolarını kusa
diğer yandan tam aksine bu temele yeni ve kuvvet
zamanda doldurmak için gerekli önlemleri almak zolendirici bir taş koymadığımız yetmiyormuş gibi, ça
runhığu bulunmaktadır. (Bütçe raporumuzda bunlar
tıyı da huzursuz kılacak tasarruflarda bulunuyoruz.
beyefendiler) Aksu takdirde (Çok enteresan) birkaç
'Mezkûr kararname ile adaletin son merciÜ olan Yük
sene sonra adlî hizmetler tamamen felce uğrayalbiMr.»
sek Yargıtayda görev ifa eden üstün vasıflı, bilgili,
Görülüyor iki, öteden beri ve yıllardır dile getirdiği
çalışkan, feraiga'tkâr Yargıtay üyelerinin çalışma şevk
miz endişelere Bütçe raporunda da parmak basılmış
lerini kırıcı ve onurlarını da rencide edici mahiyette
ve görüşlerimiz böylece teyit edilmiştir.
olduğu kadar, Yargıtayda denklik ve eşitlik prensip
lerini tamamen ihlal eden bir durum yaratılmıştır.
Emin olunuz ki, adlî sorunları kısım kısım ve
bazı anakammların baza madde ve fıkralarını kena
Yargıda denklik ve eşÜtlik ilkesine, hukuka ve
rından, (köşesinden değiştirmekle ve günün ihltiiyaçlarımantığa ters düşen bu tasarrufa neden lüzum görül
na uydurmaya çalışmakla hu büyük problemlin halli
düğünü anlamak mümkün değÜldir. Nitekim bu yan
mümkün değildir. Bu durumun düzeltilmesi için hütün
lışlığın farkına varılarak, 2)43 sayılı Kanun Hükmünde
adlî sorunların, ağırlık derecelerine göre sıralanarak
Kararname evvelki gün çıkarılmıştır. Demek ki, gö
tümüyle ve süratli© ele alınması gerekir.
rüşlerimiz isabetli.
Değerli ımilldtvekilleri, mutlu 'bir rastlantı olarak
Hepinizce malum olduğu üzere, 2999 sayılı Ye'tki
Sayın Cumhurbaşkanımız Yarigıtayı teşriflerinde;
Kanununa dayanılarak ve her işte olduğu ıglilbi aceleye
adaldtfin mülkün temeli olduğuna, milletin sağlam
getirilerek çıkarılan 241 sayılı Kanun Hükmünde Ka
olaMmesi için adaletin temellerinin de sağlam olma
rarname ile hâkim ve savcıların, bu meyanda Anaya
sı gerdktiğine işaret buyurduktan sonra; «Eğer vatan
sa Mahkemeli, Yargıtay ve Danıştay Başkan ve üye
daşlar arasında adalet duygusu sarsılacak olursa, o
lerinin malî hakları yeniden tespit edftlmişıtir. Ancak,
zaman Devlet bundan zarar görecek ve hatlta Devlet
o kararnamenin 23, 29, 37, 38 ve 39 uncu maddeleriy
çökecektir. (IBu, Sayın Cumhurbaşkanının ifadeleri)
le yapılan değişiklik neticesi, yüksek mahkemeler ara
Adalet mekanizmasının İçinde 'bulunduğu sıkıntılı du
sındaki anayasal eşÜtlik ve eşit işe eşit ücret ilkelerine
rumu biliyoruz, yeterkli buna uygun hal çareleri buaykırı (bir şekilde ve o tarihe kadar mevcut olmayan
lunalbiMn. Bunun, parlamentomuz ve Hükümetimiz hir ayrıcalığa ve dengesizliğe yol açılmış oldu. Ba
içinde bir neticeye bağlanacağı inancındayım» demiş
kınız nasıl :
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241 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ya
pılan düzenlemede, Anayasa Mahkemesi üyeleri için
{1400 + 900 = 2300) Yargıtay üyeleri için ise
(1400 + 800 = 2200) gösterge rakamı kabul edilmiş
olup, 38 inci madde ile de bu fark ileriki yıllarda
daha artacaktır. Halbuki, 241 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnameye gelinceye «kadar, Anayasa Mahke
mesi üyeleri ile Yargıtay üyeleri arasında maaş far
kı gilbi (bir ayrım mevcut olmadığı gibi, 2802 saydı
Hâkimler ve Sayıcılar Kanununun 103 üncü maddesi
ne göre de aynı gösterge tablosuna tabi idiler.
Kaldı ki, Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yar
gılama Usulleri Hakkındaki 2949 sayılı Kanunla da
hu eşitlik korunmakta idi.
Bu kuruluşların Anayasadaki yerlerine gelince :
1982 i t a * ve 2709 sayılı Anayasanın 146 ilâ 158 inci
maddelerinde yüksek mahkemeler bir paragraf al
tında toplanmış; (A) harfinden <(F) harfine kadar bir
sıraya 'konulmuş ve yüksek mahkemeler : Anayasa
Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askerî Yangrtay,
Askerî Yüifcseik İdare Mahkemesi, Uyuşmazlık Mah
kemesi olarak belirlenmiştir ve aralarında tam bir ana
yasal eşitlik mevcuttur. Buradaki sıralama, bu kuru
luşların yerlerinin diğerinden yüksek veya üstün ol
duğu manasını taşımayıp, sadece yazılış şeklindeki b'ir
zaruretten ileri gelmektedir ve hepsi de yargı göre
vini millet adına yerine getiren yüksek mahkemeler
din
Mıtefcim, Anayasa tasarısı Danışma Meclisinde
görüşülürken, 'bu müesseselerden hiçbirinin diğerin
den yüksek sayılamayacağı kesinlikle ve açıklıkla ifa
da edilmiştir.
Kaldıki, vatandaşların mal ve can güvenliğine ve
haklarına ilişkin nihaî kararları ve içtihadı birleş'tirme kararlarını veren ve hiçbir müessese ile kıyaıslanmaıyacak derecede çok ve manevî yönü ağır iş yükü
altında, 'üstün vazife sevgisi ve feragatla görev ifa eden
Yargıtayın, Anayasa Mahkemesinden önemsiz olduğu
da asla söylenemez.
Bu konuyu Anayasanın 55 inci maddesindeki
«eşit işe eşlit ücret» ilkesi ışığı altında düşündüğü
müz zamam, Yüksek Mahkeme Başkan ve üyeleri
ne eşit gösterge tablosu uygulanması gerektiği neti
ce ve kanaatine varmaktayız. Her ne kadar 241 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnamede Anayasa,
Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkan
ları için eşit gösterge tablosu kabul edilmiş ise de,
bu uygulamanın aynı şekilde yüksek mahkeme üye
lerine de aksettirilmemesi çelişkili bir durum yarat
mıştır.
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Sayın milletvekilleri, mevzuatımıza göre bir Yar
gıtay üyesi en az 6 yıl kıdem almadan birinci başkanvekiljiğine veya daire başkanlığına seçüememektedir. Buna mukabil Anayasanın 146 ncı maddesinin
3 üncü fıkrasına ıgöre, en az 15 yıl öğretim üyeliği
ve kamu hizmeti veya avukatlık yapmış olanlar ve
de Yargıtaya yeni seçilen bir üye hemen Anayasa
Mahkemesi üyeliğine seçilebilmektedir.
6 yıl Yargıtay üyeliğinde çalıştıktan sonra daire
başkam olan bir Yargıtay üyesinin kıdem durumu ve
müessesesine olan bağlılığı, feragatla çalışması bir
kenara itilerek, Yargıtay üyeliğine yeni seçilmiş, bu
lunan diğer bir üyenin Anayasa Mahkemesi üyeli
ğine hemen seçilip, kendisinden çok kıdemli daıire
başkanlarından ve üyelerden daha üst düzeyde mad
dî imkâna kavuşturulmasını ve ortaya çıkan bu ters
durumu hak ve adalet ilkeleriyle izah etmek ve bağ
daştırmak mümkün değildir. Maalesef 243 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamede de bu eşitsizlik ay
nen" devam ettirilmiştir.
Diğer taraftan '241 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 28, 38 ve 39 uncu maddeleriyle de Yar
gıtay Birinci Başkam ve Cumhuriyet Başsavcısıyla,
daire başkanları ve üyeleri arasında büyük bir eşit
sizlik yaratılmıştır. Şöyle ki:
Yargıtay Birinci Başkanı ile Cumhuriyet Başsav
cısı için 1(1400+1100=2500) gösterge tablosu uygula
nırken, daire başkan ve üyeleri için (1400+800=2200)
gösterge tablosu uygulanmıştır.j Bu defa bu şartlı
olarak 90O'e çıkarılmıştır; yeterli değildir. Bu fark
39 uncu madde ile ileriki yıllarda daha artacaktır.
Ayrıca, diğer bir madde ile Birinci Başkan ve
Cumhuriyet Başsavcısına 650 ek göstergeli ve kay
dıhayat şartıyla bir makam tazminatının verilmesi
öngörülmüş, bununla daire başkan ve üyeleri ara
sında muhik olmayan bir farklılık yaratılmış ve
böylece meslek içi denge -de tamamen bozulmuştur.
Yeni kararname ile bu hususun düzeltilmesi yoluna
gidilmiş ise de, maalesef makam tazminatı şeklinde
olan bu ödenek, Anayasa Mahkemesinin makam sa
hibi olmayan üyelerine de verilmektedir. Bakınız,
Anayasa Mahkemesi Başkanı demiyorum, o makam
sahibidir; ama üyeler makam sahibi değildir, üye
dirler. Yargıtay Başkam makam sahibidir. Cumhu
riyet Başsavcısı makam sahibidir, Yargıtay daire
başkanları makam sahibidir, başkanvekilleri makam
sahibidir; bunlar makamdır, ama üyeler için böyle
bir idarî makam bahis konusu değildir. Neden aca
ba Yargıtay dairelerindeki üyelere bu hakkı tanıma213 —
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dılar da, bu ayrıcalığı yine getirip Anayasa Mah
kemesi üyelerine tanıdılar, anlamak mümkün değil.:
îşin esasına bakılırsa, yargı hakkının kullanılma
sında kıdem ve hiyerarşi mevcut değildir ve hizme
tin hukukî vasfı da budur.
İzah ettiğim bu nedenlerle demokratik hukuk an
layışına ve Anayasanın ve ilgili diğer kanunların ru
huna aylkırı olan ibu düzenlemenin en kısa sürede
hizmetin icaplarına, eşitlik ilkesine ve kanun hüküm
lerine uygun şekilde düzeltilmesi ve Yargıtayımızda
husule gelen ve şahsen de üzüntü ile müşahede et
tiğim bu iç huzursuzluğun biran önce düzeltilmesi
ve giderilmesi çarelerinin bulunması en samimî di
leğimizdir. 243 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
ile buna kısmen bir çözüm yolu getirilmiştir; fakat
demlin izah ettiğim sebeplerle yeterli değildir ve yan
lıştır.
Yine 243 sayılı Kanun (Hükmünde Kararname ile
değiştirilen 241 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin bir sakat yönü vardı; şükür ki, bunu da arka
daşlarım değiştirmişler. Yargıtay Cumhuriyet Baş
savcı yardımcılarına aylıklarının yüzde 15'i tutarımde net özel hizmet tazminatı veriyorlardı, bunu kal
dırmışlar. Onu da memnuniyetle karşılıyoruz. Ben,
241 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin evvelki
gün değişeceğini bilmediğim için, böyle bir uygula
ma zarureti varsa diğer arkadaşlara da teşmil edil
mesini önermekte ve rica etmekteydim; buna da ih
tiyaç kalmadı.
Bütün bu açıklamalarımdan sonra, hâkimlik mes
leğinin mülkün temeli olduğu ilkesine uygun şek
le ve iyi bir duruma getirilmesi ve mevcut çöküntü
den kurtarılması için neler yapılması lazım geldiği
ni kısaca ve satırbaşlarıyla işaret etmek suretiyle,
önem sıralarına dikkat ederek belirtmeye çalışaca
ğım. öteden beri hep söylediğimiz konulardır, tek
rar ediyorum:
1. öncelikle miktarları günden güne azalmak
ta olan hâkimlerimizi mesleğe 'bağlayacak ve falkülte mezunlarını mesleğe girmeye heveslendirecek, ye
tenekli ve yeterli hâkim yetiştirebilecek şartlar ve im
kânlar süratle hazırlanmalıdır. Bu olmadıktan sonra
müessesedeki bu çöküntüyü ortadan kaldırmak müm
kün değildir.
2. Bunun temini için (Bilhassa buna dikkat bu
yurmanızı istirham ederim; 23 sene geçmiş olmasına rağmen bu anayasal hükümler halen uygulanmamaktadır. Değerli meslektaşlarım founun ıstırabını
çekerler. Sayın Adalet Bakanımızdan da istirham edi-
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yorum; cesaretle bunun üzerine gitsin, var gücü
müzle kendilerini destekleyeceğiz) 1961 ve 1982 ta
rihli Anayasalarda kabul edilmesine rağmen bugüne
kadar ele alınmayan; «Hâkimlerin özlük işleri, mah
kemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esasla
rına göre kanunla düzenlenir» şeklindeki amir hük
münün ışığı altında, üniversiteler ve Türk Silahlı Kuv
vetleri personel kanunlarında olduğu gibi, sırf hâ
kimlere 'özgü bir kanun çıkarılarak bu mümtaz mes
lek mensuplarının özlük hakları, hâkimlik onur ve
itibarına yaraşır bir şeikilde tespit ve tayin olunmalı
ve ıbu surette mesleğe karşı alaka artırılmalıdır.
3. Yargı'tayın yükünü azaltmak ve normal bir
içtihat mercii hüviyetine kavuşturabilmek için üst
mahkemeler, eski deyimiyle «istinaf mahikeleri» ku
rulması çareleri araştırılmalıdır. Şimdi memnuniyetle
haber alıyoruz, böyle bir çalışma istikametinde ar
kadaşlarımın gayretleri sebkediyor.
4. Mahkemelerimize, ileride de Yargıtaya yete
nekli yeterli hâkim yetiştirebilmek için 'gecikmeden
bir staj akademisi veya eğitim merkezi ı(Bunu da yi
ne memnuniyetle öğrendik Sayın Bakanımın konuş
malarından) kurulmalı ve burada yetiştirilecek genç
lere 'kendilerini mesleğe bağlayacak nispette malî im
kânlar sağlanmalıdır. Gene memnuniyetle müşahe
de ettim, 243 sayılı Kanun Hükmünde 'Kararname
de bu arkadaşlarımıza yüzde 45 nispetinde bir öde
nek getiriliyor, inşallah meslek için hayırlı olur.
5. Özellikle mahrumiyet bölgelerinden başlamış
olduğunu memnuniyetle müşahede ettiğimiz lojman
konusu süratle bitirilmelidir.
6. Mahkeme binalarının sadece ısözde kalan ada
let sarayı unvanını ve hâkimlik mesleğinin onur ve
itibarına yaraşır ve her »türlü ihtiyaçlarına cevap ve
rebilecek tarzda inşasına başlanmalıdır.
7. Bütün bu mahkemelerde hâkimlerimizin her
an başvurabileceği kitaplıklar kurulmalıdır. Bunun
kurulmakta olduğunu da yine memnuniyetle işitmiş
oluyoruz.
8. Bunlardan başka, her derecedeki meslek men
suplarının tatil dönemlerinde dinlenmelerini temin
edecek miktarda yazlık yerler temin edilmeli;
Mahkemelerin muntazam ve süratle işleyişinde
en müessir unsur olan yazı işleri müdürü, kalem şefi,
zabıt kâtibi ve diğer personeli yetiştirecek meslek
okulları çoğaltılmalı, bu memurların özlük hakları
da sosyal yaşamlarına uygun seviyeye getirilmeli;
Cezaevleri, mevkuf ve mahkûmların insan hay
siyetine yakışır şekilde yaşamlarını sağlayacak mo
dern hale getirilmeli;
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Bölgevî yerlerde (ki, onlar kuruluyor zannedi I Teşkilatında çalışan kıymetli meslekdaşlarımızın ken
dilerine imkân sağlandığı takdirde bu hizmeti sağ
yorum, memnun oldum) adlî tıp merkezleri kurul
layacak yetenekte ve liyakatte olduklarını samimiyet
malı ve her ilde 'bir adlî tabip 'bulundurulmalı;
le ifade eder ve Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu
Adlî tebligat ve PTT hizmetleri daha muntazam
adına 1985 Yılı Bütçesinin Yüksek Yargıtayımız için
ve 'iyi işler hale getirilmelidir.
hayırlı olmasını dileyerek hepinizi sevgi, saygıyla se
BAŞKAN — Lütfen toparlayın Sayın Eryurt, sü
lamlarım.
(Alkışlar)
reniz dolmuştur.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eryurt.
SABAHATTİN ERYURT (Devamla) — Topar
Halkçı Parti Grubu adına Sayın Coşkun Bayram;
layayım efendim.
buyurun efendim.
Sayın milletvekilleri, teşkilatımızın iç açıcı olma
Sayın Bayram, süreniz 30 dakikadır.
yan durumunu, adalet mensuplarının üzüntülerini, ih
tiyaçlarını ve beklentilerini izah etmeye çalıştım ve
HP GRUBU ADINA COŞKUN BAYRAM (Ada
alınması gereken tedbirleri kısaca sıraladım. Ancak,
na) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yargı
bunların düzeltilmesi ve adalet mesleğinin arzu edi
teşkilatımızın en yüksek murakebe mercii olan Yarlir bir duruma getirilmesi için öncelikle hâkim açı
gıtayımızm 1985 Yılı Bütçesi hakkında Halkçı Parti
ğının giderilmesi ve yeni boşalmalara kesinlikle mey
Grubunun görüşlerini arz etmeye çalışırken hepinizi
dan verilmemesi 'gerektiğini tekrar ve önemle hatır
saygıyla selamlıyorum.
latırım. Zira mesleğin temel unsuru hâkimlerimizdir.
Mahkemelerin çeşitli kademelerinden verilmiş olan
kararları bilgi süzgecinden geçirerek adlî hataları as
Bu arada sizleri dinlendirmek için küçük bir fık
gariye indirme gayesiyle kurulmuş bulunan, kanun
ra anlatayım : (Bir topçu kumandanı topçu batarya
ların tatbik ve tefsirinde bütün mahkemelere yol
sını teftişe gider, orada bir ere top atışı yaptırmak
göstererek birlik sağlayan, içtihatlarda değişme, ay
ister. Mehmetçik, «Efendim, işte bunun arpacığı şöy
rılma meydana geldiği zaman içtihatları birleştiren
le idi» der, kumandan «Zararı yok, sen atışını yap»
en yüksek yargı organımız Yargıtayın her yıl artan
der. «'Efendim, işte içindeki namlunun yivi bilmem
iş hacmi sebebiyle daima ağırlaşmakta bulunan gö
ne idi» der. İkinci, üçüncü, dördüncü mazeretlerden
rev yükünü hafifletmek, adaletin erken tecellisini sağ
sonra gene kumandan, «Sen atışını yap» deyince
lamak, bu şerefli kuruluşun ve tüm hâkimlerle ada
Mehmetçik; «Kumandanım barut yok» der. Kuman
let mensuplarının maddî ve manevî ihtiyaçlarının dadan, «Yahu oğlum vaktiyle söylesene bunu» der.
I ha adilane ve süratle karşılanabilmesi konularında
Şimdi ben de size birçok şeyler anlattım; ama
benden önce konuşan grup sözcüsü arkadaşlarım ge
barut, 'Hâkim mevzuu. Barut temin edeceğiz evvela.
niş bilgiler verdiler.
Onun için hâkimliğe çok kıymet veriyorum ve ha
Geriye doğru bir araştırma yaptığımızda, Türkiye
kta kadrolarının daima bu şekilde yetiştirilmesini
Büyük 'Millet 'Meclisinin bütün yasama dönemlerin
rica ediyorum. (HP ve MDP sıralarından alkışlar)
deki bütçe müzalkereleri esnasında ve 1943 yılından
Hal böyle olmakla beraber Yargıtay ve Adalet
bu yana her sene yargı yılının açılışı nedeniyle Yar
Bakanlığı bütçelerinde bu önemli konuya ışık tuta
gıtay sayın birinci başkanlarının yaptığı konuşma
cak bir öneriye ve ödeneğe tesadüf etmedim. Aksine
larda Yargı tayla ilgili olarak dile getirilen sorun
1984 yılı bütçesiyle Yargıtay mensuplarına lojman
ların hemen hemen hep aynı olduğu görülür. Yani
alımı için 400 milyon ödenek verildiği ve 1985 Yılı
yarım asrı geçen bir süre boyunca, çözümleriyle birBütçesi de geçen yıla nispeten artırıldığı halde, bu I likte ısrarla tekrarlanan genel ve hayatî nitelikteki
ödeneğin 200 milyona indirilmiş olması sebebini de
sorunların çoğuna arzulanan düzeyde adil ve ger
anlayamadım. 'Mümkün olduğu takdirde, Bütçe ra
çekçi bir çözüm getirilememiş, bir bölümü üzerinde
porunda da belirtildiği gibi, bu ödeneğin hiç olmaz
ise hiç durulmamıştır. Bu, son derece üzüntü verici
sa bir blok bina alınmasına yetecek miktara çıkarıl
ve düşündürücü bir durumdur, özellikle vurgulamak
masını sevinçle karşılayacağımızı ifade ederim.
istiyorum; Büyük Atatürk'ün ünlü 5 Kasım 1925 ta
Bu vesileyle, Sayın Adalet Bakanımızdan adalet
rihli konuşmasında hukuk için çizdiği ileri ve uygar
mesleğinin ve mensuplarının ihtiyaçlarına daha faz
yolda duraksamış olduğumuzu görmekten büyük bir
la önem vererek mevcut ıstırapları kısmen olsun gi
umutsuzluğa kapılmamak mümkün değildir.
derebilecek acil tedbirleri almalarını beklediğimizi ve
Bu bakımdan gerek bugünkü konuşmalarda, gebunların takipçisi olacağımızı ve Adalet Bakanlığı ) rekse geçmiş yıllardaki konuşmalarda, çözümü arzu215 —
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lanan ve 'bunun özlemi içinde dile getirilen sorunla
rın çok önemli gördüğüm 'bazılarını tekrarlamak zo
runda kaldığım için beni bağışlayacağınızı umuyo
rum ve aynı, zamanda önümüzdeki yasama yılında
bu konuda kürsüye çıkacak olan arkadaşlarımın aynı
şeyleri tekrar etmek zorunda kalmamalarını bütün
samimiyetimle temenni ediyorum.
Değerli arkadaşlarım, konu ciddiyetle ve derin
lemesine incelendiğinde ortaya son derece üzücü bir
durum çıkmaktadır. Hakikaten 1920'lerden bu yana
her yıl ayrı ayrı ileri sürülen ve kısa sürede çözüm
beklediği bilinen birçok adalet sorunu karşısında maa
lesef 'bugüne kadar ciddî bir adalet politikası 'izlene
mediği rahatlıkla söylenebilir. Çok partili döneme
geçtiğimizden hu yana siyasî partilerin seçim beyan
namelerinde, hükümet programlarında ve nihayet beş
yıllık kalkınma planlarında ayrıntılarıyla yer verilen
adalet sorunlarının muhaleeftte iken şiddetle savunul
duğu, iktidar olunca geri itildiği, sırt çevrildiği inkâr
edilmesi mümkün olmayan bir gerçek olmuştur ar
tık.
IBu kısa değerlendirmenin ışığı altında Sayın
Özal 'Hükümetinin Programına ve Beşinci Beş Yıllık
Kalkınma Planına bir göz attığımızda, üzülerek söy
lemek zorundayım ki, bundan önceki hükümet prog
ramlarının ve kalkınma planlarının çoğunda olduğu
gibi, daha ziyade ekonomik duruma önem verilmiş,
sosyal ve bilhassa adlî kalkınma ihmal olunmuştur.
Aynı hususları 1985 Malî Yılı Bütçesi için de söyle
mek mümkündür.
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burada da görmek mümkündür. Yargıtay Bütçesi için
ayrılan ödenekler çok yetersiz bir düzeyde kalmıştır.
Hele lojman alımı için 1984 Bütçesiyle 400 milyon
lira ödenek verildiği halde, 1985 Bütçesine sadece
200 milyon lira ödenek konmasının sebebini anla
mak mümkün değildir. Bu parayla bir blok apartman
satın alınması imkânı yoktur. Yargıtay gibi bir ku
ruluşun da kat mülkiyeti ilişkilerine girmesinin mah
zurları ortada olduğuna göre, bu para ne işe yara
yacaktır, birlemiyoruz.
Değerli üyeler, yıllar boyu bu kürsüden adlî ka
rarlardaki, mahkemeler 'teşkilatındaki eksikliklerden,
aksaklıklardan, davaların gereği gibi görülüp bitirilememelerinden, vatandaşların yakınmalarından söz
edilmiş, alınması gereken acil tedbirlere işaret olun
muştur; ama görülüyor ve anlaşılıyor ki, bu sözler
gerektiği gibi yankı yaratmamış, bugüne kadar atıl
ması gereken birçok olumlu adımlar atılmamıştır.
Adlî düzen her geçen yıl türlü etkenler altında
biraz daha gerileyerek ihtiyaçlara cevap veremez
olmuş, dava sayısı biraz daha fazlalaşmış, vatandaş
ların şikâyetleri biraz daha artmıştır. Bugün Türk
Halkı adlî düzenden şikâyetçidir. Bu şikâyetlerin ne
denlerini, diğer etkenleri bir yana atarak tamamen
mahkemelere yüklemek insafsızlık olur.

Sosyal ve kültürel kalkınmaya el atılmadan ikti
sadî kalkınmanın istenilen aşamaya ulaşabileceğini
sanmıyoruz. Demokratik bir ülkede sanayiin, ticare
tin, ziraatın gelişmesi, kalkınması sermayeye, eme
ğe, emekçiye ve müteşebbise her 'bakımdan emniyet
ve itimat telkin eden oturmuş sosyal 'bir ortamın
mevcudiyetini gerektirir. Hukuk devletinin işleyişi,
vergi adaleti ve emniyeti, asayiş, mahkemelerin du
rumu 'bu ortamın hazırlanmasında ön plana gelirler.
Esasen Anayasamızın 166 ncı maddesi de, 'bu mak
satla yalnız iktisadî kalkınmanın değil, sosyal ve kül
türel kalkınmanın da plana (bağlanmasını, bu plan
çerçevesinde yürütülmesini zorunlu kılmıştır.

Değerli üyeler, bir ülkede hukukî güven, hâkim
lerin çabuk ve doğru karar vermelerinin sağlanma
sıyla gerçeklebilir. Bu da, verimli çalışabilecek yeter
sayıda yetenekli hâkim ve cumhuriyet savcısının iş
başında bulunmasıyla mümkündür. Aslında hukuk
çu sayısı bakımından ülkemiz bugün doyum nokta
sına ulaşmıştır. Üstelik, hukuk fakülteleri her yıl bin
den fazla mezun vermektedir. Buna rağmen hukukçu
gençlerimizin pek az bir bölümünün dahi bu mes
leğe' yönelmemelerinin elbette çok ciddî ve önemli
bir nedeni olmalıdır. 6 881 kadrodan iki bine yakın
açığı bulunan (Az önce Sayın Balkanımız bu rakamı
2017 olarak açıkladı) bir mesleğe rağbet edilmemesi
çok düşündürücüdür. Bu konuya yıllardır önem veril
memesi ve bu yolda ciddî ve gerçekçi önlemler alın
maması bugünkü sonucu yaratmıştır. Maalesef, çö
zülmenin giderek artması da beklenmeyen bir durum
değildir.

