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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
TBMM Genel Kurulu saat 10.00'da
toplanarak lilki oiturum yaptı..
1988 Malî Yılı Genel ve Katana Büt
çeli İdareler ile 1986 Malî Yılı Kesinihesap Kanunu Tasarılarının (1/393, 1/394;
3/254, 1/337; 3/253, 1/338) (S. Sayıları:
22,23,44,45) görüşmelerine devam edi
lerek;
Danıştay (Başkanlığı,

Diyanet İşlleni Başkanlığı,
Vakıflar Geneli Müdürlüğü,
Tapu ve Kadasitro Genel Müdürlüğü;
1988 Malî Yılı Bütçeleri ile 1986
Malî Yılı KesiınhesapHarı kaıbül ediılidi.
9 Nisan 1988 Cumartesi günü saat
10.00'da toplanmak üzere 'biırleşiıme
saat 19.22'de son veriödi.

Başkan
Başkanvekiıli
Abdulhalim Araş
Kâtip Üye
Bursa
Mustafa Ertuğrul Ünlü

Kâtip Üye
istanbul
Mustafa Sarıgül

BİRİNCİ OTURUM
A ç ı t a Saati : 10.00
BAŞKAN : Başkanvekilfl A. Hüdai Gral
KÂTtP ÜYELER : Nurhan Tekinıd (Kastamonu), ismail Üğdül (Edirne)

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet MecMsinin 50 ncli Bürleş'imini açıyorum.
II. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A) TEZKERELER VE ÖNERGE
LER
BAŞKAN — 1988 Malî Yılı Genel ve
Katma Bütçe Kanunu Tasarılarıyla, 1986
Malî Yılı Kes'inhesap Kanunu Tasarıları
üzerindekıi görüşmelere başlamadan ön
ce, Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır,
'okutup 'bilgilerinize sunuyorum :
1. — Polanydya gidecek olan Adalet
Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu'nun dö
nüşüne kadar Adalet Bakanlığına, İçişleri
Bakanı Mustafa Kalemlinin vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/494)

Türtkliye Büyük Mîllet Medüisi
'Başkanlığına
Görüşmelerde 'bulunmak üzere, 10 Ni
san 1988 tarihinde Polonya'ya gidecek
olan Adalet Bakanı M. Oltan Sungurlu'
nun dönüşüne kadar; Adalet Bakanlığına,
içişleri Bakanı Mustafa Kalemlıi'nlin vekil
lik etmesinıin, Başbakan Vekilimin teklifi
üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgi
lerinize sunarım.
Kenan Evren
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN — Bilgileıiiniize sunulmuşıtusr.
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2. •— Belçika'ya gidecek olan Devlet
Bakanı Ali Bozer'in dönüşüne kadar Dev
let Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet
Yazar'in vekillik etmesinin uygun görül
düğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkere
si (3/499)
Türkiye 'Büyük Mllet Mecflsi
Başkanlığıma
«European Service Industries Forum»
(ESIF tarafından düzenlenen toplantılara
katılmak üzere, 13 Nisan 1988 tarihinde
Belçika'ya gidecek olan Devlet Bakanı
Ali Bozer'lin dönüşüne kadar; Devlet Ba
kanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Yazar'
in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi
üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilglilerinize sunarım.
Kenan Evren
Cumhur başkan ı
BAŞKAN — Blgilerinize sunulmuş
tur.
3. — Amerika Birleşik Devletleri ve
îngiltere7ye gidecek olan Devlet Bakanı
Yusuf Bozkurt Özal'm dönüşüne kadar
Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ad
nan Kahveci'nin vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/498)
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(Başkanlığına
Uluslararası Para Fonu (IMF) Geçici
Komite, Dünya Bankası (IBRD) Kalkın
ma Komlitesli ve IMF nezd'inde temsil edil
diğimiz grup toplantılarına 'katılmak ve
ayrıca Fon ve Dünya Bankası yetjkliiieriı
ile görüşmelerde bulunmak üzere, 11 Ni
san 1988 tarihinde Amerika
Birleşik
Devletleri ve İngiltere'ye gidecek olan
Devlet Bakanı Yusuf Bozkurt 'özal'm
dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına,
Devlet Bakanı Adnan Kahveci'nin vekil
lik etmesinin, Başbakanın teklifli üzerine,
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uygun görülmüş olduğunu ''bilgilerinize
sunarım.,
Kenan Evren
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN — BlgMerinize sunulmuş
tur,
4. — Meksika'ya gidecek olan Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İs
met Kaya Erdem'in dönüşüne kadar Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcılığına,
Devlet Bakanı Kâzım Oksay'm vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/497)
Türküye Büyük Miidt MıeöM
iBaşikamUığınia
Görüşmelerde bulunmak üzere, 10 Ni
san 1988 tarihinde Meksika'ya gidecek
olan Devlet Balkanı ve Başbakan Yar
dımcısı î. Kaya Erdemin dönüşüne ka
dar; Devlet Balkanı ve Başbakan Yar
dımcılığına, Devlet Bakanı Kâzım Ok
şayın vekillıilk etmesinin, Başbakanın tekifd üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilglerinize sunarım.
Kenan Evren
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuş
tur.
5. — Norveç'e gidecek olan Devlet
Bakanı Cemil Çiçek'in dönüşüne kadar
Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Nihat
Kitapçının vekillik etmesinin uygun gö
rüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/496)
Türküye ıBiüyülk M'ilet Meclisi
IBaşkaınlığıınıa
Avrupa Konseyi Gençlikten Sorumlu
II. Avrupa Bakanlar Konferansına katıl
mak üzere, 9 Nisan 1988 tarihinde Nor
veç'e gidecek olan Devlet Bakanı Cemil
Çiçek'in dönüşüne kadar; Devlet Ba
kanlığı, DeVlet Bakanı Nihat Kitapçı'
nın vekillik etmesinin, Başbakanın tek-
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fi fi üzerine, uygun görülmüş okluğunu
bilgilerinize sunanım.Kenan Evren
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuş
tur.
6. — Fransa'ya gidecek olan Devlet
Bakanı Ali Bozer'in dönüşüne kadar Dev
let Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet
Yazar'm vekillik etmesinin uygun görül
düğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/495)
Türküye Büyük ıMiIelt Meclisi
Başkanlığınla
Görüşmelerde bulunmak üzere, 8 Ni
san 1988 tarihlinde Fransa'ya gidecek olan
Devlet Bakam Ali Bozer'in dönüşüne ka
dar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı
Mehmet Yazar'ın vekillik etmöslinin, Baş
bakanın telklifi üzerine uygun, görülmüş
olduğunu bilgilerinize sunarım.
Kenan Evren
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuş
tur.
7. —Kuveyfe gidecek olan Dışişleri
Bakanı A. Mesut Yılmaz'in dönüşüne ka
dar Dışişleri Bakanlığına, Millî Eğitim
Gençlik ve Spor Bakanı Hasan Celâl Gü
zel'in vekillik etmesinin uygun görüldü
ğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi
(3/501)

-
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Türküye Büyük MÜİdt Meclisi
Başkanlığınla
Görüşmelerde bulunmak üzere, 9 Ni
san 1988 tarihinde Kuveyt'e gidecek olan,
Dışişleri Bakanı A. Mesut Yilmaz'm dö
nüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Mil
lî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Hasan
Celâl Güzel'in vekillik etmesinin, Başba
kanın teklifli üzerine, uygun görülmüş ol
duğunu bilgilerinize sunarım.
Kenan Evren
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuş
tur.
8. — Kuveyt'e gidecek olan Cumhur
başkanı Kenan Evren'in dönüşüne kadar
Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanı Yıldırım Akbulut'un
vekalet edeceğine ilişkin Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/500)
Türkiye Büyük Mlfflelt Meciısi
Başkanlığına
Kuveyt Emirti Şeyh Ja'ber Al Ahmet Al
Sabah'ın davetlisi olarak 9-12 Nisan 1988
tarihlerinde Kuveyt'e gideceğimden, dö
nüşüme kadar; Cumhurbaşkanlığına, Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasasının 106 ncı
maddesi uyarınca, Türkiye Büyük Millet
Meclisli Başkanı Yıildıriım Ak'bulut vekâ
let edecektir.
Bilgilerinize sunarım.
Kenan Evren
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuş
tur.
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III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN
DİĞER İŞLER
1. — 1988 Malî Yılı Genel ve Kat
ma Bütçeli İdareler ve Kuruluklar Büt
çe Kanunu Tasarıları ile 1986 Malî Yılı
Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Ku
ruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları
(1/393, 1/394; 3/254, 1/337; 3/253,
1/338) (S. Sayıları : 22, 23, 44, 45) (1)
A) ADALET
BAKANLIĞI
1. — Adalet Bakanlığı 1988 Malî
Yılı Bütçesi
2. — Adalet Bakanlığı 1986 Malî
Yılı Kesinhesabı.
BAŞKAN — Programa göre, Ada
let Bakanlığı bütçesi ve ıkesinhesabının
görüşmellerine başlıyoruz,
Komisyon ve Hükümet yerlerini al
mışlardır.
Adalet Bakanlığı bütçesi üzerinde
grupları ve şahıslan adına söz alan sa
yın üyelerin adlarını sırasıyla okuyorum:
Anavatan Partisi Grubu adına Kırk
lareli Milletvekilli Sayın Cemâl Özbilen
ve Uşak Milletvekili Sayın Mehmet To
paç, Sasyaldemokrat Halkçı Parti Gru
bu adına Diyarbakır Milletvekili Sayın
Mehmet Kahraman ve Tunceli Milletve
kili Sayın Veli Yıldırım, Doğru Yol
Partisi Grubu adına Sinop Milletvekili
Sayın Yaşar Topçu.
Şahısları adına; lehinde, Tokat Mil
letvekili Sayın Zeki Uzun; aleyhinde,
Hakkâri Milletvekili Sayın Cumhur Kes
kin.
Anavatan Partisi Grubu adına Sa
yın Cemâl Özbillen; buyurun efendim.
(ANAP sıralarından alkışlar)
(1) 22, 23, 44 ve 45 S. Sayılı basmayazılar, 4.4.1988 tarihli 45 inci Birleşim
Tutanağına eklidir.

Sayın Özbilen, bir dakika efendim.
Değerli arkadaşlar, Anavatan Partisi
Grubu adına iki, Sosyaldeimokrat Halk
çı Parti Grubu adına iki arkadaşımız
söz almış bulunuyor ve zamanlamayı da
kendi aralarında yapmış olmaları gere
kiyor. Bu nedenlerle, arkadaşlarımızın
bu zamanlamaya da dikkat buyurmala
rını rica ederim.
Buyurun efendim.
ANAP GRUBU ADINA CEMAL
ÖZBtLEN (Kırklareli) — Sayın Başkan,
sayın milletvekilleri; Adalet Bakanlığı
nın 1988 Malî Yılı Bütçe Kanunu tasa
rısı üzerinde Anavatan Partisi Grubunun
görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınız
dayım. Sözlerime başlarken,
grubum
ve şahsım adına Yüce Heyetinizi say
gıyla »damlıyorum. (ANAP sıralarından
alkışlar)
Adalet duygusu insanlığın ortak ma
lıdır. Devletlerin en dsaslı güvencesinin
adalet dağıtma işi olduğu yüzyıllardır
değişımeyen bir gerçektir. Bunun netice
si olarak «Adalet mülkün temelidir» il
kesi yüzyıllar önce söylenmiş olduğu hal
de, bugüne kadar geçerliliğimi muhafa
za etmiştir,
Adaletsizlik kadar, toplumları huzur
suzluğa düşüren bir şey olamaz. Tarihi
incelediğimizde,
adalet
duygusundan
yoksun bulunan toplumların ayakta kal
dığı da görüılmemiştir. Türkiye Cumhu
riyetinin kurucusu Büyük Önder Ata
türk, adalet duygusu v,e hukukun üstün
lüğüne ibüyüfc önem vermiş, «Milletlerin
yargı hakkı, bağımsızlığının birinci şar
tıdır. Yargısı bağımsız olmayan bir mil
letin var olması kabul olunamaz» vecibesiyle duygularını dile getirmiştir.
488 —
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Adalet Bakanlığı, uzun seneler bir
nizalmnaime ile yönetilmiş, 1984 yılında
Anavatan Partisi İktidarı döneminde çı'İcarılaın 2992 ısayilı Kanunla, teşkilat ve
görevleri hakkında ihtiyaçları 'karşılaya
cak bir yasaya kavuşmuştur.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
yukarıda arz ettiğim 2992 sayılı Kanun
ile teşkilatı 'belirlenmiş bulunan Adalet
Bakanlığı, merkez teşkilatıyla, özel ka
nunlarla kurulmuş mahkemeler, adalet
daireleri, cezaevleri ve 2659 sayılı Ka
nunla tekrar teşkilatlandırılan Adlî Tıp
Kurumundan» ibarettir.
Anayasamızla, yargı
yetkisi Türk
Milleti adına bağımsız mahkemelere bı
rakılmıştır. Adlî yargı, en küçük idarî
bölüm olan ilçelerimiz olmak üzere, 643
yerde kurulmuş ve" faaliyetlerini sürdür
mektedir. ti ve ilçelerdeki adlî yargı teş
kilatı, iş durumu ve hizmet gereği de
ğerlendirilerek, sayıları değişik olmak
üzere ağır ceza mahkemeleri, ceza mah
kemeleri, hukuk mahkemeleri, tapulama
ve trafik mahkemeleri, Cumhuriyet sav
cıları, icra daireleri ve ticaret sicili me
murlukları olmak üzere faaliyettedirler.
İdarî yargı ise, Danıştaydan ibaret ilken,
1982 yılında 2576 sayılı Kanunla kuru
lun bölge idare mahkemeleriyle altyapı
ya kavuşturulmuş; halen 22 yerde bölge
idare mahkemesi, 22 yerde 33 idare mah
kemesi, 33 yerde de vergi mahkemesi
olarak faaliyetini sürdürmektedirler. Bu
nun yanında, Anayasa ile kurulması em
redilen ve adlî yargının özel yasada gös
terilen görevlerini yapmak üzere 1983
yılımda 2845 sayılı Kanunla kurulan dev
let güvenlik mahkemeleri de 8 yerde faa
liyetlerini devam ettirtmektedirler.
Yasalarda/belirlenen görevleri
ifa
etmek üzere 917 adet noterlik ve 203
adet ticaret sicil memurluğu mevcuttur.
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Yine, adaletin sağlıklı bir şekilde te
celli etmesinde büyük katkıları olan
avukatlarımız, 61 baroya kayıtlı olmak
üzere 1986 yılı itibariyle 22 934 kişiden
ibarettir.
Hukuk mahkemelerinden çıkan ilamla
rın infazı, icra daireleri ve memurluk
ları aracıyla olmaktadır. Bu sebeple,
her asliye mahkemesi nezdinde en az
bir icra dairesi kurulması icra Mas Ka
nununun bir hükmüdür ve halen 773 adet
icra dairesi faaliyette bulunmaktadır.
Adalet Bakanlığının tek bağlı kuruluışu olan adlî tıp müessesesi, özel ihtisas
sahibi uzmanları vasıtasıyla tarafsız bir
şekilde resmî bilirkişilik görevini yap
maktadır.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 2 ncl
maddesi, Cumhuriyetin niteliklerini sa
yarken, Türkiye'min bir hukuk devleti
olduğunu belirtmekte, 141 inci maddesi
de, davaların en az giderle ve mümkün
olan süratle sonuçlandırılmasını vurgu
lamaktadır. Ancak, memleketimiz, nü
fusu hızla artan bir ülkedir. (Ekonomik
gelişmelerin yanında köyden
şehirierje
akın, fert ile toplum arasında sürtüşme
leri artırmaktadır. Bu şekilde davalarda
artışın yanında, adlî teşkilatın ve hâkim
lerimizin adedi çoğaltılmış değildir., Bu
nunla birlikte yine de imkânlar olcu
sunda son birkaç yıldır yeni mahkeme
ler kuruilması sevindirici ve olumlu bir
gelişime olarak izlenmektedir.
Sayın milletvekilleri, halen hâkim ve
savcı kadrosu 7 900 civarındadır; 1 750
civarındaki kadronun da boş olduğunu
söylemek durumundayım. Ancak, çok
kısa bir süre önce bu kadrolara talep
son derece sınırlı liken, örnek olarak ver
mek gerekirse; 1986 yılında müracaat
486 iken, 1987 yılında müracaatın 2 105e'
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yükselmesi son derece sevindıMddıir. Ye
lli mezunların yanımda, emekli olan ve
ya istifa eden hâkim ve savcılarımız ile
avukatlık yapan arkadaşlarıimız da ar
tık, hakimlik ve savcılık için müracaatta
bulunmaktadırlar. Bu, Sayın Bakanımı
zın olumlu çalışmaları ve Hükümetimi
zin konuya sıcak yaklaşımları neticesi
mesleğin cazip hale getirilmesinin bir
neticesidir. Ancak, bunu da kâfi gör
mediğimizi ifade etmek istiyorum.
Kaidro açığına rağmen görevde 'bulu
nan hâkim ve savcılarımız ve diğer ad
liye personeli, üstün görev anlayışları,
feragat ve fedakâr çalışmaları sayesin
de adalet hizmeıtlerinin aksamadan yürü
tülmesi devam etmektedir. Yargı hizme
ti bir kamu 'hizmeti, hâkim de bir kamu
görevlisidir. Ancak, hak ve hürriyetlerin
güvencesi olan yargı lalettayin bir hiz
met, hâkim de sadece memur değildir.
Hâkimlere ayrı bir statü uygulaması,
bu ilkenin Anayasanın 140 inci maddesin
de yer alması boşuna değildir.
Hâkimlik mesleği kutsal bir ımeslektir. Bir insanın yaşamı, hürriyeti, malı
üzerinde son sözü söyleyecek olan güç
te olmak ve bu güçlü nüfuza rağmen in
sanlık zaaf ve tutkuları dışında kalma
yı başarmak mesleğin en önemli özeii'Merindendir. Kanunlar ne kadar mü
kemmel olursa olsun onu uygulayacak
hâkimler bilgili, dürüst, adil ve yetenek
li olmaz ise, adalet istenildiği ölçüde te
celli etmez. Hâkim eliyle yapılan hak
sizlik diğer kamu görevlilerinin istediği
haksızlıktan çok daha fazla toplumda
yara açar,] Bu nedenle, hâkim ve" savcı
adaylarımızın daha iyi yetişmeleri ve bu
hizmeti daha iyi verebilmelerini temin
amacıyla Hâkim ve Savcı Adayları Eği
tim .'Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hak
kında Kanun çıkariılmtş ve uygulamaya
— 4ft0

9 . 4 . 1988

O : 1

konulmuştur. Bu konuya gereken has
sasiyeti gösteren, kanunun Meclise getiril
mesi ve çıkarılmasıyla, bu hizmetlerin
iyi bir şekilde yürütülmesine çalışan Ad
liye Bakanlığımıza (teşekkür etmeyi bir
görev sayıyorum.
Türkiye'nin, Anavatan Partisi İkti
darı döneminde, dışa açılması, AET,
Avrupa Konseyi ve dünya hukuku ile
ilgimizin artması, yabancı dil ve dünya
hukukunu bilen hukukçuya ihtiyaç gös
terimi'}. dış münasebetler geneliMe Dış
işleri Bakanlığınca yürütüldüğünden, dış
hukuk mevzuunda hâkimlerimiz yetersiz
kalmışlardı. Ancak, hâkimlerimizin bu
konuda yetişmeleri için birer yıllık eği
tim için yurt dışına gönderilmeye baş
lanmıştır» Mastır ve doktora yaptırabil
mek, dünyada gelişen hukuku ve İşbir
liğini sağlama çabaları sürdürülmekte
dir. Şimdi, Adalet Bakanlığımızda lisan
bilen hukukçularımız vardır. Onları yurt
dışına gönderirken,
döndükten sonra
Adalet Bakanlığı merkez
teşkilatında
çalışacaklarına dair dilekçeler alınmak
tadır. Bunun sebebi de, merkezde çalış
mak isteğe bağlıdır.
Hâkim yetiştirmek fevkalade zor bir
iştir. Bu işin en iyi şekilde yapılmasını
temin için Meclise yeni bir kanun ta
sarısı sevk edilmiştir, komisyonda görü
şülecektir. Bu tasarıya göre, hukuk fa
kültesine girişten itibaren
öğrencileri
puan ile alıp fakülteden İtibaren hâkim
ve savcı lOİaibiiecek şekilde yetiştirmek,
üniversitelerle protokol
yapıp onların
yurtlarında Adalet Bakanlığına
tahsis
edilen bölümlerde okutmak ve çift kat
burs vermek suretiyle yetiştirmek hedef
lenmektedir.
Hâkim ve savcı açığının kısa bir sü
rede kapanması mümkün değildir. Ya
pılan çalışmalar, uzun vadede etkisini
gösterecektir.

T. B. M. .M

B : 50

Yargı sistemimizde süratli bir tem
po ile işlerin yürütülmesi için iyi eği
tim görmüş hâkim ve savcıların yanın
da, iyi eğitim görmüş, yetenekli, çalış
kan yardımcı personele de ihtiyaç var
dır. 1987 yılında açılan Adalet Meslek
Lihesi ile altı yıldır öğrenim yapan üni
versiteler bünyesindeki Adalet Yüksek
Okulu gelecekte kaliteli yardımcı perso
nel için iyi bir kaynaktır. Bu kaynağın
liyi bir ücret politikası ile desteklenmesi
nin, lyargıida sürat kazandıracağına ina
nıyoruz.
Adalet hizmetlerinin görüldüğü bina
ların durumuna gelince: Binalarının ço
ğunun yetersiz ve hizmetin saygınlığı il,e
bağdaşmayacak durumda olduğunu üzü
lerek ifade etmek istiyorum. 740 adliye
binasının 513 adedi hükümet konağı için
de, 19 adedi hükümet konağının bir bö
lümünde, 21 adedi hükümet konağının
'dışında Hazineye 'ait bir 'binada, 134 ade
di kiralık binalarda, 53 adedi ise müs
takil binalarda faaliyet göstermektedir.
Bu yıil halihazırda Salihli, Ankara, Ma
latya, Antalya, Diyarbakır, Siverek, Ve
zirköprü ve Manisa'da müstakil adalet
binası (inşaatı devam etmektedir. Gelecek
yılarda bu tip eleştirilere yer vermemek
için tedbirlerin alınması, yargı teşkila
tımıza layık binaların ve adliye saray
larının yapılabilmesi için kaynak yarat
ıma çabası gösterilmelidir,
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
lojman (meselesine gelince: Bu konuda
Adalet Bakanlığının yürüttüğü çabaları,
kısıtlı bütçe imkânları içerisinde, takdir
le karşıladığımızı ifade etmek istiyorum.
Hailen, 52 il, 286 ilçe olmak üzere, top
lam 338 yerde 8 761 daireli lojman hiz
mete girmiştir. Halen 9 il, 40 ilçe, olmak
üzere 49 yerde 470 daireli lojman inşaatı
devam etmektedir. Bakanlar Kurulunun
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gösterdiği büyük anlayış ile kamu ko
nutları yönetmeliğinde (24 Ekim 1987
tarih ve 19614 sayılı Resmî Gazetede)
yapılan değişiklikle inşa ve satın alınan
ların dışında, kiralanan konutların hâ
kim ve savcılara tahsisine imkân tanın^
ması takdire şayandır. Esas uygulamaya
1.5.1988 tarihinde geçilecektir. Bu konu
için, 1988 bütçesinden 2 milyar lira öde
nek ayrılmıştır. Ancak, büyük şehirleri
mizde meseleyi kontrol için konan
200 000 TL. tavan, İstanbul için dü
şük kalmaktadır. Bu konunun da, tavan
düzeltilmek suretiyle halledileceğini ümit
etmekteyiz.
Anavatan Paritisi İktidarının, ücret
ve lojman konusunda
hâkimlerimize
getirdiği imkânları görmemezlikten gele
meyiz. Bu konuda hâkimlerimiz, muhtelif
vesilelerle bizlere bu konuda teşekkür
etmektedirler; bu kadarını beklemedik
lerini ifade etmektedirler. Ancak, bütün
bunları lyeterli görmediğimizi ve şartların
daha iyiye getirilmesi için çalışıldığını
da, bu vesile ile tekrar ifade etmek iş
itiyorum.
Geçen yıl, adlî sicil için bilgisayara
geçilmişti. Bu yıl için de, 1 milyar lira
ödenek ayrılmıştır ki, sevindirici bir
olaydır. İşlerin çabuk
yürütülmesinde
ıbüyülk ölçüde katkıları olacaktır.
Hukukî çalışmalar mevzuuna gelin
ce: Dış dünya ile 'ilgili iki meseleyi
Anavatan İktidarı hukuk alanında muvaffakkıyletle çözmüştür; Avrupa Kon
seyi İnsan Hakları Komisyonuna ferdî
müracaat meselesi... Bu konunun Tür
kiye Cumhuriyetinde ağza dahi alınma
sı düşünülmüyordu. Ferdî müracaat hak
kı bizim zamanımızda tanınmıştır.
Bununla birilikte ikinci önemli nok
ta, «Birleşmiş Milletler İşkence Sözleş
mesi» veya «Birleşmiş Milletler Zalima-
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ne Hareketleri, Aşağılayıcı Davranışları
Önleme Sözleşmesi» de bizim zamanı
mızda onaylandı.
«Sürgün cezası» diye kanunlarımız
da mevcut olan bir ceza, yine bizim dö
nemimizde kaldırılmıştır. Bizim iktida
rımız yine, geçen dönemde çıkarmış ol
duğu bir kanunla «Hapis cezası paraya
çevrilmiş ise, esas ceza para cezasıdır»
şeklinde bir kanun çıkararak, binlerce
insanın sicilindeki cezaları silmek sure
liyle bunların temize çıkımasına vesile
olmuştur.
Bunun dışında, Medenî
Kanunda,
Ceza Kanununda da bazı değişiklikler
yapılması için tasarılar hazırlandı, ko
misyona sunuldu; üç - beş maddelik Me
denî Kanun değişikliği, üç - dört naf
ıada komisyondan geçirilemedi..
Kanun yapmak kolay değil, çok zor
bir iştir; fevkalade de ciddî ibir mesele
dir. Türikiye Cumhuriyetinin ilik - yıl
larında Atatürk, isviçre Medenî Kanu
nunu, İtalyan Ceza Kanununu, Alman
Ticaret Kanununu tercüme ettirmiş ve
tek madde ile Meclisten geçirmiştir. Bir
kanunun, bugün, Meclis yapısı içerisin
de geçirilmesinde ön tedbir, İçtüzüğe
özel bir hüküm koymaktır. Oysa, dört
yılıdır İçtüzük 'Meclisten geçirilıememiştir.
Mevcut İçtüzük muvacehesinde, Ceza
Kanununun Meclise! sevk eden bir ka
nunun buradan çıkması mümkün değil
dir. Önce, İçtüzük meselesinin, Meclisi
mizde halledilmesi gerekmektedir.
Adalet Bakanlığının meselelerini kı
sa sürede halletmemiz, bugünkü kısıtlı
bütçe imkânlarında mümkün değildir;
ancak, inançla meselelerin üzerine gi
dildiği takdirde, çözülmeyecek bir mese
le yoktur.
Mahkemelıeîrimizin iş kapasiteleri çok
fazladır. Bilhassa topluma mahkemele— 492
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rimiz içinde, 4 bin dosyayı 'bulan mahfcemderimiz vardır. Hâkim ve savcı açı
ğımız kapandığı talkdıirde, iş kapasitele
ri azalacak ve böylece adaletin süratli
bir şekilde yerine getirilmesi inşallah te
min edilecektir.
Adalet Bakanlığının bütçesi,
1987
yılına göre yüzde 74lük bir artışla, 227
milyar 951 milyon ilira olarak tespit edilmiş'tirH 'Mevcut bütçe İmkânlarıyla bu
artışın fazla olmadığı aşikârdır.
Sözlerimin sonuma gelmiş bulunuyo
rum, Anavatan Partisi Grubunun görüş
lerini, ibenden sonra, Uşak Milletvekili
Sayın Mehmet Topaç arz etmeye de
vam edecektir.
1988 Malî Yılı Bütçesinin Adalet
Bakanlığı miensuplarımıza,
milletimize
hayırlı olmasını diiliyor, Yüce Heyetini
zi Itekrar, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
(ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın
Öz bilen.
Uşak Milletvekili Sayın Mehmet To
paç; buyurun efendim. (ANAP sırala
rından alkışlar)
ANAP GRUBU ADINA MEHMET
TOPAÇ (Uşak) — Sayım Başkan, Yüce
Mealisin değerli üyeleri; 1988 malî yılı
bütçe kanunu görüşülürken, Adalet Ba
kanlığı bütçesi üzerindeki Anavatan Par
tisi Grubunun görüşlerini ve düşünceleri
ni; arz etmek üzere huzurunu.zdayım. Söz
lerime başlamadan önce Yüce Meclisi
saygı lile selamlarım. (ANAP sıralarından
alkışlar)
.Sayın milletvekilleri, Adalet Bakanlı
ğının Bütçesi hakkında teknik noktada
görüşlerimizi izaha geçmeden önce, bu
güne kadar çok büyük fedakârlıklarla ve
vazife duygusunu herşeyin üzerinde tuta
rak hizmet veren bütün adalet mensup
larına teşekkür ederek sözlerime başla-
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mak 'istiyorum. (ANAP şuralarından al
kışlar) Çünkü, yıllardır adaletin ve ada
let mensuplarının içinde bulundukları so
runlar dile getirilmiş; fakat tatmin edi
ci çözümlere ulaşılmadan çalışmaları bek
lenmiştir. Adalet mensuplarının devamlı
beklentileri sürmüştür. Bu, adalet men
suplarının sorunlarının tamamen elıe alın
dığı, birçok sorunun, çözüm bekleyen bir
çok sorunların ele alınarak, çarelerimin
araştırılmaya başlandığı dönem, samimi
yetle söylemek gerekirse, son dört, beş
yııl olmuş; yani Anavatan İktidarının za
manında ele laiınmaya başlanmıştır.
Vatanperverlik, tarafsızlık, halka ve
Hakka hizmet duyguları ile dolu adalet
teşkilatımız, büyük Türk Milletain hu
zur ve saadetinin hakikî teminatıdır. Bü
tün vatandaşlarımızın adalete saygısı da
hiçbir ülkede görülmeyen derecededir.
Tarihin her döneminde adaibti en üstün
kıymet olarak tanıyan milletimizin bu
değişmez duygusu adalet hizmetinde gö
rev alan kişl'lerin en büyük rehberi ol
muştur.
Bu nedenlerle adalet mensupları, bü
tün tarihimizde üzerine düşen görevleri
tarafsız, adilane ve hukuka uygun ola
rak yerine getirmişlerdir. Adalet bir top
lumun en temel meselesıidir. Hükümetle
rin, adalet mensuplarına ve meselelerine
her zaman sah:p çıkmaları gerekir.
Bu bütçede Hükümetimizin Adalet
Bakanlığı bütçesli ile adalet mensupları ve
meselelerine gösterdiğiı hassasiyete ve
desteğe, grup olarak şükranlarımızı arz
ediyoruz.
Sayın milletvekilleri, Adallet Bakanlığı,
Anayasa ve diğer özel1 yasalarda belirti
len konumu itibariyle devlet teşkilatında
çok önemli görevler üstlenen bir bakan
lıktır. Adalet Bakanlığı, bağımsız yargı
gücünün kullanılması için gerekli perso
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nel, ödenek, bina, araç ve gereçleni temin
etmekle yükümlü bir bakanlık olduğu gi
bi, değişen toplum ihtiyaçlarına cevap
verecek yeni kanunların hazırlanması,
mevcut kanunların uygulanması sırasında
ortaya çıkan (aksaklıkları ve boşlukları
giderici, kanun değişikliklerini hazırlayıp
hükümete ve Meclise sunma görevimi de
üstlenmiştir. Diğer bir deyişile Adalet
Bakanlığı, bütün demokratik hukuk dev
letlerinde olduğu gibi, devletin tedvin gö
revini yerine getirmede en büyük yar
dımcı durumdadır. Anavatan İktidarının
görev alışından bu yana Adalet Bakan
lığı bu tedvin görevini büyük bir başarı
ile yerine getirmektedir.
Yılarca hiç üzerine gidilemeyen bir
çok yasalardan kayn aklanan sorunları ve
vatandaşı mağdur eden durumların düzel
tilmesi ve buna ilaveten mağduriyetlerin
önlenmesi ve yargının daha süratli ve adil
olmasının temini için çalışmalar sürdü
rülmüş ve sürdürülmeye devam edilmek
tedir.
Anavatan Partisinin iktidara gelişin
den bu yana Adalet Bakanlığının kanun
çalışmaları alanında 'takdirle karşılanan
hizmetler yaptığı ortadadır. Diğer bakan
lık ve kuruluşlarca hazırlanan ve Meclise
sevkolan kanun tasarı ve tekliflerine yap
tıkları katkıların dışında, rakam olarak
ifade etmek gerekirse, 1984 yılından bu
güne kadar Adalet Bakanlığı 37 adet ka
nun tasarısını bizzat hazırlayarak Mecli
se ve hükümete sevketmiş ve kanunlaş
masını sağlamıştır. Ayrıca, halen Türkiye
Büyük Millet Meclisinde kanunlaşmak
için bekleyen 8 kanun tasarısı ve üze
rimde çalışmaları devam eden bir çok ta
sarılar mevcuttur. Bugüne kadar kanun
laşan tasarıların içerisinde, bugün en
çok, aksaklıkların düzeltlildiği ve birçok
aksaklıkların tamamen izale edildiği ve
H-
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hızlı çalışmanın ve etkili çalışmanın sağ
ladığı kanunlar da vardır.
Uygulatmada büyük yakınmalara ne
den olan hukuk ve ceza davalarımızın' sü
ratle sonuçlanmasını sağlamak üzere Hu
kuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve Ce
za Muhakemeleri Usul Kanununda köklü
değişiklikler yapılmıştır, örmek vermek
gerekirse, hukuk davalarında davaların
uzamasına neden olan gıyap müessesesi
kaldırıldığı gibi, ceza davalarının uzama
sına neden olan ve hazırlık soruşturma
sının tekrarından başka bir fayda temin
etmeyen ıilk tahkikat müessesesi de kal
dırılmıştır. Diğer bir deyişle, sorgu hâ
kimliği de kalldırılmıştır.
Temel adlî kanunlarda yapılan köklü
değişiklikler dışında Adlî Tıp Kanunu,
Yargıtay, Kanunu, Avukatlık ve Noterlik
Kanunu, Bölge idare Mahkemeleri ve
Vergi Mahkemeleri kanunları düzeltilmiş,
düzenlenmiş ve bazı ilaveler yapılmış ol
duğu gibi, Çocuk Mahkemelerinin Kuru
luşu Görev ve Yargılama Usulü Hakkın
daki! Kanun, İnfaz Kanunu gibi çok
önemli değişiklikler getiren, ihtiyaçlara
cevap veren kanunlar hazırlanmış ve ta
diller yapılmıştır.
Adalet Bakanlığımca hazırlanıp bir
kısmı Meclise sevkedilan, bir kısmının da
üzerinde çalışmaların devam ettiği tasarı
lar hakkımda da kısaca söz etmek isti
yorum. Bu tasarıların başında Türk Me
denî Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ön
tasarıları gelmektedir. Böylesine önemi
iki temel kanunun yeniden toplumun ih
tiyaçlarına cevap verecek şekilde hazır
lanmış olmasını başlı başına birer hukuk
olayı saymak gerekir. Bu yönde çalış
maları seri hale getirerek çok kısa süre
de neticelendiren Adalet Bakanlığına ve
emeği geçenlere teşekkür etmek istiyo
rum.
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9 . 4 . 19S8