1982 Anayasasının 154 üncü maddesinde, yüksek
mahkemeler arasında yer alan ye 2797 sayılı Yargı
tay Kanunuyla fonksiyonunu icra eden yüksek mah
kemenin 1985 Malî Yılı Bütçesi için tahsis edilen
ödeneklere bir göz attığımızda, Sayın Hükümetin
plan ve programında işaret ettiğimiz zaafın aynısını

Kuşkusuz yargı hizmeti de bir kamu hizmeti, hâ
kim de bir kamu görevlisidir. Ancak, hakların ve
özgürlüklerin güvencesi olan yargı hizmeti, özelliği
olan bir hizmettir ve hâkim ve sadece bir memur
değildir. Uygarlıkta ilerlemiş bütün ülkelerde hâkim
lere memurlardan ayrı bir statü uygulanmasının ve
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'bu ilkenin Anayasamızın 140 inci maddesinde yer al
masının nedeni de budur. Hâkimlik mesleği kutsal
'bir uğraştır. 'Bir insanın yaşamı, özgürlüğü, malı mül
kü üzerinde son sözü söyleyebilecek güçte olmak ve
'bu güçlü nüfuza rağmen insanlık zaaf ve tutkuları
nın üstünde kalmayı 'başarmak... îş'te, böylesine ağır
bir sorumluluğu gerektiren 'bu mesleğin en büyük
özelliği ve 'belki de ebedî sihir ve cazibesi, zevki ve
kutsallığı buradadır.
Hâkim ayrıca, mesleği dışındaki özel ve kişisel
yaşamını da 'büyük bir dikkat ve 'basiretle düzenle
mek, kamu hizmeti gören diğer insanlardan daha
farklı 'bir dış görünüş, yaşam tarzı, çevresine güven
aşılayan 'bir davranış içinde bulunmak zorundadır.
Çünkü hâkim 'için kamuoyu yalnız kararlarını değil,
onun yanı 'başında, özel yaşamını da adeta denetle
meye memur 'bir nezaret makamı gibidir.
tşte, bu görevin toplum ve kişiler yönünden ta
şıdığı önem nedeniyledir ki, uygarlık tarihi yönetimde
ve toplumda hâkime büyük çapta saygı gösterildi
ğinin, hâkimin kamu hizmeti gören görevliler ara
sında seçkin b'ir kişiliğe ve yere sahip olduğunun sa
yısız örnekleriyle doludur.
Bugün adalet teşkilatındaki 'büyük boşluğa rağ
men, bu mesleğe karşı gözlemlenen isteksizlik, kanı
mızca mesleğin artık hiçbir çekici yönünün kalmayışından kaynaklanmaktadır. Hâkimlik mesleğinin
anılan özelliği ve her şeyden önce diğer kamu gö
revlilerinden farklı olan yapısı göz önüne alınıp,
maddî ve moral olanaklar yönünden özlenir hale so
kulmadıkça, yürürlükteki imkânlarla hukukçuların
mesleğe yönelmelerini ummak, gerçekleşmesi olana
ğı 'bulunmayan 'bir beklentiden öteye geçemeyecek
tir.
Bu arada, mesleğin maddî yönünü düzenleyen
29 haziran 1984 tarihli 241 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameyle, 12 aralık 1984 tarih ve 243 sayılı
Kanun Hükmünde Kararname üzerinde 'biraz dur
mak istiyorum. 'Büyük ümitlerle 'beklenen 241 sayılı
Kanun Hükmünde Kararname, mesleğin geleceği yö
nünden son derece önemli olan hu soruna bir çözüm
getirememiştir. Üstelik 'bu kararname hem yüksek
yargı organları üyeleri arasında ve hem de aynı yar
gı organlarının 'başkan ve üyeleri arasında öteden
beri var olan dengeyi bozmakla kalmamış, ayrıca
yargı bütünlüğünü, etkinliğini, Yargıtayın anayasal
statüsünü de zedelemiştir. Anayasal izahını yapama
dığımız 'bu durum Yargıtay camiasını derinden ya
ralamıştır. 241 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
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meye göre Anayasa Mahkemesi üyeleri için (1400+
900) Yargıtay Üyeleri için ise '(1400+800) gösterge
öngörülmüştür. 243 sayılı Kanun Hükmünde Karar
name buna küçük bir değişiklik getirmiştir. Buna
göre, '800 ek gösterge alacak olan hâkim sınıfı ara
sında görevlerinin niteliği ve 'fonksiyonları nazarı
ili'bare alınmadan kıdem esasına dayalı 'bir sistem be
nimsenmiştir. Yeni düzenlemeye göre 'kural olarak
'800 ek gösterge alması gereken 'bir Yargıtay veya
Danıştay üyesi, eğer meslekte 30 yılını doldurmuş ve
6 yıldan beri de hu görevi ifa etmekte ise 900 ek
gösterge alacaktır. Yargıtay ve Danıştay üyeleri gör
dükleri hizmet açısından, aynı çatı altında 'bulunan
meslektaşlarından farklı değillerdir, örneğin; 25 yıl
lık memuriyeti 'bulunan ve 1 yıldan beri bu hizmeti
gören 'bir üyenin yetki, sorumluluk ve fonksiyonu,
30 yılı aşkın hizmeti olup 6 yıldan 'beri bu görevi
üstlenenlerle aynıdır. (Bu nedenle yüce mahkemelerin
üyeleri arasında kıdemin sadece şahsî saygının sim
gesi olarak değerlendirilmesi ve Anayasanın «eşil işe
eşit ücret» ilkesinin ışığı altında ödemelerde farklılık
yaratılmasını haklı gösterecek 'bir nitelik olarak ele
alınmaması gerekir kanısındayız. Kaldıki, Anayasa
Mahkemesi üyeleri için 'böyle 'bir şart aranmamakta
dır. 'Bu kararna<melerden önce Anayasa Mahkemesi
ve Yargıtay üyeleri arasında bu açıdan 'bir fark bulunmama'kıtaydı. Eğer Hükümetin 'bu tasarrufu bun
dan önceki düzenlemenin yüksek mahkemelerin üye
leri arasında yarattığı hoşnutsuzluğu ve tepkiyi önle
meye yönelik ise, bizce yanılgıya düşülmüştür. Çün
kü yeni hüküm tepkiyi ortadan kaldırmayacak, da
ha da artıracaktır. Üstelik 243 sayılı Kanun 'Hükmün
de Kararname ile getirilen makam tazminatı uygu
laması da işin 'tuzu biberi Olmuştur. Bu düzenleme
lerin Anayasa esprisine ve geleneklere de uygun bu
lunmadığına işaret etmek isteriz. Bu konudaki, yani
her iki kanun hükmündeki kaarnramelerle ilgili gö
rüş ve düşüncelerimizi ilgili komisyonlarda ve Genel
Kuruldaki müzakereler esnasında detaylı olarak or
taya koyacağız.
Değerli üyeler, yıllardır üzerinde çok şeyler söy
lenen, yazılan üst mahkemeler, eski tabiriyle «İsti
naf mahkemeleri» konusuna da kısaca değinmek is
tiyorum. (Bu mahkemelerin kurulması gereğine ina
nanlar da oldu, aksi görüşü savunanlar da 'bulundu.
Burada 'bu görüşlerin eleştirisini yapacak değiliz; an
cak bugün varılan nokta, Yargıtayın iş durumunun
artık ne usul yasalarının değiştirilmesi ve ne de yeni
•bazı daireler ilavesi suretiyle normale indirilemeye
ceği gerçeğini su yüzüne çıkarmıştır. Esasen dünya-
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nın hiçbir yerinde bu kadar geniş kadrolu bir yük
sek mahkeme mevcut değildir.
Bugün Yargıtayda 15 (hukuk, 9 da ceza dairesi
vardır. Bu dairelerde 201 sayın üye görev yapmak
tadır. Bu yıl 230 994 yeni dosya gelmiştir. Bu sayı,
geçen yıldan devredilen 53 460 dosya ile 'birlikte
276 447'ye ulaşmıştır. Yargıtay 'bir yıl içinde bu. ka
dar dosyayı sonuçlandırmak için insanüstü bir gay
retle çalışmaktadır. Ancak bu durumun vatandaşlar
üzerinde, dosyaların yeterince incelenemeden karara
'bağlandığı yolunda bir kanı uyandırabileceği endi
şesi mevcuttur. Böyle bir kanının yaygınlaşması ise
'bu yüce müesseseyi temelinden sarsar. Oysa mahke
me kararlarının yurttaşlar arasında güven ve iç ra
hatlığı yaratabilmesi için bunların gerçekten doğru
ve adil olması yetmez, ayrıca kararların veriliş şart
larında da bu kararlara gölge düşürecek nitelikte bir
eksiklik olmaması gerekir. Bu itibarla, bu sorunun
beraberinde getireceği sayısız sakıncaları ortadan kal
dırmak, mahkemelerim kuruluşu yönünden mevcut
dağınıklığı gidermek ve nihayet Yargıtaya intikal
eden tahammül edilmez işgücünü azaltmak, onu ger
çek bir içtihat yaratma organı düzeyine yükseltmek
amacıyla üst mahkemelerin kurulması zorunlu hale
gelmiştir. Bu uygulama, Yargıtayın zaman içinde iş
lerinin, daire adedinin ve giderek üye sayısının azal
masına neden olacaktır ki, bu olgu ender de olsa
çelişkili kararlar çıkmasını da önleyecekıtir.
!

Bu arada Sayın Adalet Bakanının, gerek Plan ve
Bütçe Komisyonundaki, gerekse gazetelere yaptığı
açıklamalarından, bu yöndeki çalışmaların son aşa
maya geldiğini, Yargıtayda, Sayın Yargıtay Başka
nının kurduğu 10 kişilik bir komisyonun konuyu ce
za ve bükük açısından 'incelemekte olduğunu öğren
miş bulunuyoruz. Tasarının en seri şekilde Yüce Mec
lise sevk edilmesini diliyoruz.
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re, bu stajyerleri '657 sayılı Personel Kanunundan
ayırıp, doğrudan doğruya 2802 sayılı Hâkimler ve
Savcılar Kanunu içerisinde özel bir statüye tabi tut
mak gerektiği gerçeğini artık görelim lütfen.
Bu arada, iki gün önce Resmî Gazetede yayın
lanan ve 29 Aralıkta yürürlüğe girecek olan 243 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu arkadaş
lara brüt aylıkları tutarının yüzde 45'i oranında ek
ödemede bulunulacağının belirlenmesi, yeterli olma
makla birlikte memnuniyet verici bir ilk adım ola
rak telakki edilebilir.
'Değerli milletvekilleri, çok önemli bir konuyu içer
mesi bakımundan 1982 Anayasasında yer alan bir
direktife de dikkatlerinizi çekimek istiyorum. Anaya
samızın 141 inci maddesinde, «Davaların en az gi
derle ve mümikün olan süratle sonuçlandırılması, yar
gının görevidir» hükmü yer almıştır. Bu görevin bu
gün gereği gibi yerine getirildiğini söylemek pek
mümkün değildir. Yargının pahalı ve geç çalıştığı
kanaati yaygındır. Davaların erkinliğinin kaybolması
sonucunu doğuran gecikmeler ciddî yakınmalara ko
nu olmaktadır. Anayasal direktifin yerine getirilmesi
için tüm yargı organları ve Adalet Bakanlığının cid
di çalışmalara girmesi gerekmektedir. Bu konuda en
önemli nokta, ihtilaf yaratan nedenlerin asgariyeye
indirilmesidir. Bir yandan mevzuat hataları, öte yan
dan eksik uygulamalarla dava sayısının çığ gibi art
tığı bir ortamda soruna sağlıklı bir çözüm bulmak
güç; ama zorunludur. Bu konuda her ilgilinin üze
rine düşen görevi yerine getirmesi anayasal bir ve
cibedir.

Değerli üyeler, Halkçı Parti Grubu olarak üze
rinde hassasiyetle ve önemle durduğumuz, onun için
de Anayasa Mahkemesine başvurduğumuz Avukatlık
Yasasının 154 üncü maddesinde yapılan değişiklik
üzerinde de birkaç söz söylemek istiyorum.
Maddenin yeni biçimine göre, «Devletin kişiliği
Değerli arkadaşlarım, yine üzerinde, çok söz söy
ne karşı bir cürümden dolayı hakkında dava açılan
lenen, çok yazılar yazılan bir staj meselesi vardır. Sa
'(Dikkat buyurun, hüküm giyen değil; hakkında dava
yın Adalet Bakanının yine Plan ve Bütçe Komisyo
açılan) avukatlar baro disiplin kurullarının veya Ada
nundaki açıklamasından, bu konuda hazırlanan bir
let Bakanının kararıyla meslekten yasaklanırlar.» Avu
kanun tasarısının Bakanlar Kuruluna sunulduğunu
katlık bir güven mesleğidir. Güvendiğiniz bir avukat
memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. Bu konudaki
tarafından savunulmanız gereken bir davada, size
düşünce ve görüşlerimizi komisyonlarda ve Yüce Ge
hasım olanlar o avulkata karşı komplo kursalar ve
nel Kurulda sırası geldiğinde etraflıca belirteceğiz.
iki tanık bulup, «Kahvede konuşurken, ülkenin gü
Ancak bir noktayı vurgulamakta büyük yarar
venlik 'güçlerine açıkça hakaret etti» diye savcılığa
görüyorum. Bugün iki yıl süre ile hâkimlik ve sav
başvurarak dava açtırsalar, sizin davanız artık gücılık stajına tabi tutulan genç hukukçular 657 sayılı ' vendiğiniz ellerde değil demek'toir. Çünkü avukatınız,
Personel Kanununa göre maaş alırlar. Mesleğin ca
böyle bir dava açıldığı için meslekten men edilecek
zibesini artırmak zorunda olduğuna inandığımıza götir.
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Anayasamız kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluş'ları için 'birtakım sınırlamalar getirmiştir; ama
avukatlık dışında başka hiçbir meslek için 'böyle bir
gerekçeyle işten men etme durumu öngörmemiştir.
Savunmayı âdeta savunmasız bırakan kanundaki bu
yeni hüküm, kamu kurumu niteliğindeki meslek ku
ruluşlarına çekidüzen vermek isteyen Anayasamızın
amaçlarını da aşıp doğrudan doğruya Anayasaya ay
kırı boyutlara ulaşmıştır. '(HP sıralarından alkışlar)
'Değerli arkadaşlarım, bağımsız yargı organları
adaletin kalbi ise, barolar ve onlara bağlı avukatlar
da bu kalbi besleyen damarlardır. Yeryüzünde en
kutsal 'hak savunma hakkıdır. Avukatların bu hakkı
kullanırken karşılaştıkları engeller kaldırılmalı; son
suz savunma hakkı, tüm belgeleri ince'leyebilme, bel
ge istemlerinin sınırlandırılmamaları için gerekli ön
lemler alınmalıdır,
Türk halkının bugünkü genel kültür ve bilinç
düzeyi, öte yandan yürürlükteki hukukun sergilediği
içinden çıkılmaz mevzuat karmaşası görünümü ve
uygulamaların özellikleri 'göz önüne alınırsa, avukat
ların yaptığı kamu hizmetinin önemi bir kat daha
anlaşılmaktadır.
'Bugüne kadar yıllarca bütçe görüşmeleri üzerin
de pek durulmamış, âdeta sahipsiz (bırakılmış zannını
uyandıran kamu hizmetlerini gerçekleştiren barolar
ve onlara bağlı olan avukatların sınırsız savunma
hakkı çağdaş hukukun en başta gelen ilkesidir. Ya
pay gerekçelerle çağdaş hukuk düzeninden uzaklaş
mayı ve bu tutumu meşrulaştırmayı Cumhuriyetin
gelecek kuşaklarına hangi sorumluluk duygusuyla
açıklayacağız?
Değerli üyeler, sizlere yargının yıllarca çözüleme
yen sorunlarından bazılarını, alınması gereken ön
lemleri çok genel hatlarıyla savunmaya çalıştım. Gör
düğünüz gibi ortaya hiç de iç açıcı 'bir durum çık
madı. Yıllardan 'beri olduğu gibi bu yıl da yüksek
mahkemenin 'bütçesine ayrılan bu tahsisat ile, «Böyle
gelmiş 'böyle gider» zihniyeti devam edeceğe benze
mektedir. İnşallah büz yanılırız, da Hükümet kosko
ca Adalet Bakanlığını yıllardan beri idare eden 1327
tarihli Adliye ve Mezahip Nezareti 'Nizamname! Da
hilisinin yerine çıkardığı 2992 sayılı Adalet Bakan
lığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun gibi
diğer sorunlara da acil çözüm getirecek yeni tasarı
ları Yüce 'Meclise sunar.
Muhalefetten gelecek tekliflerin akibetini geçen
yasama yılındaki 'tecrübelerimizle 'bildiğimiz için, Sa
yın Hükümetin bu konulardaki tasarılarını sabırsız
lıkla beklediğimizi içtenlikle 'belirtiyorum.
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Her şeye rağmen hukuk edebiyatına geçen bir
ülke, yalnız adaletle ehedileşir, adaletsizlikle yıkılır.
Her şeyin temeli adalettir. Halka hürriyet, ahlak
ve şeref veren odur.
'Bir ülke kılıçla alınır; ama adaletle elde tutulur.
Adil bir mahkeme, devlet binasının en sağlam teme
lidir.
Adalete güven, toplumu tutan bağların 'başında
gelir.
«Adalet mülkün temelidir» sözlerine içtenlikle inanabilirsek, çözülemeyecek 'bir adalet sorununun ka
lacağını düşünemiyoruz.
Sözlerimi 'bitirirken yüksek görev aşkı, sınırsız öz
veriye yorulmak bilmeyen gayretleriyle Türk Mille
tinin güvencesi, Türkiye Cumhuriyetinin temel daya
nağı, sosyal barışın, kişi halk ve hürriyetlerinin ko
ruyucusu olan yargının en üst kuruluşu durumun
daki Yargitayın işlevini Türk 'Milletine yaraşır bir
'biçimde sürdürebilmesi için arz etmeye çalıştığım
sorunların bir an önce çözümlenmesinin gerektiğine
inancımızı tekrarlarken, Yüce Kurulu saygıyla selam
larım. (HP sıralarından alkışlar)
'BAŞKAN — Teşekkür ederim 'Sayın Coşkun Bay
ram.
Parti grupları adına yapılan konuşmalar 'tamam
lanmıştır.
'Şimdi şahısları adına konuşacak sayın üyelerin
isimlerini okuyacağım ve lehte, aleyhte veya üzerin
de konuşmalarını tespit ettikten sonra kürsüye davet
edeceğim.
Sayın Haydar Koyuncu?
HAYDAR KOYUNCU '(İKonya) — Aleyhte efen
dim.
BAŞKAN — Sayın Mustafa Çelebi?
'MUSTAFA ÇELEBİ '(Habay) — Aleyhte efen
dim.
BAŞKAN — Sayın Coşkun Bayram biraz önce
konuştular.
Sayın Sırrı 'Özbek?.. Yok.
İSayın Lutfullah Kayalar?.. Yok.
Sayın Orhan Ergüder?.. Yok.
Lehinde konuşacak yok.
Sayın Haydar Koyuncu, aleyhte buyurun efen
dim. (MDP sıralarından alkışlar)
HAYDAR KOYUNCU (Konya) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; bilindiği üzere Türkiye
Cumhuriyeti Devletinin kuruluşunun temel felsefesini
bağımsızlık ve milliyetçilik,
Türkiye Cumhuriyeti
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insanının yetişmesinin anailkesini de medeniyetçilik ı ekmek ve su gibi bir ihtiyaç olarak duymuş ve bu
gibi değerler oluşturur.
nun kavgasını vermiştir. Şayet bir ülkede adalet ku«
Tarihin ileriye giden tekerleğini geriye döndür
ruluşu yara almış, çöküntü içine düşmüş, toplumu
mek, nehrin öne akan suyunu tersine çevirmek nasıl
oluşturan fertler hak ve adalet duygularını yitirmiş*
imkansızsa, bağımsız adaletten ve hâkim teminatından
lerse, o ülkede ve toplumda her şey yıkılmış, fertleı
mahrum bağımsız ve millî bir devletin, medenî bir
için hayat dayanılmaz bir karanlığa sürüklenmiş de
toplumun varlığını düşünmek de o kadar mümkün
mektir. Bunda kimsenin şüphesi olmamalıdır.
değildir.
Her ülkede adalet dağıtımı, herkese hakkını ver
mek yetkisi hâkimlere verilmiş bir görevdir. Bunun
Adaletin mülkün temeli olduğu, yönetimde huku
için hâkimlerimize saygı gösterilmesinin münakaşa
kun egemenliği, bağımsız adalet ve hâkim teminatı
edilmeyecek tarafı da budur. 'Bizim hâkim için öne
gibi kavramlar ve değerler, devletin temel unsuru olan
mine ve gereğine inandığımız ve anlatmak istediği
birimlerini de oluşturmaktadır.
miz saygı, hâkimlere birtakım uydurma ve gösterme
Hukukun üstünlüğü prensibini bir toplum felse
lik davranışlarla ifade ©dilenler değildir. Bizim dü
fesi olarak benimseyen devlet anlayışında çıkar çatış
şündüğümüz saygı, hâkimin görmekte olduğu göre
masını dengede tutan; gerek fertlerin birbirleriyle olan
vin kutsiyetini idrak ederek bu görevi yerine getiren
ilişkilerinde; gerekse devletle aralarında çıkan uyuş
mazlıklarda hak dengesini sağlayan, ferdî devlete, | kimseye her yönden gerekli değer ve üstünlüğün ye
terince gösterilmesinden ibaret bir saygıdır.
devleti topluma ezdirmeyen, toplum barışını koruyan
bağımsız adalettir, bağımsız adaletin gücüdür.
Sayın milletvekilleri, hâkimin kürsüde adalet da
Parlamenter demokrasilerde devletin varlığını ko
ğıtırken aşıladığı bir heybet var ki, bunu hiçbir gö
ruyabilmesi, devletin yaptırıcı, yol gösterici, gerekti
revin yapılmasında görmek mümkün değildir. Bu hey
ğinde zorlayıcı gücü arasındaki uyumlu dengenin sağ
bet hâkimin o anda hakkın dağıtıcısı olmasından doğ
lanabilmesi için ihtiyaç duyulan anayasal güvence,
maktadır. Bir mahkeme salonuna giren kişi ister ay
yasama ve yürütme gücünün yanında bağımsız, yan
dın, ister cahil olsun, adalet kuruluşu hakkında bir
sız bir yargı gücünün varlığıdır.
bilgisi olsun veya olmasın bu heybeti vicdanının de
Eğitim ve öğretimle fertlerin kültür bakımdan üs
rinliklerinde duymaktadır. Hâkime saygı derken, dütün bir seviyeye erişmesi ne kadar önemliyse, sağ
şüncemizdeki işte bu manada bir saygıdır. Mahke
lıklı, istikrarlı ve güvenilir bir yargı düzenine kavuş
me salonunda duyulan bir saygıyı mahkeme dışında
ması da o kadar önemlidir. Toplum üzerinde yargı
da hâkime gösteren bir yönetim ve toplum, onu her
gücü kadar doğrudan etkili olan bir gü£ yoktur.
yönüyle değerlendiren ve üstün tutan bir yönetim ve
toplumdur.
Hâkimlik en güzel bir meslektir. «Hâkimler, pey
gamber postuna oturan kimselerdir» diye ifade edil
Değerli milletvekilleri, şüphesiz madalyonun bir
mektedir. Büyük hukukçu rahmetli Hocam Vasfi Raöbür tarafı da vardır; hâkimin saygı görebilmesi için
şit Sevig hâkimliğin büyüklüğünü, «Bir insanın bir in
her şeyden önce kendisinin saygı aşılayacak evsafta
sanı yargılamasını düşündüğüm an beni bir titreme
olması şarttır. Hâkimliğin bilinen yönünde öyle ma
alır. Çünkü yargılama Allah'a mahsustur» sözleriyle
nevî yönler vardır ki, hâkim bunlara uymadıkça
kalıcı bir şekilde yargıyı vurgulamıştır.
ağzıyla kuş tutsa toplum nazarında saygıdeğer bir kişi
sayılması mümkün değildir. Yasaların sustuğu, yasa
Sayın milletvekilleri, unutmamalıdır ki, adaletin
larda boşluğun söz konusu olduğu, özellikle hüküm
bağımsız bir güç ve üstün bir değer olarak korun
ması, millet adına adalet gücünü kullanan hâkimle- I lerin kapalı kaldığı, hukukî düşüncenin açık şekil
rimizin, bugüne kadar olduğu gibi, bundan böyle de I de vaziyet almadığı hallerde hâkimin yasa koyucu
gibi haraket etmesi onun azametini gösterir. Hâkim
adalet gücünü korkuya, duygusallığa, önyargıya, çı
lerimiz emir alan değil, kanunları tatbik edenlerdir^
kara, ıkötü bir tutkuya kapılmaksızın, yüce bir fazi
Bu ilkelerden haraket edildiğinde, hâkimlerin mad
let içerisinde kullanmalarıdır. Hâkimlerimizin engin
dî imkânlar yönünden de bağımsız olmaları zorun
bilgileri, emsali görülmeyen insancıl tutumları, eşi bu
luluğu vardır. Ülkemizde gelmiş geçmiş siyasal ik
lunmayan görev ve sorumluluk anlayışı ve sağlam ki
tidarlar
Anayasamızın açık hükümlerine rağmen adlî
şilikleri Türk adliyesinin bağımsız kalmalarının temel
kuruluşlara eğilmemiş, onların ihtiyaçlarını yerine ge
unsuru olacaktır.
tirememişlerdir. Bağımsız adaletin gücü hep yadırganSayın milletvekilleri, insanoğlu Iher zaman hak
mıştır.
ve adaleti, fizikî varlığını sağlayan ve sürdüren hava, J
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Saym milletvekilleri, adlî yargının sorunlarına kı
saca değinmekte fayda vardır. Adlî yargının her ka
demesinde işlerin istenilen ve beklenilen hızda yü
rümediğinden, davaların kısa sürede görüşülüp, uyuş
mazlıkların çabuklaştırılmamasından şikâyetçidirler.
Bu şikâyetlerde tekillik payı yok değildir. Ne var ki,
sorunun çözümünün açıklığa kavuşması için şikâyette
bulunanların, adlî kuruluşlarda çalışanlara kişisel ola
rak ne ölçüde katkılarının bulunduğunun iyi tespit
edilmesi gerekir.
Gerek ilk mahkemelere, gerekse Yüce Yargıtaya
bir yıl içinde gelen ve her yıl artış kaydeden dava
sayısı medenî milletler için âdeta astronomik sayı
lacak rakamlara ulaşmaktadır. Bu davaların çoklu
ğu, çalışma yerlerinin yetersizliği, araç ve gereçleri
nin yokluğu, kadrolardaki boşluklara rağmen adliye
mizin çalışmalarını takdirle karşılamak gerekir.
Siyasal iktidarların hâkim yetiştirime konusunda
artık uyumlu ve tutarlı bir politika izlemesi şarttır.
Üzülerek söylemek gerekir ki, hâkim yetiştirme ko
nusunda dikkatli, özenli, ihtiyacı karşılayacak bir po
litika izlendiğini göremiyoruz. Bina yönünden, kırta
siye imkânsızlıkları yönünden çok zor şartlar altın
da sürdürülen yargı gücü bilinmektedir.
Sayın milletvekilleri, Devletin dar ve sınırlı im
kânlar içinde iyi niyetle yaptığı girişimlere rağmen
hâkimlik mesleğine bugün için de özendirici ve inan
dırıcı bir seviye getirilememiştir. Çeşitli nedenlerle gi
derek artan kadro boşluklarının doldurulması, hâkim
lerin türlü tedirginliklerinin giderilmesi için gerekli
tedbirlerin vakit geçirmeden alınması, yargının gele
ceği yönünden büyük yarar olduğu üzerinde ciddi
yetle düşünülmelidir.
Türkiyemizde Türk toplumuna uygun bir hâkim
yetiştirme politikasının izlenmesi kaçınılmaz hale gel
miştir. Yapılan incelemeler, hukuk fakültelerini bi
tiren gençlerin çokluğuna rağmen, hâkimlik ve sav
cılık mesleğine talepte bulunmamaları, kadrolarda gö
rülen boşluğun maddî ve sosyal imkânsızlık oldu
ğunu ispatlamıştır. Geçim kaygısının, hâkime sağ
lam ve verimli bir şekilde çalışma imkânı vermeye
ceğini kabul etmek gerekir. Bu, yargıdan şikâyetin
devamına, yargıya duyulan inancın sarsılmasına yol
açar. Bu sarsıntının ise toplumda büyük bunalımlar
doğuracağını şimdiden kabul etmek için kehanete lü
zum yoktur.
Sayın milletvekilleri, ilk mahkemelerle Yüce Yar
gıtay arasında «istinaf mahkemeleri» adı altında ara
bir mahkemenin kurulmak istendiği söylenmektedir.
Yargıdan şikâyeti önlemek, Yüce Yargıtayın içtihat
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mahkemesi haline getirilmesini sağlamak için istinaf
mahkemelerinin kurulmasını ilke olarak yerinde bu
luruz. Ne var ki, bugünkü durumda yetişkin hâkim
sağlanmadıkça, kadrolar yetişmiş yetenekli hâkimler
ce dcldurulmadıkça, istinaf mahkemelerinin kurulma
sının bir yarar getireceğine inanmamaktayım. Yargı
hizmeti gören kişileri birbirlerinden ayrı düşünmek
imkânsızdır. O halde, çalışan kişilerin hizmetlerinin
değerlendirilmesine değişik ölçüde, farklı olarak yak
laşanlarda bulunulmasının" üzücü ve sakıncalı oldu
ğunu özellikle belirtmek isterim.
Bu arada, yargı görevinin mütevazi hizmetlile
rinden olan, kâtip, mübaşir ve icra memuru gibi yar
dımcı personelin ekonomik durumlarının düzeltilmesi
için samimî ve ciddî çaıba gösterilmesi gereğimin
önemle üzerinde durmak isteriz.
Büyük Milletimizin Yüce Parlamentosunun, her
zaman her şeye parmak bastığı gibi, hâkim ve Cum
huriyet savcılarımızın ve yardımcılarının, bütçenin el
verdiği oranda maddî imkânlara kavuşturulması hu
susunda gereğini yapmaktan geri kalmayacağına gö
nülden katılmaktayım.
Yargıtay Bütçesinin Milletimize, mensuplarına ha
yır getirmesini Cenabı Allah'tan niyaz eder, Yüce
Meclisi saygılarımla selamlarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haydar Ko
yuncu.
Sayın Bakan, buyurun efendim.
ADALET İBAtKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üye
leri; Yargıtay Bütçesi üzerindeki görüşmeler, neva
ma öğleden evvel Adalet Bakanlığı Bütçesi üzerin
deki görüşmelerin devamı gibi bir seyir takip etti.
Adalet Bakanlığı Bütçesi görüşülürken söylediğim hu
susları tekrarlamayacağım, sadece grupları adına ve
şahısları adına konuşan değerli milletvekili arkadaş
larımın dilek, temenni ve eleştirilerine cevap verece
ğim.
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına konu
şan Sayın Eryurt, sözlerine grubumuza tarizde bu
lunmakla başladı. İzin verirlerse, bu tarizlerine ben
deniz de bir tarizle cevap vereyim. Yargıtay Bütçe
sine veya Yargıtaya ilgisizlik' olarak gösterdiği gru
bumuzdaki milletvekili sayısını hemen o arada say
dım ve değerli arkadaşımın grubundaki mevcut mil
letvekillerini de saydım. Milliyetçi Demokrasi Parti
si mensubu milletvekili arkadaşlarımın sayısı 27, oy
sa bizim grubumuzdaki mevcut milletvekili sayısı bu
nun iki misli idi.
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TURGUT SUNALP (îzmir) — 66*ya (karşı.
ı programladık, tedbirlerini getirdik. Mesleği cazip kıl
SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — 210'a
mak için düşünülmesi ve yapılması mümkün olan ne
66.
ler varsa yapılmıştır, öğleden evvelde arz ettim, ümit
BALKAN — Sayın Bakan lütfen efendim, tarize . ediyorum ve inanıyorum, mesleğe, hâkimlik mesle
tarizle değil, iyilikle cevap verin efendim.
ğine gençlerimizde yönelme büyük ölçüde olacaktır.
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
Lojman ödeneğinin azlığına gelince : Geçen sene
din) — Tabiî affınıza sığınarak söylüyorum, oysa be
lojmanların 400 milyon liralık bir ödeneği vardı, bu
nim değerli meslektaşıma çok derin saygım vardır; i sene konulan 20Ö milyondur. Bununla bir blok satın
bilirler kendileri.
! alınamayacağını ifade ettiler arkadaşlar. Adalet Ba
Efendim, şu manzara ortaya çıkmıştır Yüce Mec
kanlığı Bütçesindeki hususu tekrar ediyorum, eğer bir
liste; iktidarıyla, muhalefetiyle Yüce Meclis adalet
blok satın alınmasına yetmiyor ise, bunun fondan
ve hâkimler üzerine titremekte, bu mesleğe ve mes
karşılanması peşinen kabul edilmiştir. Onun için, ar
lek mensuplarına gerekli ağırlığın verilmesini ciddî
kadaşlarımız endişe etmesinler. Kaldıki, Yargıtay üye
olarak ve samimiyetle istemekte. Bundan büyük kı
lerinin önemli bir bölümüne Adalet Bakanlığının
vanç duydum; meslektaşlarım adına gurur duydum, i lojmanları da tahsis edilmiştir.
şu anda onları temsil eden bir kişi olarak namlarına.
Hükümet Programında sosyal ve ladü kalkınmabu kıymetli, paha biçilmez görüş ve değerlendirme
:
ya
az yer verilmiş olduğu tenkidine gelince : Sa
nizden dolayı şükranlarımı arz ediyorum. (Alkışlar)
bahki konuşmamda, Hükümet Programımızın, özel
Tenkit ve eleştiriler hemen hemen aynı nitelikte.
likle adalete ayrılmış olan bölümünü, böyle bir eleştiri
Sayın Eryurt, 10 yıl önceki hâkim açığından yakındı
alacağımızı tahmin ederek özellikle okudum. İstirham
ve bunun artarak devam etmekte olduğundan, hâki
ediyorum, bundan önceki hükümet programlarını
me ve adalete ilgisizlikten söz etti, tedbir almamak
açıp okuyunuz, bu denli ağırlık verilen bir program
tan söz etti. Anayasa Mahkemesi üyelerine verilen
bulabileceğini pek sanmıyorum. Anavatan Hükümeti,
maikam tazminatına değindi. *«Hâkiımlerin maaş ve
konunun önemini kavramış ve meselenin üzerine cid
özlük işleri özel (kanunla düzenlensin» dedi. Adalet
diyetle gitmeyi kararlaştırmıştır. Yine iftiharla söy
sarayı inşaatlarına ağırlık verilmesini istedi, Yargıtalüyorum, o programda, öğleden evvel tekraren oku
ya ayrılan lojman ödeneğinin azlığından yakındı.
duğum programda ne vaat edilmiş ise, hangi konula
Sayın Coşkun Bayjgam, Hükümet Programında
ra dokunulmuş ise, hepsi gerçekleştirilmiş ya da ger
sosyal ve adlî kalkınmaya ağırlık verilmemiş oldu
çekleştirilmek üzeredir. (ANAP sıralarından «Bravo»
ğunu, Yargıtayın lojman ödeneğini, 241 ve 243 sayılı
sesleri, alkışlar)
kanun hükmündeki 'kararnameleri dile getirdi. Staj
241 ve 243 sayılı kanun hükmünde kararnamelerle
yerlerin 657'den çıkarılıp 2802 sayılı Yasanın şü
ilgili beyana gelince; 241 sayılı Kanun Hükmündeki
mulü içine alınmasını istedi, yargının geç ve pahalı
Kararnamenin bazı aksaklıklarının bulunduğu kabul
işlediğini dile getirdi. Avukatlık Yasasının 154 üncü
edilmiştir ki, 243 sayılı Kanun Hükmündeki Karar
maddesiyle ilgili, daha evvelki tenkitleri tekrar burada
name çıkartılmak suretiyle bunun düzeltimesi ve
açtkladii Yanılmıyorsam sözlerini şöyle bitirdi; «Böyle
ıslahı yoluna gidilmiştir. Getirilen yenilikler belki ye
gelmiş, böyle gider» gibi bir ifade kullandı değerli
terli değildir; ama az da değildir. Bu bir adımdır, ak
arkadaşımı.
saklıklar varsa düzeltilir.
COŞKUN BAYRAM (Adana) — Olmasın dedik,
temenni etmiyoruz.
Değerli milletvekilleri, sadece şunu söylemek is
ADALET IBAKANI M. NECAT ELDEM (De
tiyorum; yüzde 50 olan hâkim ödeneği, Millî Gü
vamla) — iHâkim açığı bugünün meselesi değildir. Bu
venlik Konseyi zamanında yüzde 75 düzeyine çıkartıl
nun hangi boyutlara ulaştığını rakamlara dayanarak
mıştır, biz iktidara geldikten sonra, 6 ay içerisinde
arz ettim, önemli olan, bu hâkim açığını kapat
bu oranı yüzde 95'e çıkarttık. Bu, bir yerde mesleğe
mak için tedbir alınmış olup olmadığıdır. İnsan un
ve hâkimlere verdiğimiz önemin ifadesidir.
surudur;. birdenbire kapatılması, hele hele yargıda bu
Arkadaşlarımız, Anayasa Mahkemesi •üyelerine
açığın birdenbire kapatılması ımümkün değildir, tak
makam tazminatı verilmesini eleştirdiler. Sanıyorum
dir edersiniz. Ancak, tedbirinizi alırsınız, zaman için
'bu, «maikam tazminatı» isminden kaynaklanmakta
de bü açığı kaptmaya çalışırsınız; önemli olan bu
olan bir eleştiridir. Yargıtay ve Danıştayda bu öde
zamanı mümkün olduğunca kısa tutmaktır. Biz bunu
neğin verildiği kişiler ve şahıslar birer makam sahi— 222 —
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bidir; doğrudur. Dolayısıyla, kendilerine verilen bu ı kara adiiyeleride içind© bulunduğu bu dağınık ve
ödeneğin «makam tazminatı» olarak isimiendirilmeperişan durumdan kurtulurlar. Sadece şunu vurgu
sinde yadırganacak herhangi bir husus yoktur. An
lamak 'istiyorum : Bizim, adliye' saraylarına, hâkimle
cak, Anayasa Mahkemesinde bir tek makam vardır,
rimizin çalıştıkları yerlere verdiğimiz önemin gere
o da Anayasa Mahkemesi Başkanıdır. Üyeler için
ğini yerine getirip getirmediğimizi görmek için, bazı
herhangi bir makam söz "konusu değildir. Bu tazmi- . arkadaşlarımız görmemişse, lütfen Ankara Adliye Sa
natı bizim vermemizin nedeni şu : Anayasa Mahke
rayına gitsinler, baksınlar, eski haliyle, bugünkü ha
mesine giden Yargıtay ve Danıştay üyelerinin Ana
lini karşılaştırsınlar; Ankara Adliye Sarayının adına
yasa Mahkemesinde daire başkanlığına seçilme şans
yakışır bir saray haline getirilmiş olduğunu görecek
larının bulunmamasıdır. Yargıtayda bulunan bir üye
lerdir.
Yargıtayda daire başkanlığına seçilebilir; fakat Ana
Amacımız; gerek binaları bakımından, gerekse ça
yasa Ma'hkemes'ine gittiği takdirde bu şansım kaybe
lıştıkları yerler bakımından, mefruşat
bakımından
der. Bu şansı kaybettiği için kendilerine bu imkânı
hâkimlerimizi, hâkimlik mesleğine yakışır yerlerde
sağladık.çalıştırmaktır; buna kesirikez kararlıyız, programla
dık ve bunu sağlayacağız.
COŞKUN BAYRAM (Adana) — Daire Balkanla
Avukatlık Yasası ile ilgili tenkitlere gelince :
rına da vermiyorsunuz ki Sayın Bakan.
I
Değerli arkadaşlarım, bu yüce çatı altında dile
BAŞKAN — Lütfen efendim, sorular sırasında so
getirildiği gibi, bu konu basında da sik sık yer al
rarsınız.
I
maktadır. Bu itibarla, müsaadenizle biraz genişçe bil
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De
gi arz etmek istiyorum.
vamla) — Daire başkanlarına da veriyoruz efendim, I
M. TURAN BAYEZÎT (Kahramanmaraş) — Ana
Bir de, 30 ve 6 senelik düzenlemeyi arkadaşları- I
yasa Mahkemesinde görülen bir dava olduğunu da
mız tenkit ettiler. Biz, kıdemli nazarı itibare aldık. I
Sayın Bakan nazarı itibare alır mısınız?.
Kabul ediyorum; fonksiyonları birdir, aynıdır, hepsi I
yargı görevi ifa ediyorlar, ama zaten Yargıtay Ka
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De
nununda kıdem esası getirilmiştir. Bir Yargıtay üye- I vamla) — Tabiî, şüphesiz; bu konuda hassasız Sayın
si 6 yılını doldurmadan daire başkanı, ya da 8 yılını
Bayezit, büiyorsunuz.
doldurmadan birinci başkan olamıyor. Bu getirdiği
1136 sayılı Avukatlık Kanununun 153 ve 154 ün
miz 30 yıl ve 6 yıl kıstası tenkit edilebilir, uygun gö- I cü maddelerinde, avukatların tedbir mahiyetinde iş
rülmeyebilir; ama kabul edelim ki bu bir aşama- I ten yasaklanmaları esası düzenlenmiştir. Benim bu
dır, hataları varsa düzeltilir..
I konuyu burada dile getirmemin bir nedeni de, geti
rilen müessesenin, siyasî iktidar olarak bize mal edil
Bir değerli arkadaşımız, stajyerlerin 657 sayılı I
miş olması, bizim savunma hakkını kısıtladığımız id
Kanun kapsamından çıkartılıp, 2802 sayılı Hâkimler I
diasıdır. O nedenle dile getiriyorum.
ve Savcılar Kanunu şümulüne alınmasını istedi. Bu- I
Avukatlık Kanununun 153 ve 154 üncü maddeleri
nu biz inceledik ve üzerinde durduk; ama karşımıza I
bir Anayasa meselesi çıktı, özellikle hâkim ödeneği I var. 153 üncü madde, «işten yasaklanma» 154 üncü
verebilme bakımından bunun üzerinde durduk ve I madde de başlık olarak; «işten yasaklanmanın zorun
maalesef Anayasamız buna imkân vermediği için o I lu olduğu haller», diye başlar. 153 üncü maddede;
yola gidemedik ve bildiğimiz gibi sadece, «ödenek» I hakkında meslekten çıkarma cezası verilmesini ge
demek suretiyle yüzde 45'lik bir ödenek sağladık. Bu- I rektiren bir işten dolayı kovuşturma yapılan avuka
nu hâkim sınıfına almamız mümkün değil. Anayasa I tın işten yasaklanması hususu baro disiplin kurulu
bakımından.
I nun takdirine bırakılmışken, 154 üncü maddede de,
Adalet sarayı inşaatına büyük önem veriyoruz. I belli sebeplerin vukuunda takdire yer verilmeden iş
IBu konuya öğleden evvel de temas edilmişti, Ankara I ten yasaklanmayı zorunlu kılmıştır. Yani iki müesse
Adalet Sarayının inşaatı, bir talihsizlik sonucu maa- I se var; bir ihtiyarî, diğeri de zorunlu hal. Bunların
lesef yıllardan beri sürüp gitmekte Müteahhitler in- I tahakkukunda avukat işten men edilebiliyor. Ten
saat işlerini tasfiye etırnişlerdi, ayın 16'sında yeni- I kit konusu olan 154 üncü madde; yani «işten yasak
den özel ihaleye çıkarılıyor ve 1985 yılı sonuna yetiş- I lanmanın zorunlu olduğu haller» başlıklı 154 üncü
tirilmesi de planlanmıştır; ümit ediyorum ki, Anka- I madde. 5 Ağustos 1983 tarihinde yürürlüğe giren 54
ramıza layık bir adliye sarayı hizmete açılır ve An- | sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 6 ncı mad— 223
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desi ve bu kamın hükmündeki kararnamenin değişti
rilerek kabulüne dakvolup, 15 Mayıs 1984 tarihinde
yürürlüğe giren 3003 sayılı Kanunun 7 nci maddesiy
le değişikliğe uğramıştır. Bu değişiklikler nelerdir, ne
değ"siklik yapılmıştır, evvelce 'bu yasaklama var mıy
dı, yoksa yeni m'i geldi; müsaadenizle bunu arz ede
yim,
154 üncü maddenin değişiklikten önceki metnine
göre, Haklarında meslekten çıkarma cezası verilen
veya tutuklanan yahut rüşvet, sahtecilik, hırsızlık, do
landırıcılık, inancı kötüye kullanma ve yalan yere ta
nıklık cürümlerinden biriyle haklarında son soruştur
manın açılması kararı verilen avukatlarım işten ya
saklanmaları zorunlu görülmüştür. Bu, değişiklikten
önceki metin.
54 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile ya
pılan değişiklik şudur : Maddede, işten zorunlu ola
nak yasaklanmayı gerektiren cürümler arasına, Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümler dahil edilmiş.
İkinci değişiklik olarak ise; 'baro disiplin kurulları
tarafından yasaklama sebebinin meydana geldiği ta
rihten İtibaren iki ay içinde karar verilmeyen haller
de bu durumda olan avukatların Bakanlığımızın
doğrudan vereceği kararla işten yasaklanacakları esası
getirilmiştir.
54 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Ka
bulüne Dair 3003 sayılı Kanunla da bu 154 üncü
maddede sadece işten yasaklanma sebebi olan -son
soruşturmanın açılması kararının verilmesi koşulu,
iddianame ile açılan davaları da içine alacak şekilde,
kamu davası açılması olarak değiştirilmiştir. Madde
de yapılan bütün değişiklikler bundan ibarettir.
İşten yasaklama zorunluluğu yeni bir konu olma
yıp, 27 Haziran 1938 tarih ve 3499 sayılı mülga Avu
katlık Kanununun 104 üncü maddesinde die şu şekil
de yer almıştır : «Halklarında meslekten çıkarma ce
zası veya tevkif müzekkeresi veya rüşvet, sahtekârlık,
sirkat, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal ve yalan ye
re şahitlik cürümlerinden dolayı son tahkikatın açıl
ması kararı verilenlerin işten men edilmeleri mecbu
ridir» denilmek suretiyle de, işten yasaklama ta 1918'
de zorunlu olarak öngörülmüş idi.
Binaenelayh, zorunlu işten yasaklama, işten men,
bizim hukukumuza yeni giren bir müessese değildir.
Bunun altını böylece çizmek istiyorum. Bu hüküm,
19 Mart 1969 tarih ve 1136 sayılı yeni Avukatlık Kanu
nunun 154 üncü maddesinde de aynen muhafaza edil
miştir; hiçbir değişiklik olmadan aynen muhafaza edil
miştir, 1938 yılından bu yana uygulanmakta olan bu iş-
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ten yasaklama zorunluluğu bakımından son düzenleme
lerle Avukatlık Kanununun 154 üncü maddesinde ya
pılan değişiklikler ise -biraz evvel arz ettiğim- sa
dece üç hususa münhasır olup, işin ilkesine ilişkin
köklü bir değişiklik söz konusu değildir. Avukatlık
Kanununun muhtelif hükümlerinde, bu arada 154 ün
cü maddede değişiklik yapılması yolunda Barolar
Birliğinden, barolardan, Adalet Komisyonu aracılığı
ile muhtelif yerlerden bakanlığıma müracaatlar vakî
olmuştur. İlgili meslek kuruluşlarının yetkilileriyle
Bakanlığımda bu konu görüşülmekte, Avukatlık Ka
nununda yapılacak tadiller tezekkür edilmektedir.
Bu araştırmalar ve incelemeler sonunda değişikliğe
ihtiyaç bulunduğu sonucuna varıldığı takdirde, ka
nun değişikliği için gerekli işlemlere tevessül olunaoaktır. Şu anda bu husus Bakanlığımda -yine dedi
ğim gi'bi- gerek Bakanlığımız uzmanları, gerekse ba
rolardan gelen yetkililerle 'birlikte müzakere edilmek
tedir; değişiklik yapılması gerektiği sonucuna varıl
dığı takdirde, kanun tasarısı hazırlanıp Yüce Meclise
sevk edilecektir.
Avukatlık Kanununun 154 üncü maddesini değiş
tiren 54 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin yü
rürlüğe girdiği 5 Ağustos 1983 tarihinden bu yana,
bu madde nasıl işlemiştir, kaç avukat hakkında ba
rolar tarafından veya Bakanlığım tarafından görev
den uzaklaştırma işlemi uygulanmıştır; bunu da bil
gilerinize arz ederek bu konuyu cevaplandırmış ola
cağımı sanıyorum.
Baro' disiplin kurulları, ilki ay içinde kanunun ken
dilerine yüklemiş olduğu görevden uzaklaştırma ey
lemini işlediklerinden dolayı şimdiye kadar -demin
sözünü ettiğim tarihten bugüne kadar- 5 avukat Ba
kanlığımızca görevden uzaklaştırılmıştır. Bu, yerine
getirilmesi gereken kanunun amir 'bir hükmüdür. Bu
nun dışında, 24 avukat hakkında da, mensup olduk
ları baro disiplin kurullarıınca işten yasaklama yolu•la gidilmiştir.
Değerli arkadaşlarım, benim bu konuda maruza
tım bundan ibarettir. Sözlerimin başında da arz et
tim; bu meslek her şeye layıktır. Meslektaşlarım adı
na büyük onur duydum, 'büyük güç aldım. Bu mes
lektaşlarımız, yaşamanın, haysiyetli insan olmanın
bir teminatıdır. Hiç endişeniz olmasın, böyle gelmiş
böyle gitmeyecek ve görev ifa ettikleri zaman Pey
gamber postuna oturan bu mesleğin mensupları; mes
leğin şerefi, yüksekliği, kişiliğiyle ilgili olarak gere
ken mevkilere gelecek ve görev ifa edeceklerdir.
224 —
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Saygılar sunarım. (AINAP sıralarından «Bravo»
sesleri, alkışlar.)
BAŞKAN —• Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Sayın Bakan 'bir dakika efendim, yazılı veya söz
lü sorularımız olacak.
Sayın milletvekilleri, 'bütçe müzakerelerinde so
ruların yazılı olarak verilmesi kurala bağlanmış idi.
Şu anda Başkanlık Divanına intikal etmiş bir yazılı
soru yoktur.
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Yazıilı sora yok efendim; ama buradan da şifahî bir sual
sormak istedik. Böyle bir prensip kararı yok.
BAŞKAN — önce yazılı olarak müracaat edili
yordu, daha sonra da isimleri tespit ediyorduk efen
dim. Şimdi isimleri tespit edeceğim.
Saym Bayezit» sizin sualiniz var mı efendim?.
M. TURAN BAYEZfT (Kahramanmaraş) —
Evet efendim.
BAŞKAN — Başka suali olan var mı efendim?.
Yok.
Buyurun Sayın Bayez&t.
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Efen
dim, sualden önce bir cümle ile bir konuya değinmek
istiyorum1.
Saym Bakanm, yüce hâkimlerimizi -en küçük de
receden en yüksek dereceye kadar- «Peygamber pos
tuna oturmuş kişiler» olarak tavsif etmelerini, onla
ra verilen bir değer olarak kıymetlendiriyorum ve bu
sözü bu kürsüden la'ik Türkiye Cumhuriyetittkı Ada
let Bakanının söylemediğini kabul ediyorum.
ÎSMAÎL DAYI (Balıkesir) — O sözü (Sayın MDF
li arkadaşımız da söyledi.
"
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) —
Ama Sayın Bakanın söylenmemesi gerekir.
BAŞKAN — Sorunuzu sorun efendim.
M, TURAN BAYEZÎT (Kahramanmaraş) — So
ruma geçiyorum efendim.
Yargıtay ve Danıştay üyeleriyle, Anayasa Mah
kemesi üyeleri arasındaki zaitlerin, 800-900 puanların
bu farklılığı Anayasadan kaynaklanan bir nedene
dayanmayacağına göre, Hükümet, acaba bu farklı
lığı hangi mantıkî nedenle gündeme getirmiş ve ka
rarnameye almıştır?. Bunun izah tarzı nedir ve bu
uygulama ile üç yüksek mahkeme arasında bir ter
cih yapıldığı cihetle, 'bunun sebebi nedir?. Bunu öğ
renmek istiyorum.
BAŞKAN v— Teşekkür ederim Sayın Turan Ba
yezit
Buyurun Sayın Bakan.
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ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De
vamla) — Efendim, «Peygamber Postu» deyimi, top
lumumuzda değerli kişiler için kullanılan bir deyim
dir. Benden evvel konuşan bir sayın milletvekili ar
kadaşımız da bu deyimi kullandı ve bunu laiklikle şu
veya bu şekilde bir ilgisi okluğunu sanmıyorum.
(ANAP sıralarından alkışlar.) Laiklik, «peygamber»
lalını ağza ateamak demek değildir.
M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — Estag^orullahroou kastetmedim Saym Bakan.
BAŞKAN — Suali cevaplandıralım, lütfen efen
dim; bu iş tavazzuh etti.
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De
vamla) — Haya*, efendim, ifade ettilerde; bunun lâik
likle alakası yoktur. Ben meslektaşlarıma vermiş ol
duğum değeri 'ifade etmek için, toplumsal bir ifade
ite anlatmak için bu deyimi kullandım ve yeri geldiği
zaman-da kuiaaınm. (ANAP sıralarından «Bravo»
sesleri, alkışlar.)
ödeneklerle ilgili hususta yeterince 'bilgi- arz ettim.
Aradaki farklılığın giderilmesi hususunda tedbirlerin
alınmış olduğunu da belirttim.
Bu konudaki maruzatım bundan ibarettir.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Bakan.
Soru cevapiandınlmıstır.
Saym Mustafa Çelebi, son söz olarak size söz
verdvoram; buyurun efendim.
MUSTAFA ÇELEBİ (Hatay) — Saym Başkan,
saym milletvekilleri; sözlerime başlamadan evvel,
Saym Adalet Bakanına verdiği izahatlardan dolayı
tefekkür ederim.
Atalarımızdan gelen özdeyişle, adalet mülkün te
melidir. Bu nedenle her devktis ilk ve başlıca göre
vi, iyi bir adalet teşkilatı kurmak, iyi kanunlar yap
mak, tararsa ve yetişkin hakimler sağlayarak, insanoğlunun en büyük ihtiyaçlarından biri olan adaleti
gerçekleştirmektir. Kısaca, iyi' hâkim, iyi kanun ve
yeterli teşkilat en zarurî ihtiyaçtır. Maalesef, bu üç
ilkenin üçü de ağır şekilde ihmal edilmekte ve gör
mezlikten gelinmektedir. İleride memleketimizin bu
nun acısını ağır şekilde çekeceğinden endişe duya
rız.
«İyi konun» derken, etraflı arastama ve nicele
meye dayama, memleketin gerçek ihtiyacı olan ya
salar yapılmalı ve hükümetler bunun hazırlığı içinde
olmalıdır. Son zamanlarda ihtisas komisyonlarında
bile inceleme fırsatı verilmeden, üzerinde düşünül
meden ve tartışılmadan kısa zaman içerisinde ka
nunlar çıkarılmakta ve beş - on gün içinde ibu kanun
ları değiştiren yeni kanonlar getirilmektedir. Uzman
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hukukçuların bile, bir kanunun yürürlükte olup ol
madığını bilmesi pek zor 'hale gelmiştir. Oysa, bir
memleket idaresinde istikrar unsuru şarttır. Hergün
para değeri gibi sık sık değişen kanunlarla bir mem
leketin idaresi tehlikeli görülmektedir. Hâkim bile,
uyguladığı hükmün yürürlükte olup olmadığına gü
ven duymamaktadır. O halde, kanunlar yapılırken
incelemeler daha ciddî tutulmalı, uygulayıcıları güç
durumda bırakan usuller terk edilmelidir.
İyi hâkimden bahsettik; hâkim, sıradan bir me. niur değildir. Yetiştirilmesi, sanıldığı gibi diploma
verilmekle veya cübbe giydirilerek kürsüye çıkar. makla çözümlenemez. îyi hâkim, bilgili, saygın ve
güven veren kimsedir. Hâkimin, «Adaletin kestiği
parmak acımaz» sözüne hak verdirir niteliğe haiz
olması şarttır. îyi hâkimin yetişirilmesi, ancak nor
mal koşullar altında olabilir. Dar bir Ikadro içinde,
gücünün üstünde iş yükletilen hâkimin, dosyaları
incelemeye, gerçeği ıbilimsel olarak araştırmaya, oku
maya bile zamanı yoktur. Bugün memleketimizde
Adalet Bakanlığının resmî rakamlarına göre 2 bi
nin üstünde hâkim açığı vardır, öyleyse bu hâkim
lerin göreceği işlıer, mevcut hâkimlerin sırtına yüklen
mekte, çok kere hâkim kendi işini bitirmeden boş
bir mahkemenin dosyaları önünde yığılmakta ve dos
yaları okuma fırsatı bulamayan hâlkim yorulmak
ta, vatandaş ise boşuna adalet beklemektedir. Ne
den 2 binden fazla hâkim boşluğu vardır; üzerinde
derin derin düşünmek ve gerekli tedbirleri olmak
. âcil bir görev olarak karşımıza dikilmektedir. Bu
konuda az evvel Sayın Adalet Bakanının verdiği söz. leri garanti kabul ediyoruz ve kendisine teşekkür edi. yoruz. Ancak, münhaller doldurulacak diye, alel. acele her talepte bulunan hâkimliğe alınmamalı, ön. ce meslek cazip ve itibarlı hale getirilmeli, fakülte
lerden mezun olan gençlerin en iyileri ve başarılı
olanları hâkimliğe alınmalıdır. Aksi halde kısa bir
• zaman sonra adalet anarşisisinin doğacağından, hu. nun da silahlı anarşiden daha feci sonuçlar doğu. racağından kimsenin şüphesi olmamalıdır.
Hazırlanmakta olduğunu duyduğumuz «Hâkimler
Akademisi Kanunu» Ibftran önce çıkartılmalıdır.
30 yılını dolduran hâkimler emekli ikramiyelerini
- alabilmeli ve ondan sonra yine görevine devam ede•: bilmelidirler. Bu husus, onların ekonomik sıkıntı
larını nispeten azaltmış olacaktır.
Hükümet çevrelerinde son zamanlarda hazırlık• larının hızlandığı gözüken üst mahkemeler, yani İs
tinaf mahkemelerinin kurulması ve . başarılı olması,
: iyi hâkim ilkesinin çözümlenmesine bağlıdır.