O : 1

Sayın milletvekilleri, burada çok
önemli bir (tasarıdan söz etmek istiyo
rum. Sayın Başbakanımızın da büyük
destek verdiğimi öğrendiğimiz, Adalet
Teşkilatını Güçlendirme Fonu Kurulma
sına Daiir Kanun tasarısının Adalet Ba
kanlığımızca hazırlanıp Meclise sevkedildiğini veya sevkedilme durumunda ol
duğunu öğrenmiş bulunmaktayım. Bu ta
sarı da, adalet hizmetlerinin süratli ve et
kin bir şekilde ifasını temin etmek mak
sadıyla Adalet Bakanlığı merkez ve taş
ra teşkilatlarıyla bağlı kuruluşları ve ce
za ve linfaz kurumlarıyla tutuk evlerinin
bina, eğitim tesisi, konut, araç ve gereç
ve tefriş ihtiyaçlarının karşılanmasına
yardımcı olmak üzere gerekli kaynakları
sağlayacak düzenlemelere yer vermekte
dir. Adalet hizmeitlerinin süratli ve etkin
şekilde yerine getirilmesi için genel büt
çede ayrılan paralar her zaman yeterli olmayabilmektedir. Birçok kurum ve kuru
luşlarda bu ihtiyaçları karşılayacak des
tek bütçeler düzenlenmiştir. Bu bütçelerle
adalet teşkilatımızın bina, lojman ve her
türlü ihtiyaçlarının karşılanmasını sağla
yacak ve bu konuyla ilgili senelerdir ça
lışmalar istenmekteyken, şimdi gündeme
getirilmesini, Adalet Bakanlığının, konu
nun ehemmiyetini takdir ederek bu 'tasa
rıyı teklif etmesini hakikaten memnuni
yetle karşılıyoruz. Bu bakımdan, Sayın
Bakanımıza ve bütün bu konuya eğilen
bakanlık mensuplarıma candan teşekkür
ediyorum.
'Sayın rrjilletvekillleri, adalet hizmetleri
nin, etkin, kaliteli ve süratli bir şekilde
yerine getirilmesinde en büyük faktör hiç
şüphesiz personel faktörüdür. Adlî perso
nelin başında da, hâkim ve savcılar gel
mektedir. Anayasamızın 140 inci mad
desi, hâkim ve savcılar hakkında özel
hükümler getirdiği için, bunların özlük
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haklarını ayrı bir önlemde mütalaa etmek
gerekir. Anavatan Hükümetinin hâkim ve
savcıların malî ve sosyal haklarını iyileş
tirme hususumda yapmış olduğu hizmet
ve çalışmaları takdirle karşılamamak
mümkün değildir. Yıllardır her hükümet
bu özlük hakları hususunda çeşitti söz
ler söylemelerine rağmen hiçbir etkin ic
raatta bulunmamış; fakat Anavatan İk
tidarı ve Adalet Bakanlığımız bu yön
deki çalışmalarla epeyce mesafe katetmiştlir. Bugün hâkim ve savcılarımızın öz
lük hakları epeyce düzeltilmiştir. Bu ko
nuda sizlere kısaca bazı ırakamlar ver
mek 'istiyorum,
Hâkiıın ve savcılarım maaş ve ödenek
lerinde yapılan iyileştirmeler mesleğin ca
zibesini artırmıştır. Rakam vermek gere
kirse; 1 İnci derecemin 4 üncü kademe
sindeki hâkim ve savcının aldığı maaşa
bakarsak, 4 senelik mukayese yapmak
istiyorum.
Aralık 1984'te 122.500 lira, Aralık
1985'te 187.750 lira, Aralık 1986'da 279.
600 lira, Aralık 1987'de 450.500 lira ve
Ocak 1988'den itibaren 636.500 lira maaş
tahakkuk etmektedir.
Alınan en küçük maaşa bakıldığında,
8 inci derecenin birinci kademesinde ça
lışan hâkim ve savcının, yani yeni mesle
ğe başlayan bir hâkim ve savcının maaşı
ise: Aralık 1984'te 42.900 liradan başla
maktayken, bugün, yani 1988 Ocak ayın
dan itibaren 253.072 liraya çıkartılmıştır.
Yani bu durumda hâkim ve savcıların
maaşlarına dört yılda yüzde 600'e varan
ilaveler yapılmıştır.
Buna ilaveten ayrıca hâkim ve savcı
larımızın lojman ihtiyaçlarının karşılan
ması ve lojmanla birlikte diğer birçok
masraflarının da ortadan kalkmasına yar
dımcı olunması, hâkim ve savcılık mesle
ğinin artık cazip hale getirilişinin önemli
bir belgesidir.
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Sayın milletvekilleri, adaletin ve yargı
nın temel direğini oluşturan hâkim ve
savcıların sosyal ve ekonomik yönden du
rumlarının iyileştirilmesi yanında, onların
yetiştirilmesi ve meslekte geliştirilmesinin
sağlanması da büyük önem arz etmekte
dir. Gerek bu yönde, gerekse adlî teşki
latı oluşturan personelin durumlarının dü
zeltilmesi yönündeki «bakanlık çalışmala
rım takdirle izliyoruz.
Adlî teşkilatı oluşturan personel sade
ce hâkim ve savcılardan ibaret değildir.
Adlî hizmetlere büyük fedakârlıklarla
katkıda bulunan yardımcı adalet persone
linin durumlarının da iyileştirilmesi en
'büyük temennimizdir. Bazı düzeltmeler
yapılmasına rağmen, bu konunun en kısa
sürede çözümlenmesini Sayın Adalet Ba
kanından bekliyor ve bu konudaki yürü
tülen çalışmaları içtenlikle destekliyoruz.
Yardımcı personelin durumunun iyileştirilebilmesi en kısa sürede temin edildiği
takdirde 'bu hizmet, Adalet Bakanlığının
yaptığı en büyük hizmetlerden birisi ola
caktır. Bakanlığımızın yıllarca beklenen
bu durumu da gerçekleştireceğine kesin
güvencemiz vardır.
Sayın milletvekilleri, Türkiye'de 1982
Anayasamızdan sonra yargı bağımsızlığı
nın zedelendiği hususunda bazı kesimlerce
söylenen duruma da değinmek istiyorum.
Türkiye'de yargı bağımsızlığının zedelen
diği ve Anayasanın 159 uncu maddesin
deki [Hâkimler ve Savcılar Yüksek Ku
rulunun teşekkülündeki bakan ve müste
şarın bu kurulun üyesi olmasının hâkim
ve savcı bağımsızlığını zedelediği bazı ke
simlerce söylenmektedir. Bu konuda ya
pılan eleştirilerin haksızlığını da yüce
Meclise arz etmek istiyorum.
Öncelikle Yüksek Hâkimler ve Savcı
lar Kurulunun üyelerine bakacak olursak,
bu kurul 7 üyeden teşekkül etmektedir;
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3 Yargıtay üyesi, 2 Danıştay üyesi, 1
müsteşar ve Adalet Bakanının iştiraki ile
kurul oluşmaktadır. Anayasamızın 159
uncu maddesindeki Hâkimler ve Savcılar
Yüksek Kurulunun teşekkülündeki, ba
kan ve müsteşarın bu kurulun üyesi olma
sının, hâkim ve savcı bağımsızlığını zede
lediği noktası tamamen yersizdir. Çünkü,
bu kurulda görev alan müsteşar, idarî
bir görevde bulunmakla birlikte, yine
Anayasanın 140, inci maddesine göre, hâ
kim olup, gerekli teminata sahiptir. Hâ
kimler ve Savcılar Kanununa göre, Yar
gıtay ve Danıştay üyesi seviyesinde ve on
lar gibi birinci sınıf hâkimdir. Görevin
den idarenin arzusuyla alınması mümkün
değildir. Sadece Yargıtay üyeliğine yine
bu kurulca seçilip, görevlendirilebilirle
durumu vardır. Başkaca nakledilebileceği
bir görev yeri olmadığı gibi,, siyasî tasar
ruf ile görevinin değiştirilmesi de müm
kün değildir. Bu durumda, görüldüğü gi
bi, sayın bakanın dışında 6 üye teminat
lı birinci sınıf hâkimdir. Anayasamızın
getirdiği bu sistem bugüne kadar bu ku
rulun verdiği ve hassasiyetle verdiği ka
rarlarla da hâkim ve savcı teminatını ta
mamen hissettirebilmektedirler. Bunun
aksini iddia etmek, kamuoyunda adaleti
zedeleyici bir durum arz etmektedir.
Sayın milletvekilleri, Adalet Bakanlı
ğımızın bütçesinin görüşülmesinde ceza
ve infaz kurumlarındaki iyileştirme faa
liyetlerinden de kısaca bahsetmek istiyo
rum. Halen çeşitli 649 ceza ve infaz ku
rumunda 50 binin üzerinde hükümlü ve
tutuklu bulunmaktadır. Modern infaz sis
temlerinde cezaların çektirilmesinde daha
adil, çağdaş ve insanî bir rejim benimsen
miş bulunmaktadır. Bu ceza anlayışının
ağırlık noktası, suçluyu ıslah ve topluma
kazandırma amacının gerçekleştirilmesini
teminen tutuklu ve hükümlüleri eğitmek,
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boş zamanlarını değerlendirmek ve çalış
malarını sağlamak suretiyle, onların bir
sanat öğrenmelerini de sağlamaktır. Bu
temel görüşten hareketle, ceza infaz ku
rumlarında sürdürülen eğitim çalışmaları
nın yanı sıra, iş ve çalışmanın yaratılması
yönünden iş yurtları da tesis edilmektedir.
Her yıl artan tutuklu ve hükümlü sayısı
na paralel olarak, döner sermaye üzerine
kurulu, iş yurtlarının gerek adet bakımın
dan, gerekse mevcut iş yurtlarının kapa
site yönünden geliştirilmesine büyük ça
ba sarf edilerek, daha fazla hükümlüye
iş imkânı sağlamak suretiyle onların mad
dî ve manevî kalkınmalarına destek olun
duğunu memnuniyetle müşahade etmekte
yiz.
CUMHUR KESKİN (Hakkâri) — Tü
züğü okumadın herhalde?..
MEHMET TOPAÇ (Devamla) — Ay
rıca, iş yurtlarında çalışan hükümlü ve
tutuklulara, 1987 malî yılı itibariyle,
1,5 milyarın üzerinde gündelik ve ayrıca
prim ödenmesi yapıldığı gibi, 1986 yılına
göre, yüzde 50'ye yakın artış gösterdiğini
görmek ve bu kişilerin mahkûmiyetlerini
çekerken çalışarak emeklerinin de değer
lendirilmesi noktasında bakanlığın gayet
olumlu çalışmalarını müşahade etmekte
yiz. Ayrıca, yapılan bu çalışmalardan sa
dece 1987 malî yılı sonu itibariyle 10 mil
yar liraya yakın sağlanan kârın gene iş
yurtlarının geliştirilmesine yönelik çalış
malara harcanması da fevkalade sevindi
ricidir. Bu yöndeki çalışmaların daha da
geliştirilmesi ve iş yurtlarının büyük çap
ta artırılması hepimizin en içten temenni
sidir. Modern infaz sistemlerinin anlayı
şına göre, eğitici ve düzgün ceza infazıyla
ilgili birçok çalışmalar yapılmaktadır. Bu
sebeple modern infaz sistemini benimse
yen ülkemizde de, her şeyden önce ceza
evleri binalarının yapı olarak iyileştiril-
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meşine azamî hassasiyet gösterildiğini ve
bunların bilhassa sağlık şartlarına haiz
oluşuna özen gösterildiğini görmekteyiz.
Sayın milletvekilleri, ceza infaz ku
rumlarında, personel atamasında Bakan
lığımızın 'belirlediği yeni şartlar gayet
olumlu intiba yaratmaktadır. İnfaz kuru
mu personelinin atamalarında belirli bir
tahsil seviyesi aranmaktadır. Kurum mü
dürlerinin, üniversite mezunu, infaz ko
ruma memurlarının ortaokul veya lise
veya dengi okul mezunu olmaları şar
tı aranmaktadır. Modern infaz sistemi
nin gereği ve sonucu olan bu uygulama
nın yanı sıra, infaz kurumlarına, eğitilmiş
ve kaliteli personel yetiştirilmek üzere ge
çen yıl, Keçiören'de bir Adalet Meslek
Lisesi açılması memnuniyet vericidir. Bu
lise, önümüzdeki yıldan itibaren mezun
vermeye başlayacak ve bu suretle infaz
kurumlarının personel açısından da iyileş
tirilmesinde önemli bir merhale katedilmiş olacaktır.
İnfaz kurumlarımızdaki iyileştirme
açısından kaydedilen önemli bir konu da
kadrolaşma hareketidir. Buralarda uz
manlık gerektiren psikolog, sosyal yar
dımcı, öğretmen ve tabiplerin kadroları
artırılmış ve çok verimli hizmetler sağlan
mıştır.
Sayın milletvekilleri, arz etmeye çalış
tığımız durumlar ile ceza infaz kurumla
rında eğitim ve iyileştirme faaliyetleri
Anavatan iktidarı döneminde çok büyük
aşama kaydetmiştir. Bir hükümlünün iaşe,
ibate ve eğitimiyle cezalarının infazı ve
tutukluların muhafaza işlemleri için 1987
yılında sarf edilen bedellerin yıllık mali
yeti olarak hesabına bakıldığında, bir hü
kümlü (1987 yılında 1 milyon 100 bin lira
civarında masraf gerektirmektedir ve
1988 yılında ise bu miktar, diğer iyileşti
rici masraflar da katılmak suretiyle, 1
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milyon 772 bin lirayı bulmaktadır. 50 bin
kişinin üzerindeki ortalama mevcut düşü
nüldüğünde, bakanlık bütçesinin büyük
bir bölümünün buralara aktarıldığı görül
mektedir. Bu iyileştirme faaliyetlerinin
devlete maliyeti ne kadar yüksek olursa
olsun, daha da ileriye götürmeye ve daha
yeni faaliyetler düşünmeye ve tatbike ça
lışan Adalet Bakanlığımızı ve bu konuda
ki gayretlerinden dolayı bütün teşkilatı
takdir ediyor ve faaliyetlerinin devamını
diliyorum.
Sayın milletvekilleri, ceza ve tevkif
evlerimizle ilgili olarak modern şekilde
yaptırtan yeni cezaevilerinin tedrici ola
rak faaliyete geçmesiyle, bu ceza infaz
kurumlarındaki şikâyetlerin gün geçtikçe
azalacağına ve kısa sürede tamamen or
tadan kalkacağına inanıyoruz.
Muhterem milletvekilleri, Adalet Ba
kanlığı bütçesinde müzakere edilen Adlî
Tıp Kurumunun durumunıa da kısaca
değinmek istiyorum. Adlî Tıp Kurumunda
aksayan yönlerin düzeltilmesini amaçla
yan değişiklikler tamamen yapılmıştır ve
Adlî Tıp Kurumumuz daha iyi faaliyet
gösteren bir kurum haline getirilmiştir.
Ayrıca yeni; daireler ihdas edilmiş ve ça
lışanların durumları da 26.3.1987 tarihin
de kabul edilen 3334 sayılı Kanunla düzenlenmitş ve düzeltilmiştir. Bu Kanunda,
uygulamada gene! kurul ve 'bazı ihtisas
kurullarının. görevleriyle ilgili görülen
bazı aksaklıklar giderilmiş ve kurumun
verimli şekilde çalışmasının devam ede
bilmesi için kurum' başkanı, başkan yar
dımcısı, ihtisas kurulları, başkan ve üye
lerine ait kadrolarda adlî tıp konusunda
uzman emekli personelin -burası çok mü
himdir- yaş haddi aranmaksızın ve
emekli aylıkları kesilmeksizin kadro kar
şıtlığında sözleşmeli olarak çalıştırılması
imkânı getirilmiştir. Bu durum, adlî tıp-
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ta ihtisas isahibi kişilerin görev almasını
sağlamıştır ve verilecek raporların sıhha
tini de artırmıştır.
Ayrıca, Adlî Tıp Kurumu Başkanlı
ğına bağlı alarak Ankara'da grup baş
kanlığının açılması; Antalya, Sivas, Erzu
rum, Diyarbakır ve Edirne'de adlî tıp
şube müdürlükleri kurularak faaliyete
geçmesi memnuniyet vericidir. Bir çok
davalarımızda en üst ihtisas kurulu ola
nak görülen Adlî Tıp Kuruluna Adalet
Bakanlığımızın verdiği ehemmiyet ve yap
tığı çalışmalarından dolayı Bakanlığımı
za candan teşekkür ediyoruz. Bu konu
nun, mahkemelerimize ve adaletin tees
süsüne de büyük katkıda 'bulunduğuna
inanıyoruz.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
Anavatan Partisi Programımda, Seçim Be
yannamesinde ve Hükümet programların
da gösterilen hedefler, bakanlık taşklatımızca ilgili konularda konulan prensip
ler ve yapılan çalışmalar, birbirine uygun
şekilde 'tahakkuk etmektedir.
Sayın Başbakanımız Turgut Özal'ın
25 Aralık 1987 günü Yüce Meclise oku
duğu Hükümet Programında bahsettiği,
«Adalet Bakanlığı ve yargı organlarının
imkânlarının geliıştirlilmes'i, sistemin mo
dernizasyonu, çalışma şartlarının iyileşti
rilmesi ve kanunların, mahkemelerin yü
künü azaltacak şekilde gözden geçiıriılmesi hedefimizdir» sözü, çalışmalarda tama
men gayeyi oluşturmaktadır. Bakanlığın
bu durumları sağlamadaki gayret ve hü
kümetimizin çabaları adalet mensupların
ca da takdirle karşılanmaktadır. Göırüş.tüğümüz bütçede geçen yıla oranla çok
büyük farkla getirilen hedefler hüküme
timizin, adalet mekanizmaisına verdiği
ehemmiyeti göstermektedir.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
Adalet Bakanlığı bütçesinin bir çok ko— 498
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muların halline cevap verebilecek düzeyde
olması memnuniyet vericidir. Hele hele
meselelere kalıcı çözümler arayan faali
yetlerden dolayı da memnuniyetimizi be
lirtmek istiyorum.
Sözlerime som verirken, Adallet Ba
kanlığı bütçesiinin memleketimize ve bü
tün adalet camiasına hayırlı olmasını dilıiyor, bu çalışmalarda emeği geçen, başta
Sayın Balkanımız olmak üzere, bütün ba
kanlık mensuplarımı ve komisyon üyeleri
ni tamamen tebrik ediyor ve Yüce Mec
lisle saygılar sunuyorum. (ANAP sırala
rından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın
Topaç.
Sosyalldemokrat Halkçı Parti Grubu
adına, Tunceli Milletvekili Orhan Veli
Yıldırım; buyurun efendim. (SHP şura
larından alkışlar)
SHP GRUBU ADINA ORHAN VE
Lİ YILDIRIM (Tunceli) — Sayın Baş
kan, sayın m ilet vekilleri; Adalet Bakan
lığının 1988 yılı bütçesi üzerinde Sosyaldemokraıt Halkçı Partimin görüşlerini
dile getirmek üzere söz almış buitunıuyorum. Bu nedenle, başta Sayın Meclis
Başkanını, sayın mEletvekillerini, Sayın
Adalet Bakanının şahsında adalet cami
asının saygıdeğer mensuplarını saygıyla
selamlı yorum. (Alkışlar)
Sayın milletvekilleri, 1988 yılı Adalet
Bakanlığı bütçesi üzerinde grubum adına
görüşlerimi belirtmeye başlarken, bir po
litikacıdan ziyade, mensubu olmakla
liftimar ettiğim bir hukukçu görüşüyle ob
jektif gerçekleri ortaya koymaya çalışaca
ğım. Çünkü, devlete ve cumhuriyete sa
hip çıkmak, sırasında özeleştiri yapmakla,
sorunları açık yüreklilikle dile getirmekle,
daha iyi bir yönetim, daha âdil bir hu
kuk düzeni, daha mutlu bir toplum için
çözümler önermekle mümkündür. Bu mil-
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let ve devlet hepimizindir. Onu, ancak
gerçekleni konuşarak ve yapılması gere
keni yapmakla yüceltebilıiriz.
Yaşadığımız bu dönemde uluslararası
ilişkilerin yoğunlaşmasına, bölgesel kuru
luşların etkinlikleriınin artmasına ve he
men her alanda uluslararası işbirliğine
rağmen, ne yazıkki dünyamız, kendisini
cehenneme çeviren, büyük acılar içinde
kıvranmasına neden olan İkinci Dünya
Savaşının sona 'ermesinden bu yana hâlâ,
insanlığım aradığı ve özlemini çektiği
adaletli bir barış ortamına, huzura, re
faha ulaşamamış, bu kez de bölgesel sa
vaşlara, sınır ve kural tani'mayan 'acıma
sız terör ve şiddet olaylarına sahne ol
muştur.
Özellikle de son zamanlarda Bulga
ristan Devletinin, bizlzat kendi Anaya
sasındaki hükümleri, insan hak ve öz
gürlüklerini hiçe sayarak, Türk azınlığı
na reva gördüğü, hulkuk, ahlak ve insan
lık dışı baskı ve daıvramşyar, milletimizi
ve insanlık âlemini derin bir eleme ve
kuşkuya boğmuştur.
ülkemizin hemen yakınımda bulunan
ve kendi topraklarından kovulan veya
kovulmaya çalışılan yiğit Filistin halkı
nın şanlı mücadelesi, emperyalizmin ve
Siyonizm'in en modern silahlarına karşı
taş ve sapayla devam ederken, dünya
devletlerinin dikkatlerini, ikinci payla
şım savaşına kadar .götürmektedir. Çün
kü bugün Filistin halkının taş ve sopay
la verirrtiş olduğu şanlı mücadeleyi en
ağır silahlarla, insanlık dışı işkence ve
ırndfiotlarla bastırmaya çalışan İsrailliler,
ikinci paylaşım savaşında, faşist Hitler'in insanilik dışı deneme atölyelerinde
can veriyorlardı.,
Tüm dünyanın televizyon ve basından
izlediği gilbi, İsrail Siyonizm'inin bu in
sanlık dışı mezalimi de, faşist Hitler'inki
— 499