14 . 12 . 1984

O : 1

iş yükü altında ezilmekte olan Yargıtayın yukâ*
rıda tarif ettiğimiz vasıflara haiz »hâkimlerden teşek
kül edecek istinaf mahkemelerinin kurulmasıyla asıl
görevlerini gereği gibi yapması sağlanacaktır.
Yeterli teşkilat derken amacımız, adalet teşkilat
larının gereksinme duyulan, yerlerde kurulması, ge
reksiz yerlerde bulunan ve işlemez hale gelen teş
kilatların kaldırılmasıdır.
Bu arada, işlerin uzamasına yol açmaktan gayri
bir sonuç vermeyen sorgu hâkimliğinin ilgası, küçük
ilçelerde savcı yardımcısı sayısının azaltılması da,
kadrolardaki açığın biran önce kapatılmasına yar
dımcı olacak ve bütçeye de yük getirmeyecektir. Bu
konuda da Sayın Adalet Bakanının verdiği sözü te
minat kabul ediyor ve teşekkür ediyoruz.
Adalet hizmetinin yürütülmesinde hâkim ve ka
lem teşkilatını ayrı görmemeli ve bu personelin de
ihtiyaçları göz önünde tutulmalıdır. Adalet perso
nelinin göreve alınışlarında ve cezalandırılmalarında
Hâkimler Kanununa tabi tutulmuş olmaları, hizmetin
ehemmiyetini ortaya koyar. Kararda kâtip imzası
olmayan bir hüküm, geçersizdir. Kâtiplerin de hâ
kimler gibi reddi mümkündür. Bu olaylar, hizmet
lerin ehemmiyetini teyit etmektedir.
Yazı işleri personelinin ücretleri Hâkimler ve
Yargıtay Kanunu şümulüne alınmalıdır.
Yargıtayın sorunları vardır. Yargıtayın demirbaş,
döşeme, kırtasiye giderleri çok yetersizdir. Kütüp
hanesi çok elverişsiz, lojmanları eksiktir^ Bu husus
ta Adalet Bakanımızın verdiği sözü de takip edeceğiz.
Yargıtay ile yüksek mahkemeler arasında bir ay
rım yapılmamalıdır. Gerek 1961 ve gerekse 1982
Anayasasında yüksek mahkemeler arasında bir fark
yapılmamıştır. Son zamanlardaki uygulamalar eşit
liği ihlal etmek durumundadır. Son çıkan 241 ve 243
sayılı kanun hükmündeki kararnameler, yüksek mah
keme hâkimleri arasında eşitsizliği gideremmiş, da
ha büyük eşitsizlikler meydana getirmiştir, aynı dai
re ve kuruldaki yüksek mahkeme hâkimleri arasında
eşitliği dahi bozmuş, âdeta yüksek mahkeme hâkim
lerini derecelendirmiş ve böylece aralarına nifak sok
muştur. Sayın Adalet Bakanının bu konuyu da dü
zelteceğini söylemiş olmasına çok memnun olduğu
muzu ve bu konuda da kendisine teşekkür etmek is
tediğimizi arz etmek isterim.
Yargıtay iş dairelerinde karar düzeltme imkânı
yoktur. Yeni bir kanunla bu usulün de Yargıtaya ge
tirilmesini temenni ediyorum.
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Yargıtay üye seçimleri ve dairelere tevziinde kı
dem, ehliyet, ihtisas gibi hususların gereği gibi dik
kate alınmadığı kanaati yaygındır. Bu hususun da dü
zeltilmesini temenni ederiz.
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Teşkilat
Kanunu değiştirilerek, hâkimler ve savcılar üzerinde
ki icrarun müdahalesini azaltmak ve kuvvetler ayrılı
ğı prensibine uygun hale getirmek zaruridir. Bu yük
sek mahkemeler arasındaki ayrılığa Danıştay Bütçe
si görüşülürken değinmiştim, şimdi burada bir kere
daha değinmek istiyorum.
Bütün dünya memleketlerinin ekseriyetinde tek
bir yüksek mahkeme vardır, Türkiye'de 3 tane yük
sek mahkeme vardır; Yargıtay, Danıştay, Anayasa
Mahkemesi. Hiçbir zaman bunun üçüne gerek yok
tur arkadaşlar, bunun üçü, bir'yüksek mahkeme adı
altında toplanabilir. Size misal olarak, İngiltere, Ame
rika, tsviçre federal mahkemesini gösterebilirim. İs
viçre Federal Mahkemesinin idare daireleri vardır,
anayasa hukuku daireleri vardır, ceza hukuku daire
leri, icra - iflas hukuku daireleri vardır. Bunların bir
yüksek yargı mahkemesi çatısı altında toplanması
memleketimiz için faydalıdır/Sayın özal Hükümeti
bakanlıkları birleştirirken, adaleti de birleştirmeyi,
bir çatı altında, bir başkanlık ve başsavcılık altında
birleştirmeyi düşünürse, kendisine minnettar oluruz.
BAŞKAN — Sayın Çelebi süreniz doldu, lütfen
toparlayın efendim.
MUSTAFA ÇELEBİ (Devamla) — Yargıtay
Bütçesinin Yargıtaya ve bütün milletimize hayırlı ol
masını diler, Sayın Başkan ve milletvekillerini saygı
ile selamlarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çelebi.

0:2

Sayın milletvekilleri, Yargıtay Başkanlığı Bütçesi
üzerindeki görüşmelerimiz tamamlanmjştır.
Yargıtay Başkanlığı Bütçesinin bölümlerine geçil*
meşini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et*
meyenler... Kabul edilmiştir.
Yargıtay Başkanlığı Bütçesinin bölümlerini oku*
tuyorum :
1. — Yargıtay Başkanlığı 1985 Mali Yılı Bütçesi.
A — CETVELİ
Prog.
kodu
101

111

900

Açıklama

Lira

Genel yönetim ve destek hiz
metleri
623 451 000
BAŞKAN —Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Yargı hizmetleri
806 549 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler
13 380 000
—
TOPLAM
1 443 380 000
BAŞKAN —Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2. — Yargıtay Başkanlığı 1983 Malî Yılı Kesin-"
hesabı.
BAŞKAN — Yargıtay Başkanlığı 1983 Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısının bölümlerine geçilmesini
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Bölümlere geçilmesi kabul edilmiştir.
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Bölümleri okutuyorum :
A — CETVELİ
Gelir
türü
101

111

900

Ödenek
Lira

Gelirin Çeşidi
Genel yönetim ve destek hizmetleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Yargı hizmetleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Hizmet programlarına dağıtılamayan trans
ferler
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
TOPLAM

BAŞKAN —Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Böylece, Yargıtay Başkanlığı 1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısının bölümleri kabul edilmiş
tir.
Yargıtay Başkanlığı 1985 Malî Yılı Bütçesiyle,
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısı kabul
edilmiştir.
Hayırlı, uğurlu olmasını dilerim. (Alkışlar)
C) MİLLİ SAVUNMA
BAKANLIĞI
1. — Millî Savunma Bakanlığı 1985 Malî Yılı
Bütçesi.
2. — Millî Savunma Bakanlığı 1983 Malî Yılı
Kesinhesabı.
BAŞKAN — Programımıza göre, Millî Savunma
Bakanlığı 1985 Yılı Bütçesi üzerindeki görüşmelere
başlıyoruz.
Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar.
Millî Savunma Bakanlığı 1985 Yık Bütçesi üze
rinde grupları adına söz alan sayın rmuetvekallerinin
isimlerini okuyorum; Milliyetçi Demokrasi Partisi
Grubu adına Sayın Emin Alpkaya, Halkçı Parti Gru
bu adına Sayın Reşit Ülker, Anavatan Partisi Grubu
adına Sayın Hüseyin Şen.
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın
Emin Alpkaya; buyurun efendim.
Sayın Alpkaya süreniz 30 dakika efendim.