9 . 4 . 1988

O : 1

gibi dünya adalet tarihine kara bir leke
olarak geçecek; fakat Filistin halkının
şanlı rnüdacaleısi başarı ile sona erecek
tir.
Yine koroşuimuz Irafc'ifca, Cenevre An
laşması ile yasaklanan kimyasal silahla
rın kendi vatandaşı olan Kürtlere karşı
bir sıoykınımı aracı olarak kullanılmasını
da şiddetle kınıyoruz.
Sayın Başkan, sayın milleftivekiİleri;
dünyaca insan halklarının kutlandığı ve
savunulduğu bu dönemde, insan için do
ğal sayılan ve insanlık onurunun koşulu
olan bu değerler, ne yazık ki, günümü
zün hâlâ en güncel sorununu teşkil et
mektedirler.
Geçirilen türlü deneylerle görüldü ki,
insan haklan ve özgürlüklerinin evrensel
bir saygıya ve güvene kavuşturularak ta
nınması ve yaygınlaşması, dünyada ada
letin de, barışın da temel koşuludur. Bu
konuda yapılan yoğun çalışmalara ve
haltta bazı mutlu gelişmelere rağmen, bu
günün insanı, ne yazık ki, çoğunluğu ile
yoksulluktan, korkudan ve özellikle de
insanlık tarihi için utanç kaynağı olan
açlık ve işkence nedenliyle ölümden kur
tarılamamış, sürekli güveni elde edileme
miş, özetle belirtmek gerekirse, uygar bir
dünyada insanca yaşamanın mutluluğuna
erişltirilememişitir. En önemli olarak da,
dünyamız ile birlikte insan türü, var ol
makla, yine kendi başarılarından kay
naklanan bir yok olma çıkmazına düş
müştür. İnsanın fende, bilim alanındaki
üstün başarıisı, aynı zamanda kendi yı
kımının da kaynağı olma eğilimini göstenmlştir.
Sanıyorum ki, hakkın ve adaletin
egemenliği düşüncesi, bütün dünya dev
letlerini , devletlerarası yaşamın tek ye
değişmez ilkesi ve amacı olarak kabul,
edilip benifoısenmedikçe dünya barışım
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ve ekonomik kalkınmayı engelleyen si
lahlanma yarışı, silahsızlanma , bilincine
dönüşmedikçe, insanlık dışı her türlü
baskı ve eylemlere karşı bütün devlet
lerce ortak ve etkin karar alınmadıkça,
ıdünya dalha uzun yıllar korkunç sancı
lar içinde kııvranacak, milletler büyük
ıhuzursuzlulklarla dolu günler yaşayacak
lardır.
Şu anda dileğim, yemi kuşakların in
san halk ve özigürlülkterine saygılı, daha
uygar, dalha ileri, daha adil bir dünya
yaratabilmenin sorumluluğunu ve bilin
cini yüreklerinde hissederek, bölyle bir
dünyafcla yaşaıma şansına sahip olmala
rıdır.
©aha adil bir dünya için görüşlerimizl böylece belirttikten sonra, şiimdi de
ülkemizde kısaca hukuk
devrinıinden
bahsetmekte yarar görüyorum.
Her m!iletin yaşamında, onu yönlen
diren, toplumu temelinden etkileyen, ona
yeni ufa'klar açan, etkisini sonsuza dek
'sürdürecek olan nadide ve gurur verici
olaylar elbetteki varldır. Yüce Altatürik'ün
önderliğinde ve milletle bütünleşerek yü
rütülen Kurtuluş Savaşı ile siyasal, sos
yal ve eğılrJsel alanda gerçelkleş'tlirdlen dev
rimler, büyük milletimiz için bu tür na
dide değerler taşıyan olaylardır.
Kurtuluş Savaşından bu yana Türki
ye'de çolk yapısal değişiklikler olmuştur.
Bu yapısal, değişikliklerin en büyüğü hu
kuk devrimidir. Çünkü hukuk, genelde
bir dünya görüşünün, özekle bir ülkenin
hem temeli, hem de çerçevesidir. Atatürk
ve devrimleri incelendiğinde. O'nun en
.güç koşullar altında uahi verdiği mü
cadelelerde ve bütün girişimlerinde dal
ıma hukuka saygıyı ve hukuka uygunlu
ğu görmemek mümkün değildir. Atatürk,
toplumumuzun uygar milletler arasında
lalik olduğu yeri alalbilımesinıin ön şartı
— 500
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olarak, hukukun, dine ve yazgıya daya
nan inanç düzeninin kurum ve kuralla
rına değil, akla, çağdaş bilim ve yaşama
dayandırıllmaısı gerektiğine inanıyor ve
devrimlerin en yüce hukukî kurumu olan,
Türkiye Oulmlhuriyetiniin modern devlet
kavramı ile bağdaşabilecek laik yasalara
fflhitiıyacı olduğunu biliyordu.
Bunun içindir ki, O daima hukuk
kurallarını değişen yaşam koşullarına ve
'ihtiyaçlarına uyduran bir sistemin gerek
liliğini Vurgulamış ve her fırsatta çağdaş
hukuka bağlılığını ve dinamik bir hukuk
düzenine duyduğu özlemi dile geUJinmiş^
tir.
'iftiharla ve şükranla belirtmelliyim
ki, yargıçlarnmız, bu ilkenin ışığı altın
da, Atatürkçü çizgide ve bilimsel anlam
da, ayrı ve bağımisız bir Türk hukuku
meydana getirme güçlülüğünü gösterebil
mişlerdir. Buna bir örnek vermek istiyo
rum. Huzurlarınızda rahmetle ve şük
ranla anacağım büyük hukukçu, değerli
Ibil'iım adamı, Yarigıitay Birinci Başkanı
Rahmetli îmran Öktem, 6 Eylül 1966
yılında adalet yılı açış söylevinde bir
Ceza Genel Kurulu kararı dolayısıyla
şöyle diyordu :
«Ceza Genel Kurulu kararına katılan
yüksek ve muhterem hâkimlerin hepsi,
ceza hukuku sahasında temayüz etmiş,
İslam dininim iman ve itikat ve ibadetle
illgili temel özeliklerini gayet iyi bilen,
Anayasanın ve özel kanunların sağladığı
Vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine
saygılı ve samimî kimseleridir. Esasen biz
Ih'ulkulkçular için, samimî ve halki'kî iman
sahibi bir insan, makul ve muteber in
sandır. Bu iman, ister Tevrat'ın, ister
İncil'in ve isterse Kur'anın tanıdığı Al
lah'a karşı olsun, bütün bu kitapların
getirdiği itikat ve iman, esas ve temel
lerinin ibadet şekillerinin gayesi, insan-
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lan evvela kendisi, ailesi ve çevresi için
zararlı olmaktan korumak, onları fay
dalı bir hale getirmektir. Aslında huku
kun gayesi de budur. Hiçbir kimse, ken
di dinî inanç ve kanaatlerinden dolayı
kınanamaz. Bunu elbet yargıçlarımız bi
lir; fakait, hiçbir kimse devletlin sosyal,
îikltiisadî, siyasî ve hukukî temel düze
nine küsmen de olsa din kurallarına da
yandırma veya siyasî veya şahisî çıkar
veya nüfus sağlama amacıyla dini veya
dinî duygularını, yahut dince kutsal sa
yısal şeyleri istismar edemez.» Elbetteki
Sayın
Keçeciler de bu işe dahildir.
(ANAP sıralarından gülüşmeler, «Sataş
ma var» sesleri) «Din, iman ve ibadet
perdesi altında kendisine, ailesine, çev
resine, milletine zararlı hareketler yapı
lıyorsa ve suçlar işleniyorsa, bu hal di
nin, din ve vicdan hürriyetinin kötüye
kullanıldığını gösterir ve hukuk işte bu
rada müdahale öder.»
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri,
bu değerli yargıç ve bilim adamımız, bu
nu söyledi diye, ülkedeki şeriat özlem
cileri merhumum cenazesine saldırdılar
ve Allahsızlılkla suçladılar. Oysa, yuka
rıda arz ettiğim gibi, bu olay yargıcın,
Yüce Atatürk'ün ilkeleri doğrultusunda
bağımısız bir Türk hukukunu geliştirme
sinde büyük bir adımdı. Bu konuşma
nın yapıldığı 1966 yılından bu yana, 22
yıl geçmesine rağmen, gerek ceza kanu
nunda, gerekse hukuk yasalarında bir
arpa boyu yol alınmamıştır. Ceza kanu
nunda yapılması düşünülen değişiklik,
medenî hukukta yapılması düşünülen de
ğişiklik, tıpkı bir mehteran takımı gibi,
ıbir adım ileri, bir adım geri atılmıştır.
Hemen belirtmeliydin ki, hiçbir hu
kuk düzeni, tüm hukuk sorunlarını çözüımleyebildiği iddiasında bulunamaz.
Yasa koyucunun hiç düşünmemiş olduğu
yeni bazı durumlar da ortaya çıkmış ola— 501
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bilir. Hatta, bazı hallerde yasa koyucu,
bilerek ve isteyerek, bilinçli bir biçimde
eserini kendi bünyesinde eksik bırakabi
lir. Bu olgu, yazılı hukukun doğmuş ve
doğacak, yaratılmış ve ileride yaratıla
cak her türlü hukuksal ilişkiyi düzenle
yebilecek mükemmellikte olmayacağı dü
şünce ve gerçeğinin blir sonucudur Kal
dı ki, insan yapısı olan her şeyde olduğu
gibi, gene insan yapısı olan yasaların
bünyesinde de çeşıMi hata ve eksiklikler
bulunabilir.,
Şu hailde, yürürlükteki hukuk ne ka
dar karmaşık, ne kadar eskimiş veya
toplumsal yaşama ne kadar az uzgun
ise, bir başka anlatımla, toplum hukuk
sal çerçeveyi ne kadar çabuk aşıyorsa;
yargısal faaliyette, yani iyi bir uygula
maya duyulan ihtiyaç da o kadar fazla
olur. Gerçek adaleti, dolayısıyla bir mil
letsin kaderini hukuk normlarının değil,
inısanların dağıttığı ve belirlediği asla
unutulmamalıdır. Bu insanlarımız hâkimlerimizdir. Bu bakımdan hukukun
ilerlemesinde, özellikle hukuk devleti uy
gulamasında mahkeme kararlarının ya
pıcı rolleri elbetteki büyüktür. Toplum
ların adaletli bir düzene ulaşması, yürür
lükteki hukukun arzulanan düzeyde ge
lişmesinin yanı sıra, hâkimlerin kararla
rındaki isabete bağlıdır.
En mükemmel bir yasa, kötü bir uy
gulayıcı yüzünden büyük yıkıntılara ne
den olabilir. Adalet yoluyla -demin arkadaşnmız da bahsetti- hâkim eliyle ya
pılan haksızlıklar ise, diğer kamu görev
lilerinin işlediği haksızlıklardan dalha kor
kunç, açıtığı yara dalha derindir.
Bu bakımdan, yargısal faaliyetin di
ğer kamu görevlileri arasında seçkin bir
yeri vardır; çünkü yasalar, olaylar gibi
dinamik değildir. Yaşam, en güçlü yasa
»koyucudan daha yaratıcıdır. Yasaların,
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toplumsal ve ekonomik oluşumu, yakalaması mümkün olmadığına göre arada
ki mesafeyi kapatacak ve yasalara es
neklik, canlılık verecek olanlar, onları
uygulama durumundaki hâktim ve uygu
lama neticesi meydana gelen içtihatlarımızdır.
iBu nedenledir 'ki, bu yüce görevi üst
lenen hâkimlere kural yaratmaya varan,
geniş bir yetki tanınmasını zorunlu kıl
mıştır..
İtişte hukuku gerçek kılmak ve ada
leti gerçekleştirmek için yılmadan, usan
mayan çaba gösterecek bilgili, ahlâklı
ve vtiiddanına bağlı erdemli hâkimler, sa
dece milletin değil, devletin de güvencesimdir. Böytesine ağır ve ulvî görevlerle
mücehhez bu hâkimlerimize, Hükümet
'bu bütçeyle ne verelbilimliişltir?.. Arıtan ha
yat pahalılığı karşısında, verilen maaşla
hâlkimler geçim sıkıntısına düşürülmüş
tür. özellikle, 1980 sonrası, adliyeler içtin,
bir sonraki yıl, bir önceki yıllara göre
daha fazla yülk getirmiş; adliyenin ka
pısına derltli gelen, huzur içinde ayrılma
mıştır.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
yargı organları mensuplarının büyük öz
veri ve gayretlerine rağmen, AINAP İk
tidarı döneminde toplumum uzun adli
yenin görevlerini yerine getirmesinden.
ıştikâlyetleri çığ gibli artmıştır. Keza, elkonbmliik sıkıntının getirdiği sarsıntı, hâ
kimlik mesleğini cazip olmaktan çıkar
mış ve kadroların boşalmasına ne/den ol
muştur. Bu boşalmaların neticesi olarak
da, yargılamanın yavaş işlediği, adaletin
çok geç gerçekleştiği her yıl, tekrarlanan
önemli bir sorun haline gelmiştir. Sonuç
ta, bu durum «ıGeç tecelli eden adalet, az
çolk adaletsizlik» kavramıyla bütünleş
miştir. îtettişilm araçların fevkalâde geliş
mesi, para değerlerinin önemli oranlarda
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düşmesi 'karşısında, ,gedik!meden doğan
adaleıtsMik daha da vahim hal almıştır.
Yargılamadaki gecikmenin nedenini,
bütünüyle adliye görevlilerinde aramak
doğru değilldir. Diğer devlet kuruluşlarıy
la kıyaslandığında, yargı yerlerindeki ça
lışma 'koşulları, tarih boyunca milletlere
örnek olmuşken, bunun Türk adaletline
nasıl yakıştınlabilldlğini anlamakta güç-'
lük çekmekteyiz. Hızlı nüfus artışı, sağ
lıksız kentleşme, ticarî yapıdaki gelişme
ler alaibildiğine körlüklerken, ters orantılı
olarak yangıç açığı biraz daha artmakta
dır. Yangılamanın hızlandırılması için
ceza ve hukuk yasalarında gerçekleştıirilen değişikliklerin hiç bir yararı olma
mıştır. Çünkü Sorun, öncelikle insan so
runudur.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
yargıç açığındaki artış maddî ve manevî
ilki nedenden kaynalklanmaktadır. Ülke
mizde yürütmenin güçlenmesiriin gerek
tiğini savunanlar, yargıyı yürültlme erki
nin kontrolünde olmasına bağlamışlardur. Nitekim, şimdiki Sayın Cumhurbaş
kanımız bir Kbnya mitinginde «IDiız ya
kalayıp götürüyoruz, hâlkim .serbest bırakuyor. «Niye bırakıyor?» diyoruz; «İşte,
hâkimlik teminatı» diyorlar. Böyle temi
nat olmaz» buyurdu. (SıHP sıralarından
alkışlar) İşte bu görüşlerin etkisi altında
getirilen yeni düzenlemeler, yargı alanın
da hoşnutsuzluklara neden olmuş, hatta
açıkçası yarığı bağımsıızlığını zedelemiş
tir.
'Bu nedenledir ki, Anayasanın kabu
lümden önce çıkarılan 2461 sayılı Hâkim
ler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu,
2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanu
nu, 2568 sayılı Askerî Yüksek İdare
Mahkemesi Kanunu, 2575 sayılı Danış
tay Kanunu, 25716 sayılı Blölige İdare
Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve
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Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Gö
revleri Hakkımda Kanun, 2577 sayılı İda
rî Yargılama Usulü Kanunu, yangı er
kini yürlülüme erkine karşı bir enıgel ola
rak gören ve gösteren bu tür zihniyetin
dlkîsl'yle şdkilenmişltir. Bu itibarla,. yargı
erkinin bağımsızlığını zedeleyen, yukarı
da arz at'tliğimiz yasaların bir an önce
demokratik nizamın gerçeklerine uygun
Ibir şdkilde düzenlenmesi zorunlu hale gelimiış'tir.
1980 sonrası zihniyetlerinin, yargı de
netiminde du'ydukları rahatsızlıkları açık
ça dile getiren bu antidemokratik düzen
lemeler, yangı bağımsızlığı açısından sa
kıncalı sonuçlara varmıştır. Bugün, pek
çok yargıcımızın tedirginliğimi, düş, kı
rıklığımı bu yapılaımada aramak yerinde
olacalk)tır. Adl'iye'mizi yönelten sistemin
sakıncaları yaşanmaya başlanmıışltır. Bu
sistem, düzeni şeriata doğru götürmek
isteyenlerin, gdfcirilen malî ve ekonomik
politikalarla da pdkiştirilerek, gelecek
günlerde, siyasî alanda partizan bir ör-"
gültlenrnöye yönelirse, bu kuralların ne
kadar büyük .sancılar içerdiğini, üzüntü
içinde pşaımak durumunda, kalacağız.
Yargıç açığının büyümesinde, mesleğin
onunsal I nitelıiklerirtdelkli aşınmanın da et
kisi çdk büyüktür.
'Yargıçların maddî açıdan karşılaştık
ları .güçlükler güderek çok büyük boyut
lara varmıştır. Yargıçlık gibi önemli bir
göreve memur edilmiş, bu görevi, sağ
lıklarını hiçe sayarak, büyük bir özve
riyle gerçekleştiren insanlar açısından,
tmaddî nedenlerden bahsetmek, çağ geri
leten bir iktidarın yüz karasıdır. Ülke
mizde yargıçların maddî durumları, ar
tık günlük makalelere bile konu olmak
tadır. Hoyrat servetlerin, her türlü de
ğer yargısını ortadan kaldırdığı, aile holhinglerinin Devlet Hazinesini yağmala — 503
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dığı, baktık kredilerin neredeyse bütçenin
yarısına ulaışltığı, prenslerin ve tarikat
çıların trilyonlar harcadığı bir ortamda
yargıç ve savcılarımızın aldıkları ücret
gerçekten onur kırıcı olmuştur; onurlu
mesleklerini sürdürmelerine olanak .bı
rakmamıştır. Yaygınlaşan istifalar sonu
cu, yargı, büyük bir bunalım içine sü
rüklenmiş, duyulan karamsarlık, her gün
ibiraz daha artmıştır. Ayrılmaları engel
leyecek, katılımları hızlandıracak, yar
gıçlığı özendirecek önlemler vakit geçirilimeden alınmalıdır.
Salyın Başkan, değerli milletvekilleri;
hâkim açığı, dhil personel azlığı, adliye
lerin kifayetsiz ve sağlıksız yapılarda gö
rev yapmaları nedeniyle, davaların yıl
larca uzaması, insanların istemeye istemeye haksızlığa katlanmalarına veya
pek. çok halklarından fedakârlık ederek
sulh olmalarına sdbep olmaktadır.
'Değerli milletvekilleri ,duyan kulak
lar, gören gözler, sızlayan vicdanlar kar
şısında yargı için tehlike çanları çalmak
tadır. Art arda celseler yargıç yokluğun
dan ertelenmekte, aylar, yıllar boşu bo
şuna akıp gitmektedir. Yasalardaki ku
rallar davaları hızlandırmaya yetmemek tedir. Nitekim, Ceza Usul Yasası, dava
ların 1 günde veya bir bütün 'teşkil eden
sürekli yargılamayla sona erdirilmesi ama
cını güder. Ancak, bu yargılamanın ya
pılabilmesi için, duruşma öncesi aşama
da, ceza davasının olgun bir duruma getirilmesii ile mümkündür. Bunun içindir
ki, hiç vakit geçirilmeden adlî kolluğun
kurulması ve hazırlık tahkikatının bu
kolluk vasıtasıyla, savcıların denetimin
de, suçlu avukatlarının da zanlının ifa
desi alınırken yanında bulunacak şekil
de düzenlenmesi zorunlu hale gelmiştir.
Yargıla'manın
gecikmesinin, yargıç
açığının dışında çok Önemli başka ne-
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denleri de varidır: Usul yasalarının ge
reksiz, yararsız, karışık kuralları, huku
kumuzda bir çeşit adlî bürokrasi yarat
mıştır. Bu kuralların pek çoğu, biçim
sellikten öte hiçibir yarar sağlamamakta
dır. Yangıya intikal etenesine gerek ol
mayan, idarî ve sosyal tedlbirler'le sü
ratle çözümlenmesi mümkün pek çok
hukuk ve ceza davasının, adliyeyi daha
da bunalmış hale getirmesine hiç gerek
yoktur. Eskimiş, etkinliğini yitirmiş, uy
gulama olanağı kalmamış yasa kuralları,
yargının 'işleyişimde Önemli engeller oluş
turmaktadır.
Yeni yasaların özensiz bir acelecilik
içinde, demıokratik oluşum ve etkileşim
olanakları hiçe sayılarak hazırlanmasın
dan dolayı, beklenen amacı karşılayama
ması üzerine, sık sık değiştirilmesi, hem
yargılamayı uzatmakta, hem de yargıya
•güveni sarsmaktadır. Toplum, aynı olay
lar karşısında farklı uygulamalardan do
layı, yarığı eliyle adaletsizlik yapıldığı
kanısıyla huzursuz olmaktadır.
Ceza dalvalarındaki gecikmeler, birkısım kimselerin suç işlemelerini kolay
laştırdıktan •başka, cezanın amaçlarına,
sosyal ilbret, pişmanlık duyma özellikle
rine de ters düşmektedir. Ceza davaları
nın uzamasında, yukarıda değindiğim
üzere, adliyenin yetki ve denetimi altın
da bir kolluk gücünün ' bulunmayışı
'önemli rol onyamaktadır. Cumhuriyet
savcıları, mahkemenin dört duvarı ara
sına sıkıştırılmış, kolluk gücünün sundu
ğu belgeleri iddianame haline getirmek
le meşguldürler. Suçun kovuşturulması
ve soruşturulması aşamasında yönetme
görevlerini, bütünüyle kolluk kuvvetleri
ne devretmişlerdir. Bu kabuğuna çekilmişliğin baş nedeni, emir ve denetimleri
altında bir kolluk gücünün bulunmama
sıdır. Zalbıta makamları, ceza hukuku
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ilkelerini nazara almadan hazırlık tah
kikatını yürütmekte; bu nedenle, vatan
daş ve yargı, çeşitli sorunlar karşısında
kalmaktadır. Hukukî bilgi ve deneyime
sahip Cumlhuriyet savcılarının hiyerarşik
yetki ve denetimlerine taıbi bir kolluk*
gücünün teşkil atlandırılarak yargının hiz
metine sunulması, ceza davalarında et
kinlik, sürat ve adaletin sağlanması açı
sından kaçınılmaz 'bir gerçek haline gel
miştir.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
yürürlükte bulunan mevzu hukukun ama
cı, her şeyden önce adaletli bir düzen
kurmaktır. Her ülkede, yürürlükteki hu
kuk, adalet kavramıyla 'bağlantılı olarak
oluşur. Bu bağlantı, düzen ve birlikte
'bütünleşir. Sadece düzen kaygısına sap
lanan, toplumsal barışı ve dengeyi salt
istikrar ve disiplinde arayan bir kurallaş
manın, toplumsal ilişiklileri düzenlemeye
yeterli olmayacağı deneysel olarak sap
tanmıştır. Adalet fikrini ve içerdiği öğe
leri dışlayan, bunlara önem vermeyen
Ibir pozitif hukuk düzeninin yalnız eksik
değil, aynı zamanda yetersiz bir düzen
olacağı kuşkusuzdur. Bu nedenle, huku
ku oluşturan kaynakların başında gelen
yasama işlevinin, hukuk kurallarını ko
yarken, bunun adaletli bir kural olma
sına özen göstermesi zorunludur.
Bu ilkelerin ışığında, Mussolini İtal
ya'sında yapılan ceza kanunundan ikti
bas edilen ceza yasamızda, mevcut "top
lumsal barışı, sadece istikrar ve disiplin
de arayan maddeler mevcuttur. Demok
rasiyi tam özümlemiş ülkelerde, top
lumsal barışı baskı ve ceza yöntemlerine
bağlayan normlara sığınarak sağlamak,
ülkeyi sonunda kargaşaya sürükler. Çağ
lar boyunca insanoğlunun düşüncesinden
ve kafa yapısından ö'türü cezalandırılma
sı, hiçoir rejimi berhudar etmemiştir.
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Eğer, insanların düşünceleri, dirençleri,
dikta yanlısı normlarla, hatta işkencehanelerle, iktidarların hırsına kap ılımış dik
tatörlerce susturuteaydı, bugünkü çağdaş
dünya oluşmazdı. Bu nedenledir ki, hiç
vakit geçinilmeden, Türk Ceza Kanu
nundaki 141, 142, 163 ve buna benzer
düşünce ve inanç hürriyetini kısıtlayan
tüm antidemokratik malddeler kaldırıl
malıdır. Düşünüyor diye, fakat yöneten
lerin di leldiği şekilde düşünmedi diye ha
pishanelere tıkılan binlerce kişi, çıkarı
lacak bir genel afla derhal serbest bıra
kılmalıdır. Biz, anoalk o zaman toplum
sal barışı sağlamış oluruz. Düşünce suç
larını kapsayan tüm normlar,
günün
koşullarına uygun bir sekilide derhal düızelltiHmel'i, demokrasinin vazgeçilmez un
suru sayılan siyasî parti kurma hakkın
dan hiç kimse yoksun bırakılmamalıdır.
Burada, bir hususu belirtmekten ka
çınmayacağım : Ülkemizde birli çıkar,
«Ben, Türkiye'de komünist partisi ku
racağım» diye müracaat ederse, biz, bu
şahsı Veya bu şahısları, 'bu partiyi kuru
yor diye cezaeVine atarsak, toplumsal
barışı asla sağlayamayız. Demokratik bir
ülkede sermaye sahipleri, holding sahip
leri part'i 'kurabiliyorsa, işçi sınıfı da
kenldü partisini kurmalı ve işçiler öz
gürce kemdi seçeceği sendikaya kendisi
girebilmelidir. Bu yönde engelleyici ne
kadar yasa varsa, bunlar bir an önce
ortadan kaldırılmalıdır.
Sayın Başkan, değerl'i milletvekilleri;
bir ülkede eğer toplumsal barış, hukukî
istikrar cezaî müeyyidelerle, yasaklarla
sağlanmaya çalışılıyorsa, o ülke sık sık
rejim bunalımından kendini kurtaramaz,
anarşi ve terör alabildiğine horitlar. Biz
ülkede sulh ve sükûnu sağlamak istiyor
sak, demokrasiyi tüm kurum ve kural
larıyla işler bir hale sokmak istiyorsak,
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bu ülkede insanları düşüncelerinden do
layı zindanlara tıkmaktan mutlaka vaz
geçmeliyiz. Bırakalım insan düşündüğün
de özgür olsun; zira düşüncelerinden ötü
rü zindanda olan binlerce insanın devlet
olarak kafasının içine giremezsiniz, siz
de .giremezsiniz, beyindeki düşüncelerine
hiçbir zaman hâkim olamazsınız. 12 Ey
lül 19801den sonra evrensel nitelik taşı
yan ve tüm dünyadaki işçi sınıfının bay
ramı olan 1 Mayıs'ı işçinin kutlamasına
yasak konuldu. Acalba her 1 Mayı's'ı, iş
çinin kendine bayram günü ilan ettiği
1 Mayıs'ı, kemdi kalbinde ve düşünce
sinde kutlamasına engel olunabüdi mi?
Hayır. Akisıine, işçinin yöneltenlere karşı
toplumsal kinini artırdınız. 12 Eylül 1980
tarihlinden sonra getirilen anıti demokra
tik birçok yasa, ülkede hukuksal barışı
ve toplumsal istikrarı maalesef bozmuş
tur. 1983'ten sonra ülkeyi idare eden
Anavatan iktidarı, bu aniti demekratik
yasaların .gölgesine sığınarak, adnm adım
monarşik bir idare sisteminin özlemline
doğru ülkeyi götürmüştür.
Bunlara örnek verirsek : 12 EylüTden
sonra Türkiye'de, başta işçi sendikaları
kapatılmış, işçinin alın teriyle ülke ekonomlisıine katkıda bulunmak üzere yap
tırdığı tesislere el konularak, sermayeda
ra peşkeş çekilmiştir. Yöneticilerıi, Türk
yargılama tarihine kara leke olarak ge
çecek bir şekilde, ülkede sanki iç savaş
varmış gibi, savaş hükümlerine tabi ola
rak, savaş mahkemeleri kurularak yar
gılanmışlardır. Bu ülkede her ilde ve tüm
kıyı şeritlerinde bazı kurum ve kuruluş
ların debdebeli şatoları, villaları, dinlen
me evleri, yatları, kotralarına hiç kimse
ses çıkarmamış, ama işçinin alın teriyle,
bilek gücüyle kazancından artırarak, yi
ne müştereken, isçimin istifadesine sunu
lan tüm tesislere el konüUmuştur.
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
Atatürk, cumhuriyeti gençliğe emanet et
mişti, ama biz bugün bu ülkede 12 Eylüfden sonra çıkardığımız çağ gerileten
yasalarla gençliği pasifize etmiş, yöneten
lerden yana düşünmüyorlar diye sustura
rak toplum dışına itmişizdir. Bugün üni
versite gençliği, modern toplumlarda ol
duğu gibi, dernek kurma hürriyetinden
yoksun bırakılmış, iktidarların ülkeyi fe
lakete sürükleyecek uygulamaları karşı
sında pasifize edilmiştir; hatta sokakta üç
ibeş gencin 'bir arada dolaşması dahi suç
sayılmış, polis ve jandarma, tarafından
göz altına alınımı şiardır, Bu itibarla, hliç
vakit geçirilmeden Demekler Yasası yeni
den gözden geçMİmelidir.

12 Eylül 1980 askerî müdahalesinden
sOnra ülkemizde Anayasal haklar, kişiye
merbut haklar yok edilmiş, insanlarımız
'bağımsız mahkemelerde yargılanlmakisızın, yer yer kolluk kuvvetleri tarafından
yaşamlarına son verimiş'tiir. Anayasanın
konut dokunulmazlığına ilişkin hüküm
leri hiçe sayılmıştır. Yönetenler gibi dü
şünmeyenler zoraki göçe zorlanmış, oku
ma özgürlüğü, can güvenliği, seyahat hür
riyeti, haJberleşme hürriyeti tamamen yok
edilmiştir. Temel hak ve özgürlükler ta
mamen 'bir çağ geriletilmiştir, ülkenin
'bazı inerinde, insanlarımıza "harp hali
müeyyideleri
uygulanmış ve bağımsız
mahkemeleriniin yerini sıkıyönetim mah
kemeleri almıştır.

İdarenin hiçbir eylemi yargı denetimi
dışında 'tutulmamalıdır. Bunu içeren Ana
yasa hükümleri derhal düzelüilmelidlir. Ül
kemizde hukuk, hiçbir zümre veya grup
lehine çığırından çıkarılmamalı; bu ne
denle 12 Eylül 1980 'tarihinden sonra,
hangi kademede olurlarsa olsunlar, yap
tıkları icraatı hukuk kontrolü dışında tu
tanlar, haklarındaki ithamlardan kurtarıl
malı ve bağımsız mahkemeler önümde alklanmalıdırlar. Aksıi takdirde, hem demok
rasimiz hem de demokrasinin mihengji
olan hukuk sistemimiz büyük yara alır.
'Bu nedenledir ki, 1982 Anayasasında yer
alan kişi ve kuruluşları himaye eden an
tidemokratik maddeler, bu Yüce Mec
lis tarafından mutlaka değiştiirilmel'idlir.,

Yukarıd1a arz ettiğim anayasal hakla
ra ve yargılama usulleri hakkında ör
nekler vermek istersek; 1982 yılında Tun
celi ili Ovacık ilçesinde, Bolu Jandarma
Komando Tugayı tarafından yapılan ope
rasyonlar sırasında -sayın ımületvekilleri
bunları örnek olarak veriyorum- Ahmet
Fellik isimli genç, halen hayatta olan ağa
beyi lüle 'birlikte evinden alınmış, dağa gö
türülerek her iki kardeş karşılıklı olarak
ağaca bağlanmıştır ve bu vaziyette sor
gulamaya devam edildiği sırada; sorgula
mayı yürüten komando -yüzbaşı, Ahmet
Felik% üzerine benzin dökmüş, Önünde
hazır vaziyette beklemiş ve diğer karde
şine, «Eğer soracaklarıma cevap vermez
sen, anarşistlerin yerini söylemezsen, ateş
vererek kardeşini yakarım» demiş ve son
ra da gerçekten ateşe vererek, bu şahsı
yakmıştır.

Ülkede sık sık yapılan askerî müdaha
leler, o ülkenin hukuk sistemini ve dola
yısıyla adalet mekanizmasını .altüst eder.
Nitekim ülkemizde, gerek 1960 ihtilali
sonrası gerek, 12 Mart 1971 tarihli muh
tıra, gerekse 12 Eylül 1980 tarihli müda
hale, hukuk sistemlimizi ve ona bağlı ola
rak da adlî mekanizmayı son derece boz
muştur.
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Yine, Tunceli ilinin Hozat ilçesinde
Müslüm Yağmur isimli genç, askerî tipi
tarafından alınarak, gözcü namı altında
dağa götürülmüş, dağda bir astsubay ta
rafından kurşuna dizilmiştir. Müslüım
Yağmur'un dayısı Özgür Yağmur asker-
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terin arkasına saklanmak suretiyle ha
yatını 'kurtarabilmiştir.
Süleyman Ölmez Mmli öğretmen ak
şam karakola alınmış, sabah ölüsü çık
mıştır. Tüm 'bunlar belgelidir ve mah
kemeye intikal etmiştir ve mahkemede
zabıtnameleri, duruşma tutanakları mev
cuttur.
Yine, basına ve tüm kurumlara intikal
ettirilen 14 Temmuz 1987 tarihinde Tun
celi t'lü güvenlik güçleri tarafından üçbuçuk saat kurşun yağmuruna tutulmuş,
vatandaşın can ve mal güvenliği hiçe
sayılmış; ama bugüne kadar müsebbiple
ri bulunam'amış ve kamuoyuna bu yön
de hiçbir açıklama yapılamamıştır. Bu
da, resmî kayıtlarla sabittir ve devlet ar
şivlerindeki raporlarla sabittir.
Yine bu ülkede Anavatan İktidarı
döneminde insanlık tarihline kara bir le
ke olarak geçecek ve tüm hukuk sistemi
ni, bağımsız mahkemeleri hiçe sayarak,
«Yakala ve öldür» emrini veren Osman
Çitimllerin halen emir ve komuta zinci
rinde bulunmaları vahlim bir hal olup, bu
Ordumuzun halk nazarında prestijini sar
sar bir durulma getirmiştir, insanların, ya
kalandığı yerde, suçlu suçsuz olup olma
dıklarını araştırmaksızın, yaşama hakları
nın elinden alındığı, konut dokunulmaz
lığı hiç sayılarak, güvenlik güçleri tara
fından gece evleninde tarandıkları, 'infsanların topluca göçe zorlandığı, seyahat
hürriyetlerinin kısıtlandığı, haberleşme
hürriyetlerinin tehdit edildiği bir ülkede;
hukuktan, hukukun üstünlüğünden veya
hukuk devletinden bahsetmek zor olsa
gerek.
Sayın Başkan, değerli miietvökilleni;
yine ülkemizde, bu Hükümetin tayin et
tiği blir ilin vaîisii, insanları faliç mahke
meye çıkartmadan, suçlu suçsuz olup ol
madıklarını araştırmadan, vatan hainliği
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ile suçlayıp, bu devlet tarafından verilmiş
nüfûs cüzdanında yazılı «Türkiye Cum
huriyeti Vatandaşı» ibaresini hliçe saya
rak, «Kürt olmayıp, Türk olduğuna dair»
vatandaşından senet isterse; yine bu ikti
darın tayin ettiği vali, kadınları cinsel
kontroldan geçirip, ana rahminde suçlu
aramaya kalkarsa; yine bu ülkede vali,
«Ohadın Ruhu» isimli şeriat özlemi ko
kan bir şiir Atatürk Türkiye'siinde okul
larda zorunlu 'okutmaya kalkarsa; bu ül
kede tam anlamıyla adaletten, hukuktan
ve demokrasiden bahsetmek zorlaşır.
Biz bu ülkede bir daha, demokrasinin
korunması ve kollanmasının sadece belir
li kurum ve müesseselerin tekelinde ol
madığını, bunun tüm halkın görevi ol
duğunu, halkımıza ve bazı kurum ve ku
ruluşlara mutlaka enjekte etmeliyiz. Bu
nedenledir ki, 1111 sayılı Askerlik Ya
sasında, Türk SÜlahlı Kuvvetleri îç Hiz
met Kanununda, 353 sayılı Askerî Mah
kemeler Kuruluş ve Yargılama Usulü
Kanununda ve Askerî Ceza Kanununda
mutHaka değişiklikler yapılmalı, şanlı Or
dumuzun yıpranmaması için rejime mü
dahaleler önlenmelidir. Müdahale halinde,
demokrasinin varlığı olan temeli müessese
ler, siyasî partiler, sendikalar, basın ve
halkımıza haksız müdahaleleri rejimi z'ararzede edenler kim olursa olsun mutla
ka hesap vermelidirler...
YILMAZ HOCAOÖLU (Adana) —
Şanlı Orduya kurşun sıkanlara ne diyor*
sun?
ORHAN VELt YILDIRIM (Devam
la) — Sayın Başkan, değerli milletvekille
ri; ülkemizde öylesine çağdaş yasal düzen
lemeler getirmeHiyiz ki, konuşmamın ba
şında da 'belirttiğim gibi, Yüce Atatürk'ün
buyruğu doğrultusunda çağdaş ülkeler dü
zeyine erişelim. Bu ülkede her insan dil,
din, ırk ayrımı gözetmeksizin, kendi ana
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dili ile konuşabilmeli, 'bu doğal hakkını
kullandı diye insanlarımız suçlanmama'lı
ve hapsedilmemelidir.
Üzüntü ile belirteytm ki, ülkemiiz ha
len hu düzeye erişemediği için, hu neden
le sancılar çekmektediir. Ülkemizdeki re
jim bunalımlarının kökenini temel mües
sese ve kurumlarda aramak, onları mo
dern çağdaşlıktan uzaklaştırmak, toplum
aleyhine temel hak ve özgürlükleri kısıt
lar bir kurum haline getirmek, fevkalade
'tehlikeli sonuçlara götürür.
ABDÜLBAKt ALBAYRAK (İstan
bul) — Biraz da turşun sıkanlardan bah
set.
ORHAN VELİ YILDIRIM (Devam
la) — Müsaade ederseniz 'bahsedeceğiz,
Sayın milletvekilleri, temel halk ve öz
gürlüklerden kısaca bahsettikten sonra,
'konuşmamın bu kısmında biraz da adlî
yardımdan bahsetmek listüyorum.
BAŞKAN — Sayın Yıldırım, arka
daşınız bana işaret ettiği için, zamanlama
'bakımından bir hatırlatmada 'bulunmak
istiyorum. Arkadaşınız içlin 25 dakikalık
bir konuşma süresi kaldı, konuşmanızı ona
göre ayarlayın efendim.
ORHAN VELÎ YILDIRIM (Devam
la) — Bitiriyorum Sayın Başkanım.
Adlafet camiası giibi, Türkiye'de üç
(kuvvetten biri olan bir camianın sorun
larını, elbette ki 30 dakikaya sığdırmak
mümkün değildir; ama biz sorunlarımızı
ıkıs'men de olsa dile getirmek suretiyle,
bir kısmını da a'tlıyoruz.
Sayın milletvekilleri, hâkim Ve savcı
ların atanmasında başvurulan bık güvenlik
tahkikatından bahsetmek isterim. Güven
lik tahkikatı, hukukun üstünlüğünü sa
vunan ve demokrasiyle idare edilen üllk'ellerde Utanç verici hir yöntemdir.
M. VEHBİ DÎNÇERLER (Hatay) —
Her yerde var.
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ORHAN VELİ YILDIRIM (Devam
la) — Bu yöntem dikta ile idare edilen ül
kelerde vardır, doğrudur, daha ziyade ge
çerli ve meşru olan bir yöntemdir. Bu
uygulamadan vaz geçileceğinin Sayın Baş
bakan tarafından belirtilmesi, elbette ki
sevindMcfidlir. Ancak, hu yöntem, bu 'kez
de arşiv taraması ismi altında getirilmek
tedir. Buna uyulup uyulmadığının tespi
ti mümkün değildir.
Arşiv taraması, temel halk ve özgürlük
ler açısından çağ dışı, ilkel bir uygula
madır. Vatandaş pasaport alacialk. Polis
«Şu kadar para verirsen pasaport alman
da bir sakınca yoktur, aksli halde yurt
dışına çıkmanda sakınca vardır» diye
rek. Tabiî, bunu tüm pollis teşkilatımıza
şamil kılmıyorum; ama bu durum gü
venlik kuvvetleriyle vatandaşları .sürekli
karşı karşıya getirmektedir.
İktidar, devlet dairesine adam alma
da, hatta serbest işyeri açmada dahi ken
disi gibi düşünmeyenleri veya seçimlerde
kendisinden yana tavır koymayanları, bu
•güvenlik tahkikatı bahanesiyle dışllamak
tadır.
Son zamanlarda Millî İstihbaratça tan
zim edilen raporlarda, vatandaşlar, aşi
retlere bölünerek, «devlete bağlı aşliret», «devlete bağlı olmayan aşiret» sek
ilinde fişlenmişfcir. Şimdi ben Tuncelü İlin
de bir aşirete mensubum ve bu rapor
da belirtildiğine göre bu aşiret çok teh
likeli bir aşirettir. O halde benim devlet
dairelerinde veya herhangi bir kademe
de bir hizmete talip ollmam halinde, bu
çok tehlikeli bir raporla karşılaşırım ve
dışlanırım. Bu da insan haklarıyla bağ
daşmayan bir durumdur. (SHP sıraların
dan alkışlar.)
M. VEHBİ DİNÇERLER (Hatay) —
Miu'etvekİi oluyorlar ama.
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ORHAN VELÎ YILDIRIM (Devam
la — Eğer, (biz bu tür uygulamaları durdurmazsalk, bu kez aşiretlerdlen bölgelere
geçeriz. Devlet arşivlerinde, pek yakında,
Türkiye 'bölgelere ayrılmak suretiyle, teh
likesiz bölge, az tehlikeli bölge, denen
dikten sonra 'belli olan bölge; aman hiç
yaklaşmayın, dinamit gilbi patlar, tehli
keli (c) bölgesi dÜye raporlar karşımıza
çıkarsa hiç şaşmayalım.
M. VEHBÎ DÎNÇERLER (Hatay) —
Herkes devletten yana mı?
TALAT ZENGİN (Malatya) — Or
ganizasyon mu yapıyorsunuz?
ORHAN VELÎ YILDIRIM (Devam
la) — Sayın milletvekilleri, konuşmama
son vermeden önce Sayın Cumhurbaşka
nımızın 8 Mart 1988 tarihimde Aydın ilin
deki kokuşmasına değinmek istiyorum :
Sayın Cumhurbaşkanı şöyle diyor :
«'Bazıları 'benıim konuşmamı istemiyor,
îşine gelmediği konularda «Cumhurbaşka
nı niye müdahale etmiyor?» diye kıya
met koparıyorlar.» Ve konuşmasının de
vamında, 12 Eylül dönemini eleştirenleri
kınayarak «12 Eylülün hıncını içinde ta
şıyan bazı fciş'iler hâlâ var» diyor. Evet,
12 Eylül günlerinin generallerinin bile
söz konusu edildiği MİT Raporu üzerine
herhangi biir eleştiride bulunmayan Sayın
Cumhurbaşkanı Evren, 12 Eylülün tüm
izleri egemenliğini sürdürürken «Danış
ma Meclisi» adı verilen, halkın seçemediğil kişilerce meydana getirilen bir komis
yonun çıkardığı yasalar yürürlükte iken,
«Evet» propagandasının serbest, fakat
«Hayır» propagandasının yasak olduğu
bir ortamda onaylatılan bir Anayasa yü
rürlükte ilken, yukarıda belirttiğim gibi,
12 Eylülde yapılan işkencelerin sonuçları
ortada iken...
TALAT ZENGİN (Malatya) — Bun
lardan bir tanesi de Mecliste. Abartıyor
sunuz....
— 509

9 . 4 . 1988

O : 1

ORHAN VELÎ YILDIRIM (Devam
la) — 12 Eylül günlerinde, keyfî karar
larla işine son verilen binlerce değerli in
san ortalıkta dolaşırken; 12 Eylülcülerin
ve devamlarının ekonomik anlayışı, Tür
kiye'yi pfcrişan duruma getirmişken; iş
ten atılan öğretmenlerin yerine getirilen
öğretmenlerden Sayın Cumhurbaşkanı bi
le memnun değilken, usulsüzlükler, yol
suzluklar, rüşvetler, adam kayırmalar,
bankaları yağma etmeler, hayalî ihracat
lar sürüp giderken; baskı yasaları gün be
gün artarken; irtica, ağlarını ciddî biir
biçimde örerken, işçilerimiz «Yaşasın 1
Mayıs» çığlıkları arasında kendi bayra
mım kutlamazken; ülkenin yaırarı içtin,
günümüz Türkiyesıinİn bu duruma gele
ceğini baştan görmeyenlerin yönetimde
'bulunduğu 12 Eylül'ü eleştirmek doğal
sayılmalı ve hiç kimse de bundan gucunmamalı. Aksi halde, hukuk develtinden
bahsetmek mümkün değildir.
Sayın 'Başkan, sayın milletvekilleri;
konuşmamı bitirmeden önce, Sayın İçiş
leri Bakanının, SHP'li belediye başkanla
rını görevden alması nedeniyle, Plan ve
Bütçe Komisyonunda yaptığı bir konuş
mada, Tunceli Belediye Başkanının gö
revden alınmasından dolayı, bazı SHPli
mMetvekıilleriinin kendisini kutladığını
söylemek suretiyle sözlerini zabıtlara ge
çirmiştir. Sayın içişleri Bakanı, bu SHP'li
milletvekillerinin kim olduğunu lütfen
bu kürsüden açıklamalıdır., Bir siyasî
partinin grubunu töhmet altında bırakan
ve özelikle de o ilin milletvekillerini töh
met altında bırakan 'Sayın İçişleri Bakam,
bunların isimlerini açıklamadığı takdlirde,
bu Yüce Meclisin Kürsüsünde, zabıtlara
bühtancı bir bakan olarak geçecektir.
TALAT ZENGİN (Malatya) — Bu
nu siz açıklayınız.
ORHAN VELÎ YILDIRIM (Devam
la) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri,
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Sosyaldemokrat Halkçı Partinin 1988 yılı
Adalet Bakanlığı bütçesine i'Mşfcin görüş
lerimi kısımen belirttikten sonra, Yüce
Meclisi saygıyla selamlıyor, sözü diğer
arkadaşıma bırakıyorum (SHP sıraların
dan alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın
Yıldırım.
Diyarbakır Milletvekili Sayın Mehmet
Kahraman; (buyurunuz efendim. (SHP sı
ralarından alkışlar.)
Sayın Kahraman, sizlin, 18 dakika sü
remiz kalmıştır.
SHP GRUBU ADINA MEHMET
KAHRAMAN (Diyarbakır) — Sayın
Başkan, sayın milletvekilleri; Adafet Ba
kanlığı 1988 malî yılı bütçesi hakkında
Soyıaildemofcraıt Halkçı Partinin görüşlıerini açıklamak üzere söz almış bulunuyo
rum!. Bu nedenle, şahsım ve grubum adı
na Yüce Meclise saygılar sunanın.
Sayım milletvekilleri, Anayasamızın
«Cumhuriyetin nitelikleri» başlıklı 2 nci
maddesine baktığımızda, «Türkiye Cum
huriyeti... demokratik, lâik ve sosyal
bür hukuk Devletidir» demektedir. De
mokratik hukuk devletinde devletin üç
ana kuvveti mevcuttur : Bu ana kuv
vetlerin birimciisıi yasama yetkisidir ki, bu
yetki Parlamento tarafından icra edil
mektedir. Bu kuvvetlerden ikincisi ise yü
rütme yetkisi ve görevidir ki, bunu icra
organı Anayasaya ve kanunlara uygun
olarak uygulamaktadır.
Üçüncü ana kuvvet yargı yetkisi olup,
bu yetki de yasa liıte kurulmuş alan ba
ğımsız yüksek yargı organları ve adlî yar
gı makıamlarmaa yürütülmektedir.;
Sayın milletvekilleri, demokratik par
lamenter sistemde, bu kuvvetlerin ayrılı
ğını ve dengesini sağlayan ise Anayasal
hukuktur. Çünkü, Anayasamızın 6 ncı
maddesinde, «Hiçbir kimse veya organ
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kaynağını Anayasadan almayan hir Dev
let yetkisini kulanamaz» hükmü mevcut
tur. Bu maddeyle Anayasamız, hukukun
üstünlüğü prensibini getirmiş bulunmakta
dır. Devlet, hukuku üstün kılmakla top
lumda adaleti sağlayabilir. Toplumda, hu
kuku üstün ve geçerli kılarak adaletin
sağlanması için yargı yetkisi bağımsız
mahkemelerce yürütülmekte ve bu mah
kemelerin başında da bağımsız hâkimler
bulunmaktadır.
ISayın milletvekilleri, «Adalet mülkün
temelidir» ilkesi, hemen hemen insanoğ
lunun tarihî gelişimi ile başlamış olup,
toplumlar, bu mefhumun en mükemme
line ulaşmak iiçin sürekli gayret gösterrnlşlıerdıir.
Toplumida adaletin gerçekleşmestiyle
kargaşa ve huzursuziluklar azalabilir ve
ya ortadan kalkabilir,, îşte, toplum so
runlarının azaltılması, fertler arasındaki
yaşam ilişkisiyle" fert hak ve hürriyetle
rinin tespiti ve düzenilenmesi, devletle
fert arasındaki hak ve yetkilerin belir
lenmesinin adaletle sağlanması için hu
kuk üstün kılınmıştır. Hukukun üstünlü
ğünü etkin ikılmaik ve tüm toplum sorun
larımın hukuk ölçüleri içerisinde çözü
münü sağlaımalk için, yargı yetkisini kul
lanan organların Ve bu organlan oluş
turan adlî yargıç, savcı ve adlî persone
lin statülerini, çağın hukuksal1 anlayışı
içinde düzenlemek, görevlerini tam ifa
etmek amacıyla çağın ekonomik koşul
larına göre yasalarla yetki ve imkânlar
tanımakla bidıitkte, hâkim ve savcıların
bağımsızlığını Bağlamak gereklidir.
Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşun
dan bugüne kadar, devletin yargı erkini
uygulayan organların kuruluş ve işleyişi
ni, yargı erkini yerine getiren yargıç ve
savcılar ile yardımcı adlî personelin ata
ma ve özlük işleri ifasının bağlı bulun-
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duğu 'Adalet Bakanlığının bütçesini gö
rüşürken, bu bakanlığın Cumhuriyet il
kesi içerisinde önemli yeri ve görevi
'itibariyle, 35 yıldan bu yana, bütçesine
bu gerekli önemin doğrultusunda değer
verilmediği müşahede edilmektedir. Ada
let Bakanlığının bütçesine tahsis edilen
maddî imkânların kısıtlı olması nede
niyle", toptanda adalet mekanizmasının
ağır ve gecikmeli çalıştığı inkâr edilmez
bir gerçektir. Evet, yargıya bir fiyat bi
çilmez; ama, bütçe yasası gereği bir fi
yat biçilecekse bu fiyat, yargının onu
ruyla üstlendiği görevin hukuksal
ve
toplumsal ehemmiyeti ve güçlükleriyle
orantılı olmalı ve ona göre bütçeden pay
almalıdır.
Adalet hizmetlerinin tüm hizmetler
den daha hızlı, daha seri, daha verimli
ve daha isabetli bir şekilde görülmesi
temel ilkedir. Adalet hizmetlerinin bugü
ne değin, bu ilkenin gereklerine tam uy
gun bir şekilde yürütüldüğünü belgele
mek mümkün değildir. Bu da, adalet
hizmetleri için sağlanması düşünülen im
kânlarla diğer kamu kurum ve kuruluş
larına sağlanan imkânların mukayesesi
ve işlerliğiyie hemen kendini göstermek
tedir. Birçok kamu kuruluşu lüks için
de yaşarken yargı ve adlî teşkilat idarî
binaların bir köşesine sıkıştırılmış du
rumdadır. Eksik malzeme, kırtasiye ve
parasızlık, çalışanların
moralini sıfıra
indirmektedir.
Sayın milletvekilleri, demokratik par
lamenter rejimin teminatı olan huku
kun işlerliğini sağlayan, toplumsal so
rumları âdil bir şekilde çözen ve adaletli
kararlarla toplumsal barışı ve hukuka
saygınlığı gerçekleştiren bağımsız yargı
organlarımızın, ihtiyaçları nispetinde ra
hat ve huzurlu çalışacakları binaları dahi
mevcut değildir, Adalet
hizmetlerinin
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görüldüğü binalar, bu hizmetin ehemmi
yetine ve onuruna yaraşır nitelikte değil
dir. Adalet hizmetlerinin bir kısmı, hü
kümet konaklarının içinde ve bir bö
lümünde, bir kışımı Hazineye ait bina
larda, bir (kısmı kiralık binalarda - ki,
bunların kiraları çok yüksek meblağ
olup bakanlık bütçesi için büyük bir
külfet taşımaktadır - bir kısmı da müs
takil binalarda görülmektedir. Bu say
dığım yerlerin tümünde, ifasına çalışılan
adalet hizmetleririin hızlı ve verimli ol
ması liçdn, yeterli duruşma salonları, hâ
kim ve savcı odaları, mahkeme kalem
leri odaiları mevcut değildir. Yargılama
lar, genelde yargıç odalarında yapılmak
ta, birden fazla savcı aynı odada birlik
te çalışmakta ve birçok mahkeme kale
mi ve personeli, keza aynı odada görev
yapmaktadırlar.. Bütün bunların yanı sı
ra adliye binalarının iç tefrişi, yürekler
acısı durumdadır. Yargıç, savcı ve adlî
personelin hizmet gördükleri makamlıarında bulunan malzemeler, çok ilkel ve
mesleğin onuruna yaraşır nitelikte değil
dir.
ANAP iktidarınım, evrak üzerinde in
şaatlarına başladığını iddia ettiği birçok
adliye himaısımın temeline, henüz bir kaz
ma dahi vurulmuş değildir, ANAP söz
cüsü arkadaşım bu kürsüde, Diyarbakır
adliye binasının yapılmakta
olduğunu
söylediler. Bir Diyarbakır
Milletvekili
olarak, henüz Diyarbakır adliye binası
nın temeline bir kazma vurulmadığını
Yüce Meclisin huzurunda beyan etmek
istiyorum.
Değerli miMetvekiilleri, adliye binala
rımızın iş kapasitesine, personelin çalış
ma sistemine ve onuruna uygun olma
dığı; bakanlığın bu hususları ıslah edici
bir gayretin içinde bulunmadığı; başta
meslekten gelen Sayın Bakan olmak üze-

— 511 —

T..B. M. .M

B : 50

re tüm hukukçu milletvekili arkadaşlanmızca bilinmektedir. Daha geçenlerde
Meclisten geçip kanunlaşan «Eğitim,
Gençlik, Spor ve Sağlık Hizmetleri Ver
gisinin İhdası İle» diye başlayan ye 8
yasada değişiklik yapan bu yasalar ile
bazı bakanlıklara bağlı kuruluşların da
ha iyi hizmet vermesi için maddî imkân
lar yaratılırken, vergi idaresinin iyileşti
rilmesi cihetine gidilirken, adlî teşkilatı-mızın bütçeye sağladığı gelirden, adalet
teşkilatının çok cüzî bir şekilde yarar
landırılması, Hükümetim özellikle, hukuk
kurumlarına gerektiği değeri vermemesin
den ileri gelmektedir. Oysa ki, adlî teş
kilatımızın sağladığı gelirler, bu teşki
latın kuruluşuna, çalışma şekline, yar
gıç, savcı ve personeline tahsis edilir
se, çok kısa bir sürede adlî teşkilatımız
çağın gereklerine kavuşacağı gibi, hiz
metin seri olarak görüleceği ve adalet
teoeSHisinin gecikmeyeceği açıktır. Hükü
metin adlî teşkilatın ıslahına ilgi göstere
memesinin bizce tek nedeni, hukukun
üstünlüğü İlkesini istemeyip, 'yürütmenin
üstünlüğünü istemesidir ki; bu da, Ana
yasamıza aykırı bir davranışın içinde ol
duklarının ifadesidir.
Sayın milletvekilleri, her gün artan
fiyat ve zamlarla, enflasyonun bir ejder
ha Olduğu Türkiye'mizde yargı erkini
yerine getirip, toplumda adaleti sağla
maya canları pahasına uğraş veren yar
gıç, savcı ve adlî personelin ekonomik
durumları gün geçtikçe bozulmakta ve
bunalımlarla karşı karşıya kalmaktadır
lar.,
Günlük geçim silkintisi içinde bulu
nan, çocuğunun oku! masrafım karşıla
yamayan, birtakım elbise ile üç dört
sene idare eden, bir ayakkabıyı iki sene
giyen, bulunduğu onurlu mesleğine uy
gun yaşam koşulu olmayan insanlardan
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adaleti beklemek hayal olabileceği gibi,
bu mesleğe rağbetin olması da beklene
mez.
Sırası geldikçe, «Adalet, mülkün te
melidir» deriz; ama adaleti sağlamaya
Çalışıp, devleti ayakta tutmak için in
sanüstü gayret gösteren yargı mensupla
rına imkânlar sağlamaktan
kaçınırız.
Bir ülkeyi yaşatan hukuktur; hukuku da
ancak hukukçular uygulayabilir. Onun
için, hâkim ve savcıların her türlü geçim sı
kıntısından azade, özgür, bağımsız bir
şekilde olması lazımdır ki, hâkimlik mes
leği cazip hale getirilip, kadro açıkları
kapatılması ve hizmetin aksaması ön
lenerek,, davaların seri bir şekilde sonuç
landırılması sağlanmalıdır.
Değerli arkadaşlarım, hukuk devle
timde ithamın başladığı yerde savunma
hakkı doğara Savunmanın yapılamadığı,
polis ve jandarmaca tamamen rnurafcabesiz bir şekilde aleyhlerinde deliller
tanzim edilip, safahatlar geçtikten son
ra savcı v,e yargıç önüne çıkarılan bin
lerce masum insanın cezalandırıldığı bir
gerçektir. İthamın yanında savunmanın
yer almaması ve sanığın kendisini bir
avukat ile temsil ettirememesinden; bu
kapalı devre, her türlü baskı, İşkence
ve sair sebeplerle aleyhine delil temin
edilmiş bulunan bu masum •insanların,
ceza almaları sonucu olarak, bu insan
ların devlete ve adalete bakış açılarımın
değişmesini doğal karşılamak
gerekir.
Bu durumların yaratılmaması için, mut
lak surette, itham ile savunmanın aynı
anda başlaması (ilkesi ülkemizde uygulan
maya konulmalıdır.
Saym milletvekilleri, bağımsız yargı
mahkemelerimde savunma mesleğine de
ğer verilip güçlendMlmeiidir; zira sa
vunma makamı olmadan, mahkemenin
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unsudiarı teşekkül etmiş olmaz. Savunma
görevlini yapan avukatlar ve barolar üze
rinde, Adalet Bakanlığının vesayeti artık
kaldırılmalıdır.
Barolarımız, demokra
tik ülkelerdeki barolara tanınmış bak
landan yaralandırılmadı ve bu ülke ba
rolarının kuruluş ve işleyişi özelliklerine
kavuşturulmalıdır. Avukatların yargıla
mada etkinlikleri artırılmalı, daha çok
yetki verilmek suretiyle savunmaya da
ha değer verilerek, çağdaş bir çözüme
kavuşturulmalıdır. Avukatların tutuklu
ve hükümlü ımuvekkillleriyle olan gö
rüşmelerinde, başlarında hiç kimsenin
bulundurulmaması, mesleğe ve meslek
taşlara olan güveni sağlayacaktır,
Sayın milletvekilleri, üzerinde dur
mak istediğimiz bir başka konu da ce
zaevleri, cezaevleri personeli, tutuklu ve
hükümlülerin durumudur.
Cezaevlerindeki yaşam koşullarının
insanca olmadığı, artık herkesin kabul
ettiği bir gerçektir. Ceza ve infaz ku
rumları, suç işleyenleri İslah etmekten
çıkmış, aksine, suçlu üreten müessese
haline dönüşmüştür. Cezaevlerinde tuıtuklu hükümlülerin muhatap oldukları
muamele, iınsıan onuruyla bağdaşır nite
likte değildir. Bu sebeple, cezaevleri ko
şullarının insan hakları
çerçevesinde
iyileştirilmesi gereklidir düşüncesindeyiz.
Ancak burada şunu belirtmeden geçe
meyeceğim: Diyarbakır Askerî Cezaevin
deki .tutuklu ve hükümlülerin insanca
muamele görmeleri için, bundan bir süre
önce! başlattılkiları açlık grevi üzerine,
Sayın Başbakanın tutuklu ve hükümlüler
için almış bulunduğu önlemlerden dola
yı kendilerine, Adalet ye Millî Savunma
Bakanlarına ve Hükümete şükranlarımı
zı sunmayı bir görev telakki ederim.
Hükümetin ve Adalet Bakanlığının al
mış bulunduğu bu iyileştirme önlemleri
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nin, Türkiye'deki tüm cezaevlerinde bu
lunan tutuklu ve hükümlüleri kapsama
sını ve pratik uygulamasını da umuyor
ve diliyorum.
Burada şunu da söylemeden geçeme
yeceğim: Diyarbakır Askerî Cezaevinde
ki tutuklu ve hükümlülerin durumlarını
iyileştirici önlemler alındıktan
hemen
sonra, bu cezaevlerinde bulunan tutuklu
ve hükümilülerin bir kısmının derhal
başka cezaevlerine nakilleri yapılmıştır.
Bu nakiller içinde, halen, duruşmaları
devam edip, hüküm giymemiş tutuklu
sanıklar da bulunmaktadır. Ayrıca alı
nan bu iyleştârme önlemleri, halen Dev
let Güvenlik Mahkemesinde yargılanıp,
Diyarbakır Sivil Cezaevinde
bulunan
tutuklu ve hükümlülerin yararlanmadığı,
•tek tip elbise giyme zorunluluğu bulun
duğu, gazete, mecmua, dergi ve kitap
okutulmadığı 'da bir gerçektir.
Temennimiz odur ki, Sayın Balkanı
mızın bunu bir an evvel çözmesi ve iyi
leştirme önlemlerini tüm Türkiye ceza
evlerine ıteşmil etmesidir.
Sayın Balkana burada şunu hatırlatı
yorum ve kendisinin de bu hususları göz
ardı etmemesini istiyorum: Hükümlüle
rin nakillerinde, hükümlünün ailesiyle en
kolay, en ucuz, görüşmesinin sağlanabil
mesi durumunun göz önünde bulundu
rulması gerekir.] Aksi halde, ağır ceza
almış bir şahsı aile efradının ikametgâhı
uzağına göndermek, onun cezası yanı
sıra ailesine de ekonomik ceza vermek
demektir. Sayın Bakana hasseten hatır
latıyorum; lütfen böyle bir uygulama
yapmasınlar; şayet böyle bir uygulama
var ise, düzeltmelerini rica ediyorum.
Zira getirdiğiniz zamlardan dolayı bu
masum ailelerin, emin olun, ödeyecek
otobüs paraları yoktur.
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Sayın milletvekilleri, adlî personel ile
cezaevi personjelinii dkonarnlifc bunalım
lardan kurtarımalk ve durumlarını iyileş
tirmek gerekmekltedir. Adaletin tecelli
sinde uğraş veren yargıçllarımıız kadar,
adlî personelin de uğraşısı mevcuttur.
Cezaevlerinin müdürlerinden tutun gardi
yanlarına kadar
üstlendikleri ağır ve
riskli görevlerinin karşılığımı ailanıarnalk'tadırlıar. Bu personel, 657 sayılı Yasa
ya tabi olmalarına rağmen, yirimidört
saat sürekli görev yaptıkları halde, ken
dilerine fazla mesai veya tazminatı öden
memektedir.
Personele verilen giyim eşyası, biçi
len değerin çolk altında bir Ikalitededir.
Bu eşyalar, ihale yoluyla temin edildiğin
den, kalite ve evsafına uygun değildir.
Bu hususların da İslahı gereklidir. Bu
nun önüne geçmek için, eşya (karşılığı
olan paranın alınması ile personelin mu
hayyer bırakılması koşulunun ihdası ge
reklidir. Ayrıca, cezaevi personelinin
özel eğitimlere ıtabi tutularak yetiştiril
meleri gereklidir. Zira, yönetici perso
nel suçlu psikolojisinden anlar bir du
ruma getiriteelidir ki, tutuklu ve hü
kümlülere nasıl davranılması gerektiği
ni bilmeli ve bunların topluma kazan
dırılmasını sağlamalıdır.
Değeri arkadaşlarım, tutuklular ve
hükümlüler hakkında cezaevi koşuları iyiîeştıiırilmedikçe, hükümlülere insanî yaşam
kaşull'arı sağlanmadıkça, bunları toplu»ma kazandıramayaeağnmız gibi, yasaca
kendilerine verilen cezanın ötesinde, ma
nevî baskı altında olarak psikolojik ikin
ci bir cezaya tabi tutulmuş olurlar ki,
•bunu Ihakıh kılacak yasal bir düzenleme
mevcut değildir. Yasaca haklı kılınma
yan her 'fiıill, diğer 'bir insan ilcin işkence
saydır.
IBASJKAN — Sayın (Kahraman, iki
dakikanız var, diğer kısmını diğer arka— 514
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daşnnıız kuManmış ibulunuyor, lütfen to
parlayın efendimi.
MEHMET KAHRAMAN l(Devamla)
Toparlıyorum dfendiim.
!Son yıllarda yapılan ibirçok cezaev
lerine rağmen, cezaeVlierİmiz de kapasiteDerinin çok üs/tünde tutuklu ve hüküm
lü bulunmaktadır. Hiçbir devirde, tutuklu
sayısı, 'bugünkü kadar ölimaımışltır. Hükümiüü ve tutuklularım çoğu da kader
kurbanlarıdıır. Bunların kötü kaderlerinin
cezasını masum aileleri de çekmektedir.
Ailelerinin çektikleri ceza hem de iki
yönlüdür: Bir yönü, baha, kardeş, eş, ev
lat hasret ve ıstırabı; diğer yönü de geç:m
sıkıntısı çekip iaşesini temin edemeyen
zavalı ailelerin çektikleri ekonomik ceza
dır.
(İşte, gerek cezaevinde muattalı bıra
kılmış insan gücünden
yararlanmak,
gerekse bu kütlenin Adalllet Bakanlığı
bütçesine getirdiği klüHfabi orltadan kaldır
mak ve gerekse bu insanları tekrar top
luma kazandıırımak ve ailleleriini, içinde
bulunduğu toplumsal bunalımdan kurtar
mak içim, ıgeniış kapsamlı bir af yasasını
çıkartarak igerekl'idir.
ISayın mil'lîetiveklılılleri, hiçbir şekilde
yeterli oHmadığını düşündüğüm bu bütçe
ile yargı camiasının sorunlarına çözüm
getirilemeyeceğine inanarak, bütçenin
hayırlı olmasını ditiliyor; hazırlanmasında
emeği geçenlere (teşekkür ediyor, grubum
ve şahsım adına yüce İMecllisıe saygılar
sunuyorum. (Alkışlar)
ıBASŞKAN — Teşekkür ederiz (Sayın
(Kahraman.
Sayın Keçeciler, Sayın Orhan Veli
YıDdırım'm
tuıtanaktaki ifadesini isiıze
aynen okuyacağımı; ancak, siz bana gön
dermiş olduğunuz İçtüzüğün 70 inci mad
desindeki açıkBama hakkımı kullanmak
iisftediğimiıze dair olan yazınızda aynen
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«Hiç kiımse dim ve dince kutsal sayılan
değenleri ist'iısmar edemez, Sayın (Keçecilier'de buna dahilidir, demek suretiyle
adım zikredilerek bir sataşmada bulunulmuiştuır» diyorsunuz.
'Ben de sataşmanın şeklini ç;ızmek
için söylüyorum efendiım, zaptı aynen
arz ediyorumi: «Hiçbir kiimse, devletin
sosyal, iktisadî, siyasî ve hukukî temel)
düzenine, kısmen de olsa din kuraklarına
dayandırma veya siyasî veya şahsî çıkar
veya nüfuz sağlama amacıyla dini veya
dinî duyguHarını, yahut dince kutsalı sa
yılan şeyleri istismar edemez». Takdir
buyuruırsunuz, ibu bir Anayasa ve Türk
Ceza Kanununun hükmüdür. «Elbette
ki, Sayın Keçeciler'de bu işe dahildir»
demişleridir,
©endeniz isminizin; bu noktaya ma
tuf olarak, ıfazla açmadan, 'bütçe mü
zakerelerini
uzatmamak kaydıyla söz
veriyorum.
(Buyurun. (ANAP sıralarından alkışılar)
KAMER ÖENÇ l(Tunceli) — Ne sa
taşması?.. Hiçbir sataşma yok.
AHMET ERİSİN (İzmir) — Doğru
Söylemiş; sataşma nenede?
CNİECCAR TÜRKCAN (İzmk) — Ne
nede ibu sataşma?
SALİH SÜMER (Diyarbakır) — O
da 'burada milletvekilli, ne fark eder.
BAŞKAN — (Bir dakika efendim...
IDeğerli arkadaşlarım, söz verişimin
sebebi şu; «©una Sayın Keçeciler'de dahiib denildiğine göre, «Ben dahil değil
miyim ki» anlamı, mevhumu muhalifi
olarak açıklama yapmak istediği için söz
verdim, lütfen.
Boıyurun efendim,
IMEHMET KEÇECİLER (Konya)
— Sayın (Başkan, değeri arkadaşlarım;
sataşmanın zımnî tarafı gayet açık, Ana-
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yasamızın ve Türk Oeza Kanunumuzun
:iı%illli maddesi aynen okunup, sonra adli
miz zikredilerek; «Sayın Keçeciler'de bu
na dahilidir» demek, sanki zımnen...
SALİH SÜlMıER (Diyarbakır) — Ka
nun değil, sizinkini dile getirmiş.
IMEHMET KEÇECİLER (Devamla)
— Sanki zımnen, bizim böy'ie ıbir dav
ranış içerisinde bulunduğumuzu Yüce
Meclis huzurunda ifade etmek demek
tir. IBu hususun, Yüce Meçisin zabıtDarına geçirilmesi açısından söz alıp 'tas
hih etme ihtiyacını duydum.
IDeğerli miılılietvekiifcri:, hepimiz, bu
rada laik cumhuriyet esaslarına ıbağllı
kalacağımıza and içtik ve laiklik. Tür
kiye Cumhuriyetinin temel esaslarındandır. Hiç kimse, hiçbiır güç laikliği değİ!ştİ!rmeye teşebbüs edemez. Böyle bir
teşebbüs, başta Anavatan (Parıtisinil ha
rekete geçirir ve Anavatan Partisi olarak
ibu teşebbüsün karşısına çıkarız. Bu tür
teşebbüsleri en başta Anavatan Partisi
ortadan kaldıracaktır. Anavatan Partisi
ortadan kalkmadan, hiç kimsenin böyle
bir cürete ıgirımesi söz konusu değildir.
Bunun en büyük müdafii evvela başta
biziz, Anavatan Partisidir. Bunu özellik
le zabıtlara geçirmek istiyorum. (ANAP
ve SHP sıralarından «'Bravo» ses'ler.i)
SALİH SÜMER (Diyarbakır) — İşte
bunu bekiîıyoruz Sayın Keçeciler; tatbi
katta da bekliyoruz.
IMEHMET KEÇECİLER (Devamla)
— Dini istismar etmek ayrı şeydir, din
ce kutsal sayılan .şeyleri istismar et
mek ayrı şeydir; dine saygılı ollmak ayrı
şeydir, Laikldk dinsizlik değildir.
KAMER GENÇ iftTunceli) — Yalnız,
la'fla değit, icraatla da olması gerekir.
IMEHMET KEÇECİLER (Devamla)
— Yüce Atatürklün de .ifade lettiği gibi,
bizim dinimiz en son ve en mütekâmili
515 —
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dîndir. (ANAP sıralarından alkışlar)
'Biz, hiçbir vesile iılfö, laikliği dinsizlik
olarak an'lamadık. Dince kutsal sayılan
değerlerdi istismar ettirmeyiz (gayreti ille,
dinî duygulanın, din ve vicdan anlayışı
nın baskı altına alınmasına katiyen rıza
gösteremeyiz. (ANAP sıralarımdan «Bra
vo» sesleri, alkışlar)
Oiç kimsıenin kendiliğinden ısuç icat
etmeye hakkı yoktur.
SALİH SÜMER (Diyarbakır) —
Konya'da yandın Sayın Keçecier.
MEHMET KEÇECİLER t(IDevamla)
— Konya dile Igilıi meseleleri 'müteaddit
defalar ıglündemıa getirdiniz; zabıtlara
geçmesi için söylllüyoram:
Hayatımın
Ihiçbk döneminde dini isitisımar etmedim.
IBu maksatla, değÜ ısanık, tanık sıfatı ile
dahi adlyeden içeriye girmedim ve hu
zurunuza ımilefivekiılii 'yeterliğine sathip bir
kiışi olarak gelmiş bulunuyorum. (ANAP
sıralarından alkışlar)
SALİH SÜMER (Diyarbakır) —
Neden veto yedin öyleyse?
MEHMET KEÇECİLER (Devamla)
— Bunu, her vesile ille, temdit pilavı g'lbi
gündeme geltirimeyiniz. IKonya mitingi
nin Ihesabı adiliye huzurunda veriılrn'tştir,
sanıkları belllitdir, suçMan bellidir; bunıların arasında Keçeoiler'in adı geçmemekıtedir, bulunmamaktadır.
IMEHMET ZEKt UZUN (Tokat) —
Tanık o'liaralk bile dinlenmedi.
MEHMET KEÇECİLER (Devamla)
—• Sadece ve 'sadece, «Meyveli ağacı taş
larlar» kabilinden, devamlı bu mesel©
gündeme getirilmekte ve şahsımız yıp
ratılmak istenmektedir,
Aziz milletvekilleri, Meclisim zabıtla
rına geçmesi açısından, özellikte şu ıhuısusu bir defa daha vurguluyorum: Bir
insanın dinî duygularını, sıamimî inanc
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ılarını yaşaması ayrı şeydir - 'bunu kor
kusuzca yaşaması ayrı şeydir - dinî duy
gulara sahip olmadığı halde, çıkıp vatan
daşın huzurunda oy toplamak maksa
dıyla, dini duygulara ısabipmiş gibi gö
rünmesi...
IKAMER fGENÇ l(Tumceli) — Sayın
Keçeciler, kimmiş onlar?
ISAUİH SÜMER
(Diyarbakır) —
ptaları açıklar imisiniz?
MEHMET KEÇECİLER (Devamla)
—... yani, bir ölçüde, seçmenin huzu
runda masum derviş, Ankara'da ayyaş
berduş oDması ayrı şeydir. (ANAP sıra
larımdan «Bravo» sesleri, alkışlar)
SALİH SOMER (Diyarbakır) —
Sen onu, gizi rakı içenlere söyle.,
INECCAR TÜıRKCAlN (İzmir) —
Açıklama, 'gündem dışını geçti.
(MEHMET KEÇECİLER (Devamla)
— Biz biçbir zaman dinî duyguları ilstismar etmedik; ihiç kimseye de böyle bir
isnatta bulunmadım,
SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Bu
derviş işi de nereden çıktı Sayın Baş
kan?
IMEHİMET (KEÇECİLER (Devamla)
— Müsaade ederseniz bir noktayı daıha
açıkça ifade .etmek isitiıyoiruım.
BAŞKAN — Sayın Keçeciler, yalnız
bu sataşma ite iligii kısmı kısaca açıkla
yıp bitirelim efend'ım.
MEHMET KEÇECİLER (Devamla)
. — Onu arz ediyorum Sayın Başkanım.
İMEHMET ZEKİ UZUN i(Tokat) —
Konuyla yafcmen ilgili.
BAŞKAN — Lütfen, genel konuş
malara geçmeyelim efend;ım.
IMEHMET KEÇECİLER (Devamla)
Şunu bir defa daha açıkça vurgulamak
işitiyorum ve huzurlarınızı fazlaca işgal
ıdtımeyeceğim.
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ıM'uhalfefeltin sayım ısfözdülleri, her ıvesifle ille, Anavatan İktidarını, sanki irti
caın kaynağı iımiş veya Anavatan döne
mlinde lintiıcaî faal'iyetller çoğalmış (gibi
(göstermek istemektedirler. Aslında, Ana
vatan (Partisi, Ibu ımemlekıefctie, Atatürk
ilkeleri doğruOtusu'nda, Türkiye'yi daha
ileriye götürmek isteyenlerim, Türkiye'ye
çağ atliatimak isteyenlerin partisidir ve
Anavatan ıPartisime hiç kimse iırticaı oulaşıtırmayaaalkıtır; tonu, Ibu vesile ite
Ibir defa daha ifade ediyor, hepimize
saygılar sunuyorum... (ANAP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar)
SALİH SÜMER (IDİyanbakır) —
A'lah aşkına, şu «çağ atlama» 'lafım bı
rakın artık;
BALKAN — Teşekkür ©deriz Sayın
Keçeoilller. '
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Si
nop Milletvekilli Sayın Yaşar Topçu;
buyurun efendim.
Sayın Topçu, konuşma müddetiniz 1
saattir efendiım.
DYP GRUBU ADINA YASAR
TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, Yüce
Meclisin değerli üyeleri; ülkemizin bü
tün idarî birimleri içerisinde kendilerine
ayrılmış bölümlerde icrayı faaliyet etmek
te olan adalet dairelerinin hemen hemen
tamamında, Yüce Mıeclisimizin biz© göre
önümüzdeki duvarını süsleyen Ö mukad
des cümleye benzer bir cümle yer alır :
«Adalet mülkün temelidir»
Bu söz doğruysa -ki, biz doğruluğu
na noktasına, virgülüne kadar inanıyo
ruz, buna inandığımız dçin kendimize
meslek seçmişiz- o zaman, bu sözün ge
reklerine ve bu sözün gerçekleşmesi için
yapılması gereken her şeye fevkalade iti
na ve dikkat göstermemiz gerekmektedir.
Adalet konusu, Genabı Hak'ın bize
göndermiş olduğu kitapta da yer alır, hat
-
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ta hatta (eskilerin «adaleti mahza» dedik
leri şekilde, birçoğumuzun kafasına sığ
mayacak şekilde yer alır. Meallen bu böllümünü okumak istiyorum.
ABDURRAHMAN BOZKIR (Kon
ya) — Seninki farklı mı?
YAŞAR TOPÇU ((Devamla) — Çok
farklı.
ABDURRAHMAN BOZKIR (Kon
ya) — Sen öylle zannediyorsun.
BAŞKAN — Lütfen... Bir dakika,
Sayın Topçu...
Arkadaşlar, lütfen... Görüyorsunuz,
Başkam'ık Divanınız çok yüksek müsa
mahanıza sığınarak, tüm arkadaşlarımı
za geniş söz hakkı vermiş bulunmakta
dır. Konuşmacunın sözünü kesersek, ko
nuşmanın insicamı kesileceği gibi, konuş
macı da, konuşmasını zamanında bitir
mek imkânını sahip olmayabilir.
ABDURRAHMAN BOZKIR (Kon
ya) — Sayın Başkan, hatip konuşması
na dikkat etsin, her zaman aynı şeyi
yapıyor.
BAŞKAN — Lütfen efendim... Baş
kanlık Divanı o görevi yapıyor, zabıtlara
da gözden geçirip, zamanında müdahale
sini yapıyor efendim.
Buyurun Sayın Topçu.
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — An
laşılan, arkadaşımız dinlediğini de anla
mıyor, «(Birçoğumuzun kafasına sığmadı
ğı gibi» dedim, «Birçoğunuzun» deme
dim.
BAŞKAN — Sayın Topçu, lütfen,
karşılıklı konuşmayalım.
YAŞAR TOPÇU (Devarnüa) — Biraz
dikkatli dinlerseniz, biraz da sabırlı olur
sanız, kimseyi tahkir etmek veyahut ken
dimden küçük göstermek için söylemedi
ğimi anlarsınız. (ANAP sıralarından gü
rültüler)
ABDURRAHMAN BOZKIR (Kon
ya) — Her zaman böyle konuşuyorsun.
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YAŞAR TOPÇU l(Devamlla) — Ha
yır, size öyle geliyor.
(BAŞKAN — Sayın Topçu, lütfen ko
nuşmanızı yapın efendim.
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Di
yor iki mealen; «Bir masumun hakiki, bü
tün ha'llk için ıdahi iptal edilemez» Ayeti
'kerimemin mealen yazılmış gelmiş anllamını söyledim. Ben yapmış değiılim; bu
ilimi bilenlerin yapmış olduğu tefsir.
Devam ©diyor : «IBir fert dahi, umumıun selameti için feda ediliemez» Üze
rinde konuştuğumuz bakan'luğın :ifa ettiği
hizmet, bu derece önemli, bu derece has
sas; yine eskilerin deyimiyle, kıldan in
ce, kılıçtan keskin bir konudur.