Gider
Lira

İptal edilmesi
gereken ödenek
Lira

149 890 880

145 478 623

472 937 000

472 937 000

12 540 000

8 541 961

3 998 039

635 367 880

626 957 584

8 410 296

4 412 257

MDP GRUBU ADİNA EMİN ALPKAYA (Niğ
de) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Millî Sa
vunma Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle Milliyetçi
Demokrasi Partisinin görüşlerini arz etmek üzere söz
almış bulunuyorum, bu vesileyle hepinizi saygıyla se
lamlarım.
Millî savunma, ekonomi ve dış siyasetin ayrılmaz
bir parçasıdır. Günümüzün harpleri yalnız cepheler
de değil, ekonomi üzerinde, sosyal yapılarla ve dış
ilişkilerle hemahenk olarak alınmalıdır.
Son yıllarda ortaya çıkan yeni harp stratejilerindeki gelişmeler güvenliğimiz açısından bazı değişik
lik önlemleri alınmasına da sebep olmuştur. Jeopoli
tik durumumuz, Türkiye'nin ortak güvenlik sistem
lerinden asla ayrılmamasını gerektirmektedir. Hudut
larımızda cereyan eden sıcak olaylar, bazı komşu ül
kelerin hasmane tutumları gibi ciddî hadiseler, millî
güvenlik politikamızda bazı önemli tedbirleri alma
mızı, nicelik ve nitelik bakımından Silahlı Kuvvetle
rimizi en yüksek düzeyde tutmamızı gerektirmekte
dir. Çünkü, kimsenin toprağında gözümüz yoktur;
fakat millî hudutlarımız içerisindeki bir karış topra
ğı da kimseye asla bırakmak niyetinde değiliz. («Bra
vo» sesleri, alkışlar). Hal böyle iken dahi, üyesi bu
lunduğumuz güvenlik sistemlerinde bazı tereddütle
rin gündeme geldiği malumlarımzdır. Bu cümleden
olarak, 7 Avrupa ülkesi Roma'da toplanarak, NATO'
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ya rağmen, Batı Avrupa Birliği fikrini tekrar ortaya
atauş ve küllenmiş olan Batı Avrupa Birliği örgütü
nü canlandırmaya çakşmıaktadıriar.
Bütün bunlar göstermektedir ki, milletler çıkarla
rı istikâmetinde müttefikler aramakla beralber, bir
yandan da millî güvenliklerini takviyeye çalışmakta
dır. NATO camiasında Amerika'dan sonra en büyük
askerî güce sahip Türkiye'nin savunma politikaları
nı kendi imkânlarına ve ittifaklar zümresine bağla
makla beralber, bölgede istikrarı; sağlayan, dengeli,
modern harp ve silah gereçleriyle teçhiz edilmiş bir
silahlı kuvvetleri de ayakta tutması gerdcir.

Bir taraftan yurt içinde Devlet güvenliği sağlanır
ken, diğer taraftan da, ulusal sanayimizle birlikte
savunma sanayimizi de geliştirmeyi hedef almalıyız.
Bunu gerçekleştirirken, muhtemel düşmana karşı, si
lah ve teçhizat üstünlüğünü yaratacak yüksek tek
nolojiyi yurdumuza sokmak, Silahlı Kuvvetlerin ih
tiyaçlarını dikkate almak, dışsatımları dikkate alarak
gerçekleştirmek imkânlarını sağlamak, dışsatımda
müttefikler arasında, müşteriler arasında siyasî yön
den kendi çıkarlarımız için destek sağlamak ve son
olarak, memleket ekonomisini sarsmayacak gibi önem
li faktörler dikkate alınmalıdır.

Stratejik hedeflere bağlı olarak, 1972 yılından be
ri devam eden modernizasyon çalışmalarıyla Türk
Silahlı Kuvvetleri, bütçe imkânları nispetinde modern
hale getirilmiştir. Bunu, ulusal sanayimizle entegre
ettiğimiz takdirde, daha üstün başarıya ulaşacağımı
za inanıyorum.
Tarih boyunca Türk Ulusu, Silahlı Kuvvetlerine,
ordu - millet bütünleşmesini sağlamış ve hiçbir feda
kârlıktan kaçınmamış ve şimdi de kaçınmamaktadır.
Devletimizin varlığı, onun güçlü olmasına bağlıdır.
Esasen, yurdun kalkınması, refaha kavuşması, her
alanda çağdaş düzeye ulaşması, millî savunmaya, do
layısıyla güvenliğe verilen önemle orantıhıdır. Millî
savunmamız güçlü ise, yurtta hızlı kalkınma ve istik
rarlı ekonomik gelişme sağlanır; bunlar birbirini ta
mamlayan faktörlerdir. Yeterince emniyete ailıınmamışsa, kasalarımız altınlarla dolisa dahi ne işe yarar?

Sayın milletvekilleri, Hükümetimiz, Kara, Deniz
ve Hava Kuvvetlerini yeterli seviyede, koordineli
olarak yönetmeye çalışmaktadır. 1985 yılında Deniz
Kuvvetlerimiz için devanı eden projelere ilaveten
yeni bir denizaltının Gölcük Tersanesinde inşaatına
'başlanmıştır. Keza, 2 adet firkateyn Türkiye'de, 2
adet de Almanya'da inşa edilecektir. Kara Kuvvet
leri için M-48 tank modernizasyonu, Leopar tankları,
M ilan tanksavarları, Oligon top imalatı gibi modern
silahların alımı Kara Kuvvetlerimizi oldukça güçlü
hale sokmuştur.

Sayın milletvekilleri, Hükümetin en önemli görev
lerinden biri de iç huzuru sağlamaktır. 12 Eylül Ha
rekâtıyla Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'yi bir kar
deş kavgası ve iç harpten kurtarmışa huzur ve güven
ortamını büyük ölçüde sağlamıştır. Sayın Özal Hükü
meti bu konuda çok şanslıdır; 34 ilde sıkıyönetim, 9
ilde de olağanüstü hal devam etmektedir.
Sıkıyönetim uygulamalarıyla olumlu sonuçları gün
geçtikçe görmekteyiz; ancak, elde edilen bu başarı
lar Silahlı Kuvvetleri maddî yönden olduğu kadar,
manevî balkımdan da yıpratmıştır. Personel zafiyeti,
araçların zamansız yıpranması, eğitim yetersiziği, as
kerî harcamaların artması gibi hususlar, muharebe
gücünü olumsuz yönde etkilemiş bulunmaktadır. Her
ne kadar sıkıyönetim, günün şartlarına göre peyder
pey kalkmakta ise de, hemen ifade 'etmek isterim ki,
henüz Hükümetimiz sıkıyönetimin bütün yurtta kalk
masına hazır değildir, bunun için de her türlü tedbir
leri alması gerekir; çünkü tehlike bitmemiş, olaylar
son bulmamıştır.,

Ayrıca, Hava Kuvvetleri için, TUSAŞ, Hava
Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, Devlet katkısı ve
dış kredi gibi her türlü imkânlardan yararlanarak
30 Ekim günü Sayın Cumhurbaşkanımız F-16 Uçak
Sanayiinin temelini Mürted'de atmıştır. Ayrıca, yeni
Fantom ve nakliye uçakları, teçhizat, silah alımı gibi
Hava Kuvvetlerini güçlendirici olaylar, caydırıcılık
prensibini daha çok tatbik mevkiine koyacak ve yur
dumuza modern teknolojiyi sokmuş, yan sanayii ge
liştirmiş bulunacaktır.
Sayın milletvekilleri, savunma sanayiinin başında,
en yüksek teknoloji uçak ve feza sanayiinde göze
çarpar. Kısa zamanda büyük hamleler yaratan bu
sanayii memleketimiz absorbe edebildiği takdirde,
yalnız savunma sanayiinde değil, teknolojik her sa
hada geniş ilerlemeler kaydedebiliriz.
Uçakların yüksek ateş gücü, elastikiyet kabiliye
ti, huduttan tanımayışı, havada istenilen hedefe ko
laylıkla tevcihi gibi stratejik özellikleri, diğer silah
lara nazaran hava gücünü daha güçlü muharip bir
vasıta haline getirmektedir. Her ne kadar bugünkü
savaşlar memleketin tüm kaynaklarını seferber eder
se de, onlara karşı en müessir silah, gene hava gü
cüdür. Anlaşılıyor ki, daha sulh devrinde savunma
sanayiini, başta uçak ve feza teknolojisi ön plana alı-
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ma mevcuttur. Yukarıda da arz ettiğim gibi Yunanla*
ıtan'a nazaran düşüktür. Bütçenin 770,3 milyar Türk
Lirası; yani yüzde 89,4'ü cari harcamalara ki, bu
nun içerisinde 300,6 milyarı yatırım özelliği taşımak
tadır, 80 milyar Türk Lirası üe yüzde 9,4'ü yatırım
harcamalarına, 10,5 milyar Türk Lirası İle yüzde 1,2'i
transfer harcamalarına ayrılmıştır. Bu kompozisyon,
Kara Kuvvetlerine yüzde 46,1 ile 397,2 milyar, De
niz Kuvvetlerine yüzde 16,5 ile 142,1 milyar, Hava
Kuvvetlerine ise yüzde 22 üe 191,4 milyar lira öde
nek tahsis edilmiştir. Şüphesiz ki, Hava Kuvvetleri
ne verilen 191,4 milyar Türk Lirası ile temeli atılan
F-16 projesi gerçekleştirilemez. Ancak, Plan ve Bütçe
Komisyonunda Sayın Millî Savunma Bakanımızın
verdiği izahata göre bu paranın Millî Savunma Ba
kanlığı Bütçesinden karşılanacağı ve 10ı yıllık F-16 pro
jesi için 753 milyon doların Millî Bütçeden temin edi
leceği ifade edilmiştir. Ancak, takdir ve tebrikle kar
şıladığımız F-16 projesi, kamuoyunda bazı tereddütler
de yaratmıştır. Şöyle ki :

narak başlatmak gerekir. Bu, en önemli bir caydı
rıcılık demektir. Yani düşman, hasmının güçlü oldu
ğunu bilecek ki, savaş açma azmi kırılsın. Buna en
güzel misali Kıbrıs Barış Harekâtında verebiliriz.
Kıbrıs Barış Harekâtında Türk Silahlı Kuvvetleri ta
mamen planlarının Yunanistan'a karşı yapmış idi.
Bunu bilen Yunanistan, yani Türk Silahlı Kuvvetle
rinin gücünü takdir eden Yunanistan, bize savaş aç
ma imkânım bulamadı. Keza, hava kuvvetleri yö
nünden o tarihte, yani harekâtın başladığı tarihte 714
numaralı bir Notam ilan ettik. Bu Notam, Ege De
nizinin ortasından geçen mevhum bir hat idi; bu
hattın Doğusunda birçok Yunan adaları mevcut idi.
Bu Notama göre dedik ki, «Bu hattın Doğusuna ge
çen bütün Yunan uçakları düşman addedilir ve düşşürülür» Değerli arkadaşlarım, bütün harekât müddetince, bu hattın Doğusunda 'birçok Yunan adaları,
turistik mevkileri bulunmasına rağmen, tek bir uçak
geçmedi ve geçemedi. Neden? Caydırıcılığın en güzel
misali. Yunan uçakları bu hatta kadar gelince, Türk
uçakları da Türkiye'den havalanıp bunları önleme
imkânına sahip bulunduğu için, bu hattan geri dö
nüp ayrıldılar.
işte, Türk Silahlı Kuvvetleri ne kadar güçlü olur
sa, düşmanına karşı caydırıcılık prensibinde o dere
ce etkili Olur. (Alkışlar) Bu zaafiyetini anlayan Yu
nanistan, gün geçtikçe silahlı kuvvetlerini güçlendir
meye çalışmaktadır. 1984 yılından itibaren, NATO
raporlarına göre, millî savunmasına 2 milyar 287 mil
yon dolar sarf etmiştir. Bu para, millî gelirin aşağı' s
yukarı yüzde 7'sini teşkil eder. Bizde ise bu nispet
yüzde 5 ila 15'iir. Yine, NATO dokümanlarına gö
re, Türk Silahlı Kuvvetlerine tahsis edilen 1 milyar
65Q milyon dolardır. 1985 yılında ise, bu miktar 2
milyar dolara pakındır.
Keza, Yunanistan bunun idraki içinde bulunduğu
için 1990 yılına kadar tüm hava kuvvetlerinin askerî
araç, gereç ve silahlarını yenilemeyi plana almıştır.
Atina Kuzeyindeki Tanagra Meydanında kurulan
Yunan hava sanayii tesisleri bakım, onarım ve kü
çük parça imalatı yapmaktadır.
Sayın milletvekilleri, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma
Planında modern uçak sanayii imalatı mevcut değil
dir, Yalnız uçak imalat sanayii için ziraî mücadele
ve benzeri uçaklarla, helikopterlerin üretileceği plan
lanmıştır,
Huzurlarınıza getirilen Millî Savunma Bakanlığı
Bütçesi, 680,'8 milyar ölüp, genel bütçe içerisindeki
oram yüzde 16'dır. Geçmiş yıllara nazaran bir azal
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1. F-16 imalatındaki dış krediler politik neden
lerle kesilir veya azalırsa ne olacak?
2. Bilhassa bu silah satışliarındaki mevcut reka
bet karşısında, dış ülkelere satış imkânları nasü sağ
lanacak?.
3. 10 senelik proje bitince, istikbale matuf ne
gibi tedbirler düşünüldüğü; gibi, zihinleri bulandırıcı
sorulara cevap verildiği takdirde proje hakkındaki şüp
heler de dağılır düşüncesindeyiz.
Keza, bu gibi dev yatırımlar için yü içinde ek
ödeneklere başvurmamak, projenin planlandığı gibi
gerçekleşmesini sağlar. Sayın Özal Hükümetinden, bu
projenin her yıl kesintisiz devamım sağlayacak bütün
tedbirleri almasını dileriz. Diğer bir tabirle, politik ve
ya diğer nedenlerle bu proje kesintiye uğramamalıdır.
ıSayın milletvekilleri, Milliyetçi Demokrasi Parti
sinin anagörüşü, Silahlı Kuvvetleni, insan gücünü azal
tarak kendi kendine yeterli, müstakil hareket yapma
kabiliyetini haiz, atış ve zırh gücü yüksek müstakil
birlikler halinde teşkil ve teçhiz edilmiş görmektir, bu
en büyük arzumuzdur. (Alkışlar)
Sayın milletvekilleri, Türk Ulusunun, Süahlı Kuv
vetleri için yapamayacağı fedakârlık yoktur. Çünkü o,
aslî göreviyle ülke yönetimini birbirinden ayıran, her
türlü fedakârlığı yapan, memleket menfaatlarını şahsî
çıkarlarından üstün tutan bir kuruluştur. Demokrasi
uğruna en çetin sınavları veren silahlı Kuvvetler, Yü
ce Milletin emrinde olarak her zaman hazır ve güç
lüdür.; (Alkışlar) sağlıklı yapısı ve gelenekleriyle de
mokrasimizin güvencesidir. (Alkışlar)
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Bu inançla, Millî Savunma Bütçesinin yurdumuza,
'Milletimize ve Silahlı Kuvvetlerimize, Milliyetçi De
mokrasi Partisi adına hayırlı olmasını diler, saygılar
sunarım. (Alkışlar)
'BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Alpkaya.
Halkçı Parti Grubu adına Sayın Reşit Ülker; bu- yurunuz efendim. (HP sıralarından alkışlar)
HP GRUBU ADİNA REŞİT ÜLKER (İstan
bul) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri,
. Millî Savunma Bakanlığının değerli temsilcileri; Millî
Savunma Bakanlığı 1985 Yılı Bütçesi üzerinde Halkçı
Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grubunun görüş
lerini sunacağım.
Millî Savunma Bakanlığının görev ve yetkileri, 7
.Ağustos 1970 gün ve 1325 sayılı Millî Savunma Ba
kanlığı Görev ve Teşkilatı Hakkındaki Yasanın 2 nci
. maddesinde belirtilmiştir. 2 nci madde şöyledir :
«Millî Savunma Bakanlığının Görevleri; Millî Sa. vunma görevlerinin siyasî, hukukî, sosyal, malî ve büt
çe hizmetlerini, Silahlı Kuvvetlerin /Bakanlar Kuru
lunca kararlaştırılacak savunma politikası içerisinde
Genelkurmay Başkanlığınca tespit olunacak ilke, ön
celik ve anapırogramlarına göre, barışta ve savaşta
asker alma hizmetlerini, silah, araç, gereç ve her çeşit
lojistik ihtiyaç maddelerinin tedariki hizmetlerini, harp
sanayii hizmetlerini sağlık ve veteriner hizmetlerini,
inşaat, emlak, iskân ve enfrastrüfctür hizmetlerini, rnalî
hesap ve teftiş hizmetlerini yürütmektir.
'Bu görevlerin yürütülmesi, Yasanın 4 üncü mad
desine göre müsteşarlık teşkilatı ve Bakanlığa bağlı
diğer kuruluşlar ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri
komutanlıkları vasıtasıyla yapılacaktır.
Değerli miUetvekileri, biz de bu yasal çerçeve için
de görüşlerimizi arz edeceğiz. Bilindiği gibi 1984 Malî
Yılı Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi 583,6 . milyar
Türk Lirası olarak kanunlaşmıştır, 1983 rnalî yılı baş
langıç bütçesine göre artış oranı yüzde 31,4 idi. 1984
Yılı Bütçesinin yüzde 88,7'si cari harcamalara, yüzde
10,2'si yatırım harcamalarına ayrılmıştır.
1985 Malî Yılı Millî Savunma Bakanlığı Bütçe
Tasarısı 860,8 milyar Türk Lirası olarak bağlanmış
tır. 1985 Malî Yılı Millî Savunma Bakanlığı Bütçe
sinin 770,3 milyar Türk Lirası ile yüzde 89,4'ü cari
harcamalara, 80 milyar Türk Lirası ile yüzde 9,4'ü
yatırım harcamalarına, 10,5 milyar Türk Lirası ile
yüzde 1,2'si transfer harcamalarına ayrılmıştır.
1985 Malî Yılı Millî Savunma Bakanlığı Bütçe Ta
sarısı 860,8 milyar Türk Lirası olarak bağlandığına
göre, 1984 yılı başlangıç Bütçesine göre artış oranı
yüzde 47,5*tir.
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Silahlı Kuvvetlerimizin hizmetlerinin yürütülebil
mesi için millî bütçe kaynakları yanında, dış askerî
kaynaklar da vardır. Bunlar; ABD askerî yardımları,
Federal Almanya Askerî yardımları ve diğer ülkelerin
askerî yardımları olarak gruplanabilir.
Amerikan askerî yardımlarının değerlendirilmesinde
yarar vardır. Amerika Birleşik Devletlerinin FMS (Dış
askerî satışlar) kredileri; bu program çerçevesinde pi
yasa faizleri üzerinden 10 yılı geri ödemesiz ve toplam
30 yıl vade ile askerî silah ve malzeme alımı için
açılan kredi şeklindedir.
MAP (Askerî yardım prograrnı-hibe) kredileri; bu
çerçevede dost ve müttefik ülkelere Amerikan yöne
timi silah ve malzeme alımları için belirli meblağı hibe
olarak tahsis eder.
ESF (Destek kredisi) kredileri; iktisaden krediye
ihtiyaç duyan ülkelere ekonomik destek sağlamak
amacıyla verilen düşük faizli ve uzun vadeli kredi
lerdir.
IMET kredisi; Amerika içindeki ve dışındaki as
kerî tesislerde, askerî ve sivil personelin eğitimi için
hibe alarak tahsis edilen meblağlar bu program çer
çevesi içerisinde verilir.
Krediler ve hibe paralar tamamen Amerika'da ve
Amerikan menşeli silah ve malzeme satın alınması
için kullanılabilir.
1985 yılında 700 milyon dolar askerî, 175 milyon
dolar ekonomik katkı öngörülmüştür. 700 milyon do
ların 215 milyon doları hibe, 485 milyon doları ise
düşük faizli kredi ile ticarî kredidir. 175 milyon do
ların 90 milyon doları hibe, 85 milyon doları ise ti
carî kredidir. Böylelikle bu yardımın yapısını Yüce
Meclise sunmuş bulunuyoruz.
1985 Bütçesini görüştüğümüz şu sırada Türkiye'
nin içinde bulunduğu durumu da değerlendirmek dü
şüncesindeyiz.
Acaba bu koşullar altında bu bütçe, bizim millî
savunma ihtiyaçlarımızı karşılayabilir mi? Bir yan
da Kıbrıs davası, Ege sorunu, Türk - Yunan ilişki
leri vardır; öte yanda iki dost ülke İran ve Irak ara
sında bir savaş yıllardan beri sürüp gitmektedir. Si
lahlanmakta ve silahlandırılmakta olan Suriye, ağır
koşullar altında bir Lübnan, kanamakta olan bir Af
ganistan yarası. Tüm bunların ötesinde nükleer silah
larla silahlanmakta olan bir dünya. Türkiye, tüm bu
ihtilafların en stratejik ve jeopolitik noktasında yer
almaktadır.
İsrail'in elinde 28 nükleer bomba imal edecek
malzeme olduğu ileri sürülmektedir. Birçok ülkenin
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geleneksel silah maliyet fiyatlarının hızla artışı kar
şısında, bu silahların yükünü azaltmak için nükleer
silahların üretimine geçtiğini ve geçmekte olduğunu
bilmekteyiz. Irak ve Libya'nın da aynı gayretler için
de olduğu ileri sürülmektedir.
Türkiye'nin Sovyetler Birliği ile 556 kilometre
kara, 1 668 kilometre deniz sınırı vardır. Bu niteliği
taşıyan tek NATO ülkesi Türkiye'dir, Türkiye, Sov
yetlerin çıkış yolu üzerinde istanbul ve Çanakkale
Boğazlarım elimde tutmaktadır. Ilımlı Arap ülkeleri,
büyük ölçüde Sovyetlerin Ortadoğuda doğrudan si
yasal ve askerî etkinliğinin önünde duran Türkiye
sayesinde Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkiler kur
ma olanağına kavuşmaktadırlar. Aynı şekilde Türki
ye, İsrail ile bölge ülkeleri arasında şimdiki siyasal
dengenin güvenliğine de katkıda bulunmaktadır.
Türkiye'nin bölgede caydırıcı ve istikrar sağlayıcı
rolü açıktır.
Türkiye, barışın korunmasında güvence teşkil
eden, dünyanın en eski, en savaşçı, en kahraman, en
deneyimli ve 600 bin askerden oluşan bir orduya sa
hiptir. Türk Ordusu, Amerika Birleşik Devletlerin
den sonra NATO'nun en büyük ordusudur. Türkiye'
nin askerî gücü İngiliz, Kanada, Portekiz, Danimar
ka, Norveç, Hollanda ve Yunanistan'ın NATO'daki
kuvvetleri toplamına eşittir. Türkiye, NATO'nun Do
ğu Bloku ile olan sınırlarının yüzde 33'ünü, Avrupa'daki topraklarının yüzde 27'sini savunmaktadır.
Türkiye'nin Batılı, laik ve Müslüman bir ülke ol
ması, Ortadoğuda ve Müslümanların bulunduğu ül
keler bakımından apayrı bir stratejik değer oluştur
maktadır,
Tüm bunların yanında, süper devletlerce şimdiden
geliştirilmekte olan muhtemel uzay savaşında da,
(Yıldızlar savaşında) Türkiye'nin bu savaşın yazgısı
nı belli edecek stratejik bir noktada bulunduğu ileri
sürülmektedir.
Bu nedenledir ki, General Alexandr Haig, «Türki
ye'nin Batı savunmasına ve Amerika Birleşik Dev
letlerinin güvenliğine katkısı paha biçilmez, yerine
konmaz niteliktedir» sözünü söylemiştir.
Biz burada silahlardaki teknolojik gelişmeler,
kimlerin hangi çeşit silahlara sahip oldukları ve den
geler üzerinde vaktimiz yetmediği için durmayaca
ğız.
Güçlü, üstün ve eşsiz durumumuza rağmen, millî
savunma bakımından şu ciddî sorunlarımız vardır :
Türkiye - Yunan ilişkileri; Türkiye ve Yunanis
tan, NATO ittifakı içinde bulunmalarına, Türkiye*
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nin, Atatürk'ün «Yurtta barış, dünyada barış» ilke
sinden kaynağını alan Türk • Yunan dostluğu poli
tikasına rağmen, Yunanistan, 20 nci yüzyılın sonla
rında anlamsız hale gelmıiş olan yayılmacı «Megalo
İdea» sini dünyanın ve bizim gözlerimizin içine baka
baka gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Kıbrıs'ı ve Ege'
yi sorun haline getirerek, yalan - dolanla dünya ka
muoyunu etkilemeye çalışmakta, maalesef bir ölçüde
de başarıya ulaşmaktadır.
Yunanistan, adaları silahlandırmaya devam et
mekte, Londra, Paris ve Lozan Antlaşmalarını hiçe
saymaya kalkışmaktadır. Bunu yapan Yunanistan,
Amerika'yı, büyüme siyaseti izleyen emperyalist bir
güç olarak nitelemiş, düşürülen Kore uçağının ca
susluk yaptığım ileri sürmüş ve Batı ^aleyhtarı ülke
lerle yakınlaşma çabasına girmekten de çekinmemiş
tir. Yunanistan, gözlerimizin önünde karada, deniz
de ve havada silahlanmaktadır. İleri teknolojideki
bu silahlanmayı görmezlikten gelemeyiz, öte yan
dan, Amerika ve Avrupa'da ' oluşturduğu lobilerle
Türkiye'yi etkileyecek kararlar alınmasını sağlayabil
mektedir.
Türk, Amerika Birleşik Devletleri ve NATO iliş
kileri :
Bilindiği gibi Türkiye, NATO içerisinde Ameri
ka Birleşik Devletlerinden sonra en büyük orduya
sahip ülke olmasına karşm, gerek Yunan, gerekse
Ermeni lobisi ve diğer nedenlerle gücü ve önemiyle
orantılı payı alamayan bit ülke durumundadır. Dik
kat buyurursanız, «yardım alamayan» demiyoruz,
«hakkı olan katkıyı alamayan» diyoruz. Bu, gerçe
ğin ta kendisidir, bu konuda Millî Savunma Bakanı
mız şöyle demektedir:
«Türk Silahlı Kuvvetlerinin NATO standartlarına
ulaşabilmesi için ciddî proje ve etütler yapılmıştır.
•Bu etütlere göre, yardım miktarının Jakriben bugün
yapılanın iki misli civarında olması zorunluğu var
dır.»
Türkiye, çeşitli nedenlerle bir husumet çemberi
ile çevrilmiştir. 1975'te Türkiye'ye ambargo uygulan
mıştır. Bugün *Je yapılan yardım ve krediler birta
kım koşullar içindedir. Türkiye'ye yardım Kıbrıs'a
ödün vermemize bağlanmıştır. Türkiye'ye yardım
Yunanistan ile 7/10 oranmda tutulmuştur.
Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi
ve Senatosunun gündeminde Türkiye'nin bugününü,
yarınını ilgilendiren, vahim sonuçlar doğurabilecek
öneriler bulunuyor. 24 Nisanın «Soykırım Günü»
ilan edilmesi ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı
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ile Dışişleri Bakanının, dış politikalarını belirler ve
yürütürken sözde Ermeni soykırımını göz önünde
bulundurmalarını içeren karar taslakları, Amerika
Birleşik Devletlerinin yasama organlarında sorumsuz
davranışlarının somut bir örneği olarak tarihteki ye
rini almıştır. Bunun, Reagan idaresine rağmen ol
duğunu kabul etmiyoruz. Kaliforniya Valisi DÖkmeciyân, Reagan'ın eki'bindedir. Konunun Kongreye
bu yakınlık yoluyla getirilmesi görüşü doğru olabilir.
Bunun izlediğimiz çekingen, uysal, tepkisiz politika
dan cesaret aldığı ortadadır. Hükümetin, konuyu
Amerika'da yapılan Başkan seçimleri dolayısıyla pro
paganda unsuru olarak ele alınmış olabileceği savı
na katılamıyoruz. (HP sıralarından alkışlar) Türkiye
Büyük Millet Meclisinde «görüşme açılmaması» yo
lundaki tutumunun da yanlış olduğu kanaatimizi bir
defa daha tekrar ediyoruz, işte bu gibi davranışlar
onlara cesaret vermiştir. (HP ve MDP sıralarından
alkışlar)
Bu koşullar altında Türkiye'nin millî savunma
sını güçlendirmek zorunda olduğu çok açıktır. Türki
ye bu ihtiyacın bilincindedir. Türk Silahlı Kuv
vetlerinin reorganizasyonunu ve modernizasyonunu
sağlamak amacıyla hazırlanan bir program 1973 yı
lında uygulanmaya konmuş ve sürdürülmektedir.
Millî savunmamızın güçlenmesi, dış politikada ve
millî ekonomide esas aldığımız temel ilkelere bağlı
dır. Dış politikada önümüzde çeşitli seçenekler var
dır. Türkiye, Atatürk'ün mirası olan, «Yurtta barış,
dünyada ıbarış» ilkesine uygun olarak mevcut temel
ittifaklarına sadık kalarak, öncelikle bütün komşula
rıyla ve bütün dünya devletleriyle çok yönlü ve ba
ğımsız ilişkiler kurmalı ve 'geliştirmelidir.
Dünya uluslar ailesinin eşit haklara sahip, onur
lu bir üyesi olarak, kişilikli bir dış politika izleme
mizi güçleştiren her türlü ekonomik ve askerî iliş
kilerin yeniden gözden geçirilmesi zamanının geldi
ğine inanıyoruz. (HP sıralarından alkışlar)
Türkiye, NATO içinde yeni bir 'bakış açısıyla ha
reket etmelidir. Atatürk'ün Batılılaşmaya dönük po
litikası, Ulusumuza bıraktığı ulusal bir tercihtir. Tür
kiye bu ulusal tercih nedeniyle Batının demokratik
kurumlarının üyesi olmuştu^ Türkiye'nin bugüne
kadar, Amerika Birleşik Devletlerine bağlılığı, diğer
ortaklarıyla yakınlığını bir ölçüde engellemiştir. Tür
kiye, millî savunmasını ancak bu biçimde güçlendi
rebilir. Konuşmamızın başında kısaca işaret ettiği
miz, Türkiye'nin sahip olduğu nitelikler ve olanaklar,
böyle bir politika ile değerlendirilebilir,
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Türkiye Cumhuriyeti, yabancı desteğe dayanma
yı reddederek kurulmuştuı. Kendi gücüne güvenle
ikinci Dünya Savaşı felaketinden kurtulmuştur, ikin
ci Dünya Savaşında çok ağır şartlar altında ek bir
Millî Savunma Vergisiyle Türk milleti kendi kayna
ğı ile caydırıcı gücü oluşturmada başarı göstermiş
tir. Türk Ulusu, millî fedakârlık duygusu en yüksek
olan bir ulustur. Kendisinden açıkça istenecek bu öz
veriyi gösterecektir. Bugün Türkiye'de 300 - 400 mil
yon dolar tutacak bir tasarrufu yapacak güç vardır.
Bu şekilde bir millî savunma fonu kurulabilir. Bu
miktar, Türkiye'nin millî savunma ihtiyaçlarını tüm
den karşılayamaz. Ancak, Türkiye'nin küçük bazı
ihtiyaçlarını karşılayabilir Kendi kaynaklarına da
yanma, Türkiye'yi, dünya gözünde güçlü ve saygın
duruma getirecektir.
Atatürk, 1922 yılında şöyle demektedir :
«Ben, Ordumuzun mevcudiyet ve kudretini para
mızla mütenasip bulundurmak nazariyesini kabul
edenlerden değilim. Para vardır, ordu yaparız, para
mız bitti, ordu dağılsın,; benim için böyle bir mesele
yoktur.
Efendiler, para vardır veya yoktur, ister olsun, is
ter olmasın. Ordu vardır ve olacaktır.» Alkışlar)
«Ekonomimize gelince : Güçlü bir millî savunma,
güçlü bir ekonomi ile mümkündür. Türk millî sa
vunmasında ekonomi alanında tam bağımsızlığa ulaş
tığımızda, Türkiye'nin millî savunması da tamamla
nacaktır.»
Atatürk ve arkadaşları, kaynağını Türkiye ger
çeklerinden alan ekonomik bir düzen oluşturmuşlar
dır. Bu düzen, uzun, derin, titiz araştırma ve incele
melerden sonra adım adım gerçekleştirilmiştir. Bu
gerçekleştirmede. Türk düşünürlerinin de katkısı ol
muştur. Ancak, uzun yıllar araştırılarak, denenerek
bulunmuş, kendi yapımıza uygun kurumları ve yön
temleri birden ortadan kaldırma girişimlerini iyi ni
yetle yapılmış olsa da, Türk ekonomisini ve onunla
birlikte, Türkiye'nin milî savunmasını da tehlikeye
sokar nitelikte bulunuyoruz.
İDerin araştırmalara dayanmayan, yüzeysel benzet
melerle ilkeler, kurumlar, yöntemler alınamaz, Tür
kiye, deneme alanı durumuna getirilemez. Kimi ko
nular, uzaktan bakılınca çok basit bir biçimde çözü• leoekmiş gibi görülebilir. Kendi tarihimizde ve dün
ya tarihinde bu biçimde, ülkelerine pahalıya mal ol
muş pek çok deneme vardır, örneğin, Amerika her
konuyu özel girişimle çözdü görüşü, Amerika'nın ulu233 —
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sal tarihinin derinlikleri, gelenekleri, kurumlan 'bilin
medikçe, büyük yanılgılara neden olabilir.
(İngiliz yazar ve düşünürü Stuart Mill'in (1806-1873)
1860'larda yayınladığı, «Temsili Hükümet Üzerinde
Görüşler» adlı yapıtında, bir İngiliz görevlisinin New
York sergisi ile ilgili raporunda, o tarihlerdeki ingil
tere ile Amerika'yı karşılaştıran şu sözleri çok anlam
lıdır : «Biz, birkaç büyük mühendis (İngiltere'yi an
latıyor) ve tamirciye, geniş bir işçi kitlesine sahibiz;
fakat Amerikalıların tüm ulus olarak böyle insanlar
dan oluştuğu gözüküyor. Halen nehirlerinde yığınla
buharlı gemileri var. Vadileri fabrikalarla dolu, kasa
baları, Avrupa'nın her devletini geçmiş durumda. (Bel
çika, Hollanda ve İngiltere tariç)»
İngiltere, bu yazının yazıldığı tarihlerde dünyanın
en güçlü devletlerinden biridir; ama bir ingiliz dü
şünürü, Am'erika Birleşik Devletlerinin o tarihlerde
İngiltere'den çok daha güçlü olduğunu söylüyor ve
bunun nedenini her Amerikan ferdinin kültür ve üret
kenlik bakımından üstün düzeyde olduğuna bağlıyor.
'Bu gerçekleri ve ülkemizin kendine özgü gerçeklerini
görmeden, iyi değerlendirmeden yapılacak iddialı ha
reketleri Türk ekonomisini ve dolayısıyla Türk millî
savunmasını da riske sokabilir. Yarım saatte Köprü
senetleri satılabilir, satılması ayarlanabilir. 12 Eylül
den sonra Millî Güvenlik Konseyi idaresinin yerin
de ve ivedi olarak çıkarttığı vergi yasalarıyla enflas
yon düşürülmüş olabilir.
Bu görüntülere dayanılarak var olan düzenden
ve Anayasanın getirdiği temel ilkelerden vazgeçerek,
ülkenin kalkınabileceği .sonucuna varmak çok büyük
bir hata olabilir. Bu nedenle biz Tasarrufların Teş
viki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hak
kındaki Yasanın Türk ekonomisini ve sosyal hayatını
ve millî savunmasını riske sokan bir yasa olarak gör
düğümüzü belirtmek istiyoruz. Yasaya göre hisse se
nedi çıkarılmak suretiyle Kamu İktisadî Kuruluşları
ve İktisadî Devlet Teşekkülleri ve bunlara bağlı te
sisler satılabilecek veya işletme konusu olabilecektir.
Hisse senedi çıkarmada, yani satışta, gelir ortaklığın
da, işletme hakkı vermede yerli, yabancı ayrımı yapıl
mamaktadır. Bu yasaya göre hiçbir ayırım gözetmek
sizin Türkiye Denizcilik Kurumu, Makine Kimya En
düstrisi Kurumu, Etibankça işletilen müesseseler, Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Türkiye Petrol Ra
finerileri, Boru Hatları gibi birçok kuruluş satılabile
cektir.
Profesör Doktor Mustafa Aysan,
«Türkiye'de
KİT'ler belli bir doktrinin ürünü değil, Yüce Atatürk'
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ün uygulayıcı dehasının bir eseri olarak kurulmuş
lardır» demektedir. Türkiye'nin ekonomisi ve millî
savunması bakımından bu kadar önemli; büyük Türk
milliyetçisi Ziya Gökalp ile başlayan milliyetçi akı
mın bir ürünü olan Atatürk tarafından gerçekleştiri
len bu kuruluşların satılıp savrulmasına karşıyız.
Tam bağımsız bir dış politika ve tam bağımsız
bir millî savunma politikası dünyanın en güçlü or
dularından biri olan Türk Ordusu ve Türk Halkı ta
rafından başlatılmıştır. Bu koşullar altında Türk
Devletinin güvenliğinin, her yönüyle korunması, ke
sin güvence altına alınması gereği ortaya çıkmak
tadır. Bu konuda hiçbir özveriden çekinmemek gerek
mektedir. ileri teknolojiye dayanan Türk savunma
sanayii ivedi olarak kurulup geliştirilmelidir.
30 Ekim 1984'te temeli atılan Türkiye ile Ortak
Yapım Projesi; F-16 AV Bombardıman Uçakları
Projesinden memnunluk duymaktayız, ilk uçak 1988
yılında teslim edilecektir, 1995 sonuna kadar da 160
adet uçak Türk Hava Kuvvetlerine katılacaktır. REMO Planı doğrultusunda M - 48 tanklarının moder
nizasyonu ve Leopar tanklarının ortak yapımı, 105
milimetre top yapımı, tank modernizasyonu, helikop
ter yapımı, nakliye uçağı yapımı, 209 tipi denizaltı
lar, 'MEKO refakat gemileri yapımı gibi ciddî girişim
lerden mutluluk duymaktayız. Türkiye politikada tam
bağımsızlık ilkesiyle birlikte başta Yunan ve Ermeni
lobileriyle, Amerika Birleşik Devletlerinde ve Fransa'
da olmak üzere Avrupa'da ve tüm ülkelerde ciddî,
kapsamlı, teknik ve üst düzeyde bir mücadeleye gir
melidir. Bunu Türk millî savunmasının ve Türk dış
politikasının ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz.
Atatürkçü millî savunma ve dış politika gerçekçidir,
pragmatisttir. Mademki, bugün Türkiye'ye karşı engeler ve tecavüz istekleri bu kaynaklardan gelmek
tedir; öyleyse bu kaynaklar kurutulmalıdır. (HP ve
MDP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)
1974 Kıbrıs Türk Barış Harekâtının ertesinde ku
rulan Kongredeki Yunan lobisi gayet aktif bir faa
liyet içindedir. Lobinin amacı Türkiye'ye yönelik Ame
rikan güvenlik yardımlarını kontrol etmek ve sınır
lamaktır. Yunan asıllı 2 senatör ile 5 milletvekilinin
etrafında gruplaşan Yunan dostu üyelerinin oluştur
duğu bu lobiye en büyük yönlendirme ve desteği Yu
nan asıllı Amerikalıların kurduğu 2 örgüt; Amerikan
İlerici Elen Eğitim Derneği (AHEPA) ve Amerikan
Elen Enstitüsü (AHİ) sağlamaktadır. Amerikan va
tandaşı olan 3 milyona yakın Yunan asıllının belirli
eyaletlerde önemli seçmen kitlelerini oluşturması, se234 —
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çimlerde marjinal oyların arz ettiği özel değer karşı
sında iç politikada ve Kongre üzerinde Yunan asıl
lılara etkin bir güç vermektedir.
öte yandan, bir iddiaya göre Amerika'da 350 bin,
bir iddiaya göre 500 bin Ermeni olduğu tahmin edil
mektedir. Ermeniler, 1983 Kasım ayında Ortadoğu
İncelemeleri Derneklerini kurmuşlardır. Bunun bir
toplantısında Türkiye aleyhine çalışmalar yapmışlar
dır. Türkiye'nin hemen karşılık vermeye başlaması
üzerine, Ermeni Etütleri Enstitüsü oluşturulmuştur;
14 üniversite Ermeni etütleri üzerine vakıf kürsüler
kurmuştur; bunların 13'üne yaklaşık 1 milyon dolar
yatınlm-ıştır.
Bunlara karşılık Amerika Birleşik Devletlerinde
Büyükelçimiz Şükrü Elefcdağ'ın yürüttüğü çok canlı
ve planlı bir çalışma vardır. Amerikan kamuoyunu
aydınlatmak üzere, Türk Etütleri Enstitüsü kurul
muştur. Türk tarih, kültür ve sanatı alanında çalışan
235 akademisyenin bir kısmı bu faaliyete katılmıştır.
öte yandan Amerika'nın dört bir yanına yayılmış
olan Türk-Amerikan Dernekleri kurulmuştur. Ayrıca,
Türkiye'nin Amerikan Dostları Derneği de, Kore'de
savaşan Amerikalı eski askerler tarafından kurulmuş
tur. Türkiye bu çalışmalara resmî ve gönüllü olarak
tüm gücüyle yardım etmelidir.
Reagan'ın danışmanlarından siyaset bilimcisi Jed.
J. Synder, «Türkiye'nin yerini ve NATO ülkesi olduğu
nu bile bilmeyen milletvekillerimiz mevcuttur. Par
lamenterlerin çoğu Türkiye'yi bir Ortadoğu ülkesi ola
rak bilir. Türkiye'nin NATO'dafci rolünü anlamayan
Amerikan Kongresi üyesi vardır. Onları Türkiye'ye
çağırın, coğrafî durumunu gösterin; NATO Komutan
lığınıza davet edin, Türkiye'nin NATO'ya katkısını
görsünler; Kuzey Kıbrıs'ı gezdirin, onların Türkiye'ye
karşı tutumlarının değiştiğini göreceksiniz. (Demek ki,
kendisinin de görüşleri, bunları gördükten sonra de
ğişmiş) Amerika'da tam 200 bin Türk var. Amerika'
daki Ermeni sayısı ise 350 bin. Bir onların sesine ba
kın, bir sizin. Amerika'daki Türkler, Türkiye'ye kar
şı ilgi duymuyorlar. Bu gücü harekete geçirmeniz ge
rekiyor» diyor.
Sayın, Başkan, sayın milletvekilleri; bu sözlerde
çok büyük gerçek payı olduğunu geçen şubat ayında
Amerika'ya yaptığımız gezide bizzat gözlemiş bulu
nuyoruz. Yüce Meclisin ve Hükümetin işaret edilen
bu eksiklikleri, boşlukları önemle ele alarak gide
receğine inanıyoruz.
1985 Yılı Millî Savunma Bütçesinin ülkemize ve
kahraman 'Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diler,
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hepinize (Halkçı Parti Grubu adına saygılarımı suna
rım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ülker.
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Hüseyin Şen;
buyurun efendim.
Sayın Şen, süreniz 30 dakika efendim.
ANAP GRUBU ADINA HÜSEYİN ŞEN (Art
vin) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Millî
Savunma Bakanlığının H985 Malî Yılı Bütçe Tasa
rısı üzerinde Anavatan Partisinin görüşlerini arz ede
ceğim. Bu vesileyle grubum adına en derin saygı
larımı sunarım. (Alkışlar) Başlangıçta, konuşmamın
bütünlüğünü sağlamak 'bakımından yapacağım tek
rarlardan dolayı peşinen özür diliyorum.
Söze bazı hatırlatmalarla gireceğim. Anayasamı
zın 117 nci maddesi, millî güvenliğin sağlanmasın
dan ve Silahlı Kuvvetlerin yurt savunmasına hazır
lanmasından, Türkiye Büyük Millet Meclisine kar
şı Bakanlar Kurulunun sorumlu olduğunu hükme
bağlanmıştır. 1325 sayılı Millî Savunma Bakanlığı
Görev ve Teşkilatı Kanunu, Millî Savunma Bakanlı
ğına, millî savunma görevlerinin siyasî hukukî sos
yal, malî ve bütçe hizmetlerini, Genelkurmay Baş
kanlığının tespit ettiği ilke ve önceliklere göre as
ker alma hizmetlerini, silah,* araç, gereç ve her çe
şit ihtiyaç maddelerinin tedariki hizmetlerini, harp
sanayii hizmetlerini, inşaat emlak ve ^nfrastrüktür
hizmetlerini, malî ve mal hesap hizmetlerini yürüt
me görevini vermiştir.
1324 sayılı Genelkurmay Başkanlığı Görev ve
Teşkilatı Kanunu da Genelkurmay Başkanlığına, Si
lahlı Kuvvetlerin savaşa hazırlanmasında personel,
istihbarat, harekât, teşkilat, eğitim ve öğretim ve lo
jistik hizmetlerine ait ilke ve öncelikler ile anaprogramlarını tespit etme görevini vermektedir. Kanun
Genelkurmay Başkanlığının lojistik tedarik hizmetleri
için tespit etmiş olduğu ilke, öncelik ve anaprogramlarının, bu hizmetleri yürütecek olan Millî Savunma
Bakanlığına Ibildırilmesini öngörmektedir.
Türk Sikhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun
35 inci maddesinde de, Türk Silahlı Kuvvetlerinin
Türk Yurdumu ve Anayasa ile tayin edilmiş olan
Türkiye Cumhuriyetini korumak ve kollamak göre
viyle yükümlü olduğu açıkça ifade edilmektedir.
Sayın milletvekilleri, Türk Silahlı Kuvvetlerine
bu anayasal ve yasal yükümlülüklerin yerine geti
rilmesi için içten başarülar diliyoruz ve bu bütçe
nin buna yardımcı olmasını temenni ediyoruz.
235 —
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Hükümet Programında da öngörüldüğü üzere,
Türkiye'nin her hal ve şart altında savunmasının
yapılabilmesi ve 'barışın sürekliliğinin temin edile
bilmesi 'için millî ve tarihî geleneğimiz olan disip
linli ve kuvvetli bir ordunun varlığını vazgeçilmez
görüyoruz. Ordumuzun en mükemmel bir şekilde
eğitilmedi, modern silah, araç ve gereçlerle teçhiz
edilmesi ve güçlendirilmesi maksadıyla gerekli imJeânların sağlanmasının zorunlu olduğuna kesinlikle
ve samimiyetle inanıyoruz. Bu itibarla, güvenliğimi
zin teminatı olan Türk Silahlı Kuvvetlerini süratle
güçlendirmek için hiçbir fedakârlıktan kaçınılmaması ve kaçınılmayacağı inancındayız. Kuvvetle ve Sa
mimiyetle inanıyoruz İki, Kara, Deniz ve Hava Kuv
vetlerinin güçlendirilmesi için uygulanmakta
olan
reorganizasyon ve modernizasyon projelerinin ida
me ettirilmesinde her türlü destek ve kaynak Tür
kiye Büyük Millet 'Meclisi ve Türk Hükümetlerince
sağlanacak ve aralıksız devam ettirilecektir.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şimdi de Mil
lî Savunma Bakanlığının 1985 Malî Yılı Bütçe Ta
sarısına ilişkin teknik bilgileri sunmak
istiyorum.
Millî Savunma Bakanlığının 1985 Yılı »Bütçesi 860,8
mflyar liradır, genel bütçe içindeki nispeti yüzde
lö'dır. Toplam bütçenin yüzde 21,9'u personel har
camalarına, yüzde 44,7.'si stratejik hedef planı ve
diğer yatırımların gerçekleşmesine, yüzde 28,2'si yi
yecek, giyecek, yakacak, akaryakıt ve ilaç harcama
larına, yüzde 5,2'ai de diğer giderlere tahsis edilmiş
tir. Bu yılki (bakanlık bütçesi geçen yıl bütçesine
göre yüzde 47,5'lik sayısal' bir artışı ihtiva, etmektedir.
Bakanlık bütçesinin kuruluşlar
itibariyle dağılımı
ise, büyüklüklerine göre, Kara Kuvvetleri Komutan
lığına yüzde 45,1; Hava Kuvvetleri Komutanlığına
yüzde 22,3; Deniz Kuvvetleri Komutanlığına yüzde
16,5; Millî Savunma Bakanlığına yüzde 11,1; Ge
nelkurmay Başkanlığına da yüzde 4,1 pay düşmek
tedir. Millî Savunma Bakanlığı (Bütçesinin millî gü
venlik ile ekonomik kalkınma arasındaki hassas den
geyi korumak suretiyle büyük ölçüde tasarrufa yö
nelik ve fakat görevin yerine getirilmesini zaafa uğ
ratmayacak bir düzeyde oluşturulmuş olduğunu tes
pit etmiş bulunuyoruz. Millî Savunma Bakanlığı ca
miasının lüks ve 'gösterişten uzak ıhizmet ve faaliyet
leriyle Türk iSMahlı Kuvvetlerinin etkin bir muhare
be gücü oluşturmasında, bu bütçeyi en iyi şekilde
değerlendireceğine tümı samimiyetimizle inanmakta
yız.
Sayın üyeler, şimdi ibiraz da Millî Savunma Ba
kanlığının tedarik faaliyetlerinden bahsedeceğim. Bun
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lardan birincisi iç tedarik, Millî Savunma Bakanlığı
ve kuvvet komutanlarına bağlı fabrfeka ve atölyele
rin imal ettiği komple malzeme, malzeme ve yedek
parçalarla Makine Kimya Endüstrisi ve diğer özel
teşebbüs mamullerinden iç alımlar yoluyla sağlan
maktadır. 1975'te başlayan Amerikan ambargosunun
Türk Silahlı Kuvvetlerinin tedarik faaliyetlerini cid
dî surette etkilemesinin sonucu olarak, geçen za
man içerisinde yerli imalat ve ikamede göğüs ka
bartıcı seviyeye ulaşılmıştır. Geçmiş olaylardan ders
alan Silahlı Kuvvetlerin bugün birçok araç, gereç,
silah ve mühimmat imali, 'bakımı, yedek parça ve
idamesi konularında önemli mesafeler kat etmiş ol
masından gurur duymaktayız.
Sayın milletvekileri, gerek daha önce alınmış
araç, gereç ve süah sistemlerinin idamesi ve ge
rekse yeni teknolojik gelişmelerin ürünü olan silah
sistemlerinin ve araçların alınması ve tabiî, men
subu olduğumuz ittifak üyeleriyle standart sistem
lere sahip olma ihtiyacı l e kalkınma ihtiyacımız
dış alımları da zorunlu kılmaktadır; bu da, dış yar
dımların önemini artırmaktadnv Bunlar; bilindiği
üzere Amerika Birleşik Devletleri yardımı, Federal
Almanya yardımları, diğer ülke yardımları şeklin
de tezahür etmektedir. Tabiatıyla esas olan, yar
dımın hibe şeklinde olmasıdır. Hibe dışındaki kre
di ile verilen yardımlar da Önemli olmakla beraber,
alışta kısmen ve vadesinde döviz ihtiyacı açıktır.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin stratejik hedef planla
rının gerçekleştirilmesi için en önemli husus döviz
durumudur. Geçmişte had safhadaki döviz sıkıntı
sı, adı geçen planın realize edilmesini son derece men
fi etkilemiştir. 1978'den beri yıllık programların realizesi döviz bakımından ancak yüzde 10 ila 50 ara
sında gerçekleşebilmiştir. Almanya ve Amerika Bir
leşik Devletleri hibe yardımları ve krediler elbette
yeterli değildir; ama önemli bir imkân olduğu da
tartışılmaz bir gerçektir,
Sayın milletvekilleri, üzerinde çok tartışıldığı
için bir hususa özellikle temas etmek istiyorum. Tür
kiye; NATO ittifakının üyesidir, NATO, karşıdı
Varşova Paktın-m ciddî askerî ve ideolojik tehditi
altındadır, NATO içinde ikinci büyüklükte Silahlı
Kuvvetlere ve süper devlet Sosyal Rusya ile NATO
içerisinde en büyük kara, deniz, hava hudutlarına
sahiptir, üç kıtanın düğüm noktasında, dünyanın en
hassas bölgesinde yer almaktadır. Bütün bunlar doğ
rudur ve bütün bunlar NATO müttefiklerimiz ve
özellikle Amerika Birleşik Devletleri tarafından da"'