SEYİT AHMET DALKIRAN (Yoz
gat) — işine gelen yerini söylüyorsun,
devamını Söylemiyorsun. Devam edersen,
daha rahat konuşuruz.
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — İşi
me gelen yerini almış değilim.
ISEYİT AHMET DALKIRAN (Yoz
gat) — öyle gibi geliyor?
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ha
yır!
Eskillerin «adaleti mıahzâ» dedikleri
tarifi ayetlerdir ve tarif bu kadardır. Siz
biliyorsanız getirin.
(SEYİT AHMET DALKIRAN (Yoz
gat) — Evet biliyorum; namaza yakın ol
mayınız...

İSEYİT AHMET DALKIRAN (Yoz
gat) — Sayın Başkam, o ayetlerin deva
mını da, Okur musunuz?
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ba
tla mı, Başkana mı söylüyorsunuz?

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ha
yır, namaza yakın olmayınız, başka şey.
O, Hâtakrabüs salate işi başka şey. Biz
orada değiliz.
BAŞKAN — Sayın Topçu... Sayın
Topçu...

ISEYİT AHMET (DALKIRAN (Yoz
gat) — Hayır, size söylüyorum; şu anda
kürsüde siz bulunuyorsunuz. Bir bölümü
nü okuyup devamını okumuyorsunuz.
TALAT SARGIN (Tokat) — O ka
darı bilmez.

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — O,
ılâtakrâbüs sallat© başka şey..
(BAŞKAN — Sayın Topçu, bir daki
ka efendim... Bir dakika...

YAŞAR TOPÇU ((Devamla) — O ka
darını da bilirimi; yallnız, konuşmamın in
sicamını ve götüreceğim yönü ben tayin
ederim. Eğer siz tayin ederseniz, o zaman
yazıp verin, biz burada sizin yazdıkları
nızı konuşallım.
TALAT SARGIN (Tokat) — Konuş
manın İnsicamı yok fci zaten.

Değerli arkadaşlar, karşılıklı bir büt
çe tartışmasına girmiş değiliz. Konuşa
cak hatip arkadaşlarımız, grupları ve şa
hısları adına burada konuşuyorlar. Eğer,
her hatiple karşılıklı şekilde bir konuş
maya girersek, bu müzakereleri sağlıklı!
bir şekilde sonuçlandırmamız mümkün
olmaz. Lütfediniz, hatibi dinleyelim;
onun fikirlerini görelim.

YAŞAR TOPÇU (Devamlla) — Şim
di, arkadaşlar...
BAŞKAN — Sayın Topçu, mesele
anlaşıldı efendim. Lütfen konuşmanıza
devam ediniz.
YAŞAR TOPÇU {Devamla) — Ada
let Bakanlığı...

Hatip arkadaşıma da söylüyorum;
(lütfen, konuşmayı Genel Kurula ve par
tinizin görüşleri istikametinde lütfederse
niz, memnun oluruz efendim.
iBuyurun.
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Efen
dim...
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SEYİT AHMET DALKIRAN (Yoz
gat) — Sayın Başkam, bir «Mukaddes»
kelimesi konuştu arkadaşımız, yer yerin
den oynadı burada. Şu anda ayetin anla
mı ifade edilmiyor, gerisini de getirmi
yor. Ayetin yansını söylüyor, devamını
söylemiyor; böyle şey olmaz efendim.
BAŞKAN — Ayetin gerisini! söyleyip
söylememek hatibin kendisine kalmış bir
şey.
YAŞAR TOPÇU (Devamla) - - Sa
yın Başkanım, izim verir misiniz?
BAŞKAN — Lütfen., konuşmanızı
devam ettirin efendim.
YAŞAR TOPÇU ((Devamla) — Ar
kadaşımızın müdahalesi yanlış.
BAŞKAN — Diyanet İşlerimi konuş
muyoruz efendim.
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ayet
bu kadardır;,, tefsiri de budur, ayetim an
lamı 'bitmiştir. Bundan sonra başka bir
ayete geçiyor, anlam da değişiyor. Biz,
onu da bilerek burada konuşuyoruz.
Arkadaşımızın bu kadar güzel bir
ayetten, bu kadar güzel bir esastan miçin
afomdığını da anlamak mümkün değil.
BAŞKAN — Sayım Topçu, lütfen'
efendim. Adalet Bakanlığı Bütçesi üzerim
de konuşuyoruz; konuşmamızı oma inhi
sar ettiriniz ve başka mevzulara girme
yiniz.
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Aye
tim devamımı söyledim; yarım bırakmak
diye bir âdetimiz yok, haddimize düşmüş
değil.
SEYİT AHMET DALKIRAN (Yoz
gat) — Ayetin yarısını söylüyor, devamı
mı .söylemiyor.
(MUSTAFA MURAT &ÖKMENOÖLU (Hatay) — Yaşar Bey sayesinde Mec
lise canlılık geldi.
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ar
kadaşımız arkasından me geleceğimi sez— 519
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di de, belki omdan rahatsız öldü. (ANAP
sıralarımdam gürültüler)
Adalet Bakanlığı, ülkemin adalet hiz
metlerimi yürütmeye çalışan bir geneli ida
re birimidir. Anayasamızı incelediğimiz
zaman; bütün demokratik ülkelerde Ana
yasalar, «3 erk» denen, «3 fonksiyon» de
men, «3 yetki» demen yetkileri birbirimden ayıırmıştır. Bizim Anayasamızı da
linoelediğimiz zaman, yargımın neden do
layı genel idare içimde yer aldığımı anla
manız mümikün olmaz. Anayasamızın 9
uncu maddesi. «Yargı yetkisi, Türk Milteti adıma bağımsız mahkemelleroe kulla
nılır» diyor. Tabiî, benzeri ilkeleri, bir
önceki maddelerde idare ve yasama için
de getiriyor. Gelin görün ki- Biraz sonra
ilk maddesini bilgilerimize sunmaya ça
lışacağım- Hâkimler ve Savcılar Yüksek
Kurulu, genel idare içerisinde yer almış
bir birim halime getirilmiştir.
Muhterem arkadaşlar, bir hususu ha
tırlatmak istiyorum : Yargı, demim ömemimi vurgulamaya çalıştığımız boyutlar
da iken, genel idare içime sokuluyor. Bu
ma karşılık, sık sık hükümetlerim de ma
zeret olarak illeri sürmesine vesile olan bir
başka kuvvetler ayrılığı hadisesi, başka
ülkelerde yaşanıyor. Misal olarak Ame
rika'yı vereceğim. Amerika'da bir konu
hakkında, hükümetim tutumu başkadır,
yasama meclislerinim -Senatonun ve Tem
silciler Meclisinin- tutumu başkadır; akıl
erdiremezsiniz. Dersimiz ki «Bu me biçim
devlettir; bir parçası böyle, bir parçası
böyle. Bu devlette bütünlük yok mudur?
Size hükümet cevap verir; «Efendim, on
lar bizden müstakildir; Temsilciler Mec
lisi ve Senato ayrıdır. Bir problemimiz
varsa; biz oraya etki edemiyoruz siz
buyurum lobi kurun; orada bildiğimizi ya
pım, tezimizi savunum» der. Amerika'da
hükümetler tavsiye eder, bizim hükü-
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metilenimiz de yakınır; der ki, «Vatani
billahi, bu Ermeniler hakkındaki tasarı
Senatodan çıktı. Hükümet bizden yana
ama; İşte, Senatoya söz geçiremiyoruz,
omlarım orada Hobisi var» filan,..
'Yani, başka ülkelerde, devletin yürüt
me parçası, aynı devletin bir başka ya
sama parçasına söz geçinememekten ya
kınır da, bizim devlete .gelince; en önem
li fonksiyon -bize göre en önemli fonksi
yon- genel idarenin içerisine ailınır; kim
senin sesi çıkmaz ve hatta tenkit konusu
olur. Demin burada konuşan saygıdeğer
Anavatan Partili sözcü arkadaşımız dedi
iki; «Efendim', ikide bir HâJkimiler ve Sav
cılar Yüksek Kurulunun teşkili tenkit edi
liyor. (Burada Sayın Bakanın (Komuşmaılarımız gayrî şahsîdir; sayın bakan der
ken şu andaki Sayın Adalet ©akanını
kastetmiyoruz) ve Sayın Müsteşarın bu
lunması tenkit konusu yapılıyor. Bunun,
yargının bağımsızlığını zedeleyici bir ya
nı yoktur. Hâkiımler ve Savcılar Yüksek
Kurulunun teşkiline bakarsak, kurul 7
kişiden oluşur : 3'ü Yargıtaydan seçimle
gelir, 2"si Danıştaydan seçimle gelir; etti
5. 2'ıde Sayın ©akanla Sayın Müsteşar;
etti 7. O zaman, idarenin bu kurull için
deki payı yedide ikidir. Hatta, müsteşar
da hâkim sınıfından geldiğine göre, o da
hâkim teminatına sahiptir; o zaman İda
renin, bu kuruldaki payı yedide birdir»
Şimdi, izin verirseniz Adalet Bakan
lığı Teşkilat Kanunundan bir bölümü
okumak İstiyorum; «Müsteşar, bakanın
emrinde -arkadaşıımızı yalanılıyor- ve
onun yardımcısı olup, bakanlık hizmet
lerini bakan adına ve balkanın direktif ve
emirleri
yönünde...» diyor. Devamını
okumayayım; mesele anlaşılıyor. Tabiî
mesele, arkadaşımızın ortaya koyduğu
gibi değil. Biz, o zaman şu soruyu soru
yoruz; peki, idarenin Yüksek; -özür di
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lerim, ben hep bu kurulun «Yüksek» ke
limesini nedense başa alıyorum konuşur
ken- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Ku
rulu...
İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) —
Evvelce öyleydi de, onun için.
YAŞAR TOPÇU [(Devamla) — Evet
öyleydi, onun için; bir alışkanlıktan do
layı söylüyorum.
ıHâkimller ve Savcılar Yüksek Kuru
lunda mademki etkileri yoktur; o zaman
bu iki idare elemanının varlık se'be'bi ne
dir? Hangi haklı gerekçeyle, idare ajanı
-genel anlamda söylüyorum- şayian ba
kan ve müsteşar bu kurulun üyesidir?
Tabiî Anayasadaki hükmü bilerek
söylüyoruz; biz burada, Anayasanın o
düzenlemesinin yanılış olduğunu söylüyo
ruz; savunduğumuz odur. Savunduğumuz,
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun,
Anayasanın 9 uncu maddesinde' ifadesini
bulan, bağımsız yargıyı sağlamayan, bu
nu zedeleyen, aksine, hâkim ve savcıla
rı, genel idarenin herhangi bir memurun
dan farksız halle getirmesine sebep olan
bir kurumdur.
İsterseniz başka bir maddeyi daha
okuyuvereyim, okumadan
söyleyeyim,
Adalet Bakanlığı Teşkilat Kanunu içeri
sinde Özlük İşleri Genel Müdürlüğünün
görevleri '(g), (h), (i) ve >(j) fıkralarında
sayılıyor, (j) fıkrası açıkça, «Hâkimler
ve Savcılar Yüksek Kurulunun büro hiz
metlerini yürütür» diyor; ondan önceki
fıkralarda da, «Hâkimlerin tayin, nakil
ve terf iller inin projelerini 'hazırlar, kuru
lun tasdikine sunar» demektedir.
Şimdi, neden dolayı bu işin üzerinde
bu kadar duruyoruz? Çünkü, arkadaşlar,
adalet şüphe götürmez. Adaletin hiç gö
türmeyeceği şey, şüphedir.
'Bu işin üzerinde duruşumuzun bir
başka sebebi daha var. Anayasanın' 2 nci
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maddesi Cumhuriyetin niteliklerini sa
yar. Cumhuriyetin niteliklerini sayarken,
en sonda, «Lâik hukuk devletidir» der.
Hukuk devleti olabilmenin şartı, bağımsız
mahkemeden geçer. Çünkü, hukuk dev
letinin iki temel öğesi vardır : 1. — «Ka
nunsuz suç ve ceza dlmaz» ilkesi,
2. — «Tabiî hâkim» ülkesi. Her ikisi
de, mahkamölerin bağımsızlığını zarurî
ve zorunlu kıllar.
Şimdi, hukuk devleti niteliği olmayan
bir rejime «demokratik» demek, «demok
rasi» demek mümkün değil. Yani konu,
döner dolaşır, hukuk devleti ilkesini ze
deler; hukuk devleti ilkesini zedelediği
zaman da, hukukun üstünlüğünü sağla
mayan bir rejimin demokratik olup ol
madığı noktasına gelir; bunun tartışma
sına -gelir. Meselenin üzeninde onun için
duruyoruz. Yoksa, komisyondaki konuşımamız sırasında, Sayın Balkan sorduğu
muz soruya cevap verirken, «Ben, genel
likle bu kurulun toplantılarına katilimi yorum; katılsam da, kurulun işlerine ka
rışmıyorum» dediler; Sayın 'Balkanın bu
konudaki titizliği, hatta, gayet açıklıkla
ifade ediyorum, bu sözlerini, bu davra
nışlarını 'bir erdemlik olarak kabul eder
sek, erdemliliği meseleyi halletmez ki. Sa
yın Balkan gider, yerine, bu kurulu etkisi
altına almaya çalışacak bir sayın bakan
gelir. 'Demin ifadeye çalıştığımız gibi, bi
zim sözlerimiz gayri şahsîdir.
Efendim, bunlardan ne çıkar?.. Bakı
nız, bunlardan ne çıkıyor, ben size bir
kaç tanesini okuyayım : Fransa Başba
kanı Chirac «Tahliye için lözal söz ver
di» diyor ve anlatıyor... Belki gönenleri
niz, okuyanlarınız olmuştur; şu .meşhur
rehber olayı. Nitekim, rehber tahliye ol
du, çıktı, gitti; rehbere verilen ceza du
ruyor. ©akınız, bir kurulun duşunda, ku
ruluşundaki! hata, Türk adliyesini ne du
ruma getiriyor...
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'Bir başkası, bugünkü gazetelerde var;
Hürriyet Gazetesinde var. Diyor ki, «Ba
yan yargıca sürpriz atama.» Yargıtaydan
üç üye geliyor, Danıştaydan iki üye geli
yor; doğrudur. Bakınız, bu kurult nasıl ça
lışır; 'biz, meslekten gelme insanlarız, bu
işlerin nasıl yapıldığını biliriz; bu sözü
söyleyen Anavatan Partili arkadaşımıza,
Sayın Müsteşar beni bağışlasın, eğer bu
yönde, biraz sonra arz edeceğim bir prob
lem varsa. Sayın Müsteşar bunu yapabilir
ve yapılıyor da. Yani, teklif geliyor, ka
bul ediliyor. Biraz sonra o konuya da
geleceğim.
Şimdi, Yargıtaydan üç üye geliyor,
Danıştaydan iki üye geliyor. Danıştay ida
rî yargıya bakar; bütün hâkim, savcı sa
yısı içindeki nispeti yüzde lO'un altında
dır. İstanbul'daki ağır ceza reisini tanı
maz, Hakkâri'dekini hiç tanımaz, Elazığ'dakini bilmez, Samsun'dafcini görme
miştir; yani adlî yargının adamı değil
dir. Onun için, adlî yargı ile ilgili bir
yere şu veya bu kişinin getirilmiş olma
sı, şu veya bu kişinin terfi ettirilmiş ol
ması, -misal olsun diye söylüyorum'- Yargıtaya falancanın seçilmiş olması, o ar
kadaşlarımız için fazla 'önemli değildir;
zaten dışındadır, tanımamaktadır. Önü
ne bir dosya :geliyor, bakıyor; dosyanın
içerisinde eğer seçilme şartlarını haiz ise,
Acaba bunun daha bir layığı var mı,
yok mu? diye bakmaz, bakması için bir
se'bep de yok. Geriye, Yargıtaydan ge
len üç üye kalır.
Şimdi, arkadaşlar, bu üç üye de Yar
gıtaydan kopmuştur; 'bana göre yargıdan
kopmuştur. Bu durum hata değil» hata
şurada : Hâkimler ve Savcılar Yüksek
Kurulu, gendi idare biriminin dışında
kailmış olsa idi de bu arkadaşilarımız yar
gıdan kopup önada bulunsa idi, hiçbir
hata olmazdı; ama bu haliyle hata. Şimdi
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fen soruyorum : Bu arkadaşlarımız Yargıtayda üye, haftada liıki güm kurul top
lantısına geliyor, bazen kurul toplantıları
bir günü aşacak şekilde devam ediyor,
haftanın mesaisi beş gün; ilki si bu (kurul
da geçiyor; arkadaşlarımız ne zaman Yargıtayda görev yapıyor? Ne zaman gö
rev yapıyor? Yoik. Neden?.. Seçiılımişler, '
artık 'bu işi kendilerine görev edinmiş- ler. Şu halde, idare iüe kaynaşmışlar; Si
lkinti budur.
Şimdi, meseleyi şahsilleştirımamek için
isim zikretmeden söylüyorum; son za
manlarda Yargütaya yapıllan tayinleri,
seçimleri 'hepimiz biliyoruz; ben- biliyo
rum şahsen. Dediğimi gibi, şahsileştirmemdk için isim zikretmiyorum ya da, bu
rada bullunmayan kişiler hakkında beyan
da bulunmamak için zikretmiyorum ki,
ben 'bunu Plan ve IBütçe K.omisyonundaiki müzakereler sırasında Sayın Bakam
ımızdan da sondum, bana dediler iki;
«Bunlara biz karışmıyoruz, onlar kendi
aralarımda bir allt komite kuruyor, çıka
rıp getiriyorlar.» Efendim, şekli bu ola
bilir; ama, seçilen kişilere baktığımız za
man, çok büyük ihtimallerle, çok büyük
tesadüflerle, yani onbinde, yüzbinde bir
tesadüflerle bir araya gelmeyecek fcişiiler seçilip burada bir araya geliyor. İn
san, o tesadüflere bazen hayret ediyor,
diyor ki; bu kadar tesadüf nasıl oluyor?
Onun için arkadaşlar, bütçe vesilesiyle
burada söylenip kalan sözler olarak de
ğil; Yüce Meclisimize, rejimimize yakı
şır şekilde adliyenin, yargının bağımsız
lığını' sağlamak görevi düşmektedir.
«Efendim, biz yapmadık...» Şimdi, yine
arkadaşlarımızdan itiraz edenler olur; bu
da Mâmî bir kaide. Yani, insanî 'bir ka
ide, aynı zamanda Islamî bir kaide; yan
lışı düzelteceksin. Ne ile?.. Elinle. Ellinle
düzeltemiyorsan dillinle. Onunla da düzeitemiyorsan, yanlış yanlıştır; yanlış sa— 522

9 . 4 , 1988

O : 1

vunulmaz. Diyeliım ki; bu kurulun' oluşması yaniliştır. Eski kurulun nesi vardı?
^Efendim, bazı hataları vardı.» Hatala
rını düzeltirdik. Her hatalı kurumu kal
dır, yerine 'başka bir şey koy... Bu şekil
de 'bir yere varamayız; varamıyoruz da.
iŞimdi deniyor ki; «Türkiye'de yüzde
3011ar nispetine varan hâkim açığı yar.»
Maalesef diyeceğim, Hükümetimiz, hâ
kim ve savcı açığına sadece parasal yön
den, bakıyor; bana göre o da başarıılı değiıl. Burada arkadaşlarımız söyledi, ko
misyonda söylendi, dendi ki; «Efendim,
îhâlk imlerimiz beklemedikleri kadar bü
yük ücretler aldılar.» Hatta kendilileri,
i«Şaşırdık, bu kadar beklemiyorduk» de
mişler. Tabiî, o şaşıranlar, sadece belli
bir adetteki hâkim arkadaşlar. Ait kade
medeki hâkim arikadaşîlarımız ne alıyor
ve hangi şartlarda geçiniyorlar; hâkimi
mizi kimlere, nasıl', ne şartlarda muhtaç
ediyoruz, sonra da dönüp onlardan ada
let bekliyoruz, «Adil olun» diyoruz;
(Sonra, adliye üzerinde bir sürü spekülas
yonlar... Bunları kulağımız duyuyor, hat
ta birçoğumuza «Doğru mudur?» diye
soruluyor; bitmez tükenmez müracaat
yolları... Dahasımı söyleyeyim, halikımı
zın, adalet mekanizmasındaki -biraz son
ra oraya geleceğiz- şeklî adaletten] dolayı
-o da artışıdır bu işin, ilavesidir- ve hâ
kimlerimizin bu durumundan' dolayı, bit
mez tükenmez kanun yollarını zorlama
arzuları kabarmaktadır; biz kabartıyo
ruz,
Arkadaşlar, tarafsızlık, yargının ken
di özünde var. Yani, hak, adalet dağıta
caksınız; taraflı dağıtırsanız, hak olmaz.
Zaten, yargı, fonksiyon itibariyle nedir?..
î. Bir kimsenin hakkını teslim et
me,
2. öbür yönü, cezaî yönü; toplum
sal savunmadır.
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$îmdi, taraflı bir mahkiemede, hangi
miz gider dava açarız yahut .toplumsal
savunma isteriz; ikim nazı olur?.. Kimse
razı olmaz. Böyle bir mahkemeye kimse
gitmez; ancak, mahkemenin taraf olarak
göründüğü kişiler gider yahut o tarafta
bulunanlar gider. Onlar da, karşiısındakilerden hakkını almış değil, zulmetmiş
olur; çünkü, haksızlığın ilk kapısı zulüm
le başlar.
'Binaenaleyh, 'bu meseleyi sadece pa
rasal! açıdan ele alarak, «Türkiye'de yüz
de 30 hâkim açığı var, biz bunlara maddî
iimıkân sağlayacağız; hatta, yeni bir tasa
rı geliyor, hukuk fakültelerinde burslu
öğrenci okutacağız, açığt kapatacağız»
demek, meseleyi halletmek için yeterli: de
ğildir. ©en Sayın Bakanıma burada söy
lüyorum, zapta da geçiyor, bursla okut
tukları öğrenciler, bursu ödeyip kaçacak
lar; yine açığı kapatamayacaksınız, Tür
kiye'de hukuk fakültesi çoğaldığı hailde
kapatamayacaksınız. Bu mesele hallol
madan, bu açık kapanmaz; çünkü, hâ
kimlik, savcılık, yargı mesleğidir, onu in
tisap edene şeref bahşeden bir meslektir,
en yüce meslektir, «Peygamber mesleği»
denir, ©u kadar yüce değerlerin peşinde,
yüce bir ımesteğe intisap eden kişinin,
vicdanı ille kendi bağımsızlığını ve taraf
sızlığını korumaya çalışmak gibi, sadece
kendi imkânları içerisinde bırakılması,
fevkalade yanlıştır. Eğer bugün, Türk hâ
kiminin vicdanı, Türk hâkiminin kişiliği
güçlü olmasa, arkadaşlar, hiçbir mahke
mede tarafsız ve idarenin etkisinden aza
de karar bulamazsınız. 'Demin, sureti
mahsusada konuşmama ayetle girdim:;
niye? Çünkü, bir kişiye bile yapacağınız
haksızlık, bir tek davada bile yapılacalk
haksızlık, o adalet sistemini zedeler; yüzbim davayı haklı çıkarır da, bir tanesini
haksız çıkarırsanız, savunamazsınız. Efen
dim, «Adlî hata ölmüyor mu?..» O, ay— S23
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rı bir şey; yargıılarken hata yapmak ayrı
bir şey, hatanın sistemin kendisinden kay
naklanması -işte kabul edilmeyen budurayrı şey.
Onun için, diyoruz ki, «Hâkimlerimi
zi, idarenin herhangi bir memuru duru
mundan çıkaralım», Bunu yapabitanenin
ilk yolu, evvela onları, kendi meslek men
suplarının yöneteceği, sevk ve idare ede
ceği bir kurulun1 gözetim ve denetiminde
görev yapmalarını sağlamaktır. Dediğim
gibi; gayet açıklıkla ifade ediyorum, eski
kurulun en kötü yönetimi bile, en kötü
dönemi bile, bugünkü düzenlemeden iyi
dir.
İHSAN NURİ TOPKAYA ^Ordu) —
Kötü olduğunu kabul ediyorsunuz.
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Hata
olmuştur; efendim, hata oltmasıı kurumun
ortadan kaldırılmasını, kurumun' teşkili
nin değiştirilmesini gerektirmez; komis
yonda da söyledim. Biz de yasama kuru
muyuz, Mıedlis de yasama kurumu; bizi
de beğenmeyen çok. Bize de bir sürü ten
kitler oluyor, hatta, zaman' zaman' fevka
lade yersiz, haksız bir şekilde bu kuru
mun kapandığına şahit oluyoruz; dönü
yor «Ne 'hakkın var arkadaş kapatıyor
sunuz bu kurumu?» diyoruz. Demiyor
muyuz?.. Diyoruz. Başımıza geldiği za
man bağırıyoruz; ama kanıkıyoruz, biz
başkalarına yapıyoruz.
ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — Muhalefete düşünce aranıyor bazı
şeyler.
YAŞAJR TOPÇU (Devamla) — (Ha
yır, muhalefete düşünce aranmıyor. Biz
Doğru Yol Partisi olarak, 112 Eylülden
sonra zaten iktidara gelmedik; eğer kas
tettiğiniz Adalet Partisi döneminden- kal
ma ise, Adalet Partisi, hiçbir zaman bu
tür şeylere itibar etmedi. Adalet Partisi
zamanında şikâyetleri getirin buraya fco-
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devleti ilkelerini de zedeleyecek boyutlara
gelmeden, meselenin halledilmesi mesele
sidir. Anlatmak istediğimiz budur, İkide
bir de de, iktidar grubu olarak «Efen
dim, bunu biz yapmadık» diye bir kena
ra çekilmenin, bize göre savunulur tarafı
yoktur.
Arkadaşlar, tekrar son bir cümle söyleyip, bu Hâkimler ve Savcılar Yüksek
Kurulunu geçmek istiyorum.

yun; Adalet Partisi yömeticiılerândien bu
yönde şikâyet duymamışsınızdır. Belki
sizin şahsi şikâyetleriniz olmuştur, siz de
o partinin teşkilatı içinde bulunan insan
lardan, o partinin teşkilatı içinde yer al
mış arkadaşlardan olarak bunu partiye
maiiettiyseniz, ona bizim bir diyeceğimiz
yok.
/YILMAZ SANÎOÖLU (Ordu) — Siz
o partidendiniz de, omllar değil mi idi? •
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Efen
dim, Danıştay kararlarından şikâyetler
unutulmadı. Bendeniz, Dahıtşayın, sade
ce iıki saat içerisinde, savaşta düşmanın
bile uygulamadığı bir yöntemi, bir eyle
mi hastaneye uygulayan hastane müdürü
hakkında yürütmeyi durdurma kararı verıdiğini ve bu yürütmeyi durdurma kararı
nın uygulanmaması.; yani Numune Hasta
nesini kapatan, 3 gün hastalara ilaç,
ekmek, su vermeyen, doktorları içeri al
mayan hastane müdürü hakkında yürüt
meyi durdurma kararı verdiğini biliyo
rum. Biliyorsunuz, hastaneler son zaımanllarda, üzerine bir ay veya haç asmak su
retiyle hertürilü saldırıdan masundur,
onun için misali verdim. Hatta daha da
ileri giderek söylüyorum, o zamanki Sağ
lık Bakanı; isim de zikredeyim, Sayın
Münif iMamoğlu adına tazminat davası
na girip, bunun tazminatını ödediğimizi
de 'biliyorum. Çaresi Danıştayı kaldırmak
değil; anlatmak istediğimiz o.
iMEHMET PÜRDELOĞLU (Hatay)
— Sistem... Sistem...
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Efen
dim, sistemden şikâyet başka şey, sistemi
düzeltmek başka şey. «iDüzeÜtiyoruz» der
ken, daha kötü yapmaik başka şey. Bizim
anlatmak istediğimiz budur arkadaşlar.
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara)
— Düzen çekidüzen...
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — «Çe
kidüzen veriyorum» derken, işte, hukuk
-
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Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
nun bu haliyle sürüp gitmesi, kimseye şe
ref bahşetmez; bir. İkincisi; sık sık hay
ranlıkla izlediğimiz, örnek aldığımız batı
toplumlarının temelinde sağlam bir ada
let, sağlam bir yargı yatmaktadır. Bu top
lumların sulh, sükûn ve huzur içinde olu
şunun sebebi budur. İnanınız ki, Türkiye
sulh, sükûn ve huzura, en çok bu yolla
kavuşacaktır. Siz, istediğiniz kadar poli
siye tedbir alın, istediğiniz kadar başka
tedbirler alın, eğer yargınız, adalet ilkele
ri doğrultusunda ve süratle çalışmıyorsa;
ama güvenilir şekilde çalışmıyorsa, yani
taraflar için güvenilir şekilde, sanık için
güvenilir şekilde, davacı - davalı için gü
venilir şekilde çalışmıyorsa, o toplumda
huzur kuramazsınız, huzuru temin ve te
sis edemezsiniz. O zaman başka şeyler,
bizatihi hukukta «ihfcakı hak» dediğimiz,
yani hakkını bizzat almak, hakkını ken
disi almak şekli başlar. Nitekim, daha
geçen gün gazetelerde vardı, bir işadamı
nı öldürmüşler. Niçin?.. Borcunu ödemem,iş, tahsil mafyası tahsil etmiş. Sebep, ic
raya gittiği zaman bir sürü formalite;
- biraz sonra geleceğim - avukatlar bile ic
radaki işlemleri takip etmekten bizar
dır.
Türk yargı sisteminin artık dünya
standartlarına, özellikle Avrupa standart
larına getirilmesi kaçınılmaz olmuştur.
Evvela bir tespitimi samimiyetle söylüyo524
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rum; Türk adlî sistemi dünya standart
larının altındadır. Bunu bilelim, hiç kim
se bunun aksini burada savunamaz; Türk
adlî sistemi, dünya standartlarının altın
dadır. Artık bu işi düzeltmenin, - Bıra
kınız dünya standardını, Avrupa standar
dının da altında ola'bilir; ama, Avrupa
standardı üsttür, bizim için hedef odur Avrupa standardına çıkarmanın zamanı
gelmiştir. Avrupa standardına çıkarmanın
yolları vardır :
1. Evvela, söylediğimiz taraf sizliğin
ve bağımsızlığın sağlanması.
2. Hâkim ve savcılarımızın gerekli
bilgi, kültür ve beceri düzeyine ulaştırıl
ması; yani eğitimi. Fakülteden sonra uzun
bir süre eğitim ihtiyacı vardır. Staj bu
işi halletmemektedir, staj bu işi halletme
diği için de; Bakanlık da esasen bir te
şebbüste bulunmuştur, bir eğitim teşebbü
süne geçmiştir. Bize göre yeterli değildir,
ama olayı, sadece meselenin bir başlan
gıcı olarak ele alıyoruz yahut o açıdan
'bakıyoruz; doğru bir başlangıçtır, ileride
daha etkili hale getirilecektir.
Yargıyı Avrupa düzeyine çıkarabilmenin bir başka yolu, hâkimi, mutlaka eko
nomik olarak, malî olarak, başkalarına
muhtaç olmaktan kurtarmalıyız. Bunun
da yolu, şimdi övünüldüğü gibi, «Efen
dim, şimdi hâkimlerimize biz çok para
verdik» demek değildir. Çok para verdi
ğiniz falan yok; en üst derecedeki hâki
min aldığı para, günlük iki tane 10 bin
liralıktır. Şuradan 2 kişi kalkıp Karade
niz Lokantasına yemek yemeye gitsek,
bir tanesiyle 2 kişi öğlen yemeği yiyemeyiz; garson üstünü ister. Alt kademedekilerinki, ondan çok daha düşüktür. Onun
için, yetişkin, iyi, gerçekten kürsüye çık
tığı zaman hukuku ve yargıyı tam olarak
uygulayabilen hâkimleri temin etmenin
yolu, evvela buradan geçiyor; yani, yargı
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bağımsızlığı, eğitim ve ücret. Komisyon
da teklif ettim, burada tekrar teklif edi
yorum : Hâkimlerimizi aylık alır durum
dan çıkaralım, hâkimlik mesleğine, diğer
medenî ülkelerde olduğu gibi, ödenek,
tazminat sistemini getirelim. Hâkimin ih
tiyacı varsa, etraftan, «Kimden acaba bu
ihtiyacımı gideririm; hangi yakınımdan,
annemden, babamdan, dayımdan bu ihti
yacımı giderebilir miyim?» düşüncesinden
kurtarmak zorundayız. Hâkimi, toplumun
en iyi yaşayan kişisi haline getirmek zo
rundayız; Avrupada durum böyledir. Av
rupa'da, piramitin zirvesinde; kendisi hâ
kimlik mesleğinden gelmedir, o açıdan
söylemiyorum; hâkimin malî iktisadî,
ekonomik seviyesi Sayın Müsteşarınkinin
üzerindedir; yani Sayın Müsteşarı da Av
rupalı bir müsteşar olarak ele alsak, hâkiminki üzerindedir. Hâkime yeterli de
ğeri vermediğimiz zaman, bir yere vara
mayız.
Arkadaşlar, tabiî, yargının Avrupa se
viyesine, Avrupa standardına çıkarılma
sında yargılama şeklinin, «usul» dediği
miz, «metot» dediğimiz sistemin de değiş
mesi zarureti vardır. Biraz sonra oraya
geleceğim, yalnız oraya gelmeden evvel,
bir şeyi burada özellikle zikretmek isti
yorum.
Arkadaşlar, hâkim ve savcı tek başına
bir şey ifade etmez. Bir hâkim ve savcı,
bürosuyla birlikte, yani ona yardımcı
olan mesai arkadaşları ile birlikte vardır;
yani, yazı işleri müdürü, kâtip, mübaşir.
Bu noktada önemini zikretmek için bir
'hatıramı çok kısa olarak arz etmek isti
yorum. Rahmetli oldu Altındağ Birinci
Ağır Ceza Mahkemesi Reisi Selahattin
Bey. Kâtip, zapta imzasını atmayı unut
tuğu için -Sayın Bakan, Sayın Müsteşar
ve diğer bürokrat arkadaşlarımız hepsi
bu meslekten gelmedir. Meslekten gelen
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arkadaşlarımız bilir- Yargıtay şeklen
bozmuştur. Ağır Ceza Mahkemesi Reisi
Rahmetli Selahattin Bey, sanığa, «Aya
ğa kalk, bozmaya karşı ne diyorsun?» de
diği zaman; hepimizin gözleri önünde, Se
lahattin Beye, ağıza alınmayacak kadar
galiz küfürler etmiştir. Selahattin Bey ba
şı önünde dinledikten sonra «Peki bitti
mi?. Bitti. Otur.» dedi; çünkü sanığın ye
diği ceza idam cezası... Sanık oturduktan
sonra Selahattin Bey kâtibe dönüp, «Hep
bunlar senin yüzünden başımıza geldi. Be
ğendin mi?» demiştir. Ama aynı hâkim,
aynı kâtiple, benim yapmış olduğum du
ruşma dışındaki konuşmada, fevkalade
üzgün bulunduğunu, son zamanlarda bü
yük sıkıntılar içerisinde bulunduğunu, bu
yüzden kafasının biraz dalgın olduğunu
ve bu yüzden de zaptı imzalamayı unut
tuğunu söylemiştir. Bu misalleri, bizim
gibi meslekten gelmiş yüzlerce arkadaşı
mız defaatle yaşamıştır.
Dahası, biz, bir adım daha öteye gi
derek - biraz sonra yargılama usulü nok
tasına geldiğimiz zaman arzedeceğim - bu
kişilerin, hatta hatta yetkileri de artırıl
mak suretiyle, bir yazı işleri müdürünün
yetkileri artırılmak suretiyle, bu arkadaş
lara yeterli ücret, yeterli aylık verilmedi
ği, bakılmadığı kanaatindeyiz; bunlara
mutlaka bakılmalıdır. En kabadayısının
aldığı para 110 -120 bin liradır; 80 - 90
bin liraya çalışanlar çoğunluktadır. Anadoluda darbımesel haline gelmiştir; ak
şam üzeri hükümet dairesinde bir odanın
ışığı yanıyorsa, «Neresi çalışan?» diye so
rulduğunda, halk birbirine «Adliyedir,
mahkemedir» der. Çünkü, hâkim, savcı
gider, ama kâtip müzekkereleri yetiştire
cektir. Hiç kimse, «Fazla mesai yaptın,
al sana para» demez.
İstanbul'da, Ankara'da devlet dairele
rine gidiniz, Saat 12.00 olunca zil çalar,
S26

9 . 4 . 1988

O : 1

herkes yemeğe gider. Adliyenin personeli;
kâtibi, mübaşiri, başkâtibi (şimdi yazı iş
leri müdürü) icra memuru, memuru çalı
şır. Gidip yemek yiyebilecekleri bir yer
yoktur. O anda işi olmayıp gidebilenleri,
kıyıda kenarda sandviççi, köfteci vesaire
gibi yerlerde idare etmeye çalışıyor. Diğer
memurlardan farklı olarak hiçbir sosyal
hakkı yoktur; ama inanınız ki, (Biz mes
lek mensubu olarak hem adliyede nasıl
çalışıldığını biliyoruz hem diğer devlet
dairelerinde nasıl çalışıldığını biliyoruz).
Türkiye Cumhuriyetinin hiçbir resmî dai
resinde, adliyede gösterilen mesai göste
rilmez.
Adliyenin bir zabıt kâtibinin günlük
yazdığı daktilo sayfasının adedi hiçbir za
man 20 sayfanın altına düşmez; hiçbir
devlet dairesinde hiçbir daktilo 20 sayfa
yazı yazmaz. Hiçbir kâtibin elinden gün
lük geçen dosya 50'nin altına düşmez.
Hiçbir devlet dairesinde, hiçbir memur
bu kadar dosya ile uğraşmaz; üstelik bir
de toz toprak içerisinde. Onun için, bu in
sanlara bakmadan; hâkime ne verirsek
verelim, ne yaparsak yapalım, onu ta
mamlamış olmayız, hep yarım kalacak
tır, hep aksayacaktır, topallayacaktır. İc
ralar keza öyledir.
Gidersiniz, binlerce dosya; sabahtan
akşama o insanlar, o binlerce dosyayı el
den geçirirler. Elden geçirirken en küçük
bir dikkatsizlik götürmez; en küçük bir
dikkatsizlik yapanın hemen tepesine bi
nerler. Dikkatsizlik götürmez. Dikkatli ol
mak, kafası salim olmak zorundadır. Ka
rar verir sizin hakkınızda, aynen hâkim
gibidir. Evet, icra tetkik merciine gidersi
niz; ama bir yerde oraya gidinceye kadar,
onun verdiği kararlara bağlısınız.
Dönün; hâkimden karar çıktı, bu ka
rarı ne yapacağız? İnfaz edeceğiz. İnfaz
kurumu ikidir; bir icra, iki cezaevi. İcra
sı budur.
—
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Cezaevine gidiniz, o, başlı başına bü
yük bir meseledir. Bilmiyorum, hiç gar
diyan yakını olan var mı? Arkadaşlar,
inanınız ki, cezaevi gardiyanları, mah
kûmların hayatının dörtte üçünü yaşar
lar. Çünkü, sabahtan akşama kadar onla
rın arasındadır. Görev yerini rastgele terk
edemez, rastgele bir yere gidemez. Çocu
ğu hasta olur, izin almak için savcıyı bu
lup, yerine başkası varsa, bir saat çıkıp
gidecektir. Başka türlü mümkün değildir.
Nasıl içerideki insanların, tutukluların,
mahkûmların hürriyetleri bağlanmışsa,
onlarınki de bağlıdır. Diyeceksiniz ki;
«Canım, her memur öyle değil mi?» Ha
yır, diğer memurlara benzemez.
MEHMET PÜRDELOĞLU (Hatay)
— Hizmetin gereği.
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Evet
«Hizmetin gereği» ama, bakmak zorun
dayız; onu anlatmaya çalışıyorum. Yani,
o hizmetin gereğini ifa eden kişilere iyi
bakmazsak, onlara yeterli özeni göster
mezsek, yeterli itibarı vermezsek, yeterli
malî desteği vermezsek, haksızlık etmiş
oluyoruz; onu söylemeye çalışıyorum.
Haklarını yiyoruz; bu toplum, onların
hakkını yiyor. Bu şekilde bir yere varma
mız mümkün değil.
Yeri gelmişken cezaevlerine değine
yim. Cezaevi şartları bakımından, cezaevlerimizin iyi şartlarda olanları, nispeten
iyi şartlarda olanları vardır; ama, özellik
le küçük yerlerdeki eski cezaevlerimizin
şartlan son derece ağırdır. Arkadaşlar, bu
ağır şartlar mutlaka düzeltilmelidir.
Yalnız bu noktada, bir husustaki fik
rimi mutlaka ifade etmek istiyorum. Ce
zaevi kuralları, aynen trafik kuralları gi
bidir; yani, uzun yılların birikiminden,
tecrübesinden 'kaynaklanarak konulmuş
tur. Üzerinde rasgele oynamak, trafik
kargaşası doğurur gibi kargaşa doğurur.
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Cezaevi uygulamasının sert olması, gayri
insanî olması, insanlığa yakışmaması fev
kalade ayıptır. Netice itibariyle, suç da
işlemiş olsa, içerideki insandır, insanca
muamele etmek zorundasınız; ama «İn
sanca muamele ediyorum» derken, mese
leyi, sadece ve sadece ceza kavramının
dışında bir yerde sabit tutma noktasında
görür ve işi yumuşatırsanız, bugün olan
olaylar olur. Ben, bakanlığın son olaylar
hakkındaki tutumunu gereksiz tavizkâr
bulurum.
Eğer hata yapılıyorsa, mahkûmlara
yanlış şeyler yapılıyorsa, kanun, nizam
veya insanlıkla bağdaşmayan işler yapılı
yorsa, hep beraber karşısında oluruz;
ama, organize olduğu kanaati veren bir
takım hareketlere taviz mahiyetinde bir
takım uygulamalara girmek, işte bugün
kü sonucu doğurur.
Bakınız, iki - üç tane cezaevinde tu
tuklular hâlâ, «yememektir, yatmamaktır,
girmemektir» gibi birtakım hareketler içe
risindeler. Cezaevlerindeki hareketler sa
ridir arkadaşlar; çok çabuk yayılır, der
hal sıçrar. Sonunda, bir defa taviz ver
meye döndü mü iş, arkasını getiremezsi
niz. Onun için, cezaevi uygulamalarının
son derece dikkatli yapılması gerekir, üze
rinde düşünülerek yapılması gerekir. Bu
noktadan, meselenin hassasiyetini tekrar
ilgililerin dikkatine sunmak istiyorum.
Arkadaşlar, kısa birkaç sözle de, ken
di içinden geldiğim mesleğe dokunmak
istiyorum.
Toplumun büyük bir kısmı avukatları
yanlış tanır. Hatta gayet açıklıkla ifade
ediyorum; «avukat» deyince, size en çok
takıldıkları espri; «canım, işte, avukat de
ğil mi, yalancıdır» olur.
KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) —
Estağfurullah.
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Tabiî
estağfurullah. Ben burada bir şeyi ifade
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etmek istiyorum; avukatlaır, Türk toplu
munda bu duruma düşülmüştür. Mes
lek tnıemsupllaırı tarafından- mı? Hayır; bakamlılk tarafından. Neden . Şimdi, avu
kat, müvekkilinin sanki gramofonudur;
müvekkili ne diyecekse, omu, hâkim hu
zuruna gelip söyleyen, onun söyleyecek
lerini tekrarlayan, tekrarlarken de bazı
kanun maddelerine sığınan ikisidir... Avu
kata bakış açısı ibudıur. Yiami, ben şimdi,
deminki sözü düzeltiyorum; eğer avukat
yalancı ise, müvekillinin yalameısıdır. Ta
biî, avukat hadisenin dışındadır; müvek
kil size ne amllatıyorsa, siz gidip onu sa
vunuyorsunuz. Size gelen hadiseleri bizzat
yaşamadığınıza göre, onun anlattıkların
dan biliyorsunuz. Miecellede bir ahkâm
vardı; «Hüküm, rivayete göredir» der
Mecelle; yani olayı nasıl anlatıyorsanız,
hüküm ona göre verilecektir. Müvekkili
niz geliyor, size bu şekilde anlatıyor, sıiz
de gidip mahkemede arılatıyorsunuz; adı
nız yalancıya çıkıyor. Neden?.. Çünkü,
avukatlarımıza, Bakanlığın da, diğer mes
lek mensuplarının da bakışı, müvekkilini
burada temsil eden adam... Budur. Hal
buki 'avukat, adaletin yardımcrsıdur; avu
kat, çok önemli bir ifadeyle, bir memle
kette adalet dağıtılıp dağıtılmadığının şahitidir. Eğer bir memlekette adalet dağı•tılımıyorsa, siz de avukatsanız, 'bu şahit
liği yapmayacaksınız; çıkıp gideceksiniz.
Şimdi, böyle bir mesleğinrnıensupları,
daha başlangıçta küraüdekilerlıe farklıdır;
savcı burada oturur, hâkim burada, avu
kat aşağıdadır. Halbuki, savcı da, avukat
gibi, davanın tartıdır; aşağı indiremezslmiz, Başka basit 'bir şey söyleyeyim; sanık
veya tanığa dolaylı yoldan sorulması ge
reken ısoruyu;, meslektaş ve aynı çatı al
tında 'birlikte yaşadıkları için savcı, iste
diği gibi sorar, avukat soracağı zaman,
hâkim, «Bir dakika, dur; ne soracaksın,
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bana sor» der. Tanığı sorguya çekemez
siniz, sanığa 'bir şey soramazsınız. Niye?..,
Farklısınız. Şimdi, böyle bir sistem içe
risinde bir yere varmak mümkün değil
dir. Avukatlarım statüleri, o yargının tam
biır parçası; yani hâkim-savcı-avukat üç
genimi kuracak hale getirmeli, davada,
yargılamada, mutlak aktif roil verilmeli
dir.
Bugün avukatlarımızın kullandığü tek
yetki, vekâletnamelerini kendi kendileri
nin tasdiki yetkisinden ibarettir. Bu şekil
de 'bir yere varmıamız mümkün değil.
Şimdi, arkadaşlar, konu uzun; bu
noktada Türkiye'deki adalete gelmek is
tiyorum; yargıya, yani yargının mahiyeti
ne gelmek istiyorum. Gayet açıklıkla, net
olarak ifade ediyorum, aksini söyleyen
gelsin, tartışalım; Türk adaleti şeklîdir.
Bunun üç sebebi vardır; birinci sebebi,
usulden gelmektedir. Bizim yargüama usu
lümüzde hâkim, her gün, önüne gelem
dosyalarda evrak toplayıcılığı yapmakta
dır. Yani bu devlet, dosyaya evrak getirt
tirmek 'için, dört yıl hukuk fakültesinde
okumuş, iki yıl staj yapmış; bundan son
ra da eğitim yaptıracaksfa -ne kadar süre
ise- o kadar da eğitim yapmış, yani diğer
öğrenimlerinıin üzerine altı, yedi, sekiz se
nesini vererek yetişmiş bir kişiyi kullan
maktadır. Oturur hâkim, ihergüm ara ka
rarlarıyla önüne gelen dosyalarda evrak
toplar. Ne zamana kadar?.. Dosya ikmal
oluncaya kadar. Birinci şeklîllği buradan
geliyor. Her gün 401-50 tane dosyanın du
ruşmasını yapmak, evrak toplayacaktır;
şahit celbedeoektir; tapudan tapu kaydı
getirtecektir, nüfustan nüfus kaydı getir
tecektir, islavcılıktan adlî sicilini getirtecek
tir, bilmem nereden şahit için müzekkere
yazacaktır, öbür taraftan bilirkişi iste
yecektir, beri • taraf tan başka 'bir şey is
teyecektir... Yani, başka dairelerde, baş-
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ka 'bakanlıklarda, sıradan memurların yap
tığı işleri, yetiştirdiğimiz bu kalitedeki,
grattafci kimselere yaptırırız. Türk Adli
yesinin ıişlıeme sistemi budur. Onum içiın,
vatandaşımız bizar olur; kazara bir da
vaya yakalanır, -ki, bir dava deyip geç
meyiniz; Türkiye'deki istatistiklere göre
her dört kişiden birisi davalı, davacı ve
ya icrada takip altındadır veya takip alacaklısıdır- gider gelir durmadan; her ay
bir duruşma, her ay bir duruşma, 15 gün
de bir duruşma, 20 günde bir duruşma,
bazen iki ayda bık duruşma, «illallah» der;
hâkim de «illallah» der, gelen-giden ta
raftarlar da «illallah» der. Bu sistemle ıbir
yere varmak mümkün değildir; evvela bu
nun değişmesi lazım, Demek ki, şeklî
adaletin birinci sebebi budur.
İkincisi : İkincisi de, yine bir yargıla
ma usulünden geliyor; o da, siz taraf
larak veya avukat olarak veya savcı ola
rak, önünüze gelen delilleri doğrudan te
lakki etmek imkânıma sahip değilsiniz,
doğrudan algılamak limkânına sahip de
ğilsiniz. Bir davamın en önemli delilileri
içerisinde tanık vardır, bir davanın önem
li delilleri içerisinde bilirkişilik vardır; 'ge
lir bilirkişi veya tanık, soru soracaksınız;
soruyu hâkim aracılığı ile soracaksınız.
Niye?.. Uusl öyle, kendiniz soramazsınız.
Hâkim, davaya en sonunda muttali ola
caktır; yani, davamın mahiyetini en so
nunda öğrenecektir. Henüz mahiyetini öğ
renmediği işlem hakkında, siz, onum va
sıtasıyla soru sonarsınız; soracağınız so
ruyu bir 'türlü iamlayamaz, anlatamaz
sınız. Efendim, ne işe yarayacaktiT?..
Çünkü, davanın mahiyetini, evveliyatını
bilmiyor. Siz ona, o soruyu sorduruncaya kadar akla karayı seçersiniz; çoğun
lukla sorulmaz, kapanır gider. Ondan son
ra müvekkil başlar tep inmeye; «Vay 'be
nim hakkım kayboldu» diye. Hakkı kay
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bolmuştur, doğrudur. Çünkü sistem bu;
yanlış, bozuk. Bu şekilde bir yere varması
mümkün değil.
Üçüncüsü : Bu sistem niye 'böyle 'işli
yor? İşte, bütün nokta bu üçüncüsünde
yatıyor. Bütün nokta, Türkiye'deki şek
lî adaletin altımda yatan esas nokta, notlama sistemidir. Bitti... Türk hâkimi, ba
ğımsız karar verememektedir. Neden?..
Çünkü, Yargıtaydan not alıp terfi ede
cektir. Yargıtaydan nasıl not alacak?..
Yargıtayın listeğime göre karar verecek,
ondan sonra not alacak.
Arkadaşlar, yanlış anlaşılmasın, kimse
yi itham için söylemiyorum; inanınız ki,
meslekten gelen arkadaşlarımız, mesele
nin çok iyi gözlemcisidirler. Hâkim ar
kadaşlarımızın, ifadeyi yazdırırken, sırf
Yargıtay incelemesi sebebiyle, ifadeyi bile
Yargıtayın istediği şekle dönüştürüp, yaz
dırdıklarını biz biliriz. Sorarsınız; «Peki,
sayın yargıç, bu kararı nasıl vereceksi
niz?..» «Vallahi Yargıtay böyle diyor;
ona uymak zorundayım. Ben de imanmıyoı-ıum; ama, Yargıtay böyle diyor» der;
size aynen bunu ifade eder.
BAŞKAN — Sayım Topçu, çalışma
süremiz saat 13.00'te bitiyor, sizin ko
nuşmanızla beraber. Üç dört dakikamız
var.
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Sataş
maları da dikkate aldınız mı
BAŞKAN — Dikkate aldım efendim.
İki dakika daha versem; netice itibariyle,
lütfederseniz toparlayınız diye söylüyo
rum efendim.
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Arka
daşlar, binaenaleyh, bu sistemin mutlalka
'terk edilmesi gerekmektedir.
Arkadaşlar, Türkiye'de yanlış olan
(işlerden bir tanesi de, paralı adalettir.
Adalet, parasız olması gereken bir iş
tir; 'ama, eğer yargı sırasında vatandaş-