— 236 —

T. B. M. M.

B:42

bilinmektedir. Bu bilinç, NATO
müttefiklerimizin
'bizi tatmin etmeyen, yaraya tam merhem olamayan
yardımlarına ıgerelkçe olmaktadır. Tabiatıyla daha
çok yardam almaya, caydırma ve savunma gücümü
zün artırılması için Türk
hükümetleri uğraş ve
receklerdir, bunda da başarı sağlanacağına inanıyo
ruz. Nitekim, Amerika Birleşik Devletlerinin son
yıllardaki, yardımlarında nispî bir artış olduğunu gö
rüyoruz. «Bu yardımlar 1980 yılından itibaren yıl
lar itibariyle, 2100, 250, 400, 465 ve nihayet 1984 yı
lında da 700 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
Tabiatıyla buna ekonomik yardımları da ilave et
mek lazım. Türkiye için her ikisi de aynı derece
de önemlidir; çünkü 'biri diğerini destekleyecektir;
ama şunu hiç unutmamamız gereklidir: Biz her şeyi,
Türk millî varlığımızın, Türk Vatanının birlik ve
bütünlüğünün muhafazası ve idamesi, Türk İstiklal
ve Cumhuriyetinin ilelebet var olması için1 yapıyoruz;
yoksa şu veya bu ülkenin hatırı için değil. Çok has
sas bir bölgede kem gözler altında var olmanın be
deli elbette çok ağırdır. Türk Milletinin tüm değer
lerinin yegâne teminatı olan Silahlı Kuvvetlerin ida
mesi zahmetli ve pahalı da olsa tüm gücümüzle
hep birlikte desteklemeye devam edeceğiz; yani Ibiz
her türlü fedakârlığı kendimiz için yapacağız. (Al
kışlar) Ama, şunu da müdrikiz: «Yurtta sulh, cihan
da sulh» prensibiyle Devlet politikasını yürüten Tür
kiye Cumhuriyetinin güçlü ve istikrarlı olmasından,
NATO müttefiklerimizle birlikte, yakın ve uzak
komşu ve dostlarımızın da ciddî yararları vardır ve
olmaya da devam edecektir. Birçok ülkenin de bu
idrakin içinde olduğunu görüyoruz. Türk Silahlı
Kuvvetleri güçlendikçe, birlik, beraberlik ve istikra
rı muhafaza ettikçe, bu idrak ve güvenilirliğimiz de
artacaktır.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, «Taşıma su ile
değirmen dönmez» diye bir söz vardır; hepiniz tak
dir edersiniz ki, dışa, yani başkalarına bağlı olmak,
makûl bir ölçünün ötesinde ise kendi hareket ser
bestinizi kaybeder, bağımsızlığınızdan da fedakârlık
yapmak zorunda bıraküırsınız. O nedenle, Türk Or
dusunun modern silah ve teçhizatla' donatımı için
dış yardımlardan azamî fayda sağlarken, yurt için
de de kendi imkânlarımızla ve dost ve müttefik ül
kelerle işbirliği halinde savunma sanayiini geliştir
mek favkalade önemlidir. Geçmiş hükümetlerimiz
ve bugünkü Hükümetimizin bu yoldaki gayret ve gi
rişimleri, Türk Mületine ferahlık vermektedir.
Günümüzde, ilmî araştırma, araştırma ve geliştir
menin önemini inkâr etmek mümkün değildir. Ama,
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bunun devamı ve geliştirilmesi, elbette, parasız, pul
suz olacak işlerden de değüdıir. Bu idrakin içinde
"lam Silahlı Kuvvetlerimiz, bütçe imkânlarına iJ«"~
in, her kuvvetin bünyesinde vakıflar oluşturmuş
tur. Bu vakıflarla, Silahlı Kuvvetlerimizin dışa ba
ğımlılığının azaltılması hedeflenmektedir, Bunda da
önemli mesafeler alınmış bulunulmaktadır.
Bugün 50 milyarın üzerinde kaynağa sahip bu
lunan 3 kuvvetin güçlendirme vakıflarıyla, ASELSAN
ve ASPİLSAN başta olmak üzere, biraz sonra temas
edeceğim F-16 CD uçaklarının ortak yapımı gibi,
ciddî askerî projeler gerçekleştirilme safhasına so
kulmuştur. 10 yıl önce hayal olan projelerin, düşün
ce safhasından, fiile intikâl ettirilmesinden hepimiz
gurur duyuyoruz.
Sırası gelmişken, temeli 30 Ekim 1984 tarihin
de Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından atılan
F-16CD muharebe uçağından da bahsetmek istiyo
rum:.
Bilindiği üzere, 1973 yılında Türk Hava Kuv
vetlerini Gücendirme Vakfının iştiraki ile kurulan
TOSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii bir İktisadî Dev
let Teşekkülüdür. Türkiye'de savaş uçağı imalatı,
montajı, depo seviyesi bakımı ve tamiriyle; nakliye
uçağı, helikopterler, hafif uçaklar ve benzerlerinin
imalatı, uçak endüstrisindeki ileri teknolojinin uygu
lanması hedef olarak benimsenmiştir.;
Amerika'nın, en büyük savunma silahlarını imal
eden General Dynamics ile TUSAŞ arasında kuru
lan ortaklık, '(Ki, 'diğer ortakları; Türk Hava
Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, Türk Bava Kuru
mu ve General Elektric kuruluşlarıdır) Mürtet Uçak
Fabrikasının 1986 - 1987 yılında tamamlanmasından
sonra, inşallah, ilk F-16CD uçağının
montajının
1988 yılı başında gerçekleşmesiyle, başlangıç hede
fine ulaşılacaktır, v
.
Tüm havacüfarın özlemi olan bu gerçekleşme
ile askerî ve sivil havacılığımızda göz kamaştırıcı
gelişmelerin kapısı açılmış olacaktır.
Bu başlangıçta, fikrin oluşmasından, temel atma
ya kadaırki aşamada gösterilen gayret, dikkat ve
mesaide; özellikle, başta Sayın Cumhurbaşkanımız
olmak üzere, eski ve yeni hava kuvvetleri komutan
larıyla, tüm ilgililerin sabırlı çalışmalarını ve emek
lerini yâd etmemek büyük haksızlık olur. Bu sebep
le grubum adına en derin şükran hislerimizi ifade
etmek istiyorum. (ANAP sıralarından alkışlar)
Vakıflarla ilgili son kuruluş da hizmet sebebiyle
siakat kalan Mehmetçik veya hayatım kaybedenle237 —
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rin geriye kalan yakınlarına, sosyal ve insancıl yardım |
Afganistan'da Rus işgali devam etmektedir. Rus
sağlamak amacıyla, 1982'de ikurulan Mehmetçik Vak
işgalinin burada fizikî varlığı son bulsa bile ideolo
fıdır. Bu vakıf, yarım milyara yakl&şan varlığı ile
jisi orada kalacaktır; bundan kimsenin şüphesi olma
sosyal İşlevini yerine getirmektedir.
sın.
Arz ettiğim savaş, anlaşmazlık ve işgaller tüm
Bu arada, bu nevi vakıfların yaşaması ve bü
devletleri çeşitli yönlerden ilgilendirmekle beraber
yümesi için, hiçbir fedakârlıktan çekinmeden maddî
muhtemel gelişmeleri de dikkate alırsak, Türkiye'yi
klatkıda bulunan kişi ve tüzelkişileri de minnetle anbilhassa güvenlik açısından ilgilendirmektedir. Bu
maik istiyorum.
nun endirekt tesirlerini bugünden hissetmiş durum
dayız. Güneydoğu olaylarının istikrarsız İran, Irak
ISayın milletvekilleri, biraz da dünya askerî du
topraklarından ithal edildiş; aşikârdır.
rumu hakkında görüşlerimizi sunmak istiyorum. Bu
eski dünya, insanın varoluşundan sonra çok sayıda
Kıbrıs'ta 1974 yılında yapılan Barış Harekâtıyla
savaş görmüş, iki defa da dünya hlarbi felâketini
ilk hedeflere ulaşılmıştır. Halen orada bulunan Türk
yaşamıştır. Her büyük mücadelenin arkasından böl
Silahlı Kuvvetleri unsurları bir güvenlik teminatı
ge ve dünya şartlarının bir sonucu olarak, yeni bir
olarak Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk halkının güven
bloklaşma meydana gelmiştir. İkinci Dünya Harbin
liği kesin bir garantiye bağlanıncaya kadar görevle
den sonraki gelişmeler, özellikle Sovyet Rusya'nın
rine devam edecektir. Yeni bir Rum ihanetine izin
Doğu Avrupa'daki ülkeleri işgali ve savaş sonunda
verecek bir toleransı göstermeye tahammülümüz
ordusunu terhis etmemesi sonucu 4 Nisan 1949
olmadığı kanaatindeyiz. Son zamanlarda süregiden
Wa)shington Antlaşmasıyla Kuzey Atlantik Teşkila
barış yolunu açma müzakereleri, öyle görülüyor ki,
tı kurulmuştur. Başlangıçta 12 ülkeyle kurulan, 1952'
Rum tarafının nazlı tavırlarına hedef olmaktadır.
de Türkiye ve Yunanistan'ın, 1955'te Federal Al
Sayın milletvekilleri, biraz da Yunanistan'ın tu
manya'mın ve en son olarak da 198'2'de İspanya'nın
tumuna temas etmek istiyorum.
katılmasıyla 16 ülkenin mensup olduğu NATO'ya
Yunanistan'ın Londra, Lozan, Mondros, Montrö
mukabil, 1955 yılında Sovyet Rusya'nın liderliğinde
ve Paris antlaşmalarına aykırı olarak Ege'deki as
Varşova Paktı kurulmuştur.
kerî dengeyi bozduğu açıktır. Adaları antlaşmalara
Bu suretle, Demokratik Batı ve Komünist Doğu
aykırı olarak askerîleştirmiştir. Bunu inkâr ettiği dev
ile dünya 2 bloka ayrılmıştır. O günlerden bugüne
reler olmuştur; ama bugün açıkça söyleyebilmektedir.
kadar 35 yılı aşkın bir sürede bu 2 blok arasında
Yunanistan, Türkiye'nin varlığını kendisi için tehli
zaman zaman değişen dozda meydana gelen siyasî
keli görmektedir. Yunanistan, Türkiye'nin NATO İt
gerginlikler dışında sıcak bir çatışınla vuku bulma
tifakı içinde müttefiki, denge üzerinde kurulmuş ant
mıştır. Bu, dünya sulhu bakımından önemli bir tes
laşmalara göre dostudur, komşusudur; ama bütün
pittir; ancak dünyamızın diğer bölümlerinde sıcak
bu gerçekler söz konusu değilmiş gibi, «Sanki ben
harpler süregitm'iştir.
niçin Osmanlı himayesinden kurtuldum, bana niçin
devlet olma imkânını tanıdınız» diye, Türkiye gibi
Bugün bizi de yakından ilgilendiren, hudutları
ciddî ve olgun bir devleti yok farz etmektedir. Bu
mızın ötesinde 2 Müslüman üllke arasındaki savaş
davranışlarıyla Yunanistan bize karşı bir bela, bir
4 yılı aşkın süreyle devfam etmektedir. Cephe bo
tehdittir.
yunca dengeye kavuşmuş olan bu savaşın devamı bu
Şu kadarını da belirtmeliyim ki, antlaşmaların
2 ikardeş ülkeye onarılmaz zararlar verirken, silah
ve milletlerarası hukukun emrettiğinin dışındaki tu
tüccarları ile dünyamızın bu en hassas bölgesinde,
tumunu
gelenek haline getiren şımarık komşumuza
bu zengin petrol bölgelerinde doğacak bir boşluğu
verecek
hiçbir
taviz yoktur. («Bravo» .sesleri, alkış
doldurmak için liştiha ile bakanlar hiç şüphe yok ki
lar)
Silahlanmadaki
hedefi Türkiye olmasına rağmen,
kazanmaktadırlar. Halen durumun nasıl bir sonuca
Limni
konusunda
olduğu
gibi birçok konuda NATO
bağlanacağı bilinmemektedir.
ittifakını kendisine alet etmektedir. Şartlar ne olur
Bu sıcak harbin yanında, aynı bölgede, israil, I sa olsun Türk Ordusunun kendisine yönelecek bu
Lübnan, Suriye, Filistinliler arasındaki gerginlikler
nevi tehditleri karşılayacak güçte olduğuna inanı
kontrol altına alınmış ise de, bir sonuca bağlanabil
yoruz. Atalarımız, «Hazır ol cenge, eğer istersen
miş değildir.
sulh-ü salâh» demişlerdir; Büyük Asker Atatürk,
— 238
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«Harp, hayatî ve zaruri olmadıkça bir cinayettir»
buyurmuşlar; Napolyon da, «Harp kazanılsa bile bir
felakettir» demiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve
Türk Hükümetlerinin bu anlamlı sözlerin idraki için
de olduklarına içtenlikle inanıyor ve güveniyoruz.
Sayın Başkan, ısayın milletvekilleri; bu arada şu
nu da tebarüz ettirmek istiyorum : Dünün, bugünün
ve yarının teminatı olan Türk Silahlı Kuvvetlerine,
vatan savunma görevinin yerine getirilmesine yar
dımcı olacak her çeşit desteği sağlamaya Türkiye Bü
yük Millet Meclisi olarak azimli ve kararlıyız. Bu
azim ve kararımızda gerçekleştirilmiş Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin bir yıllık yasama dönemi sü
resinde Millî Savunma camiasına ferahlık getirici ta
sarılar da kısa zamanda sonuçlandırılmıştır. Bu rneyanda 1111 sayılı Askerlik Kanununa tabi hüküm
lerin askerlik hizmet sürelerini 20 aydan 18 aya in
diren kanun, yurt dışında çalışanların temel eğitim
leri dışındaki hizmet sürelerinin döviz bedelimi tak
riben 20 bin marktan 15 bin marka indiren kanun
ve uzun yıllardan beri üzerinde durulan ihtiyaç faz
lası yükümlülerin temel eğitimlerini takiben asker
lik yükümlülüklerinıi öncelikle kamu kurum ve ku
ruluşlarında, iç güvenlik, yurt savunması ve kalkın
ması gibi uygun görülecek sahalarda hizmet etmeleri
suretiyle yerine getirmelerini öngören kanunlar yük
sek oylarınızla kabul ve yürürlüğe girmişlerdir. Ay
rıca Silahlı Kuvvetlerin reorganizasyon, modernizas
yon planlarının tahakkuku için Milî Savunma Ba
kanlığına, gelecek yıllar bütçelerine sarî harcama
lar yapabilmesine imkân veren kanun tasarısı da Ge
nel Kurula gelme aşamasındadır.
Sayın milletvekilleri, sonuç olarak Türk Silanlı
Kuvvetlerinin, Anayasa vs yasaların yüklediği görev
lerin başarısı için tarihinden gelen disiplini, itaati ve
başarılı lider ve komutanlarının sevk ve idaresi ya
nında bugünün teknolojisine uygun araç ve silah sis
temleriyle donatılması ve modernize edilmesi şart
tır. Bu maksatla harp sanayiinin kalkınma planları
mızda bir anasektör olarak yer alması ve bu sanayi
nin de yaşayabilmesi için diğer ülkelerle işbirliği ve
işbölümünün yapılması zarureti açıktır. Hükümeti
mizin de aynı görüş ve davranışta olduğunu anlamış
olmaktan ayrıca memnuniyet duyuyorum.
Sayın milletvekilleri, Silahlı Kuvvelerimizin her
türlü politik mülahazanın dışında ve üstünde olması
prensibi acı derslerden sonra hâkim olmuş ve bu ge
lenek kökleşmiştir. Türk yurdunu ve Anayasa ile ta-
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yin edilmiş Türkiye Cumhuriyetini korumak ve kol
lamak görevini birer politik mesuliyet olarak görme
mek lazımdır. Bunda Silahlı Kuvvetlerden ziyade mil
let oyu ile işbaşına gelerek ülkeyi yöneten sivillerin
yönetimdeki kusurlarını görmek gerekmektedir. As
kerlerin politika yoluyla ülke yönetimine müdahale
leri, yüklendikleri görevin kutsiyeti ite ne kadar bağ
daşmazsa, politikacıların da askerî komuta zinciri
içinde halli esas ve mümkün olan konularda taraf
sız olmamalarının da o derece yanlış ve tehlikeli ol
duğunu, özellikle belirtmek istiyorum. Hele Silahlı
Kuvvetleri bir tarafta görmek ve göstermek de fev
kalade talihsiz bir yanlıştır
»Sayın milletvekilleri, Silahlı Kovvetlerin bugün
yüklendikleri güvenlik görevleri bir zaruret olarak
devam etmektedir. Ümit ederiz ki, buna ihtiyaç du
yulmayacak bir ortam sağlanır ve asker kışlasına ta
mamen dönmek suretiyle aslî görevlerinin ifasında
daha müessir olacak imkânlara kavuşur. Asayişin
sağlanmasındaki olumlu gelişmeler bunun çok uzak
olmayan bir gelecekte tahakkuk edeceğini ifade et
mektedir.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Hükümetimi
zin, Türkiye'nin coğrafî ve stratejik konumu ve öne
mini dost ve müttefikler nezdinde en iyi şekilde
değerlendirmek suretiyle Silahlı Kuvvetlerin moder
nizasyonu ve güçlendirilmesini ve bu yolla da bölge
ve dünya barışına en büyük hizmet imkânı elde et
mek için her türlü gayreti göstereceğine inanıyoruz.
Millî Savunma Bakanlığının 1985 Bütçesinin mil
letimiz ve millî savunma camiası için hayırlı ve uğur
lu olmasını diler, bu bütçenin hazırlanmasında emeği
geçen Millî Savunma Bakanlığı mensuplarına, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Plan ye Bütçe Komisyo
nuna grubum adına şükranlarımı sunar, hepinizi' say
gı ile selamlarım. {Alkışlarl
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hüseyin
Şen.
Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi üzerinde parti
grupları adına yapılan konuşmalar tamamlanmıştır.
Komisyon adına söz isteği var; Sayın Ayçan Çakıroğullan, buyurun efendim. (ANAP sıralarından
alkışlar)
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (Denizli) —
Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Millî
Savunma Bakanlığımız Bütçesinin Plan ve Bütçe
Komisyonunda görüşmeleri sırasında, her 3 siyasî
gruba mensup üyelerin üzerinde ittifak ettikleri 2
239 —
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önemli konuyu Yüce Heyetinize arz etmek için hu
zurlarınızdayım.
Bunlardan birincisi, Millî Savunma Bakanlığımı
zın 1984 yılında, 1983 yılına nazaran yüzde 31,4 ar
tışla 584 milyar olan Bütçesi, o seneki genel bütçe
nin yüzde 15'inı teşkilettiği, 1985 yılında ise, 1984'e
göre yüzde 47,5 artışla 860 milyar liraya ulaştığı ve
bunun 1985 yılı toplam bütçesinin yüzde 1.6'sına gel
diğidir. Her 3 gruba mensup üyelerimiz, büyüyen
bütçelerle millî savunmamıza daha iyi imkânlar sağ
lanması hususunda müttefiktirler.
İkinci önemli konu; dış askerî yardımlarda an
layışın, şımarıklığa ödül değil, vakurluğa ceza şek
linde olmaması, üstlenilen göreve uygun anlayışla
yapılması üzerinde birleşmişlerdir. Bu hususları Yü
ce Heyetinize arz ederim.
Saygılarımla. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayçan Çakıroğulları.
Şahısları adına söz alr-n sayın milletvekillerinin
isimlerini okuyacağım ve lehte, aleyhte, üzerinde ko
nuşmalarına işaret etmelerini istiyorum.
M. TURAN BAYEZÎT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan; sorumuz var, şimdi mi soracağız, sonra
mı?
BAŞKAN — Sayın B?kan konuştuğu zaman.
Elazığ Milletvekili Sayın Nevzat Yağcı?
NEVZAT YAĞCI (Elazığ) — Lehinde efendim.
BAŞKAN — Lehinde.
Rize Milletvekili Sayın Turgut Kunter, lehte mi
aleyhte mi efendim?
TURGUT HALİT KUNTER (Rize) — Üzerin
de efendim.
BAŞKAN — Üzerinde
Hatay Milletvekili Sayın Murat Sökmenoğlu?
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay)
— Aleyhinde efendim.
BAŞKAN — Sayın Aziz Kaygısız, Sayın Kadri
Altay, Sayın Şaban Küçük oğlu, Sayın Talât Sargın,
diğer sırada söz alan milletvekilleridir. Gerektiğinde
söz verilebilecektir.
Sayın Nevzat Yağcı, buyurun efendim. (ANAP
sıralarından alkışlar)
Sayın Yağcı lehinde konuşacaksınız ve süreniz
10 dakikadır.
NEVZAT YAĞCI (Elazığ) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi'
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lehinde konuşmak üzere huzurunuza çıkmış bulunu
yorum, hepinizi saygıyla selamlarım.
20 yaşındaki Türk genci, ana kucağından «Asker
Ocağına» bir düğün havasıyla gider; davullar vuru
lur, halaylar tutulur, genç için en mutlu gündür bu
gün. Vatana görev vermek, hizmet etmek için git
mektedir. Baba mağrur, anne gururludur bugün. Hiç
bir görev ölmeyi emretmez; fakat Türk Silahlı Kuv
vetlerinde gerekiyorsa, öli'm bile bir görevdir. Türk
Silahlı Kuvvetlerinde zaman mefhumu yoktur. Za
man bir ömür ise, ıbu tamamen göreve hasredilmiş
tir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde mesai mefhumu yok
tur. Mesai 24 saattir. Cumartesi, pazar, bayram dü
şünülmeden görev yapılmaktadır. Türk Silahlı Kuv
vetlerinde izin mefhumu da yoktur. Aslında kanunî
izin 1 - 1,5 ay gibi gözükürse de bunu Türk Silahlı
Kuvvetlerinde hiçbir subay ve astsubay yapamaz;
'görevi, teftişi, denetimi mutlaka o izni de yarıda ke
sip görev başına dönmesini icap ettirmektedir.
Türk Silahlı Kuvvetleri kendi Hükümetinin layık
görmüş olduğu, vermiş olduğu çalışma karşılığındaki maddî değer ne ise ona razı olur, hiçbir zaman
bu konuda da bir istekte bulunmaz. Buna bir örnek
vermek istiyorum. 1960'larda Türk subayına emir
eri tazminatı olarak değer biçilen 200 lira, ki o za
man bir subayrı ev kirasını karşılardı bu 200 lira,
bugün hâlâ 200 lira olarak kalmaktadır. Bir Türk
subayının bordrosuna baktığınız zaman, emir eri taz
minatı 200 liradır. Bunu Yüce Meclisin görüşlerine,
takdirlerime arz ederim.
Batı Avrupa Birliğinden bahsettiler Sayın Alpkaya; 71er şu an henüz Türkiye'yi aralarına almış de
ğiller; ama Batı Avrupa Birliği kuracakları 'bu güçte
Doğunun bir kalesi olarak gördükleri ve görmek mec
buriyetinde oldukları Ttukiye'yi de aralarına almak
mecburiyetinde. olduklarını bileceklerdir. Özal Hü
kümeti bunu yakinen izlemekte ve 7'lerin toplantı
larına ayrıca Parlamentodan, Anavatan Partisi mil
letvekillerinden gözlemci, izleyici de göndermektedir.
Sayın milletvekilleri, bir millet kendi ordusu ile
her zaman öğüııür, bu onun pek tabiî hakkıdır. Çün
kü savaşı bu ordusu yapar. Savaşa gider mağlup
ölür, kaybeder gelir; yine o millet o ordusunu alkış
lamak mecburiyetindedir, kendi ordusudur; ama Türk
Silahlı Kuvvetlerinin dünya tarihinde apayrı bir yeri
vardır. Ancak üzerinde dmulması önemli olan bir ko
nu şudur:
Bilhassa Osmanlı İmparatorluğunun duraklama
| ve gerileme devrinde, Türk askeri cephede başarıyı
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göstermiş; fakat masada yine kaybetmiştir. Bugün
artık buna müsamaha edilmeyecektir.
KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Kıbrıs'a dikkat edin
yalnız.
NEVZAT YAĞCI (Devamla) — Efendim?..
ALÎ RIDVAN YILDIRIM (Tunceli) — Aynı
oyunlar Kıbrıs'ta oynanıyor; dikkat edin.
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen.
NEVZAT YAĞCI (Devamla) — Özal Hüküme
ti bu konuyu gayet ciddiyetle takip etmektedir Sa
yın inan,
BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı konuş
mayalım; sîz konuşmanıza devam edin.
NEVZAT YAĞCI (Devamla) —. Bu konunun,
her milletvekili, her Türk vatandaşı gibi, biz Ana
vatan milletvekilleri de hassasiyetle üzerinde dur
maktayız. (ANAP sıralarından alkışlar) Türkiye'nin
menfaati neyi gerektiriyorsa, onu yapmak mecburi
yetindeyiz. Ben milletvekili seçilmeden önce Sayın
özal'a söyle bir teklifte bulunmuştum, şöyle bir öne
ride bulunmuştum : Ben yarın memleketin menfaa
tine bir kanun geldiği zurnan ;bu kanunu getiren ik
tidar veya muhalefet, kaışımızdaki parti de olsa ilk
defa benim parmağım kalkar. Sayın Özal'ın büyük
bir toplantıda bana verdiği cevap aynen şöyle ol
muştur : «Sayın Yağcı ben de böyle milletvekilleri
istiyorum» demiştir ve ben bu Meclise bu düşünce,
bu gaye, bu hizmet için gelmişimdir. (ANAP sırala
rından alkışlar)

14 . 12 . 1984

0: 2

bulunuyor ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkış
lar) >'
'
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Millî Savun
ma Bakanlığı Bütçesini dünyanın, bölgemizin ciddî
bir döneminde görüşüyoruz. Varlık ve bağımsızlığı
mızın teminatı olan Ordumuzu en yüksek savunma
seviyesinde tutmak millî vazifemizdir. Savunmada
ve kamuoyunda görüş ayrılığı bulunmayan bir ko
nudur millî savunma. Aks: istikametten gelecek teh
dit ve tecavüzlere karşı savunmamızı sağlayacak Or
dumuzun, ileri teknolojiye dayalı silahlarını karşıla
mak için, Parlamento ve milletin hiçbir fedakârlık
tan kaçınmayacağı aşikârdır.
Bu açıdan ve 5 Şubat 1975'te başlayıp 3,5 yıl de
vam eden Amerikan ambargosunun acı tecrübesi ışı
ğında, savunma sanayiimizi süratle geliştirmek mec
buriyetindeyiz. özellikle F - 16 uçakları imal ede
cek fabrikanın temelinin atılmış bulunması memnu
niyet ve iftihar vericidir, güzel bir olaydır. Esasen
son senelerde savunma sanayiine verilen önemi tak
dirle yad ediyoruz. Silahlı. Kuvvetlerimizi kuvvetlen
dirmek, hem dışarıya olan ihtiyacımızı azaltmak,
hem de ileri teknoloji geliştirmek, istihdam sahaları
açmak bakımından millî harp sanayiini süratle ge
liştirmemiz millî güvenliğimiz bakımından da bü
yük önem kazanmaktadır. Bütün arzumuz, Türk
Silahlı Kuvvetlerinin kendi yaptığı modern silah,
araç ve gereçlerle teçhiz edilmesidir.

Malumlarınız veçhile, teknolojik gelişmeler sa
vunmaya ve kuvvet -dengelerine yeni boyutlar getir
Türk Silahlı Kuvvetlerinin 1985 Yılı Bütçesinin
mektedir. Senelerce nükleer silahlara dayalı Doğu memleketimize hayırlı ve uğurlu olmasını dilerken,
Batı dengesi, bu kere yeni teknolojilerle geliştirilen
1960 yıllarındaki emir eri tazminatı olan 200 liranın
konvansiyonel
silahlarla tamamlanmakta ve nükleer
1985'te de 200 İra olarak devam ettiğini de takdir
silahlara başvurulması ihtiyacının asgariye indirilme
lerinize ve görüşlerinize arz ederim.
sine çalışılmaktadır.
Saygılarımla. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nevzat
Muhterem milletvekilleri, svunnuf bütçemize bu
Yağcı.
açıdan bakıldığında, bunu yeterli bulmak ve savun
Hatay Milletvekili Sayın Murat Sökmenoğlu;
ma ihtiyaçlarımızın gereklerine cevap verebileceğini
Bütçenin aleyhinde konuşmak istemiştiniz, buyurun
sanmak yanlış olur. Temennimiz, Hükümetin Tür
efendim.
kiye savunma dinamiklerini ve dünyadaki gelişmeler
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay)
bakımından savunma politikamız ile mevcut imkân
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri ve Türk Si
ları ciddî bir şekilde gözden geçirerek, Silahlı Kuv
lahlı Kuvvetlerinin mümtaz mensupları; malumları
vetlerimizin her bakımdan ve süratle modernizasyo
nız olduğu veçhile güzel vatanımız jeopolitik ve stra
nunu sağlayacak bir planı Parlamentonun önüne ge
tejik mevkii, yeraltı ve yerüstü servetleri yönünden
tirmesidir.
maceracı güçlerin ihtiras ve iştiyaklarım çeken, yer
Muhterem milletvekilleri, ayrıca Türk Silahlı Kuv
yüzünün en hassas bir bölgesini teşkil etmektedir. Bu
vetlerince hizmetlerin yürütülebilmesi için yalnız Büt
hassas konumu yönünden Millî Savunma Bakanlığı
çe ile ödeneğin verilmesi yetmemekte, o hizmetleBütçesinin yetersizliğini ifade etmek için söz almış
— 241

T. B. M. M.

B : 42

rin gerçekleştirilmesi için gerekli nakdin zamanında
bulunması, yurt dışından tedarik edilecek silah, araç
ve gereçler dçin lüzumlu dövizin geciktirilmeden tah
sis ve transfer edilmesi gerekmektedir. Nakit bulun
duğu halde, dövizin sağlanamaması veya dövizin sağ
landığı halde nakit yetersizliği sebebiyle Silahlı Kuv
vetler için önem taşıyan bir kısım projelerin gerçek
leşmesi aksamaktadır. Konu üzerinde önemle durul
ması ve gerekli tedbirlerin alınmasında yarar gör
mekteyiz.
Muhterem milletvekilleri, Kuzey Atlantik ittifakı
ortak savunma sistemi içinde bulunan memleketimiz
3 yönlü savunma durum ve ihtiyacıyla karşı karşıya
bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, NATO içindeki
ortak savunma ihtiyaç ve gerekleridir, ikincisi, an
laşılması çok zor olmakla beraber, aynı ittifaka men
sup komşumuz Yunanistan'ın çıkardığı devamlı 'ihti
laflar ve memleketimize karşı sürdürdüğü hasmane
tutumla paralel olarak başlattığı silahlanma yarışı
dır. Yunanistan faktörü, Ege'deki gelişmeler, millet
lerarası anlaşmalara aykırı olarak 12 Ada ve bu kere
de Limni ile beraber Doğu Ege adalarının, özellikle
Lozan'da kabul edilen hükümlerin amacının, bu ada
lardan Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı saldırgan ha
zırlıklara başvurmasının yasaklanması olduğu sarih
bir sekide ifade edildiği halde, silahlandırılmış bu
lunması, Türkiye'min millî savunmasında dikkate al
ması gereken bir seviyeye varmış bulunmaktadır.
Savunmadaki üçüncü eleman, bölgemizdeki geliş
melerdir. Iran • Irak savaşı, dengelerin değişmesi ve
Güney komşumuz Suriye'nin dikkatleri çekmeye baş
layan silahlanma çalışmaları ile memleketimize kar
şı takındığı dostane denıilemeyecek tutumdur.
Suriye, Hatay ile ilgili hayale dayalı emellerini
bir husumet faktörü haline getirmiş ve bu çerçeve
de memleketimizi içeriden yıkmaya yönelik faaliyet
lerde bulunanlara yardıma başlamıştır. Bugünlerde
Türkiye'ye yönelik her türlü terörizmin hareket mer
kezi Suriye olmaktadır. Devletimiz bu halin devamı
na daha fazla müsamaha gösteremez,
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bariyle bölgeye azamî dikkati göstermesini gerekti
rir.;
Bütün bu sebeplerle, Türk Silahlı Kuvvetlerinin
modern gücünün, en az (Kuzey komşumuz hariç)
komşu devletlerin silahlı kuvvetlerinin toplamı ka
dar olmasını temenni ediyoruz.
Muhterem milletvekilleri ,Ortadoğunun kilit nok
tasında kuvvetli ve müreffeh bir Türkiye'den rahat
sız olanların, /aman zaman denemeye çalıştıkları
taktiklerle bizi sıcak harbe çekmek istedikleri ma
lumlarınızdır.
Düşmanlarımızın ve onların içerideki maşaları
nın, ideolojik, etnik ve teokratik kavgalar yaratarak,
ülkemizi iç inden yıkmak için gösterdikleri çabalar,
kahraman Ordumuz sayesinde bertaraf edilmiştir.
Ağustos ayında başlatılan haince saldırılardan sonra,
vatan haini dinjanlar ve eşkiyanın üzerine gidilmiş,
ardı ardına yapılan operasyonlarla yeraltı örgütleri
nin derinliğine inilmiş, birçok azılı eşkıya yakalana
rak adalete teslim edilmiştir. Eşkiya, panik içinde,
taşkınlıklarını geddikleri yerlerde sürdürmek için ge
ri çekilmiştir. Millî birlik ve beraberlik içinde bu bed
hahlara hadleri şimdilik bildirilmiştir. Bu vesileyle,
kahraman Silahlı Kuvvetler ve diğer güvenlik men
suplarına huzurlarınızda şükranlarımı arz ederim.
(Alkışlar)
Ayrıca, bugün için Silahlı Kuvvetlerimizin ateş
gücü, hareket kabiliyeti, sürat ve manevra kabiliyeti
ne sahip kılınması, günümüz harplerinde, bilhassa
gerilla savaşında başarıya ulaşması yönünden hayatî
önem taşımaktadır. Bu bakımdan, Silahlı Kuvvetle
rimizin daha etkin bir şekilde bu imkânlara kavuş
turulması dileğiyle, Millî Savunma Bakanlığı 1985
Yılı Bütçesinin vatanımıza, aziz milletimize ve şanlı
Ordumuza hayiriı olmasını diler, saygılar sunarım.
(Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sökmenoğlü.
Millî Savunma Bakanı Sayın Zeki Yavuztürk; bu. vurunuz efendim. (Alkışlar)

3 milyar 210 milyonluk »savunma bütçesi, 4 100
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ZEKİ YAVUZtankı, 503 uçağı, 365 bin kişilik ordusu, teknolojik | TÜHK ((Elâzığ) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
seviyesi Meri nükleer başlıklı füzeleri ile Suriye, 10,5
leri; 1985 Yılı Bütçesi ve 1983 Yılı Kesinhesap ra
milyon nüfuslu bir devletin ihtiyaç ve iddialarının
porumuzu takdim için huzurunuzdayım.
üzerinde bir tablo ve emeller göstermektedir.
Azamî tasarruf prensiplerine göre özenle hazır
Ermeni terörizminin ve ayrılıkçı güçlerin yuva
lanarak, Plan ve Bütçe Komisyonunda titizlikle ince
landığı eğitim merkezlerinin Suriye olması, Türkiye'
lenerek tasvip gören Millî Savunma Bakanlığı Büt
nin Ortadoğudaki stratejik ve jeopolitik konumu iti
çesi üzerinde göırüş ve düşüncelerimizi, Millî Savun— 242 —
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ma faaliyetlerimiz hakkında bilgi vermek üzere huzur
larınızda bulunuyorum.
tç ve dış tehlikelere karşı Türk yurdunu, Türkiye
Cumhuriyetini korumak ve kollamak göreviyle yü
kümlü Türk Silahlı Kuvvetlerinin her türlü ihtiyacını
karşılamak amacıyla Millî Savunma Bakanlığı büyük
bir çaba içinde bulunmakta ve Genelkurmay Baş
kanlığı ile yakın bir işbirliği içerisinde çalışmakta
dır.
(Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; malumlarınız
olduğu üzere, ülkelerin ekonomik durumlarıyla sa
vunmaya ayırabilecekleri kaynaklar arasında yakın ve
ciddî bir ilişki vardır. Bu inkâr edilemeyecek ger
çeğin yanı sıra, bugün hiçbir ülke içinde bulunduğu
olumsuz ekonomik şartlara rağmen, savunma harca
malarından şu veya bu şekilde kısıntıya gitme duru
munda değildirler. Bu sebepledir ki, ülkemizin eko
nomik kalkınması için sarf edilen azamî gayretlerin
yanı sıra, Silahlı Kuvvetlerimizin donatılması ve güç
lendirilmesi amacıyla ve modern ülkelerin silahlı kuv
vetleri seviyesine çıkarılması için üstün gayretler sarf
edilmektedir.
Huzurlarınızdaki Millî Savunma Bakanlığı Bütçe
sinin hazırlanmasında izlenen genel ekonomik poli
tikamıza azamî ölçüde uyulmuş, gerçekçi fiyat ana
lizleri yapüıp, kalkınma planları Genelkurmay Baş
kanlığımızca hazırlanan stratejik hedef planı ve muh
temel gelişmeler de göz önünde bulundurularak, sa
vunma gücünün etkinliğini artırıcı önlemler alınmaya
çalışılmıştır.
1985 Malî Yılı Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi
860,8 milyar Türk Lirası ile huzurlarınızdadır ve bu
miktar genel bütçenin yüzde 16'sını oluşturmaktadır.
860 milyar 825 milyon düzeyindeki bütçemizin 188,9
milyar Türk Lirası, ki yüzde '21 'ini oluşturmaktadır,
personel harcamalarımıza; 384,6 milyar Türk Lirası,
yüzde 44 oranında güçlenme ve yenileştirme faaliyet
lerine; 242,7 milyar Türk Lirası yüzde 28'ini oluştu
ran kısım erin, yiyecek, giyecek ve yakacak, akaryakıt
ve ilaç alımlarına; 44,6 milyar Türk Liralık bölümü
ise, yüzde 5'ini oluşturmakta diğer giderlere tahsis
edilmektedir.
188,9 milyar büyüklüğünde yer alan personel har
camaları yürürlükteki mevzuat esaslarıyla Plan ve
Bütçe Komisyonunda onaylanmış bulunan Silahlı
Kuvvetler fiilî kadrolarına dayandırılmıştır. Geçen
yılki bütçemize göre personel giderlerinde yüzde 30
düzeyinde personel mevzuatında oluşan iyileştirme
lerden kaynaklanan bir artış yapılmıştır.
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Hem güçlü, hem de asker mevcudu yönünden bü
yük 'Silahlı Kuvvetleri beslemek, giydirmek ve ba
rındırmanın bedelinin de yüksek olacağı yüksek ma
lumlarınızdır. Erin kanunî yiyecek ve istihkak cinsi
ve miktar olarak yasalarla tespit edilmiştir. Buna gö
re, bir erin 1985 malî yılında bir günlük yiyecek is
tihkakı tahmini birim fiyatlarına göre 445 Türk Li
rasıdır. Bütçemizde toplam yiyecek alımları için 90
milyar Türk Lirası planlanmıştır. Erin giyim, ku
şam giderleri de yürürlükteki yasalara göre plan
lanmaktadır. 1985 yılında bu amaçla 52,3 milyar Türk
Liralık ödenek bütçemizde yer almış bulunımaktadır.
Sayın 'Başkan, sayın üyeler; malumlarınız olduğu
üzere, Silahlı Kuvvetlerin güçlenmesi ve modernizas
yonu ile ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığımızca
hazırlanıp yürürlüğe konulan stratejik hedef planın
da savunmanın güçlenmesine yönelik faaliyetler ve
planlamalar yer almaktadır. 384,6 milyar Türk Lirası
ile bütçenin yarısına yakın büyüklüğü oluşturan bu
faaliyetlere ayrılan ödenekler geçen yıla göre 30 mil
yar Türk Lirası düzeyinde artırılmıştır. Bu durum
bütçelerimizde güçlenme ve modernizasyona daha
çok ağırlık verildiğini açık bir şekilde göstermektedir.
Ancak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin reorganizasyonu
ve modernizasyonu gayretlerini destekleyen kayna
ğın yalnız bu miktarla ifade edilmesi eksik bir de
ğerlendirme olmaktadır.
1985 yılında dış askerî yardımlar, çeşitli firma
lardan sağlanan krediler, NATO geri ödemeleri, dö
vizli askerlik, eğitim - öğretim gelirleri gibi imkânlar
la birlikte Silahlı Kuvvetlerimizin kullanımına takri
ben toplam 1,4 trilyon Türk Lirası düzeyinde kaynak
tahsis edilmiş durumdadır. Bu kaynağın büyük bir
bölümünün, doğrudan doğruya döviz olduğu düşü
nüldüğü takdirde, kaynağın etkinliği daha da belir
gin olmaktadır.
1983 Yılı Bütçe uygulama sonuçları, Kesinhesap
Kanununa göre incelendiğinde, Millî Savunma Ba
kanlığına bütçeyle 444 milyar lira tahsis edilmiştir.
Bu kaynağın, geçmiş yıllardan devreden ödenek ve
aktarmalardan sonra 575 milyar liraya ulaştığı tespit
edilmiştir. Ödeneklerin 3*68 milyar liralık bölümü ke
sinhesap olarak harcanmıştır. Kalan 207 milyar lira
ödeneğin 159 milyar lirası özel yasalar gereği 1984
malî yılına devretmiş; 47,5 milyaır liralık bölümü ise
kuUanıiamayarak iptal olmuştur, tptal edilen ödeneğin
bütçeye oranı yüzde 8'dir ki, bu oran fevkalade ye
terlidir; harcamaların ve bütçe tahminlerinin isabetli
yapıldığını göstermektedir.
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Federal Almanya'dan sağlanan yardımlar ise, di
1984 Malî Yılı Millî Savunma Bakanlığı flütçesinin 11 aylık uygulamasına baktığımızda ise, 583,6 limler halinde yapılan hibe yardımlar, büyük paket
yardımları ve özel yardımlar şeklindedir. Hibe şek
milyar liralık başlangıç bütçesinin, yılı içinde devir
linde
yapılan dilimler halindeki askerî yardımlar 1964
ve aktarmalardan sonra 725,9 milyar liraya ulaştığı,
yılından bugüne kadar her 'biri 18 aylık süreli olmak
bunun 488,3 milyar lirasının 11 ayda fiilen harcan
dığı görülmektedir. Yaklaşık 130 milyar liranın R e - j üzere, 14 dilim haiinde yardım elde edilmiştir; top
lam yardım tutarı ise, 1 milyar 320 milyon DM'dir.
Mo Programı ve özel mevduatı gereği devredeceği,
Büyük paket yardımları araç, gereç ve malzeme şek
aralık ayı uygulamasından sonra 50 milyar lira do
linde
olmaktadır, özel teçhizafclandırma yardımları
layında ödeneğin iptaliyle karşılanacağı ki, bu, bütçe
ise, 650 milyon DM tutarında özel nitelikte yardım
nin tümüne uygulandığında küçük 'bir rakamı ifade
dır. Ayrıca, önümüzdeki yıllarda yine özel nitelikli
etmektedir, toplam ödeneklerin yüzde 7'si bölümün
teç^hizatllandırma yardımının sağlanması için 'gerekli'
dedir. Böyle bir sonuç 1984 yılı bütçe uygulamasının
igirişimler sürdürülmektedir.
isalbetl bir şekilde yürütüldüğünü göstermektedir.
Kaldik'i, ıson 7 yılın bütçe harcamalarına baktığımız
Yardımlar dışında savunma gayretlerimizi des
da, bu yıl ulaşılan ödenek ve nakit harcamalarının
tekleyen diğer kaynakların bazılarını da başlıklar itibütçesine oranı yüzde 8'2 civarındadır ki, bu şim
I
bariyle ^öyle sıralamak mümkündür :
diye kadar Millî Savunma Bakanlığında ulaşılan en
1. 'Dövizli askerlikten sağlanan kaynak, 'bugüne
büyük rakamdır.
I kadarki dövizli askerlik ödemeleri takriben 130 milÜlkemizin stratejik konumunu göz önüne aldığı I yon dolara yaklaşmıştır,
mızda savunmaya ayrılacak kaynağın önemi daha da
2. Silahlı Kuvvetlerin ürettiği malzeme ve hiztakdir edilecektir. Malumları olduğu üzere, jeopoli I metlerin yurt dışına satışından elde edilen dövizler,
tik önemli haiz ve dünyanın en hassas bölgelerinden I
3. Yabancı ülke askerî personeline verilen eği
'biri üzerinde bulunmaktayız, iç ve dış tehditlere kar
timden sağlanan gelirlerdir.
şı daima uyanık ve hazır bulunmak mecburiyetinde
Malumlarınız olduğu üzere, üyesi bulunduğumuz
yiz. 'Bu nedenle, millî görevlerimiz başta olmak üze
I NATO İttifakı '35 yıldır dünya barışının devam etre, üyesi •bulunduğumuz ittifakın da menfaatları yö
I meşinde en önemli fonksiyon olan caydırıcılık *ronünden dış ülke yardımlarından azamî şekilde yarar-I lünü başarıyla yerine getirmektedir. Bu (ittifakın içinlanmak zorundayız.
I de ülkemize NATO kaynaklarından çeşitli yardım
Söz buraya geMşken dış yardımlar (Amerika
lar sağlanmaktadır. NATO ittifakının 'büyük gücünBirleşik (Devletleri ve Federal Almanya yardımları)
I den ve caydırıcılığından ülkemiz menfaatları bakı
hakkında özet 'blgi sunmak istiyorum.
mından yararlanılmaktadır; ancak NATO'da Türk
Amerika Birleşik Devletlerinden FMS kredileri, I Silahlı Kuvvetlerin'in bilinen hasletleri ve gücü nede
niyle ittifaka çok değerli katkısı bulunduğu da bir
ödünç verme, kiralama yollarıyla destek sağlanmak
tadır. Hailen Amerika Birleşik Devletleri yardımları I gerçektir.
«FMS kredileri» adı altında devam etmektedir. 1985
Savunma Bakanlığının aslî görevlerinden olan asmalî yılı dahlil, Amerika Birleşik Devletlerinden 1972 I kere alma hizmetleri : Malumları olduğu üzere, zayılından hugüne kadar 2 milyar 940 milyon dolar I man zaman ülkemizde askerlik çağına gelmiş kayFMS kredisi, 5T2 milyon dolar hibe sağlanmıştır. I nak fazlası gençlerimizin durumu sorun yaratmakta1984 malî yılında 715 milyon dolar kaynak sağlan I dır. Biz bu soruna, hemen hatırlayacağınız gibi, çok
mıştır. 'Benden önce konuşan arkadaşlarım bunun
kısa 'bir zaman önce 11 l'l sayılı Askerlik Kanununun
analizini ve detayını verdiler : 215 milyon doları hi
Değişik 10 uncu maddesini değiştiren ve bazı mad
be, 485 milyon dolarının yarısı yüzde 5 faizli, diğer
delerini yürürlükten kaldıran toir kanun düzenlemek
yarısı da yüzde 12 faizli bir FMS kredisidir.
suretiyle çözüm getirmeye çalıştık.
1984 yılındaki 715 milyon doların 130 milyon
Anayasamızın 72 nci maddesiyle vatan hizmetidoları hibe ve 1985 yılında 700 milyon dolaır olarak I n'in Silahlı Kuvvetlerde ve kamu kesiminde yerine
kesinleşmiş FMS yardımlarının 215 milyon doları I getirileceği ve 'getirilmiş sayılacağı hükmü gereğince
yine hibe niteliğindedir.
I nüfusumuzun hızlı artışına paralel olarak kaynak
Görüleceği üzere, son yıllarda kredi 'miktarının
fazlalığının iç güvenlik, yurt savunması ve kalkınazalmasına karşın hibe miktarı gittikçe artmaktadır. I masında değerlendirilmesin'i sağlayacak bu düzenle244 —
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ime tasviplerinizle kanunlaşmış bulunmaktadır. Bu ka
nunla her yıl silah altına alınmak üzere toplam kay
nak olan erbaş ve er miktarından arta kalan ve Ge
nelkurmay Başkanlığınca belirlenecek esaslara göre
kura çökmek suretiyle tespit edilen ihtiyaç fazlası
yükümlülerin tamamı, temel askerlik eğitimlerini yap
tıktan sonra 'bunlardan istekli olanlara geri kalan va
tan hizmetleri belirli kamu kuruluşlarında yaptırıla
caktır. Özellikle yurt savunma ve kalkınmasında eği
tim, yol bakımı, İnşaat, maden, orman, sağlık ve
benzeri hizmetlerde çalışmak suretiyle katkıda bulu
nacak yükümlülerin istekli olmayanları için de, ka
nunla bedel Ödemek durumu getirilmiştir. (Kamu ku
rum ve kuruluşlarında görevlendirilecek yükümlüler
le ilgili esaslar ise, Balkanlar Kurulu kararıyla belir
lenecek yönetmelikle tespit edilecektir. Bu çalışma
lara 'başlamış bulunuyoruz.
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kerlifc şubeleri bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Reorganizasyona 'ilişkin ön çalışmalardan alacağımız sonuçlara göre, özellikle askerlik şubelerinin
personel ve iskân ihtiyaçlarının iyi bir seviyeye gedirilmesine öncelik verilecektir.