— 529 —

T. B. M. M

B : 50

lar bir menfaat «İde ettiyse, devletim
'bundan bir pay almasını anlamak: müm
kündür. Yalnız, bunun peşin alınmasını
anlamak mümkün değiıldiır. Bakanlık da
biliyor, ıbiz d© biliyoruz İki, adlî ımüzaha<net çalışmamaktadır; isterseniz çalıştırın,
bir dava açın... Açamazsınız. Adam yiye
cek ekmeğe muhtaçtır, bir hakkı zayii ol
muştur, size gelir; bu hakkını koruyacak
sınız, dava açacaksınız, para istemimiz,
-Hele şimdi enflasyon sebebiyle bu dava
rakamlıları çok büyüdüğü içim, yüzbinllerce
lira yargı harçları tutanaktadır- «Veır» der
iniz, «Yok» der. Mesele 'başka şikâyetle
re dolaşır -oralara gitmek istemiyorumbu defa avukat onu cebinden karşılamak
zorunda kalır; avukat cebinden karşıllayınca başka laflar çıkar ortaya. Adaletten
dolayı, yargı sırasında, eğer taraflar bir
şey elde etmişse, bunu itemim eden ku
runu olarak, devletin bumidain 'bir pay al
maşımı anlamak mümkündür; ama 'bunum
peşin peşin şart olarak ortaya konması
doğru değildir. Bu, 'belki Avrupa'daki gi
bi, dava açmayı önlemeye matuf görü
lebilir; -Avrupa'da 'bu metot da var- ama
biz ona karşıyız. Bizim vatandaşımız,
hakkını tam koruyabilen; bizim vatanda
şımız, hukukî meselelerini hukukçulara
götürmeyi alışkanlık hailime getirmemiş
bir toplumdur. Onun içim ihtilafı bitmez,
bitmediği için de işte bu kadar büyük
rakamlar ortaya çıkmaktadır. Bu sistem
terk edilmelidir. Eğer bir şey alınacakla,
davanın sonunda alınmalıdır. Evet, 'baş
langıçta alınan dörtte 'birdir ama, o dört
te bir de büyük rakamdır. Adlî müzahe
ret sistemi işlemediğine göre, bu şekil de
ğiştirilmelidir.
Arkadaşlar, bu ıhususiüa çok büyük
dosya birikmesi olmuştur, Anavatan Par
tisi! Grubuna mensup arkadaşlarımız ko
nuya yanlış bakıyorlar, genel af lazım
dır i Anayasanın 14 üncü maddesindeki
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istisnalarım durumu dikkate alınarak, bir
genel af çıkarmak zorundayız. Yani in
faz sistemi ile ibir yere varamazsınız. İn
faz sistemi, belki cezayı azaltır; ama, dos
yaları ortadan kaldırmaz. Bugün' sulh ce
za mahkemelerinde binlerle yüzbinllerîe
ifade edilen, yalnız orman davaları var.
Bunları ortadan kaldırmak zorundadır.
Yani affa, sadece cezayı indirici bir araç
olarak bakmak yanllıştır. Türkiye 14 se
nedir af çıkarmıyor. Türkiye yeni bir af
çıkarmak zorundadır.
ADNAN YILDIZ (istanbul) — ,1974'e
mi döndürmek, istiyorsunuz?
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ha
yır, 1974 yılına, zaten, Pişmanlık Yasası
ile dönüyor canım; buna lüzum yok.
Arkadaşlar, som bir konuya geçme
den önce, bu kadar menfiliğin içerisin
de birkaç müspet şeye de dokunmak is
tiyorum, hakkı da teslim etmek istiyo
rum. Bunlardan bir tanesi, sicil işlerin
de getirilen kolaylıktır, yani adlî sicilin
bilgisayara alımtmış olması fevkalade müs
pet bir şey. Çok fazla oyalayıcı ve yan
lışlıklar getirici bir sistemi,...
BAŞKAN — Sayın Topçu, konuşma
nız ne kadar sürer ©fendim?
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Bir
iki dakikaya biter efendim.
BAŞKAN — Sayın Topçu'nun konuş
ması bitinceye kadar çalışma süremizin
uzatılmasını oylarımıza sunuyorum : Ka
bul edenller... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Buyurun efendim.
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Bil
gisayara atamış olmasını memnuniyetle
ifade ediyorum, böylece husule gelen
yanli'Şlıklar düzeltilmiştir.
Bir başka husus, ben, mesleğin için
den gelen bir kişi olarak, bu işlerden baş
ka türlü sonuç almamızın mümkün olma-
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dığı kanaatindeyim. Adlî istatistiklerin
sağlıklı bir şekilde derlenmeye çalışılma
sını da müspet karşılıyorum.
Bir başka husus, yine meslekten gelen
arkadaşlarımız bilir, 'bir dava sırasında,
bir işin adlî tıp meclisime -o zaman mec
listi- gitmesinden korkardık. Çünkü gi
der, geri gelmez; gider, başka türlü ge
lir. Şimdi 'burası, 1982 yılında Adlî Tıp
Kurumu Kanunu çıkarılıp düzenlıi bir bi
lirkişilik, yani adliyeye yardımcı bir ku
rum haline getirilmiştir. Bu noksanlığı da
bu Kanunla giderenler için müspet bir iş
olarak telakki ediyoruz. Bu, Türk adliye
sine -bize göre- büyük bir hizmettir.
Yine, sözlerimin sonunda, burada çok
tartışması yapılan bir konuya -tartışmayı
çıkaran arkadaşımız, daha doğrusu çok
sık bahseden arkadaşımız olmamakla bir
likte- gelmek istiyorum. Sırf, Adalet Ba
kanlığı bütçesi içerisinde yer aldığı için,
o da Yüksek Seçim Kurulunun seçim faa
liyetleriyle iilgilıi bir konu olduğu için de
ğinmek istiyorum.
Arkadaşlar, biz çıkıp diyoruz ki, «Siz
çoğunluğu temsil etmiyorsunuz, aldığınız
oy oranı yüzde 36» dönüp, siz de bize
diyorsunuz ki, «Siz de elma ile armudu
topluyorsunuz.» Ya da, Sayın Taşçuoğlü
iki seferdir buraya çıkıyor diyor ki, -Hü
kümet programı görüşmelerinde de söy
ledi, geçen gün de söyledi- «Efendim, biz
gayri meşru isek, siz ne oluyorsunuz?»
Arkadaşlar, evvela «Meşru» ne de
mektir, bunu bir tespit edelim isterseniz.
Meşru ne, meşru kelimesinden nıe amlıyoiimz? Arkadaşlar, meşru, «doğru» de
mektir, «hak»
demektir.
Arapçadan
geldiği için bizim sistemlimiz ona uygun
değil, ama gene «Şeriata uygun» demek.
Esas anlamı ise «Yanlış ve haram olma
yan» demek.
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Şimdi, Sayın Taşçıoğlu sanıyorum bu
kelimeyi kullanırken anlamı üzerinde dur
madan kullanıyor. Bizim bu yüzde 36
meselesine itirazımız iki türlüdür. Bunlar
dan birincisi, seçim sisteminden, Seçim
Kanunundan kaynaklanan itirazımızdır.
Bakınız ben size bir misal vereyim; 1983
seçimlerinde Anavatan Partisinin 'aldığı
oy 7 milyon 800 bindir; 17 milyon
350 bin seçmen var -küsuratlarını okumuyoınum-; 1987 seçimlerinde 6 milyon
700 bin seçmen artmış ve bundan Ana
vatan Partisinin aldığı oy sadece 850 bin
dir.
Buna karşılık Meclis aritmetiği 400'
den 450'ye çıkmış, yani 50 milletvekili
artmış. Şu halde, 6 milyon 700 bin seç
men ve 50 tane de milletvekilliği artmış.
Şimdi, 6 milyon 700 bin oyun yüzde
13'ü olan 850 bin oyu alarak Anavatan
Partisi ilave olarak 81 milletvekilliği el
de etmiş. İşte 81 miletvekilıi alırsa, bu
gayri meşru olur. Anlatmak istediğimiz
bu ve işte bu millî iradeyi yansıtmamak
tır.
ADNAN YILDIZ (İstanbul) — Siz
alsaydınız ne yapardınız?
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Efen
dim, gayri şahsîdir dedik; biz de alsak
aynıdır. Yalınız, burada .sığınılan iş yan
lıştır. Sayın Başbakan da sayın konuş
macılar da diyorlar ki, «Efendim, biz
bunu koalisyon istemediğ'miz için dü
şündük».
Arkadaşlar, herhalde Sayın Başbaka
na bunu anlatmıyorsunuz gibi geliyor
bana. Bu seçim sisteminin içinden de
koalisyon çıkabilir; yani bu seçim siste
mi koalisyona panzehir olarak getirilmiş
bir seçim sistemi değil.
AKIN GÖNEN (tzmir) — Çıkmaz,
çıkmaz...
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YAŞAR TOPÇU (Devamla— Çıkar!
Şimdi bakınız nasıl çıkar Yüzde 45,1 oyla
211 milletvekilliği alıyorsunuz, yüzde 36
oyla 292 milletvekilliği alıyorsunuz, yani
milletvekilliği sayısının üçte ikisıini alı
yorsunuz. Yarın bu oylar öyle bir dağı
lır ki, baka kalırsınız.
Biraz önce dedim, haram ve yanlış
noktası olmaması lazım meşru olabilme
si için ve 'bununla ilgili şunu anlatmaya
çalışıyoruz; anlattıklarımız gayri şahsî
şeyler. Bu Anavatan Partisi, babavatan
partisi ımesıelesi değil. Seçim sistemi 'bir
ülkenin anayasası kadar önemli; üstelik,
bu seçim sistemi Anayasada da yazılı
değil. Anayasada yazılı olsa, «Eh, baştan
bir mutabakat var da 'böyle geliyor» der
siniz. Siz bunu tutup kendi istediğimiz şek
le sokmuşsunuz ve ondan netice çıkarıyoırsunuz.
Misal olanak söylüyorum; Kastamo
nu'da sanıyorum 500 kadar bir oy iki
millietvekiliği çıkmasına sebep oldu...
BAŞKAN — Sayın Topçu, mevzuu
değiştirdiniz, dağıtıyorsunuz efendim; lüt
fen...
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Efen
dim, seçim sistemi üzeninde konuşuyo
rum.
BAŞKAN — Ama, devam ediyor
efendim konuşmanız...
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Hayır
efendim, bitiriyorum.
BAŞKAN — Süreniz 'bitti efendim.
Lütfen...
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Biti
riyorum Sayın Başkan.
Şimdi, Anayasanın 61 nçi maddesi
diyor 'ki, «Eşit, genel oy prensibi» Bu
şekilde, bazı oylara hak tanıyorsunuz,
yani, bir parti diğerinden 500 oy fazla
aldı diye iki milletvekilliği hediye edi
yorsunuz. Buna hakkınız yok...
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ADNAN YILDIZ (İstanbul) — Mec
lis çıkardı o kanunu.
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Efen
dim, bakınız Meclisin o kanunu çıkar
mış olması Anayasadaki mutabakatın var
lığını göstermez. Mecliste de siz çoğun
luktaydınız, siz çıkar diniz...
ORHAN DEMİRTAŞ (İstanbul) —
O kadar rahatsız olmayın.
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ben
ondan rahatsız değilim, rahatsız olduğu
muz konu millet iradesinin buraya yan
sımaması. Millet iradesi buraya yansımayınca milletin çoğunluğunu azınlıkta ka
lan iktidar eziyor, öyle olunca da rahat
sızlık oluyor.
Burada, bir hususu daha belirterek
sözümü tamamlıyorum.
ORHAN DEMİRTAŞ (İstanbul) —
Kompleksten çıkın lütfen.
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Komp
leks değil, ıbjiz o komplekste değiliz...
BAŞKAN — Cevap vermeyiniz efen
dim, konuşmanızı tamamlayınız lütfen.
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Biz,
komplekste olsak - ben hunu başka tür
lü de ifade ettim - böyle konuşmazdık;
sizin yüzde 36 oyunuz var, size rıza
yüzde 36 ve size gayri rıza yüzde 64;
büze rıza yüzde 20, bize gayri rıza yüz
de 80, biz onların hesabını yapıyoruz.
Bizim tenkitlerimiz gayri şahsîdir. Yal
nız buradaki durum hak mı? Onu söy
lüyorum, üçte bir oy ve üçte iki sandal
ye, Bununla ilgili Sayın Başbakan da
diyor ki, «Biz Mecliste yedi sıra işgal
.ediyoruz.»
BAŞKAN — Sayın Topçu, lütfen...
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Onun
için, bu işleri düzeltmek, bununla bir
yere varmak mümkün değil.
Bu vesileyle bir başka, konuyu da
zikretmek istiyorum; Anayasada bulun-
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ımiasına hayırlı olmasını diliyorum, he
pinize en 'derin saygılarımı sunuyorum.
(Alkışlar)

madiği halde, seçkıı (kanunlarında oy
kullanıma mecburiyeti var. Bunun da kal
dırılması Hazım.
IMEHMET PÜRDELOĞLU (Hatay)
— Her sisteme göre Anavatan Partisi
İktidarı olurdu.
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ha
yır, hayır hiç öyle bir şey söz konusu
değil.
Bunların düzeltimesi 'temennisiyle,
Adalet Bakanlığı bütçesinin, adalet ca-

BAŞKAN — Teşekkür
yın Topçu.

ederiz Sa- •

Görüşmelere, kaldığımız yerden de
vam etmek ve saat 14.00te toplanmak
üzere oturumu kapatıyorum.
Kapanma Saati : 13.10

İKİNCİ OTURUM
Açılma Saati : 14.00
BAŞKAN : Başkanvekili A. Hüdai Oral'
KÂTİP ÜYELER : Nurhan Tekinel (Kastamonu), İsmail Üğdül (Edirne)

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 50 noi Birlteşiıminin İkinci Otu
rumunu açıyorum.,
III. - - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN
DİĞER İŞLER (Devam)
1. — 1988 Malî Yılı Genel ve Kat
ma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Büt
çe Kanunu Tasarıları ile 1986 Malî Yılı
Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Ku
ruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları
(1/393, 1/394; 3/254, 1/337; 3/253,
1/338) (S, Sayıları : 22,23, 44, 45) (De
vam)
A)
vam)

ADALET

BAKANLIĞI

(De

1. — Adalet Bakanlığı 1988 Malî Yılı
Bütçesi
2. — Adalet Bakanlığı 1986 Malî Yılı
Kesinhesabı

BAŞKAN — Adalet Bakanlığı büt
çesi üzerindeki görüşmelerimize devam
ediyoruz.
Komisyon ve Hükümet yerinde^
Şahısları adına söz isteyenler:
[Lehte, Tokat Milletvekili Sayın Zeki
Uzun; 'buyurun. (ANAP sıralarından al
kışlar)
MEHMET ZEKÎ UZUN (Tokat) —
'Sayım Başkan, Yüce Meclisin saygıde
ğer üyeleri; Adalet Bakanlığıma eski
bir mensubu olarak, bu bakanlığın 1988
malî yılı bütçe kanunu tasarısı üzerin
de görüşleriırni arz etmek üzere söz al-
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mış bulunuyorum!. Bu vesileyle, Yüce
Heyetinizi saygıyla selamlarım.
Mülkün temelli adalet, mülkün koru
yucusu fee devlettir. Bu itibarla, mlülkü
korumak, üzerinde yaşayanların huzur
ve sükûnunu, hak sahiplıerinin haklarını
sağlamak yönünden, devlet, büyük bir
sorumluluk ve görev yüklenmiş bulun
maktadır. İşte, devletini bu görevini ye
rine1 getirmede ve vatandaşın
devlete
(inanç ve güvenini sağlamada yararlan
dığı - Kamu kesiminin başında gelen kurumlardan birisi de Adalet Bakanlığı
dır. Adalet Bakanlığı, bu maksatla ve
Teşkilat Kanununda belli; edilmiş oldu
ğu üzere, adalet kurumlarının açılması,
geliştirilımıesii, ve djemetiımi; adalet hiz
metleriyle lilglli araştırma ve hukukî düzemlemelerlin yapılması gibi görevler yük
lenmiştir., Bunların hepsi, hiç şüphe yok
ki, Anayasamız gereği bağımsız kılınmış
mahkemeler ile bu mahkemelerde görev
yapan ve Türk Milleti adına yargı yet
kisini kullanan hâkim ve savcılarımız
ile diğer adalet mensuplarına yöneliktir.,
Bu itibarla, Adalet Bakanljğı bütçesi üze
rindeki görüş ve temennilerim ve bütçe
yapışınım, bu çok önemli hizmet kuru
luşlarının anayasal görevlerini rahatça
yapabilmelerini sağlayacak bir şekilde
ele alınmasını gerekli kılmaktadır. Adil
ve isabetli karar verebilmesi için bir
mahkemenin hâlklimi ve diğer personeli
araç, gereç, kadro eksikliği ve maişet
endişesinden uzak olması gerçeği izahtan
varestedir.
Anayasamızda ifade edildiği üzere,
sosyal bir hukuk devleti olan ülkemiz
de, hukukun üstünlüğünü ve etkinliğini
sağlayıp, hissettirmek göreviyle de yü
kümlü olan devletin; bütçesinde Adalet
Bakanlığıma ayırdığı ödenekle bunu kanııtlamaisı icap eder. 1988 Malî Yılı Bütçe
Kanun Tasarısının, genel ödenek tutarı
— 534

9 . 4 . 1988

O : 2

içerisinde Adalet Bakanlığına ayrılmış
bulunan 232 milyar 870 milyon liranın,
bu bakanlığın ifa edeceği görevleri ve
sahip bulunduğu teşkilatın genişliği do
layısıyla bütün bir yıl içerisinde doğa
cak ihtiyaçları açısından yeterli olamaya
cağı inancındayım.
Nitekim, Plan ve Bütçe Komisyonu
na sundukları bütçe raporunda sayın
raportörler, yargı bugüne kadar hiçbir
zaman görevinin gerektirdiği kaynaklara
sahip olmamıştır. Yargı hizmetinin as
garî düzeyde dahi yerine getirilmesinin
mümkün olmayacağı nitelik ve nicelik
yönünden tatminkâr
görülmeyen bir
ödeneğin verildiğine işaret
etmişlerdir
ki, aynen katılmak mümkündür.
Biraz sonra değineceğim hizmetler
için, geçmiş yıl bütçelerinde de duru
mun aynı olmasına rağmen, büyük bir
hizmet aksamasına meydan verilmemiş
ve başarılı sonuçlar almış bulunan Ada
let Bakanlığına ve feragat ve fedakârlıkla
görevi ifa öden başta hâkim ve savcıla
rımız olmak üzere, ıtüm adalet mensup
larına huzurunuzda (teşekkür etmeyi bir
borç kabull ediyorum.
'Değerli milletvekilleri, bir kamu gö
revlisinin, hatta toplum içerisinde her
hangi bir kimsenin görevini veya yüküm
lülüklerini kolayca ve zamanında yerine
getirebilmesi, onun huzurlu olması ve
gerekli imkânlara sahip kılınmasıyla
mümkündür. Bu açıdan baktığımızda,
bağımsız mahkemelerde yargı yetkisi
kullanmakta olan hâkim ve savcıliarımız
ile diğet personelin öncelikle maddî ve
manevî yönden huzura kavuşup kavuş
madıklarını, sonra da araç ve gereç iti
bariyle sıkıntıları bulunup bulunmadığını
araştırmak gerekir.
Büyük bir memnuniyetle ve Hükü
metimize şükranlarımla arz
ediyorum
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ki, Sayın Adalet Bakanımızın Plan ve
Bütçe Komisyonunda verdiği bilgiye gö
re, hâkini ve savcılarumızın maaşları da
ha mesleğe girişten itibaren imkânlar
nispetinde iartırilmış, emsalleri içerisin
de önemli bir derecöde iyileştirilmiş,
ödeneklerinden vergi kesilmesi kaldırıl
mış, bu sayede mesileğe eleman teminin
de büyük bir gelişme sağlanmıştır.
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bir yapı ve malzemeye sahip olduğumu
zu da iddia edemeyiz. Hatta bu konuyla
ilgili konulan ödenekleri, özellikle dö
şeme ve demirbaş alımları vesalir malze
me alımlarına ayrılan ödeneği .görünce
endişe etmemek mümkün değildir. Bu
itibarla gelecek yıllar için bu konularda
gerçek ihtiyaca yetecek ödenek sağlan
masına çalışılmasını temenni ediyorum.
İMemnuniiyetle arz ediyorum ki, 1981
yılında kurulmuş bulunan Adalet Teşki
latını Güçlendirme Vâkfının, son yıllar
da maldldî varlığının bir hayli gelişmiş
ollmaısı ve bütçe imkânsızlıklarının do
ğuracağı sakıncaların ortaya çıkmasını
önleyen yardım ve katkılarda bulunması
hepimizi sevindirici bir hadisedir.

Keza, mahkemelerin diğer personeli
için de sağlanan malî iyileştirme, aranan
huzur açısından etkili olmuştur. Bunun
yanı sıra, hâkim ve savcılarımıza maddî
yönden önemli katkısı olan lojman te
mini, mevcut hâkim ve savcıların yüzde
60'ma yetecek seviyeye ulaşmış ve yine
Sayın Bakanın beyanından ve bütçe ra
porumdan öğrendiğimize
göre, Kamu
Konutları Yönetmeliğinde
Hükümetçe
yapılan değişiklikle, hâkim ve savcıları
mıza bakanlıkça kiralık ev temini de
sağlanmış olmakla, arttık hâkim ve sav
cılarımızın görev yerlerinde lojman so
runları da kalimıamış bulunmaktadır ki,
yukarıda işaret ettiğim huzurun sağlan
masında çok büyük bir adım atılmıştır,
Aynı adımın, kendilerine uzun zaman
dır söylenilen, gerekli tazminatlar veril
mek sutretiylje diğer adalet personeli için
de atılmasını içtenlikle diliyorum.

Oükümdtilmizin, 1983 yılında göreve
başladığında programına almış bulun
duğu, adlî sicil konusunda bilgıisayar
tekniğinden faydalanmaya başlanılmış ol
masının memnuniyet verici olduğunu ifa
de et'mek isterim. Sabıka kayıtlarının ad
lî sicil bültenlerine geçirilmesinde, sene
lerle ifade edilen gecikmelerin, adalet
gerçekleşmesinde doğuracağı olumsuz
etkiler, bu sekilide bertaraf edilmekle,
mahkemelerimizin çabuk ve isabetli ka
rar vermesinde yardımcı olunacağı şüp
hesizdir.

Hemen ifade edeyim ki, kiralama
konusunda Adalet 'Bakanlığı bütçesine
2 milyarlık bir ödeneğin ilave edil
miş olduğunu memnuniyetle görüyoruz.
Hâkim ve savcılarımız ile diğer adalet
mensuplarının ihtiyaçları olan araç ve
gereçlerinin, bina ve diğer malzemeleri
nin hizmeti aksatmayacak ölçüde ve za
manında karşılanmakta olduğunu, gezip
gördüğüm yerlerde bizzat müşahede et
miş bulunuyorum. Ne var ki, daha ye
terli, gönlümüzde yat/tığı üzere, mahke
melere layık ölçüde, ideal olan şekilde

'Değerli miHetlvekilleri, Sayın Adalet
Bakanımızın Plan ve Bütçe Komisyonu
muzda 1984 - 1985 ve 1986 yılları mah
kemelere ve adalet dairelerine gelen iş
lerle ilgili olarak verdikleri bilgiyi incelediğirriiz zaman, yargıya başvurunun de
vamlı olarak ve büyük bir ölçüde arttı
ğını görüyoruz. Adlî istatistikleri incele
diğimiz ve daha önceki yıllara gittiğimiz
zaman da durumun aynı olduğunu tes
pit ediyoruz. Bu iş artışının, ülkemizde
ki ekonomik gelişme, sosyal gelişme, nü
fus artışı ve büyük kentlere göçle çok
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yakın ilişkisi olması ve kalkınmamızın
devam edeceği, bunun hükümetimizin en
önemli hedefi olduğunu hepsimiz ( bildi
ğimize göre, gelecek yıllarda daha büyük
iş artışlarıyla karşılaşacağımızın mutlak
olması gerçeğini gözardı edemeyiz.
Bu sebeple, Adalet Bakanlığımızın
yeni binalar sağlayarak, yeni mahkeme
ler ve adalet daireleri açmasında ve bu
nun tedbirlerini almasında, yarar, hatta
zaruret görüyoruz. Geçtiğimiz bütçe yı
lında 22 yeni mahkeme ve 3 icra dairesi
kurulduğunu memnuniyetle öğreniyoruz;
ama kanaatimizce bu tempodaki iş artışı
karşısında yeterli de değildir. Elbette bu
rada karşımıza...
BAŞKAN — Sayın Uzun, konuşma
süreniz dolmuştur, lütfen toparlayınız
efendim.
(MEHMET ZEKÎ UZUN (Devamla)
— Toparlıyorum Sayın Başkanım.
İBuraıda yatırım bütçesi ödenekleri'
karşımıza çıkmaktadır. Bu yıl bütçesin
de yenli yatırımlar için, özellikle Adalet
Bakanlığı bünyesinde, hemen hemen hiç
denecek kadar az bir ödenek ayrılmış
tır ki, iş artışı ihtiyacının zorunlu kıla
cağı yeni binaları sağlamak kesinlikle
mümkün değildir. Bu takdirde iş artışı
nın önlenmesini, mevcut kadronun daha
fazla çalışıp, daha çok iş çıkarmasını
beklemek gerekecektir ki, onların da bi
rer insan olduğunu, nihayet sınırlı bir
güce sahip bulunduklarını, bu sınırın de
vamlı olarak, azamî seviyede çalışma
ya yeterli olamayacağını unutmayalım.
Ayrıca, verimli çalışma açısından yüksek
hâkim, diğer hâkim, birinci sınıf hâkim,
birinci sınıfa ayrılan hâkim gilbi, hâkim
ve savcılarımız arasında meydana getiri
len farklılığın giderilmesini arzu ediyo
ruz. Sayın Adalet Bakamınızdan, gelecek
yıllarda mutlaka yeni mahkeme ve ada-
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lelt dairelerini gerçek ihtiyaç sayısında
açmanın tadblrferlnli almasını ve Hükü
metin de bu konuda gerekli desteği sağ
lamasını önemle rica ediyorum. Aksi hal
de adalet geç tecelli edecektir ki, bu da
toplumda huzursuzluğun, anarşinin kay
nağını oluşturur.
Saygıdeğer milletvekilleri, şimdi de kı
saca cezaevlerlinin durumuna temas et
mek istiyorum.
Çok iyi biliyorum ki, oezaevlerirniz,
uyguladığı infaz rejimiyle gerçekten mo
dern bir seviyededir. Cezaevleri, birer
zindan olmaktan çıkarılmış, «Kader
mahkûmları» dediğimiz insanları, toplu
ma kazandırmayı, ıslah etmeyi amaçla
yan, onlara meslek ve sanat öğreten, çe
şitli dallarda eğitim veren birer müesse
se haline getirilmişitir. Adalet Bakanlığı,
seferber ettiği imkânlarıyla, devamlı ola
rak iyileştirmeye yönelik çalışmalar yap
maktadır.;
(BAŞKAN — Sayın Uzun, bir daki
ka...
Önümüzdeki metnin hepsini okumak,
sanıyorum uzun sürecek; lütfen özetle
yin.
MEHMET ZEKİ UZUN (Devamla)
— Toparlıyorum efendim.
'Bu arada, son defa sağladıkları 12
Ibin civarındaki infaz ve koruma memur
luğu kadrolarıyla, 12 saat çalışan bu
memurları, günde 8 saat çalıştırmaya yö
nelik teşebbüsleri de, geç kalmakla bera
ber, çok olumlu bir gelişmedir. Buna
rağmen, cezaevlerimizin devamlı gün
demde olması, basında manşet olarak gö
rülmesi, özel ,görüş taşıyan art niyetli
hükümlülerin ve yandaşlarının sunî ola
rak çıkardıkları, özlemini
duydukları
anarşiyi tekrar getirmeye yönelik gay
retleridir. Bu konuda, Hükümetimizin ve
Adalet Bakanlığımızın aldığı tedbirleri ve
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uygulamayı, eski bir adalet mensubu
olarak yerinde buluyorum. Ancak, ce
zaevi binalarımızın büyük bir kısmının
mükemmel olmadığı ^eksikliklerinin bulumduğu, hükümlü ve tütulkluların sos
yal ihtiyaçlarının tamamen karşılanmasınıda yetersiz kaldığı gerçeği de ortada
dır.
İBu itibarla, gelecek yıllarida, gerek
adliye ve cezaevi binaları yatırımları,
gerekse, diğer tüm adaM hizmetleri içlin,
İhtiyaç olan gerçek: ödeneği mutlaka
sağlayıp, bütçeyle vermesini hükümeti
mizden; zamanında tedbirini alarak, işterneslirii de Adalet Bakanlığından talep
ederken, malûmları oljduğu üzere, asıl
müzahereti yapacak olanın ve bu ko
nuda görevli bulunanın Yüce Heyetiniz
olduğunu belirtir, sözlerime burada son
verirken, Adalet Bakanlığı Bütçesinin,
tüm adalet camiasına ve Yüce Milleti
mize hayırlı, uğurlu olmasını diler, he
pinizi saygıyla ve muhabbetle selamla
rım. (ANAP sıralarından alkışlar)

'için, öncelikle yargının ne olduğunu, de
mokratik hukuk devletinde, yargının
önemini 'bilmek gerekir.
iDeğerli millletvekilleri, toplum olay
larının ve toplumsal gelişmelerin belli ya
salara göre oluştuğunu, sosyal bilimler
bize göstenme'ktedir. İnsanlık, asırlar bo
yu, bu yasaları öğrenerek, onları toplu
mun hizmetine sokma ve toplum yara
rına kullanmanın kavgasını vermiştir. So
nuçta, kişi veya zümre ya da organ ege
menliğini zulmün kaynağı olarak gören
insanlık, iktidarın toplumdaki güçler
arasında paylaşılması ve bu güçlerin bir
birlerini dengelemesini öngören demok
rasiyi en iyi yönetim biçimi olarak sap
tamıştır.
İBuna göre, iktidar gücü, yasama, yü
rütme ve yargı dediğimiz, «Güçler ayrı
lığı» ilkesine göre, parçalara bölünecek,
Ibu gtiçler kendi alanlarında egemenliği
halk adına, millet adına kullanacaklar
ıdır. Bu yolla, kişi hak ve özgürlükleri
güvenceye bağlanmış olacaktır.

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın
Uzun.
'Aleyhte konuşmak üzere, Hakkâri
Milkltvelki'K Sayın Cumhur Keskin; bu
yurun efendim.