I

Millî harp sanayii politikamız :
Milletimizin gözbebeği olan Türk Silahlı Kuv
vetlerimizi iki safihada güçlendirmeyi ve modernize
etmeyi planlamaktayız. IBu planlar Hükümet ProgI ramında aynen mevcuttur. Kısa vadede mevcut si
lahlı kuvvetlerin gücünü idame ettirebilmek için dış
yardımlar ve yurt içi imkânlar değerlendirilmekte,
uzun vadede ise, müttefikler arasında uçak, gemi,
füze, tekerlekli araç, denizaltı gibi harp silah ve araç
larının yurt içinde ortak imalat veyahut yabancı ser
mayenin iştirakiyle silahlı kuvvetlerimizi güçlendir
mek durumundayız. Bu maksada NATO ülkeleri sa
Askerlik hizmetiyle ilgili olarak uygulamasına
vunma bakanlarıyla yapilan görüşmelerde, bazı ko
1 Mart 1985 tarihinden itibaren 'başlanacak olan di
nularda ortak imalatı başlatmak durumuna gelmiş
ğer bir düzenlememiz rise, erbaş ve erlerin muvaz
bulunmakta olduğumuzu ifade etmek isterim.
zaflık hizmeti süresinin 20 aydan 18 aya indirilme
Harp sanayii, şimdiye kadar söylendiği gibi, harp
sidir. Ayrıca, aynı kanunla 1076 sayılı Kanun hü
sanayii yalnız harp sanayii değil, harp sanayii, tüm
kümlerine tabi yükümlülerden kendi istekleriyle ve
sanayi bölümlerinin ayrılmaz bir parçası olarak mü
ya seçimli sonucu yedek subay, olamayanların erbaş
talaa edilmekte ve onlarla entegrasyonu sağlanmak
ve er olarak yapacakları hizmet süreleri yedek su
tadır.
baylık süresinin yarısına, yani '8 aya indirilmiştir.
Harp sanayii, başta ağır sanayi olmak üzere, ül
Bilindiği gibi, bu uygulama 'Mart 1984'ıten beri sür
kenin tüm sanayi kollarını imkân ve kabiliyetlerini
dürülmektedir.
içine alan ıtopyekûn bir sanayi organizasyonudur.
Yurt dışında çalışan ve askerliklerimi döviz öde
Bir ulusun varlığını sürdürebilmesiyle millî beka ve
yerek yapan vatandaşlarımızın ödeyecekleri döviz
refaha sahip olabilmesi, bazı stratejik konularda dışa
miktarı 800 bin liradan 600 bin lira döviz miktarına
bağımlılıktan kurtulmasıyla orantılıdır. Sön zaman
indirilmiş ve kapsamda genişletme yapılmıştır. Bu
larda bu konuyla ilgili gelişmeler memnuniyet verici
ısuretle işçiler dışında oturma ve çalışma müsaadesi
ve olumlu bir safhaya getirilmiş bulunmaktadır.
alan ve bir yıl yurt dışında çalışan işverenler ile her
Sayın Başkan, sayın (milletvekilleri; şimdi sizlere,
hangi bir meslek ve sanat icra edenlere de dövizli
uçak sanayiimizin en yeni aşaması olan F-16 proje
askerlik hizmetinden yararlanma imkânı sağlanmış
sinden kısaca söz etmek istiyorum.
bulunmaktadır. Ayrıca, yaş sınırı 29'dan 32 nci yılın [
Hava Kuvvetleri Komutanlığıımızın ihtiyacı olan
sonuna kadar uzatılmıştır.
savaş uçaklarının üretim ve tedarikiyle ilgili geliş
Askerlik işlemlerinde başlangıç noktasını teşkil
meler ilgi ve iftiharla sürdürülmektedir. Söz konusu
eden ve vatandaşlarımıza ilk askerlik hizmetini ve
uçakların yurt içinde müşterek olarak yabancı ser
ren askerlik şubelerimiz ile bu şubelerde görevli per
mayeyle imalatı esas alınmıştır. Yapılan uzun ça
sonel üzerinde bir reoriganizasyonel plan içerisinde
lışmalar sonucunda (F-16 ağır bombardıman uçağı
iyileştirme çalışmalarına başlamış bulunuyoruz. Ha
nın seçilerek imalatına karar verilmiş olduğu bilinen
len Türkiye sathında 20 adet askerlik daire başkan I bir (gerçektir. Bu maksatla imalat için General Dynalığıyla 669 adet aiskerlik şube başkanlığı mevcut olup, I ics Firmasıyla, uçak motorları imalatı ise General
bunlardan 90 adet askerlik şube başkanlığı bina ve I 'Electric Firmasıyla TUSAŞ arasında anlaşma yapılpersonel yokluğundan en yakın askerlik şubelerine I mıştır. Uçak imalatının esas gövde ve nihai asambbağlanmıştır. Ayrıca, 10 adet askerlik şu'besi de bina I leşi Ankara Mürtet'te, motor fabrikası ise Eskişehir'
yokluğundan en yakın ve iskâna en müsait olan as- | de yapılacaktır. (Alkışlar)
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Malumları olduğu üzere, "30 Eklim 1984'te uçak
fabrikasının temdi Sayın Cumlhurlbaşkanıımız tara
fından Ankara Mürtefte atıilmıştır. ilk uçağunız 1988'
de Hava Kuvvetlerimize teslim edilecektir. Bu ara
da hava kuvvetlerinin vurucu gücünü muhafaza et
mek gayesiyle Amerika 'Birleşik Devletleriyle Alman
ya, Kanada, Mısır, Norveç, Belçika gibi devletlerle
uçak tedariki konusunda ciddi temaslar sürdürülmek
tedir.
Diğer taraftan, millî harp sanayiimizi geliştirme
çabalarımızın bazıları hakkında kısaca bilgi sunımak
isterim.
Alçak savunma silahı olan bir kısım uçaksavar
toplarının Türkiye'de Makine ve Kimya Endüstrisi
Kurumu Genel Müdürlüğü (tesislerinde lisanslı olarak
imalatı projesi gerçekleştirilmiş olup, 1985 yılı son
larından itibaren imalatına 'başlanmış olacaktır. Bu
fabrika Çankırı'dadır. Ayrıca, Türk Hava Kuvvetleri
hafif nakliye uçaklarını modernize etımek amacıyla
italyan, İspanyol ve Kanada firmalarıyla ortak üre
tim konusunda görüşmeler yapılmış, uygun bir ya
rışma ortamı yaratılarak müşterek üretim yolları
aranmıştır. Şu anda firma tekliflerinin değerlendiril
mesi son aşamaya getirilmiş bulunmaktadır.
Deniz Kuvvetlerimizin vurucu gücünü artırmak
amacıyla muhtelif gemi, hücumbotu, firkateyn ve
diğer tesisatın inşası sürdürülmektedir. Kara Kuvvet
leri Komutanlığımızın güçlenmesine ilişkin olarak
mevcut tankların motor ve sistemlerinin moderni
zasyon programı, Federal Almanya yardımı ve Ame
rika Birleşik Devletleri FMS kredileri kullanılarak
sürdürülmeiktedir, Kayseri ve Arifiyede.
(Bunların dışında, millî 'bütçeye Federal Alman
yardımı, Amerika Birleşik Devletleri FMS yardım
larının destekleriyle önemli güçlenme projeleri olan,
«Alçak hava savunma füze sistemi», «Genel maksat
helikopterleri», çeşitli araç ve gereçleriyle, yurt için
de ihıali mümkün olmayan diğer mühimmat alımları
gerçekleştirilmiş olup, bir kısmı da halen tedarik saf
hasına getirilmiştir.
Bütün bunlar ve burada sayılamayacak kadar çok
olan diğer üretim ve altom faaliyetleri, Silahlı Kuv
vetlerin ıreorganizasyon ve modernizasyonuna yöne
lik millî harp sanayiini geliştiren faaliyetterdir.
Ayrıca, Silahlı Kuvvetlerdeki araştırma geliştirme
faaliyetleri en geniş şekilde Bakanlığımız bünyesinde
mevcut teknik personel ve teşkilatlar kanalıyla yürütüloiötkedir. Çalışmalarımız, Genelkurmay Başkan
lığınca tespit edilmiş bulunan çeşitli silah, mühim
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mat, roket, araç, malzeme, teçhizat ve besin madde
leri konularında yapılan araştırma ve geliştirme şek
linde devanı etmektedir. Araştırma ve geliştirme faa'liyeülerinin rasyonel bir biçimde sürdürülebilmesi için,
yurt dışı ve yurt içi bilimsel ve teknik araştırma ku
rumlarıyla koordineli işbirliği yapılmaktadır.
Araştırma ve geliştirme faaliyetlerine bir örnek
olmak üzere, güneş enerjisinden yararlanma çalışma
larından kısaca söz etmek istiyorum.
'Millî Savunma Bakanlığı içinde 'güneş enerjisin
den yararlanma çalışmaları yıllar öncesinden bu ya
na sürdürülmektedir. Yapılan yeni tesislerin birço
ğunda güneş kolektiflerine yer verildiği gibi, mevcut
tesislerde, özellikle sıcak su ihtiyacının karşılanma
sında bu kolektörler kullanılmaya başlanmıştır. Uy
gulama halen, verim fazlalığı ve teknik kolaylık açı
sından genellikle güney (bölgelerimizde yapılıyorsa
da, bu uygulama soğuk bölgelerimize kadar da yay
gınlaştırılacaktır.
Kısa ve uzun vadeli planlara dayalı olarak, «çok
namlulu roket sistemi»nin geliştirilmesi, elektronik"
tapa imalatı, laser rnesafe bulucularının geliştirilmesi,
mayın dedektörleri imalatı, ilk hız radarı, muhtelif
mühimmat ve harp başlığı geliştirilmesi, fiber optik
sisteminin araştırılması, sevk ve yakıtlarının gelişti
rilmesi gibi konularda araştırma ve geliştirme faaliyeCleriimiz devamlı olarak sürdürülmektedir.
Son günlerde kamuoyumuzu çok 'ilgilendiren biı*
konuya da burada değinmeik istiyorum. Bu konuya
benden önce konuşan sayın üye arkadaşlarım da te
mas etmişlerdi.
«Ege sorunu» şeklinde adlandırdığımız bu konu
üzerinde Bakanlığımız çalışmalarının nerelere kadar
götürüldüğünü arz etmeye çalışacağım. Hepinizin ma
lumu olduğu üzere, bölgemizde gerginlik ve huzur
suzluk yaratmaya yönelik bazı gelişmelerden birkaç
kelimeyle söz ettmeden geçmek mümkün değildir.
Ege Denizi hepimizin malumları olduğu gibi, Tür
kiye'nin milletlerarası anlaşmalardan doğan hak ve
menfaaitlanyla yakından ilişkili olan çdk önemli bir
denizdir. 'Beriden önceki arkadaşların saymış olduk
ları Lozan, 'Montrö >(lMontreaux), Londra ve benzeri
anlaşmalara rağmen, Ege Denizi istismar konusu edil
mekte, statüsü yıpratılmaya çalışılmaktadır.
Bu gelişmelerin farkında ve idrakinde olarak, ka
rarlılığımızı ve haklılığımızı beynelmilel platformlar
da her zaman savunacağımızı, bir oldu bittiye gel
meyeceğimizi ifade etımek isterim. Ege'deki hak ve
hukukumuzu korumak karar ve azmindeyiz. Bunu, ,
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sizlerin 'huzurunda bir kez daha ifade etmek istiyo
rum. (Alkışlar)
Büyük Atatürk'ün, «Yurtta sulh, cihanda sulh»
sözleriyle ilkeleşen millî politikamızın gereği olarak,
'tüm gayret ve çalışmalarımızı dikkat ve hassasiyetle
sürdürmek zorundayız. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz
'bu millî politikamızın gerekli kılacağı görev ve so
rumlulukların bilinci içinde göreve daima hazırdır.
Politik ve askerî kararlılığımız ve millî birlik içinde
bulunuşumuzun, dost ve komşularımızla ilişkilerimizi
en iyi şekilde düzenlememizde bizlere daima yardım
cı ve destek olacağı bir gerçektir.
Bu arada, sıkıyönetim konusuna da 'arkadaşlarımız değindiler. Sıkıyönetim, Millî Savunma Bakanlı
ğının görev sahası dışında, 'hepinizin 'bildiği gibi, 1402
sayılı Kanunun verdiği yetkiyle ilgili kuruluşlarca
yürütülen 'bir hizmettir. Sıkıyönetimle ilgili tüm iş
lemler ve çalışmalar Başbakanlık, Genelkurmay Baş
kanlığı, İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komu
tanlığı ve 'Millî İstihbarat Teşkilatınca 1402 sayılı
Yasanın amir hükümlerine uygun biçimde ve ülke
mizin merifaatları doğrultusunda başarıyla sürdürül
mektedir.
Dünyada süregelen siyasî gerginliği ve silahlan
ma yarışını kaygıyla karşılamakla 'beraber, stratejik
önemi haiz 'bir böllgede yer almamız nedeniyle, eko
nomimizi ve Silahlı Kuvvetlerimizi güçlü tutarak, var
lığımızı ve egemenliğimizi idame ettirmek ve bölge
deki denge unsuru ve caydırıcılık rolümüzü gittikçe
artan ıbir etkinlikle devam ettirmek mecburiyetinde
yiz. Halen elimizde mevcut silah, araç ve gereçlerin
süratle ve iyi 'bir planlama sonunda modernleştiril
mesi, bölgedeki rolümüzü ve caydırıcılık gücümüzü
büyük ölçüde artıracaktır.
Ayrıca, Türkiye'nin 'NATO! içinde yüklendiği ve
cibeler, dünyanın içinde bulunduğu siyasî gerilim ve
Ortadoğuda uzun süredir devam etmekte olan savaş
ve huzursüz'luk ortamı, Silahlı Kuvvetlerimizin silâh
sistemlerinin süratle moidernleştiriılmesini gerekli kıl
maktadır. İçinde bulunduğumuz ekonomik sıkıntıla
ra rağmen, ihtiyaç duyduğumuz bu modernleştirme
faaliyetlerini büyük fedakârlıklara katlanarak sür
dürme mecburiyetinde olduğumuzu ifade etmek isti
yorum. Yüce Meclisin bu 'faaliyetlerimizde bize dai
ma destek olacağına inanmaktayım.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Anayasamı
zın ve yasaların bize yüklediği ıgörev ve sorumluluk
ların bilinci içinde Yüce Milletimizin huzur ve refa
hının sağlantması için 1985 malî yılında Silahlı Kuv
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vetlerimize planlanmış bulunan 860,8 milyar Türk
Liralık ödeneğin aynen kabulünü diler, saygılarımı
sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Sorular var efendim, lütfen ayrılmayın.
Şu ana kadar dört soru tespit ettik, başka var mı
efendim?
M. TURAN BAYBZİT (Kahramanmaraş) — Be
nim de var Sayın Başkan.
BAŞKAN — Sayın Mehmet Kara buradalar mı
efendim?1
MEHMET 'KARA (Trabzon) — Buradayım.
BAŞKAN — Sayın 'Mehmet Kara'nın sorularını
okutuyorum >
:
Bilindiği gibi, Silahlı Kuvve'ülerde görev yapan su
baylara uzun zamandan beri 200 Türk Lirası emir eri
tazminatı ödenmektedir. İlk uygulamada 200 Türk
Lirası günün şartlarına göre tespit edilmiştir. Bugün
ise, bu rakam gülünç denebilecek bir rakamdır.
1. Artırılması hususunda 'bir çalışma yapılmak
ta mıdır?
2. Artırılmadığı takdirde kaldırılması düşünül
mekte midir, ki kaldırılmalıdır.»
İBAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
MÎLLÎ SAVUNMA BAKAM ZEKİ YAVUZTÜRK (Devamla) — Çok önceki yıllarda emir eri
karşılığı olarak ödenmekte olan 200 liralık miktar
giderek özelliğini ve hizmet verilme gerekçesini kay
betmektedir. Bunun için bugüne kadar bir çalışma
yapmadık; fakat konu giderek -daha önce de söyle
diğim 'gibi- özelliğini kaybetmesi nedeniyle bunu ye
niden 'bir araştırma konusu yaparak bir şekle bağ
lama zorunluğu vardır ve bu çalışmalara başlayacağ.z.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Ayhan Fırat, buradalar, sorularını okutu
yorum :
«1. 714 sayılı Notamın karşılıksız kaldırılması ve
Yunanistan'ın, 'NATO'nun askerî kanadına dönüşü
ne şartsız razı olmamız bir politik hata mı olmuş
tur?
2. Ülkede mevcut NATO akaryakıt boru hattı
ve tank çiftliklerini sivil ihtiyaç için de kullanmayı
düşünüyor musunuz?
3. Limni'nin silahlandırılması Lozan'a aykırı ol
duğuna göre, bundan böyle de suskun politikaya de
vam mı edeceğiz?»
BAŞKAN — Buyurun efendim.
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MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ZEKÎ YAVUZTÜRK (Devamla) — Sayın Fırat'ın sorularının ce
vabını üç bölümde özetlemek mümkün. 714 sayılı
Notam 22 Şubat 1980 tarihinde kaldırılmıştır. Poli
tik nedenlerini yazılı olarak arz etmek durumunda
yız. Onun kesin olarak hangi (gerekçelerle kaldırıldı
ğını tespit edemedik. Onu bütçe 'bitmeden yazılı ola
rak takdim ederiz.
Pipe-linelerin sivil maksatlarla kullanılması konu
su, 'belirli bölgelerde 'başlamıştır. tzmit-Haramidere
ve İzmit-Esklşehir arasında bazı hatlarda sivil faizımetler için NATO petrol hatlarının sivil maksatlarla
kullanılması bazı bölgelerde başlamıştır. Jzmit-Haramidere ve İzmit-Etskişehir arasında.. Tank çiftlikleri
dediğiniz dolum tesislerinin de kullanılması vardır o
bölgede. Onun daha geliştirilmesi ve diğer bölgelere
de yaygınlaştırılması konusunda çalışmalarımız de
vam etmektedir.
Biliyorsunuz Limni konusu, son günlerde ger
çekten kamuoyumuzu fevkalade rahatsız eden, Hükümetiımizoe fevkalade hassas olarak kabul edilen
bir konudur. Limni adasının silahlandırılmasının
NATO belgelerine 'geçirilmesi için komşularımızın
çalışmaları vardır. Biz, son NATO toplantısında, bu
nun şu veya bu şekilde belgelere geçmesini kesinlikle
önlemiş bulunuyoruz.
Silahlanma konusunda ise, 1969 yılında. bir mü
racaat karşılığı verdikleri cevapta, «Jandarma bir
likleri vardır, turistik hava tesisleri kuruyoruz» şek
limde, cevaplandırılmıştır. Lozan Anlaşmasına göre
silahlandırılmaları söz konusu değildir.
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim.
3 üncü soru Sayın Mustafa Kani Bürke'nin; burada
mı efendim? Burada.
Soruları okutuyorum :
Amerika Birleşik Devletleriyle Türkiye arasında
yapılan askerî ikili anlaşmalar ile ne kadar üst ve
tesis Amerika Birleşik Devletlerinin kullanımına ve
rilmiştir?
Bu üst ve tesislerin kullanımı karşılığında bir ki
ra almıyor mu, alınması düşünülüyor mu?
Yapılan askerî ikili anılaşmalar Türkiye Büyük
Millet 'Meclisinin onayından geçmiş midir?
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ZEKİ YAVUZTÜRIK (Devamla) — Türkiye'de mevcut tesisler
Amerika Birleşik Devletleri tesisleri değildir. 1980'de
yapılan ikili anlaşma ile Türk tesisine dönüştürülmüş
ve başlarında Türk komutanları bulunmaktadır.
İşletmeleri Türk ve Amerikalı personel beraber
yapmaktadır. Bu tesislerin sayısı 4'tür;
Adana'da
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İncirlik, Diyarbakır'da Pirinçlik, Sinop'ta ve Anka
ra'da Belbaşı, Ayrıca, yaklaşık 8 ıkadar da muhabere
tesisi mevcuttur. Bunlarla ilgili herhangi bir kira
anlaşması söz konusu değildir, kira anlaşması yapıl
mamıştır ve bir kira da alınmamaktadır.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
4 üncü soru Sayın Veysel Varol'uri; buyurun efen
dim.
VEYSEL VAROL '(Erzincan) — Sayın Başkan,
dış ülkelerde çalışan işçilerimizin askerliklerinin dö
viz ifasıyla karşılanması hangi tarihe kadar devam
edecektir, bir tarih verebilir misiniz?
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI. ZEKİ YAVUZTÜRK (Devamla) — Şimdi dış ülkelerde çalışan ve
geçimlerini o ülkelerde idame ettiren Türk vatandaş
ları birinci nesil, ikinci nesil, hatta giderek üçüncü
nesle dönüşmekte, önce askerliğini yapmış olanlar
yurt dışına gidiyorlardı, şimdi ise askerliğini yapıp
gidenlerin çocukları büyüdüler, askerliğini yapmadan
şu veya bu şekilde gidip geçimini temin etmiş olan
lar var. Bunların 800 bin lira döviz karşılığı olan
miktarın, giderek onların da geçim şartlarının zor
laşması nedeniyle düşürülmesi söz konusu olmuştur.
Hatırlarsınız, Hükümetimizin ilk aylarında bu mik
tar 600 bin liraya düşürüldü ve bununla ilgili tali
matnameler ve uygulama yönetmelikleri ilgili konso
losluklara 1.1.1985te ulaştırılmış olacaktır.
Ne kadar devam edeceği konusunda bir şey söy
lemek mümkün değildir. Çünkü jenerasyonlar gide
rek artıyor. Biliyorsunuz ilk başta askerliğini yap
mış olanlar gittiler, şimdi onların çocukları var, bel
ki çocuklarının da çocukları olacak, onlar da hep
Türk vatandaşı olarak kaldıkları müddetçe elbettelki
dövizli askerlik devam edecektir.
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim.
Sayın Turan Bayezit, buyurun efendim.
M. TURAN BAYEZİT ((Kahramanmaraş) — Sa
yım Başkan, iki gün önce Sayın Başbakan kürsüde
ki maruzatları sırasında, «Türk Silahlı Kuvvetleri
Anayasa ve kanunlar gereği Hükümetin emrindedir»
şekilde bir cümle kullandılar,Anayasanın 117 nci maddesinde yer alan, Genel
kurmay Başkanının Başbakana karşı sorumlu olduğu
ilkesini, «Türk Silahlı Kuvvetlerinin Hükümetin em
rinde olduğu şekilde değerlendirmek mümkündür»
diyor; mümkün ise, uygulamada bu emir ilişkisi
hangi sistem ve sınırlar içerisinde tezahür etmiştir?
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
248 —
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MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ZEKÎ YAVUZTÜROK. (Devamla) — Sayın Bayezit, fevkalade po
litik bir soruyla karşı karşıya bıraktı 'bizi.
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başbakanın söylediği sözdür efendim.
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI ZEKÎ YAVUZTÜRK (Devamla) — Peiki.
Sayın Bayezit, kabul ederseniz, yazılı olarak tak
dim edeyim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
(ANAP sıralarından alkışlar)
Soru cevaplandırılmıştır.
İM. TURAN BAYEZlT (Kahramanmaraş) — Ce
vaplandırılmadı efendim, yazılı cevap verecek.
BAŞKAN — Tamam efendim, yazılı cevap vere
cekler.
Buyurun Sayın Bakan, teşekkür ederim.
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI ZEKÎ YAVUZTÜRK (Devamla) — Çok teşekkür ederim. (ANAP
sıralanndn alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Kunter, son söz sizin efen
dim; üzerinde söz almıştınız; sürenüz 10 dakikadır,
buyurunuz efendim. (MDP sıralarından alkışlar)
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I Müttefiklerin içinde maalesef o zaman Sovyetler Bir
liği de vardı. Fakat Sovyetler Birliği ikinci Dünya
I Harbinden sonra yani 1945'ten sonra ordularını terhis
I etmemiştir. Ama, Amerika başta olmak üzere, IngilI tere ve diğer devletlerin hepsi ordularını terhis etmiş
I bulundular. Böyle olunca da tehlike kendiliğinden orI taya çıkmış oldu. Bu tehlikeyi gören zamanın Ameri
kan Başkanı Truman iki kapsamlı yardım ihdas et
ti. Bir tanesine Truman Doktrini ötekisine de Marshall Planı dendi. Truman Doktrini askerî yardımı,
Marshall Planı da, kendisinin o tarihlerde Dışişleri
Bakanı olan MarshalFa izafeten iktisadî yardımı teş
kil ediyordu. Truman, tabiî Roosvelt öldükten sonra,
. iktidarda onun süresini doldurdu. 1948 senesinde yapı
lan seçimlerde yeni baştan ve büyük bir ekseriyetle
Amerikan Başkanı seçildi ve 1952'ye kadar görevine
I devam etti. Bundan sonra da gerek bu Truman Dok
trini gerekse Marshall Planı memleketimize mütevecI cih olmak üzere çok güzel işledi. 1964'leri düşünüyo
rum; Kıbrıs hadiselerinin başlangıcı olan 1963 Arahk
ayından evvele kadar, o zamanki rayice göre askerî
yardım 160 milyon doları, iktisadî yardım da onun
! yarısı kadar, yani 80 milyon doları buluyordu; fakat
ne zamanki Kıbrıs'ta 1963 hadiseleriyle Makarios'un
oyunları belirli şekilde başladı; bize karşı tutum ve
davranışlar da değişti.

TURGUT HALIT KUNTER (Rize) — Sayın Baş
kan, Büyük Millet Meclisinin sayın üyeleri, Sayın Ba
kan, Bakanlığın seçkin mensupları; benden evvel ko I
Binaenaleyh, bu süre zarfında, yani 1947'den 1964'e
nuşan değerli arkadaşlarım rakamlara ve oranlara
kadar hakikaten Kara Kuvvetleri olarak, Deniz Kuv
çok değindiler. Binaenaleyh bendeniz bunu bindirme
vetleri olarak, Hava Kuvvetleri olarak Amerikan as
yapmamak için bunlar üzerinde fazla durmayacağım.
kerî ve iktisadî yardımından çok istifade etmiş bir
O itibarla yalnız şu kadarını ifade etmiş olayım ki,
memleketizdir; fakat ondan sonra şu veya bu. şekil
-985 Millî Savunma Bakanlığımızın Bütçesi 860 mil
deki gerekçelerle yardım kısıtlanmaya başladı. Neti
yar 824 milyon liradır ve Amerikan askerî yardımı da
cesi itibariyle, 1974'te Kıbrıs'taki Rum darbesi ve il
münakaşalı olarak «700 milyon dolar mıdır, yoksa ar
hak düşüncesi dolayısıyla bir Kıbrıs Barış Harekâtı
tı olarak 715 milyon dolar mıdır?» henüz bir sonuca
sözkonusu oldu. Bunun arkasından ambargo geldi. 3,5
bağlanmış değildir. Bunları bu şekilde arz ettikten
yıllık ambargo devrinde bizler tabiî çok şeyler kay
sonra cümlenizi tekrar saygıyla selamlayarak maruza
bettik. O zaman bunu bir parça küçümseyenler oldu;
tıma başlıyorum.
fakat bu asla ve kata böyle değildir. Çünkü harp si
lah vasıtaları, araçları ve gereçleri mutlaka yedek
Bugünkü dünya manzarasına bakacak olursak dün
parçaya ihtiyaç gösterirler. Yedek parçada orijinal ye
ya iki kampa ayrılmış vaziyettedir. Bir tarafta Kuzey
dek parça başkadır; yapabilirseniz, sizin ona göre ya
Atlantik ittifakı, öbür tarafta da Varşova Paktı mev
pacağınız yedek parça başkadır; onun fonksiyonunu
cuttur. Bir de Üçüncü Dünya Ülkeleri vardır ki, bu
ifa etmesi başkadır. Bu bizim için büyük bir darbe ol
topluluk diğer iki kampın oyun alanları mesabesinde
muştur. Barış Harekâtı bizim zaferimizle sonuçlan
dir. Başlangıçta 12 üyeyle kurulmuş olan Atlantik Pak
dıktan sonra, belirli mihrakların tahrikiyle Ermeni te
tı bugün 16 üyeye kadar yükselmiş vaziyettedir. Şu hu
rör hadiseleri fiilen o zaman başgöstermiş oldu. Bun
susu arz edeyim ki, pakt kurulmadan evval ikinci Dün
ların da başında belki de bizim şu veya bu şekilde
ya Harbinden sonra 1947 senesinde İkinci Dünya Har
düşmanlarımız bulunmakla beraber, bütün bunların
binin bitmesi ve müttefikler safında muharebelere iş
fevkinde onlardan çok daha tehlikeli, onlardan çok datirak etmiş olan devletlerin ordularım terhis etmiş ol
maları dolayısıyla yepyeni bir durum ortaya çıkmıştır. I ha fazla bize çelme atmak isteyen, muhtelif arenalar249 —
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da, nerede olursa olsun, Avrupa Komisyonundan tutun
da en hurda teferruata, kadar bu siyaseti sokan Batı
daki komşumuzdur. Binaenaleyh, meseleyi mutlaka
halletmek elzemdir, bu şekilde bırakmamız imkân da
hilinde değildir.
Şimdi Amerikan yardımına bakıyoruz; bugünkü
çerçevede 700 milyon dolar, bunun artı-eksi 15 mil
yon doları da münakaşalı. «Böyle olacakmış, şöyle ola
cakmış» şeklinde konuşmalar oluyor. Neticesi itibariy
le Başkan Reagan da son olarak yapılan seçimlerde
tekrar Amerikan Başkanlığına seçilmiştir, iktidarını
sürdürmektedir. Fakat bundan sonraki durum ne ola
caktır? Bu noktada şurasını bilhassa arz etmeyi ye
rinde görürüm; Millî Savunma Bakanlığımızla Dışiş
leri Bakanlığımız özdeşlik göstermek durumunda ol
malıdır. Binaenaleyh, bu iki bakanlık çok sıkı olarak
birbirleriyle koordineli çalışmalıdırlar.

Bugün Ortadoğuda bir saldırganlık simgesi olan
İsrail'e 1985 senesi için Amerikan askerî yardımı, ka
yıtsız ve şartsız 2,5 milyar dolar iktü, dayanaksız ve
binbir oyun içinde, «Türkiye'ye bu yardım 700 mil
yon dolar mı olsun, yoksa 715 milyon dolar mı ol
sun, yoksa daha mı aşağı olsun» diye işi tartışmaya
dökmek, ancak gülünçtür. Türkiye'nin harp silah va
sıtaları, araç ve gereçleri bakımından acilen modernize edilmesi, teçhiz ve teslih edilmesi kaçınılmaz bir
realitedir, Türkiye'ye yardımın, bugünkünün en az iki
misline kadar çıkarılması ve bunun aciliyetle uygula
maya konulması, NATO ittifakı için bindiği dalı kes
mekten sakınma olacaktır. Bu acil olarak yükseltile
cek ve uygulamaya konulacak yardımın, hiçbir şarta
bağlı olmaması ve envanterinin tanzimi de, doğrudan
doğruya Türk Genelkurmay Başkanlığına ve Türk
Millî Savunma Bakanlığına ait olmalıdır.

Bugün Sovyetler Birliğinin silahlı kuvvetleri kara,
deniz, hava olarak 4,5 milyonluk bir potansiyele sa
hiptir. Bizim de 700 bin kişilik bir silahlı kuvvetimiz
vardır. Fakat bu 700 bin kişilik silahlı kuvvetimizin
modern cihazlarla, silahlarla ve vasıtalarla teçhiz edil
mesi şarttır ve zarurîdir. Bunu bütün arkadaşlarım ve
Sayın Bakan da dile getirmiş bulunuyorlar.

Bugünkü Kuzey tehdidi böyle ,bir manzara ve böy
le bir ihtiyaç ortaya çıkarırken, NATO içinde Türki
ye'nin müttefiki olan Batı komşusu da NATO için bir
baş ağrısı olarak ortaya çıkmaktadır. Hiç lüzumu yok
ken, «Hava Sahası», «Kıta Sahanlığı», «Ege Adaları»
sorunu, «Karasuları» gibi lüzumsuz ve anlamsız mese
leler çıkararak tekere çomak sokmak bu ülkenin baş
görevidir. Bu ülke, aslı astarı olmayan bir Türkiye
tehdidinden bahisle, Amerikan ve Alman askerî yardı
mını önlemeye çalışan bir ülkedir. Lozan Antlaşmasın
da, Montreaux Sözleşmesinde ve Paris Antlaşmasında
hiçbir dayanakları olmadığı halde, önce Türkiye'ye ya
kın Ege adalarını teslih ve teçhiz eden, şimdi de Limni
Adasını dolaylı olarak teçhiz etmek isteyen bu mem
lekettir. Bu ülke, hareketlerinde o kadar ileriye git
mektedir ki, bugünkü sosyalist hükümetin başbakanı
Montreaux Sözleşmesine atıf yaparak, yalan söyle
meye kadar varmaktadır. Böylece laftan anlamamakta,
kendisine söyleneni dinlememekte, diyalog ve kompromiye (compromis) gitmemektedir.

Amerika Birleşik Devletleri bize 700 milyon dolar
reva görüyor. Tabiî bunun bu şekilde reva görülme
sinin amili, hiç şüphesiz ki Yunanistan'dır, Yunanis
tan'ın Amerikan asıllı unsurlarıdır. 3 milyon Yunan
asıllı Amerikan vatandaşı, Amerika'da bu lobiyi ya
pıyor ve bu işler bu şekilde tecelli ediyor. Bütün bun
lara rağmen, biz en sadıkane bir şekilde NATOsda
vazife görmekteyiz. Şu kadarını arz edeyim ki, kuzey
deki potansiyelle yalnız Kafkasya'daki kara cephe
miz (Bulgaristan vasıtasıyla olan cephemiz değil), Ka
radeniz vasıtasıyla geniş bir cephemiz mevcuttur. Po
tansiyel kuvvetlin Karadenizde büyük deniz kuvvetleri
vardır. NATO bakımından potansiyel gücün bütün
ağırlığı bizim üzerimizdedir. Bir NATO üyesi olan
Türkiyemizin arzu ettiği husus, bu büyük tehdidin
NATO müttefiklerince kemaliyle anlaşılmasıdır. Ku
zeydeki büyük tehdide sert bir mani teşkil eden Tür
kiye'nin, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üze
re müttefiklerince, şimdikine nazaran çok daha etkin
bir şekilde takviye edilmesi zaruridir. Başka bir de
yişle, ekonomik, teknik ve teknolojik bakımdan üst
düzeylere yükselmiş olan NATO müttefiklerinin, Tür
kiye'nin mihrak noktada bulunduğunu bilmeleri ve ona
göre hareketlerini tanzim etmelerini kaçınılmaz olarak
görmekteyiz, Bunun zamanı çoktan gelmiş ve geçmiş
tir.

Şunu da belirtmek bir vazifedir ki, Lord Byron'la
Tesalyalı Rigas'ın istiklal meşalesini ateşlemelerinden
bu yana bu ülke daima kantarın topuzundan anlar;
lakırdıdan anlamaz. (Alkışlar) Anlasaydı, şimdiye ka
dar bize muslihane olarak yakınlaşması icap ederdi; et
memiştir.:
BAŞKAN — Sayın Kunter, şifreniz dolmuştur; lüt
fen tamamlayın.
TURGUT HALİT KUNTER (Devamla) — Bağ
lıyorum efendim.
Böylece, tekere çomak sokarak NATO'yu zayıf
latmak kendisi için âdeta kaçınılmaz görev olmuştur.
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Fakat NATO ittifakının diğer ortaklarının, hususiyle
Amerika Birleşik Devletlerinin bunu çoktan anlaması,
hareket hatlarını buna göre tanzim etmeleri gerek
mez miydi? Neticesi itibariyle bugün için Batıdaki bu
komşunun söylediği, Ege Denizinde carî olmaktadır.
Zamanın çok kısa müsaadesi içinde bütün bu ko
nuları dile getirmeyi yerinde görüyorum. Batıdaki kom
şu tarafından ortaya atılan Ege Denizi dengesi haki
katen bozulmuştur; fakat bu bozulma Türkiye'nin le
hine değil, aksine bu şımarık komşu lehinedir ve buna
dur demek zamanı, yukarıda da arz ettiğim gibi, çok
tan gelmiş ve hatta geçmiştir. Bu çatı altında ve açık
bir oturumda daha,fazlasını ifade etmeyi yerinde gör
müyorum. Kapalı bir oturumda, eğer caiz görülürse,
/her şeyi detaylarıyla arz ve ifadeye de hazırım.
Son olarak şu noktayı da arz edeyim ki; Türk Si
lahlı Kuvvetleri her zaman en yüksek derecedeki gü
venimize haiz gözbebeğirriizdir. O itibarla, millet ve
devlet olarak bütün fedakârlıkları yapmak durumun
dayız. Her şeyden evvel siyasetimizi tayin ve tahkim
etmek durumundayız. Bu çerçeve içinde ekonomimizi
rasanete kavuşturmak, tekniğimizi ve teknolojimizi ge
liştirmek suretiyle noksanlarımızı tamamen bilip, bi
linçli olarak hareket etmek elzemdir.
Teşekkür eder, Sayın Başkana ve değerli milletvekili
arkadaşlarıma saygılar sunar, Millî Savunma Bakanlı
ğı 1985 Malî Yılı Bütçesinin Silahlı Kuvvetlerimize
uğurlu ve hayırlı olmasını dilerim. (Alkışlar)
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kunter.
Millî Savunma Bakanlığı 1985 Malî Yılı Bütçesi
üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.
Millî Savunma Bakanlığı 1985 Malî Yılı Bütçesi
nin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum :
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Bölümü okutup onayınıza sunacağım :
1. — MilH Savunma Bakanlığı 1985 Mal! Yık
Bütçesi.
A — OETVELt
Prog^
kodu
102

Açıklama

lira

Millî Savunma hizmetleri 860 825 000 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2. — Milli Savunma Bakanlığı 1983 Malî Yılı
Kesinhesabı.
BAŞKAN — Millî Savunma Bakanlığı 1983 Ma
lî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısının bölümlerine
geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Her bölümü ayrı ayrı okutup oylarınıza sunaca
ğım :

CETVELİ

Prog.

ödeneğin Çeşidi

Öider
Lira

Ödenek
Lira

102 Millî Savunma hizmetleri
534 928 218 588
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
106 Siîahlfr Kuvvetlerin yeniden
teçhizatlandırılması (RE - MO) 20 310 905 623
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
990 Özel ödeneklere ilişkin hizmet
lerin yürütülmesi
20 237 977 868
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
GENEL TOPLAM

575 477 102 079

358 539 053 837

Ertesi yıla devrolunan ödenek
Lira

tptal edilmesi
gereken ödenek
Lira

91 001 932 548 85 387 232 203

4 520 826 047

8 590 455 648

7 199 623 928

5 173 933 207

15 059 671 993

4 372 668

368 233 813 091

— 251 —
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BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Millî Savunma Bakanlığı 1983 Malî Yık Kesinh'esap Kanunu Tasaosıının bölümleri kabul edilmiş
tir.

0: 2

Millî Savunma Bakanlığı 1985 Malî Yılı Bütçe
siyle, 1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ka
bul edilmiştir.
Hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim.

V. — TEŞEKKÜR, TEBRİK VE TEMENNİLER
1. — Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin kabu
lü dolayısıyla Silahlı Kuvvetlerimize Türkiye Büyük
Millet Meclisinin güven, takdir ve şükranlarının ile
tilmesine dair siyasî parti grup başkanvekilleri ve ba
ğımsız milletvekillerinin müşterek önergesi.
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Millî Savunma
Bakanlığı Bütçesinin görüşülmesi ve kabulü münase
betiyle Meclisimizin Türk SMahlı Kuvvetlerine olan
güven, takdir ve şükran duygularını belirten siyasî
parti gruplarının ve bağımsız üyelerin müşterek bir
tezkereleri vardır, okutuyorum :
14 Aralik 1984
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına
12 Eylül 1980 harekâtıyla vatan ve milleıtimizi
parçalanma ve bölünme tehlikesinden kurtararak,
millî birlik ve beraberliğimizü, huzur ve güven orta
mını yeniden tesis eden Silahlı Kuvvetlerimiz, Dünya
ve Türk kamuoyuna sunduğu demokratik düzene ge
çiş vaad ve programını harfiyen uygulamış ve bu
günkü demokratik parlamenter rejimin kurulması
için gerekli siyasî ve hukukî şartları gerçefcleştıirmliştir,
Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin, millî irade
nin teceligâhı olan Yüce Meclisimizde müzakeresi ve

kabulü vesilesiyle milet'imdzin ayrılmaz parçası, Dev
letimizin bekasının, bağımsızlığımızın ve millî gü
venliğimizin teminatı olan Silahlı Kuvvetlerimize gü
venimizi teyit eder ve bu düşünceler içinde takdir ve
şükranlarımızı belirtiriz.
Anavatan Partisi
Grup Başkanvekiili
Recep Ercüment Konu'kman
İstanbul

Halkçı Parti
Grup Başkanvefcili
Onural Şeref Bozkurt
Çanakkale

Milliyetçi Demokrasi Partisi
Bağımsızlar Adına
Grup Başkanvekili
Bülend Ulusu
Ali Bozer
istanbul
Ankara
BAŞKAN — Meclisimizin duygu ve düşünceleri
ni bdirten ve bilgilerinize sunulmuş bulunan tezke
renin gereği Başkanlığımızca yerine getirilecek, Türk
Silahlı Kuvvetlerinin değerli mensuplarına duyurula
caktır.
Bugünkü programımız tamamlanmıştır.
Yarınki programda yer alan bütçeleri görüşmek
içlin 15 Aralık 1984 Cumartesi günü saat 10.00'da
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.
Kapanma Saati : 19.25

»••«

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI
1. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir - Erdek İlçesi imar planı uygulamasının dur
durulmasına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân
Bakanı İsmail Safa Giray'ın yazılı cevabı (71276)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve tskân Baka
nınca yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı
saygı ile arz ederim.
Davut Abacıgil
Balıkesir Milletvekili

Balıkesir'in Erdek İlçesinde Belediye Başkanının
imar planı uygulamasını durdurması, Hükümetin ko
nut yapımını teşvik edici icraatım engelleyici durum
arz etmektedir.
Bu şekildeki tutum ve davranış mesken sahibi ol
mak isteyen vatandaşları da zor durumda bırakmak
tadır. Bu nedenle;
Bakanlık bu konuda ne gibi tedbirler düşünmek
tedir ve uygulamanın başlaması hakkındaki görüşleri
ne olacaktır?
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T. B. M. M.
T. C.
Bayındırlık ve iskân Bakanlığı
Teknik Araştırma ve Uygulama
Genel Müdürlüğü
Sayı : İmar Uyg. Dai. Bşk.
000096026 -13727

B: 42

13 . 12 . 1984

Konu : Soru Önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
ilgi : T.B.M. M. Genel Sekreterliğinin 16.11.1984
tarih ve 7/276 - 2300/8792 sayılı yazısı.
Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in ilgi yazı
nız eki soru önergesinde Erdek Belediye Baskamnca
imar planı uygulamasının durdurulması nedeniyle
Hükümetin konut yapımını teşvik edici icraatının en
gellendiği, vatandaşların mağdur edildiği belirtilerek
Bakanlığımızın bu konudaki tedbirleri hususunda bil
gi istenmektedir.
Konu Bakanlığımızca incelenmiştir.

14 . 12 . 1984

0: 2

Erdek imar planı lejant paftasında yer alan in
şaat alam ve kapalı çıkmalarla ilgili hüküm nedeniy
le hatalı uygulamaların ortaya çıktığı, bu durumun
giderilmesi amacıyla yapılan girişimler ve Bakanlığı
mız elemanlarınca yerinde yapılan inceleme sonucun
da Erdek Belediyesi ve Bakanlığımız arasında
7.8.1984 tarihli rapor düzenlendiği ve imar Kanunu
nun 29 uncu maddesi uyarınca işlem yapılmasının
gerektiği anlaşılmıştır.
Konu ile ilgili alınan 14.11.1984 tarih ve 9 sayılı
Belediye Meclis Kararı ile istenen öneri incelenmiş
30.11.1984 tarih ve 14393 sayılı yazımızla onanarak
Belediyesine iletilmiştir.
Yapılan tüm bu işlemler sonucunda hatalı imar
uygulaması önlenmiş olup, Bakanlığımızca onanan le
jant paftası hükümlerine göre imar uygulaması Be
lediyesince sürdürülecektir.
Bilgilerinize arz ederim.
î. Safa Giray
Bayındırlık ve İskân Bakanı
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Türkiye Büyük Millet Meclisi
GÜNDEMİ
42 NCt BİRLEŞİM
14 . 12

1984 Cuma

Saat : 10.00
1
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA
SUNUŞLARI
1. — Ankara Milletvekili Oğan SoysaTın Yasa
ma Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/623)
(S. Sayısı : 229) (Dağıtma tarihi : 11.12.1984)
2. — Aydın Milletvekili Halil Nüzhet Goral'm
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/624)
(S. Sayısı :230) (Dağıtma tarihi : 11.12.1984)
2
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER
X 1. — 1985 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/608) (S. Sayısı :
149) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984)
X 2. — Katma Bütçeli İdareler 1985 Malî Yılı Büt
çe Kanunu Tasarısı ye Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/609) (S. Sayısı : 150) (Dağıtma tarihi :
5.12.1984)
X 3. — 1983 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Ku
ruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bil
diriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tez
keresi ile 1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/595,
1/558) (S. Sayısı : 220) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984)
X 4. — 1983 Malî Yılı Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğünün Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bil
diriminin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tez
keresi ile 1983 Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/592, 1/590) (S.
Sayısı : 162) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984)
X 5. — 1983 Malî Yılı Yükseköğretim Kurulunun
Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/552, 1/561) (S. Sayı
sı : 163) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984)
X 6. — 1983 Malî Yılı Ankara Üniversitesi Kesin
hesabına Ai£ Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğu
na ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1983 Malî

Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe
Komisyonu Raporu (3/554, 1/562) (S. Sayısı : 164)
(Dağıtma tarihi : 5.12.1984)
X 7. — 1983 Malî Yılı Orta Doğu Teknik Üniver
sitesi Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin
Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/566, 1/563) (S. Sayı
sı : 195) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984)
X 8. — 1983 Malî Yılı Hacettepe Üniversitesi
Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/562, 1/564) (S. Sa
yısı : 174) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984)
X 9. — 1983 Malî Yılı Gazi Üniversitesi Kesin
hesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunuldu
ğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeıesi ile 1983
Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve
Bütçe Komisyonu Raporu (3/557, 1/565) (S. Sayısı:
169) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984)
X 10. — 1983 Malî Yılı istanbul Üniversitesi Ke
sinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunul
duğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1983
Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve
Bütçe Komisyonu Raporu (3/572, 1/566) (S. Sayısı :
197) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984)
X 11. — 1983 Malî Yılı İstanbul Teknik Üniver
sitesi Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin
Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/569, 1/567) (S. Sa
yısı : 175) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984)
X 12. — 1983 Malî Yılı Boğaziçi Üniversitesi Ke
sinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunul
duğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1983
Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve
Bütçe Komisyonu Raporu (3/573, 1/591) (S. Sayısı :
199) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984)
X 13. — 1983 Malî Yılı Marmara Üniversitesi
Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan
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ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/586, 1/568) (S. Sayısı:
172) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984)
X 14. — 1983 Malî Yılı Yıldız Üniversitesi Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunuldu
ğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1983
Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve
Bütçe Komisyonu Raporu (3/560, 1/569) (S. Sayısı:
173) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984)
X 15. — 1983 Malî Yılı Mimar Sinan Üniversitesi
Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri ile
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/571, 1/592) (S. Sa
yısı : 171) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984)
X 16. — 1983 Malî Yılı Ege Üniversitesi Kesinhe
sabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna
İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1983 Malî
Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe
Komisyonu Raporu (3/570, 1/570) (S. Sayısı : 170)
(Dağıtma tarihi : 5.12.1984)
X 17. — 1983 Malî Yılı Dokuz Eylül Üniversitesi
Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile
1983 Malî Yılı.Kesinhesap Kânunu Tasarısı ve Plan
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/567, 1/571) (S. Sa
yısı : 180) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984)
X 18. — 1983 Malî Yılı Trakya Üniversitesi Ke
sinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/556, 1/572) (S., Sa
yısı : 181) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984)
X 19. — 1983 Malî Yılı Uludağ Üniversitesi Ke
sinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/559, 1/573) (S. Sa
yısı : 182) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984)
X 20. — 1983 Malî Yılı Anadolu Üniversitesi Ke
sinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna İlişkin Sayîştay Başkanlığı Tezkeresi ile
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/561, 1/574) (S. Sa
yısı : 200) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984)
X 21. — 1983 Malî Yılı Selçuk Üniversitesi Ke
sinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/553, 1/575) (S. Sa
yısı : 183) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984)

I
X 22. - 1983 Malî Yılı Akdeniz Üniversitesi KeI sinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/578, 1/593) (S. Sa
yısı : 198) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984)
X 23. — 1983 Malî Yılı Erciyes Üniversitesi Ke
sinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin SuI nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/551, 1/576) (S. Sa
yısı : 186) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984)
X 24. — 1983 Malî Yılı Cumhuriyet Üniversitesi
Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğumla İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/583, 1/577) (S. Sa
yısı : 185) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984)
X 25. — 1983 Malî Yılı Çukurova Üniversitesi Ke
sinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/579, 1/594) (S. Sa
yısı : 201) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984)
X 26. — 1983 Malî Yılı Ondokuz Mayıs Üniver
sitesi Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin
Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/563, 1/578) (S. Sa
yısı : 188) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984)
X 27. — 1983 Malî Yılı Karadeniz Üniversitesi
Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/565, 1/579) (S. Sa
yısı : 189) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984)
X 28. — 1983 Malî Yılı Atatürk Üniverûstesi
Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı ^Tezkeresi ile
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/ 558, 1/580) (S. Sa
yısı : 190) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984)
;X 29. — 1983 Mıalî Yılı İnönü Üniversitesi KeI sinhesabına Ait Genel Uygunluk BMiriminin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/558, 1/580) (S. Sa
yısı : 191) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984)
X 30. — 1983 Malî Yılı Fırat Üniversitesi Ke1 sinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su-
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«ulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/580, 1/595) (S. Sayısı 202) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984)
X 31. — 1983 Malî Yılı Diole Üniversitesi Ke
şi «hesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/591, 1/596) (S. Sa
yısı : 194) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984)
X 32. — 1983 Malî Yılı Yüzüncü Yıl Üniversi
tesi Kesin'hesalbına Ait Genel Uygunluk Büdiriminin
Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/564, 1/581) (S. Sa
yısı : 196) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984)
|X 33. — 1983 Malî Yılı Devlet Hava Meydanları
İşletmesi Genel Müdürlüğü Kesinhesabına Ait Ge
nel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sa
yıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1983 Malî Yılı Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (3/593, 1/586) (S, Sayısı : 218) (Da
ğıtma tarihi : 5.12.1984)
X 34. — 1983 Malî Yılı Karayolları Genel Mü
dürlüğü Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiri
minin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tez
keresi ile 1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/584, 1/582)
<S. Sayısı : 204) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984)
X 35. — 1983 IMalî Yık Hudut ve Sahiller Sağ
lık Genel Müdürlüğü Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Baş
kanlığı Tezkeresi ile 1983 Malî Yılı Kesinhesap Ka
nunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
<3/581', 1/597) (S. Sayısı : 203) (Dağıtma tarihi :
5.12.1984)
X 36. — 1983 Malî Yılı Orman Genel Müdür
lüğü Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin
Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile
İ 983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/588, 1/584) (S. Sa
yısı : 216) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984)
X 37. — 1983 Malî Yık Toprak ve Tarım Re
formu Müsteşarkğı Kesinhesabına Ait Genel Uygun
luk Bildiriminin. Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkan
lığı Tezkeresi ile 1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/590,
1/560) (S. Sayısı : 217) (Dağıtma tarihi : 5.12.1İ84)
X 38, — 1983 Malî Yılı Devlet Üretme Çiftlik
leri Genel Müdürlüğü Kesinhesabına Ait Genel Uy-

I gunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Baş
kanlığı Tezkeresi ile 1983 Malî Yık Kesinhesap Ka
I nunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
(3/587, 1/585) (S. Sayısı : 206) (Dağıtma tarihi :
5.12.1984)
X 39. — 1983 Malî Yılı Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bil-:
diriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı
Tezkeresi ile 1983 Malî Yık Kesinhesap Kanunu
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/589,
1/587) (S. Sayısı : 207) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984)
X 40. — 1983 Malî Yılı Petrol İşleri Genel Mü
I
I dürlüğü Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiri-ı
minin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tez^
keresi ile 1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarı
sı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/582,
1/588) (S. Sayısı : 205) (Dağıtma tarihi : 5.12,1984)
X 41. — 1983 Malî Yılı Tekel Genel Müdürlü
ğü Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin
Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/585, 1/583) (S. Sa
yısı : 215) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984)
3
SEÇİM
4

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER
5
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR
ÖNGÖRÜŞMELER
I
6
SÖZLÜ SORULAR
1. — Zonguldak MüMvekili İsa Vardal'ın, ye*
minü özel teknik bürolara yapılan başvurulara ve so
nuçlarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından
sözlü soru önergesi (6/187)
2. -— İstanbul (Milletvekili Büal Sjşman'ın, mo
dern matematik eğitimi yapan okullara ilişkin Milli
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner*
gesi (6/203)
3. — Ordu MMetveküi Bahriye Üçok'un, köy öğ
retmenlerinin mahrumiyet zammına üişkin Millî Eği
tim Gençük ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi
(6/212)
4. — İzmir MMetveküi Rüştü Şardağ'ın, tstembuî
İli Emniyet eski Müdürüne ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/218)
5. — Erzurum Milletveküi Hilmi Nalbantoğlu'1
I nun, İstanbul İli Emniyet eski Müdürü hakkındaki

I

ihbar ve iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/219)
6. — Sivas Milletvekili Ruşan Işın'ın, yurt dışına
gönderilen işçilerden İş ve İşçi Bulma Kurumunca
ücret alındığı iddiasına iişkin Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Balkanından sözlü soru önergesi (6/222)
7. — Kütahya Milletvekili Albdurralhman Necati
KaraVnın, Çokran Suyu mecrasının değiştirilmesin
den doğacak sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/223)
8. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş'
in, üniversite öğrencilerinden alınan harçlara ilişkin
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru
önergesi (6/224)
9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbanltoğlu'
nun, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planının uygulan
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/225)
10. — Siirt Milletvekili 'Nejdet Naci Mimaroğlu'
nun, Siirt İli Şirvan - Madenköy'deki bakır madenine
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü
soru önergesi (6/226)
11. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacugil'in, Yu
nanistan'a yapılan balık ihracatına ilişkin Sanayi ve
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi.
(6/227)
7
KANON TASARI VE TEKLİFLERİYLE
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İSLER
1. — Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
ile Bu Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Sa
nayi ve Teknoloji ve Ticaret; Anayasa Komisyon
ları Raporları (1/117, 1/512) (S. Sayısı : 165) (Da
ğıtma tarihi : 11.12.1984)
2. — 23.1.1953 Tarih ve 6023 Sayılı Türk Ta
bipleri Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi ve Bu Kanuna Üç Madde Eklenmesi
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 23.1.1953
Tarih ve 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Üç Madde Eklenmesi Hakkında
24.5.1983
Tarihli ve 65 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
nin Bazı Hükümleri ile 6023 Sayılı Kanunun İBazı
Hükümlerinin Değiştirilmesine Daiir Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hak
kında Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Ge
reğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek
Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Sağlık ve Sos-

II yal İşler Karnıisyonu Raporu (1/533) (S. Sayısı : 208)
I (Dağıtma tarihi : 11.12.1984)
3. — 25.1.1956 Tarih ve 6643 Sayılı Türk Eczaıj cilan Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmedi ve Bu Kanuna Üç Ek Madde Eklenmesi
I Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümleri ile
6643 Sayılı Kanunun Bazı Hükümlerinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Sağ
lık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/31, 1/34)
(S. Sayıst: 213) (Dağıtma tarihi : 11.12.1984)
I|
4. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının
jI Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname ile Bu Kararnamenin Bazı Hükümleri
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Sağlık ve Sosyal İşler; Anayasa Komis
yonları raporları (1/116, 1/511) (S. (Sayısı : 214)
(Dağı'bma tarihi: 11.12.1984)

I|
I

I|
I

|

5. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu''nun
Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 82'y»
1 inci ek) (Dağıtma tarihi : 25.6.1984; 9.10.1984)
6. — 25.10.1963 Tarihli ve 353 Sayılı Askerî Mah
kemeler Kuruluşu ve Yargüama Usulü Kanununun
İki Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma ve Adalet komisyonları ra
porları (1/610) (S. Sayısı : 210) (Dağıtma tarihi :
4.12.1984)
7. — Yozgat Milletvekili Mehmet Bağçecfnin,
18.5.1955 Tarihli ve 6570 Sayılı Gayrimenkul Kirala
rı Hakkında Kanuna Bir Geçtici Madde Eklenmesine
Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu
(2/162) (S. Sayısı : 212) (Dağıtma tarihi : 4.12.1984)
8. — İstanbul
Milletvekili ibrahim Ural'ın,
1.3.1926 Tarih ve 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun
224 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/163)
(S. Sayısı : 219) (Dağıtıma tarihi : 4.12.1984) '
9. — Gaziantep Milletvdkili Mustafa Rüştü Ta
şar ve 58 Arkadaşının, 10.7.1953 Tarih ve 6136 Nu
maralı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler
Hakkında Kanunun Değişik 10 uncu Maddesine Bir
Fıkra Eklenmesi Hakkmda Kanun Teküfii ve İçişleri
Komisyonu Raporu (2/179) (S. Sayısı : 228) (Dağıt
ma tarihi: 11.12.1984)
(*) Açık oylamaya tabi. işleri gösterir.