1961 Anayasasıyla hukukumuza gi
ren, «Demokratik hukuk devletti» kavra
mına göre :

CUMHUR KESKİN (Hakkâri) —
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
Adalet Bakanlığımdan söz edildiğinde, ilk
akla gelen kavram, «yargı» kavramı ol
maktadır. Bu bakanlık, toplumun ada
let sorunlarına çözüm bulmak amacıyla
kurulduğundan ve adaletin hizmet ola
rak somutlaştığı yer, yargı organları ol
duğundan, bu bakanlığın bütçesi gün
deme geHdiğimde, yargı, yargılama ve bu
na ilişkin sorunlar çağrışımla ön plana
çıkmaktadır.
Adalet Bakanlığı hizmetlerini, Adalet
IBalkanlığı Bütçesini iyi kavrayabilmek

Yasalar, evrensel hukuk kurallarına,
Anayasaya, uygar devletlerin benimsedi
ği ilkelere Uygun olmalıldır.
Yasaların, hukuka, Anayasaya uygar
'devletlerin benirnsekliği hukuk ilkelerine
uygunluğu, yargı denetimi yoluyla kont
rol edilebilecektir.
Yargı organları bağımsız olacak, yar
gıç güvencesi ve bağımsızlığı sağlanacak,
yargı organlarının kararları uygulanacak
tır. Olağanüstü ve özel mahkemelere yer
verilmeyecek, doğal yargıç ilkesii uygu
lanacaktır. İdare tarafsız olacak ve ida
renin hiçbir eylem ve işlemi yargı dene
timi dışında tutulmayacaktır.
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Değerli mi'lldtvdkiüeri, demokratik hu
kuk devletti anlayıışının .gereği olan bu il
kelerin bugünkü mevzuatıınızda bulun
duğunu söylemek olanaksızdır. Öncelikle,
ülkemizde yangı sorunlarının sağlıklı bir
temele oturtulabilmesi içiin demokratik
hukuk devletiyle bağdaşması mümkün
bulunımayan yasalların ve bu yasalardaki
Ih'ülkümlerin töspilt ödilimesi ve bunların
değiışitirilmesi gerdkir. İktidar güçleri ara
sında bir denge kurulmadığı sürece, derniokraitik hukuk devleti kavramına uy
gun bir adalet anlayışını hâkim kılmak
mümkün ollaimaıyacaktır.
Millî Güvenlik Konseyi
tarafından
Anayasanın yürürlüğe girmesinden önce
çıkarılmış 'birtakım yasalar ve özellikle
2461 sayılı Yasa yürürlükte bulunduğu
sürece adalet sorunlarına çözüm bulunamiayacakıtır; çünkü sorunların hemen he
men tümü bu yasaldan kaynalklanmakltadır. Nasıl kaynaklanmaktadır, onu kasa
ca açıklaıyalyım.
ıDeğerli milleitovekilleri, bugün ülkeımiızde AnSkara, Diyarbakır, Konya ve
İzmir'de 1 ve istanbul'da da 2 olmak
üzere, 6 hukuk fakültesi bulunmaktadır.
En çiok mezun veren fakültelerin başın
d a da hukuk fakülteleri yer almaktadır.
Buna rağmen, yargıç ve savcı açığı gi
derek büyümektedir. Halen boş bulu
nan yargıç ve savcı açığına, yani kadro
açığına ihtiyaç duyulan yargıç ve savcı
sayısı da eklendiğinde, açığın korkunç
'boyutlarda olduğu görülür.
Niçin?.. Çünkü, mesleğin cazibesi yok
ddıilmiş'tir. Çünkü, yargıç güvencesi 2461
sayılı Yasa ile ortadan
kaldırılmıştır.
Çünkü, yargıç ve savcıların tüm özlük
işlerini düzenleme yötkisi siyasî nitelikli
(bir origana bırakılmıştır. Bu organın ba
şına da Adalet Bakanı getirilmiştir. Or
ganın yargıç üyeleri de, yine siyasî bir
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organ olan Cumihuribaışkanı tarafından
'seçiilmelkltedirler. Yarjgıç ve saJvcılar hakkınldaki soruşturimalar da, hiyerarşik açı
dan Adalet Bakanlığına bağlı müfettiş
ler taraifından yürütülmektedir.
Adalet
Balkanı, adil durumlarda, yargıçları geçi
ci olarak başka yerlerde görevlendireibilım'dktddir.
Bütün bunlar yargının yürütme kar
şısındaki bağımsızlığı ve güvencelerinden
Önemli kayıplar verdiğini gösteriyor.
Bir insanın yaşamı, özgürlüğü, malı
ve mülkü üzerinde son sözü söyleyebilecdk güçle donattığımız yarlgıcı, siyasal
iktidarın dtküsi altına sokma sonucunu
doğuran bu düzenlemeler yargıçlık mes
leğinin cazibesini ortadan kaldırmıştır.
Elbette ki, yargıç ve savcı açığını kapa
tamazsınız, açık dalha da büyüyecektir.
Ayrıca, Anayasanın 159 uncu madde
sine göre, Yüksek Savcılar ve Hâkimler
Kurulunun kararlarına karşı yargı yolu
na da başvurulamaımaktadır.
Gıyalbî tutukluların yakalanması için
ya'sal görevini yapan bir savcı ya da
yarjgıcı, gıyabi tutuklular siyasal iktdiara
oy veriyor dilye bu göreyinden alıfcoyarsanız, bu görevini yapmaktan alıkoymak
için yetkiyle başka bir yerde görevlendirirseriiz, ellbdtte ki hâkim ve savcı açı
ğı giderek artacaktır.
Sayın milletvekilleri, vatandaşın en
son başvurabileceği yer yargıdır. Hak
kının ya da halklarının kişi veya devlet
taraifından ihlal edildiği düşüncesinde bu
lunan vatandaşın hak arayabileceği son
merci yargıdır. Yargıçların, hukuka ve
vicdanî kanaatlerine göre karar verme
leri, yargıç güvencesi ve bağımisızlığı ile
mümkündür. Siyasal kitid'ar mensupları
nın çıkarlarına göre karar vermeme du
rumunda, ydtkilyle başka bir yere sürül
me tehdidi altında bulunan bir yargıç
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için, güvenedden, bağımsızlıktan söz edi
lebilir mi?
'Sayın mille'üvekİlleri, Anayasamızın
140 inci malddesi, yargıç ve savcıların
aylık ve Ödendkleninin kanunla düzenlenimesini emretmdktedir. ANAP hükü
metleri. ANAP iktidarı yargı gücü üze
rinde eitkin olabilmek için Anayasanın
140 inci maddesindeki emredici hükmü
ne rağmen, yargıç ve savcıların özlük
halklarını kararnaımelerle düzenleımeyi
alışkanlık haline gdtirmiştlir. 241 sayılı
Kararname ile olağanüstü hal uygulama
sına gidilen illerde çalışan yargıç ve sav
cılara verilen tazminatı düzenleyen ka
rarname bu uygulamanın örneklerinden
dir. Bu, ANA'P'ın yargıya bakış açısını
ortaya koymaktadır.
Değerli milletvekilleri, demokratik
hukuk devletinde, basın, yasama, yürüt
me ve yarığı yamukla dördüncü bir kuv
vet olaralk kabul edil'mektddlir. ANAP
İktidarı olarak, «292 parmağımız var,
yasama organında istediğimizi yaparız,
istediğilmiz yasaları çıkarır, istemedikle
rimizi çıkartmayız. Yürütme zaten eli
mizde» diyorsunuz; yargıç ve savcıların
güvence ve bağımsızlığı, yukarıda açık
ladığım nedenlerle ortadan kaldırıldı. Bu
yolla yargı üzerinde baslkı tesis etme
düşüncesini taşıyorsunuz. Tabiî ki sıra
şimdi baisına gelmiştir.
Basın üzerinde sansür uygulaması
nın, Vuralihan olayının hemen akabinde
gündeme gelmesi dikkat çekicidir. Hu
kuk Usulü Muhakemeleri Yasasında ih
tiyatî tddbir, zaten düzenlenmiştir. Bu
nun, medenî Kanunda yeniden düzen
lenmek istenmesi, basına sansür uygu
lamak amacıyladır. Demokratik hukuk
devletin gereği olan özgür basına sansür
uygulama yoluna gideceğinize, yolsuzluk
ları, rüşvetü önleme yoluna gitmeniz da
ha iyi ollmaz mı?
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Değerli milletivdkiller'i, yargıç ve sav
cılara Ödenen aylıklarla bir takım elbi
se bile alınamaz. Yargıç ve savcılar ile
yardiımcı personel, gerçekten geçim sı
kıntısı içindedirler. Görev yaptıkları yer
lerde iyi giiynmelerinli, tavır ve davranış
larıyla örnek alınması gereken kişi ol
malarını öğütlendiğimiz yargıç ve savcı
lara ne verebiliyoruz? Geçiim sıkıntısı
içinde bulunan, çoluk çocuğunun geçi
mini nasıl sağlayabileceğini düşünen ve
haltta kimi zaman hukuk kitabı alabile
cek parası bile bulunmayan yargıçtan,
sağlıklı bir karar vermesini beklemeye
ha'klkımız var mıdır?
'Mahkemelerde ve savcılıklarda çalı
şan yardımcı personel, iş hacmi içinde
âdeta bunalmış bir durumdadır. Bu per
sonel için mesaî kavramı bir anlam ifa
de etmemektedir. Çünkü, sürekli olarak
çalışmak durumundadırlar. Bu ölçüde,
çalışan yardımcı personelin de fazla me
saî ve bunun gibi ödemeler yoluyla mağ
duriyetlerinin önlenmesi zorunludur.
Sayın milletvekilleri, Sayın Özal,
19.12.1983 tarihinde Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde hükümet programını okur
ken, «Af, toplum yapısında açılan ya
raların sarılması, kırgınlıkların giderile
rek, millî birlik ve bütünlüğün yeniden
güçlendirilmesinde olumlu etki yapan bir
müessesedir» demişti. 1983 seçimlerin
den önce, propaganda malzemesi olarak
kullanılan af, toplumumuzda bir özlem
halini almıştır. Toplumsal barışı sağla
mak, geçmişteki kırgınlıkları ve bazı
olayları unultmalk, bunların toplum yaşa
mında açtığı yaraları kapamak amacıyla
ve yine mahkemelerdeki dosya yığılma
larını bir ölçüde gidermek, böylelikle ola
ğanüstü dönemlerden, normal döneme
geçişin bir gereği olarak cumhuriyetin
'kuruluşundan bu yana, zaman zaman af
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çıkarılmıştı. Türkiye, olağanüstü bir dö
nemden geçiyor. O dönemlin izleri hâlâ
yaşanmaktadır...
ıBIASjKıAN — Sayın Keskin, itki da
kikanız kalmıştır efendiim.
CUlMiHUR KESKtN (Devamla) —
Toparlıyorum efendiim.
Olağanüstü dönemde birtakım hukuk
zorlamaları, keyfî yorum ve uygulama
lardan dolayı mahkûm olmuş ve ceza
yemiş çdk sayıda insan vardır. Demok
ratik hukuk devleti uygulamalarında o
günkü delillere göre mahkûm oliması
olanaksız olan birtaikım insanlar, mah
kûm edilmişler ve mağdur duruma düş
müşlerdir.
Ayrıca, özellikle şu hususu dikkatle
rinize sunmak istiyorum : 1983 yılından
Ibu, yana, döviz kaçakçıları, vergi kaçak
çıları, tımar Yabası ile Türlk Ceza Yasa
sının buna ilişkin hükümlerine göre suç
(işleyenler, 1918 sayılı. Kaçakçılık Yasa
sına giren kaçakçılık suçunu işleyenler,
6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar
Hakkındaki Yasalda suç sayılan fiilleri
'işleyenler, taplulmda, «İhbarcılık Yasası»
'Olarak bilinen Pişmanlık Yasası hüküm
lerine göre, itirafta bulunan jidamlık suç
lular da dalhil olmak üzere, suç işleyen
ler içlin afifin sonuçlarını doğuran düzen
lemelere gidilmiş, bunların hepsi saluverilmişttir.
Görülüyor ki, bu uygulama eşitsizlik
yaratmıştır. Silalh satan affedilmiş, silaihla suç işleyen içeride kalmıştır. Bazı
suçları işleyenler, birtakım düzenlemeler
le dışarı çıkarılmış, yalnızca bazı adî suç
lardan mahkûm olanlarla siyasî suçlular
içeride kalmışlarıdır. Yaratılan eşitsizli
ğin giderilmesi ve toplumsal barışın sağ
lanması için af zorunludur.
Cezaevleri, toplumun kanayan yara
larından biridir. Buralarda yaşam koşul-
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larının insanca olmaidığı herkesçe kabul
edilmek/teldir. Cezaevlerii - ve Tevkif Ev
leri Tüzüğünün, 647 sayılı Yasaya aykırı
hükümlerii düzeltilmelidir. Hücre cezası,
insanlık onuruyla bağdaşmayan bir ceza'dır. Bu ceza, yasa ve tüzükten çıkarıl
malıdır.
1988 yılı bütçesinde hükümlüye veri
lecek günlük yiyecek bedeli 650 Türk li
rasıdır. Bu, günümüz koşulları nida gülünç
hir rakamıdır. Bu parayla bir sigara al
mak Mle mümkün değildlir. Cezanın ama
cı suçluyu topluma kazandırmak ise, ce
zaevi koşullarının düzeltilmesi, koşulla
rın insanca ollması sağlanmalıdır.
sSayın milletvekieri, yargı harçları ve
tebligat giderleri, hak arama özgürlüğü
nü istemez hale sokmuştur. Uygulama
ile varlıkların hak arama özgürlüğünü
alabildiğine kullanabildiği, yoksul insan
ların ise en doğal haklarını kullanama
dığı, hak arayamaldığı bir ortam yaratıl
mıştır. Böyle bir ortamda gerçek adalet
ten söz etmek mümkün değildir.
Sayın milletiveklillerl, bu bütçeyle ada
let sorunlarının, yargı sorunlarının çö
zümlenmesi düşünülemez, özetlersek;
Ülkemizde adalet sorunlarının çözüm
lenmesi için, demokratik hukuk devleti
anlayışı ile bağdaşmayan Anayasa ve ya
sa hükümleri değiştirilmelidir. Anayasa
nın yürürlüğe girmesinden önce Millî
Güvenlik Konseyi tarafından çıkarılmış
yasalar gözden geçirilmeli, değiştirilmeli
ve mümkünse bunlara karşı Anayasa
Mahkemesine başvurma yolu sağlanma
lıidır.,
Yasalarımız, sınıf egemenliği ve sınıf
sömürüsüne dayalı toplumsal ilişkileri
koruyan, buna bekçilik eden hükümler
den kurtarılmalı, bu hükümlerden ayık
lanmalıdır.
iSuçlara kaynaklık eden ekonomik ve
sosyal nedenler ortadan kaldırılmalıdır.
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Yargıçların güven içinde yasa ve vic
danlarına göre karar verelbiknelerini sağ
layacak yargıç güvencesi ve bağımsızlığı
yenliden tesis elditaneli,bunun için yargıç
ve savcıların tüm özlük işlerini düzenle
me .görevi, bağımsız, her türlü siyasî et
ki ve yapılanıma'dan uzak Yüksek Hâ
kimler Kuruluna verilimel ildir. Yargıç,
savcı ve yarldımcı personelin ekonomik
durumları düzeltilmeli, yargıç ve savcı
ların özlük halklarının yasa ile düzen
lenmedi kesin bir uygulama haline getiriknelildir.
Genel af çıkarılmalıdır.
Savunmanlar ile onların meslekî ör
gütlerine, bağurrisız bir yapılanma olana
ğı sağlanmalı, savunmanın hazırlıktan,
yani ithamdan itibaren müvekkili ile gö
rüşmesi sağlanmalıdır.
vAldlî kolluk kurulmalıldır.
Hepinizi saygıyla selamlarım. (jSHP
(sıralarımdan alkışlar)
IBAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın
Keskin.
Adalet Bakanı Sayın Oltan Sungur
lu; buyurun efendim. (ANAP sıraların
dan alkışlar)
ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sa
yın , Başkan, Yüce Meclislin muhterem
üyeleri; Adalet Bakanlığı bütçesi üzerin
de konuşmaya başlıamadan önce, hepini
zi saygıyla selamlarım.
Sayın Başkan, bütün gayretime rağ
men, adımı tescil ettiremedim. Bugün
okunan Cumhurbaşkanlığı tezkeresinde
dıahiı Oltan Sungurlu olarak geçiyor; ama
benim ismim Mahmut Oltan Sungurlu.
Bunun bütün arkadaşlarca bülinmesi içlin,
bir daha burada tekrar etmekte fayda
mülahaza ettim.
BAŞKAN — Buradaki resmî kayıt
larda da böyle kısa kesmişler de ondan
efendim, kusura bakmayın.
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MEHMET PÜRDELOĞLU (Hatay)
— Siz gönlümüzde büyüksünüz Sayın
Bakan.
EROL AĞAG'ÎL (Ankara) — Zaman
tasarrufu olsun diye herhalde.
ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Devamla) — Evet.
Yok, zaten öteki ismimi de çok seviyo
rum; yani, söylenmiş olması 'bizi, rahat
sız etmiyory
Sayın Başkan, muhterem milletvekille
ri, Adalet Bakanlığı bütçesi üzerinde gö
rüşen arkadaşların görüşleri için teşekkür
ediyorum. Hepsi adaletin üstünlüğü, yar
gının bağımsızlığı, hâkim teminatı, hâ
kimlerin problemleri, Türk adliyesinin
içerisinde bulunduğu problemler mev
zuunda Bakanlığımıza ışık tutucu, nok
sanlarımızı gösterici ve bıizim Bakanlığın
eksiklerinin giderilmesi yönünde bize
yardımcı beyanlarda bulurımuşiardır.
Toplumda, adalet hususunda birleşmek
elbette ki güzeli bir şeydir ve 'bu mevzuda
da genelde bütün konuşmacılar birleş
mektedirler. Tabiî, neticeye varılacak yol
larda farklı düşünceler, farklı tefsirler
vardır ve olacaktır. Mesela, cezaevleri
mevzuunda Sayın Yaşar Topçu, Diyar
bakır Cezaevindekıi iyileştirmenin büyük
bir taviz olduğunu, bunun bütün cezaev
lerine teşmili halinde, meselenin altından
çıkılmayacak boyutlara ulaşacağını söy
lerken, başka 'bir arkadaş, 'bu iyileştir
menin bütün cezaevlerine teşmili suretiy
le hükümlü ve tutukluların rahat edece
ğini söylemektedirler; ama mesele her
ikii tarafıyla da münakaşa edilmek sure
tiyle Meclis huzuruna gelmektedir. El
bette ki icra organı, eldeki imkânlar mu
vacehesinde ve kendi görüşleri istikame
tinde kamuoyundaki değerlendirmeleri
nazarı itibara almak suretiyle bir yol çiz
mek durumundadır.
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Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri; Adalet Bakanlığı bütçesi üzerinde
yapılan münakaşalarda bütçenin rakam
sal değerlenine girilmemiştir; biz de im
kân nispetinde bu değerlere girmeyeceğiz,
'hazırladığımız konuşma metni üzerinde
değil, arkadaşların konuşmalarında takıl
dıkları hususları bize göre açıklamaya
gayret edeceğiz. Bu izahlarımızda, zaman
zaman 1987 yılı çalışmalarını, zaman za
man 1988 yılı ve istikbale matuf düşün
celerimizi, zaman zaman da Anavatan
Partisinin iktidar olduğu günden bugüne
kadarki çalışmalarını zikretmek suretiyle
olayın mahiyetine göre bir değerlendirme
yapma yolunu tutacağız.
Muhterem milletvekilleri, Adalet Ba
kanlığı evveleminde bir yargı meselesi
dir, bu bir mahkeme meselesidir, hâkim
•meselesidir; birindi unsur budur. Ada
let Bakanı olduğum günlerde çok açık
lıkla şunu söyledim : Evvelemirde hâkim
ve savcılarımızın meselelerini halletmek
zorundayız; birinci öncelikli mesele bu
dur. O zaman 'bazı noktalarda tarizler al
mıştık : «Değiştirilecek kanunlar, getiri
lecek hükümlerden önce şahıs mesele
lerinin halli, adalet meselesini halletmez.»
Şimdi burada birçok arkadaş dahi söy
ledi ki; «Bütçe meselelerinin halliyle Tür
kiye'de yargı meselesi halledilmez; çün
kü yargı meselesi yalnız bir bütçe mese
lesi değildir, yargı meselesi yalnızca bir
hâkim meselesi de değildir.» Onlara da
fırsat bulursak temas etmeye çalışacağız;
ama bütün müesseselerde olduğu gibi,
yargıda da birinci unsur, insan unsuru
dur ve zannediyorum bu unsur, yalnız
bugün için değil, tarihin başlangıcından
hügüne kadar fevkalade iyi tespit edil
miştir; çünkü hâkime, tarihin ik devir
lerinde din adamı ehemmiyeti verilmiş
tir; yani inanç sistemleriıni temsil eden
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bir adam olarak kabul edilmiştir ve uzun
müddet de birçok toplumlarda bu isti
kamette görülmüştür ve daha sonraki
devirlerde yargı, din adamları vasıtasıyla
temsil edilmiştir. Yine bizim inanışları
mızda da hâkim, Peygamber postunda
oturan adam olarak kaibul edilmiştir. O
halde, yalnız bugün değil, dün de yargı
meselesinde hâkime, savcıya bu derece
ehemmiyet atfedilmiştir. O halde Adalet
Bakanlığının birinci meselesi, hâkim ve
savcı temin etmektir. Hâkim ve savcı te
min etmek, elbette ki yalnız m'addî bir
olay değildir. Birçok defalar açıkladım,
bugün de 'biraz sonra, belki şimdi söyle
yeceğim; hâkim ve savcı açığını ve hâ
kim ve ısavcı teminini bugünden yarına
halletmek veya haıMedeceğimiz düşüncesi
içerisinde olmadığımızı ifade etmek isti
yorum. Biz, bize şu kadar para verin, hâ
kim ve savcı eksiğimizi giderelim, Tür
kiye'de hâkim ve savcı meselesinıi halle
delim diye bjr beyanda 'bulunmadık, bu
lunmamız da mümkün değil; çünkü hâ
kim ve savcı, sokaktan veya pazardan
alınacak bir nesne değildir, bir piyasası
yoktur; hâkim ve savcının yetiştirilmesi
söz konusudur, yetişmesi söz (konusudur.
Elbette ki mesleğin cazip hale gelmesi
lazımdır, mesleğe alaıka için maddî im
kânlar temin etmek lazımdır; bu da ye
terli değildir.
Anavatan Partisi olarak, Hükümet ol
duğumuz günden bugüne kadar zaman
içerisinde hâkim ve savcıların durumunu
günden güne iyileştirmek için büyük gay
retler sarf ettik; hu inkâr edilemez.
1986 yılı sonu veya 1987 yılı başı
İstanbul'a gitmiştim -birçok yerde anlat
tım, hurada 'bir daha anlatacağım- İstan
bul'a tayin edilmiş olan bir hâkim, birinci
sınıf bir hâkim, bir toplantıda ayağa kalk
tı, «225 bin lira maaş alıyorum, arkadaş542 —
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ların yardımıyla 175 bin liraya bir ev ki
raladım. İşletme masrafları bunun dışın
da. Çocuklarım var, eşim var. Bana ne
tavsiye «dersliniz?» dedi. Tabiî ben de
sizlere soruyorum, ne tavsiye edebilirdi
niz? Ama, 'bugünkü durumu anlatmak is
tiyorum :
Bugün, Türkiye Cumhuriyetinim her
köşesinde hâkim ve savcılarım evlerimin
kirası Adalet Bakanlığınca ödenmektedir.
İstanbul'da, Adalet Komisyonu, bize 100
daire acilen verirseniz ©fendim, evi ol
mayan arkadaşlara ev temin ederiz de
mişlerdi. O günden bugüne yalnız 298
daire temin edilmiştir. Bu dairelerden
Ataköy'de olanlar, buzdolabı, çamaşır
makinesi, bulaşık makinesi ve çöp maki
nesi dahil olmak üzere, hâkimlerimize tes
lim edilmek üzeredirler. IŞu anda İstan
bul'da evi olmayan 'bütün hâkimlerimize
lojman isabet ettiği gibi, İstanbul'da evi
olan, kendi evinde oturan hâkimlerimiz
de puan esasıma göre yine lojmanlara çık
maktadırlar. izmir'de lojman meselesi kö
künden halledilmiştir. Ankara'da, kiralan
mak suretiyle, birçok lojman alınmış;
ama kiralanmak suretiyle halledilmekte
dir ve bunun yanı sıra, dün 225 bin lira
maaş alan hâkimimiz bugün 600 bin lira
civarında maaş almaktadır veya asgarî
550 bin lira civarındadır o 225 bin lira
maaş alam hâkimim bugünkü maaşı. Bu
bir ısene içerisindeki farklılıktır.; ama yeıterli midir? Elbette ki, Yüce Meclisin
mensupları hâkimlerimiz içim daha iyisi
ni layık görüyorlarsa, biz de kendilerine
teşekkür ediyoruz ve hâkimlerimizin da
ha iyisine, daha yücesine layık oldukları
hususundaki görüşlerine biz de iştirak edi
yoruz; ama, Anavatan Partisinin şu kısa
dönemde aldığı nokta ile getirdiği nokta
arasındaki farkı görmemezlikten gelme
miz mümkün değil.
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CUMHUR KESKİN (Hakkâri) — Fi
yat artışları nasıl Sayım Bakan?
ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Devamla) — 175
bin lirayı lojmana veren, 25 - 30 bin li
rasını işletme masrafı yapan hâkimin, 25
bin İlim yol parası, çoluk çocuğuna vere
ceği bütün para iken, bugün lojman ki
rası söz konusu değildir. İstanbul'da ser
visleri temim ettik hepsi servislerle işyeri
ne gidip geliyorlar, İstanbul'da ve Türki
ye'nin birçok yerlerinde öğlen yemekleri
temin edilmiştir, öğlen yemeklerini ucuz
bir itiyada yiyorlar ve aldıkları 500 - 600
bin lira da geçimleri için kendilerine kal
maktadır. Şimdi, dün 25 - 50 bin lira ile
geçinmek zorumda olan İstanbul'daki hâ
kimin, bugünkü, aradaki, mesafesi bu
dur; ama bir daha söylüyorum, daha
fazlasını layık görüyorsunuz, doğrudur,
ben de sizin bu takdirimize teşekkür edi
yorum.
Bu suretle hâkim meselesi, çözülür mü
Çözülmez. Arkadaşlar 'belirttiler. Bunun
yanı sıra, daha üniversiteye girişten iti
baren yüksek puan tutturan öğrencilere
çift kat burs vermek, üniversite yurtların
da protokolle, özel şartlarla barındırmak
ve eğitmek suretiyle mesleğe almak içim
bir kanun tasarımız da Yüce Meclisin huzurundadır, onu da yakımda inşallah mü
zakere ve takdirlerinizle kabul edilirse,
ikinci bir çare olarak düşünülmektedir.
Hâkim ve savcılar için Ankara'da eği
tim merkezi açtık. Fevkalade yetersizdir
Bahçelievler'de açtığımız bu bina; ama,
düşünce olarak bütün arkadaşların da iş
tirak ettiği gibi, hâkim ve siavcılarımızın
daha iyi yetişmesi için lazımdır. Bununiçin, Gölbaşı'mda Hazineden gayrimenkul
elde ettik ve eğitim •tesislerinim etüt - pro
je çalışmaları bu seme programdadır; ama
bunu da beklemedik, vakıf imkânlarıyla
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Dikmen'de bu sene bir hâkimevi inşaasıma bağlayacağız. Poiisevinin mukabili
bir site olacak ve Göilbaşı'ndaki 'eğitim
tesislerimiz bitmeden önce hâkim ve sav
cılarımızın. eğitimi işinde veya en azın
dan 'eğitime gelenlerin barınması hususun
da bu (tesisten de istifade etmeyi düşünü
yoruz.
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meseleye bakışımız bu ölçülerdedir. Bu,
yalnız bizim düşüncemiz değildir. Karar
vermeden önce, Türkiye çapında dolaş
tığımız her yerdeki hâkim ve isavcılarıın,
rastladığımız bütün hukukçuların görüşle
rini almak, kendi fikirlimizi de buna ekle
mek suretiyle karar verdik ve yürütme
safhasına koyduk.
Muhterem milletvekilleri, adliyenin
sorunlarından bahsederken, hâkim ve
savcıların tayini mevzuunda arkadaşları
mızın çeşlitli fikirleri oldu. Bütün bu fi
kirler muhteremdir, değerlendirmeleridir;
zaten burada onların müzakeresine girme
miz veya cevaplandırmak gibi bir düşün
ce içinde olmamız söz konusu değildir.
Yalnız o düşüncelerden bahsederken, bazı,
'örneklerle Adalet Bakanlığı icraatıma do
kunulan hususlar oldu; tespit edebildiğim
noktalarda cevap vermek isterim :

Söylemek istediğimiz şu : Hâkim ve
savcıları daha geniş eğitim imkânilarına
kavuşturmak zorundayız. Elbette ki, burs
alan her öğrenci eğitimden sonra hâkim
olacak diye bir kaide yok; ama bir ta
raftan mesleği oazip hale getir irken, 'bir
taraftan da biz hukukçumuzu; hâkim ve
savcımızı mesleğin ilk günlerinden itiba
ren daha liyi 'yetiştirmenin gayreti içerisin
de olacağız.
Buna paralel olarak, diğer meseleleri
mizin çözülmesinde de bize yardım ede
cek bir Adalet fonu kanunu tasarısı ge
tirdik. Tasarı Yüksek Meclisin huzuruna
geldiğinde, yardım ve desteklerinizle kanun'laştığı takdirde, behemehal birinci ön
celik eğitim işleridir. Gerek bu eğitim te
sisleri, gerek orada eğitilecek olan hâ
kim ve savcı adaylarının barınmaları, iba
teleri ve diğer teknik imkânların bu eği
tim merkezinde bulundurmasındaki mak
sat, Türk hâkim ve savcısının en iyi şe
kilde yetişmesini temine çalışmaktır. Bu
işlerde (başarılı olabilirsek, eğitim mev
zuunda 'başlattığımız bu hareketlerde 'ba
şarılı 'Olabilirsek, muhtemelen on yıl son
ra, Türkiye'de, muasır seviyede bir hâ
kim, .savcı bulundurmak imkânına sahip
olabiliriz; bu gayretin kesiksiz ve artan
bir şekilde devam etmesi şartıyla; yoksa
biz, hazır olmayan., yetişmemiş olan, bu
işe kendini hazırlamamış kimselerle yola
çıkmak suretiyle «Hâkim açığımızı ka
pattık, hâkim, savcı noksanımızı gider
dik» dememiz mümkün değildir. Bizimi

Bunlardan biriisi Kocaeli'ndeki bir dave sebebiyle bugün bir gazetemizde neş
redilen havadis. Geçen gün aynı gazete
mizde yine bu mevzuda bir haber çıktı.
Haber, belirli bir davaya bakan hâkimin
o görevden alındığı yolundaydı; bugün
de yine aynı istikamette...
Şimdi, muhterem milletvekilleri, bizim
mevzuatımıza göre hâkim ve savcı aday
lık imtihanını kazanan herhangi bir kim
se, önce iki yıl eğitim görüyor. Bu eği
timden sonra hâkim veya savcı oluyor;
kura çekiyor. Nereye kura çekiyor? İkin
ci sınıf, üçüncü sınıf ağır ceza merkezle
rine kura çekiyor. Bu kurayı kim çekiyor?
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu çe
kiyor ve herkesin huzurunda çekiyor. Git
tikleri yerlerde iki yıl hizmet görüyorlar,
meslekte tecrübe ediniyorlar. Meslekte iki
yıllık tecrübeden sonra beşinci bölgelere,
dördüncü bölglere tekrar kura çekiyorlar.
Kim çektiriyor, kim karar veriyor? Hâ
kimler ve Savcılar Yüksek Kurulu veri544,
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yor. Kim çekiyor? Onlar çekiyor. Ben de
bu kurulun üyesiyim; ama Meclisteki ça
lışmalarım sebebiyle bugünlerde bu top
lantılara, bu kararlara iştirak etme fırsatı
bulamadım; ama, şimdi oradan not getirt
tik, temin ettik, o sebeple bu izahatı ve
rebiliyorum.
İki senesi dolmuş olan bu hâkimler
yeniden kuraya tabi olurken, herhangi bir
yerdeki iki üç hâkim kura dışı bırakılır
sa, o zaman ne olur? Şüpheyi çeker, bun
lar niye kura dışı bırakıldı diye. Normali
budur. Zühul olsa, hata olsa kimseyi ik
na edemezsiniz, «Bir kasıt var efendim,
onlar kuraya dahil edilmedi, bir kasıt
var...» denir. Bu defa unutulmamış, öyle
bir yanlışlık yapılmamış, kuraya dahil
edilirken, Kocaeli'nde iki yıllık müddet
lerini dolduran bu hâkimler de kuraya ta
bi olmuşlar, yani değişik bir işlem ya
pılmamış.
Kararda, «Hâkimler ve Savcılar Yük
sek Kurulu, 4.2.1988 gün ve 1 sayılı ka
rarıyla, ağır ceza merkezlerinde yetiştiril
mek üzere, hâkim adaylarından kura ile
atanan 79 hâkim ve cumhuriyet savcısı
nın, iki yıllarını doldurduklarından, dör
düncü ve beşinci bölge hizmetlerine kura
ile atanmalarına karar vermiş, 5.2.1988
günü kurul huzurunda çekilen kurada şu
şu isimler Nuseybin'e, şu şu isimler Şav
şat'a, şu şu isimler Savur'a...» denmiş.
iMeslekte iki yıllık hâkim arkadaşlar atan
mışlar.
Bunlar bu kuranın dışında tutulsalardı, o zaman da, herkes kuraya tabi olur
ken bunlar niye kuranın dışında tutuldu
denirdi, bir şüphe çekilirdi. Kuraya dahil
olmuşlardır ve. bunlar bir ağır ceza mah
kemesinin heyeti değildir. Belki ağır ceza
mahkemesi teşekkül edemediğinde bun
lardan birisi o heyete iştirak edebilir.
Oradaki mahkemelerde çalışmak sure
tiyle yetişsinler ve bunun sonucunda be
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şinci ve dördüncü bölgelerde müstakil gö
rev yapma kabiliyetini kazansınlar diye,
hâkimdir; ama bir noktada stajyer gibi
eğitmek maksadıyla gönderilmiş, yani
başlangıçtan beri anlatıyoruz ya hâkim
ve savcı eğitilmesini; onun bir devamıdır
bu.
Bunlar çekilmişler. Büyük bir dava
veya politik boyutları olan bir dava imiş.
Deniyor ki, işte bu hâkim veya bu hâkim
ler özel maksatla tayin edilmiştir...
Tabiî gazete belki yanlış bir bilgi al
mış; ama bizim milletvekili arkadaşımız,
hukukun içinden gelen milletvekili arka
daşımız, o gazete beyanına dayalı olarak
biraz önce bu kabil işlemlerden dolayı
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunu
suçlarken zannediyorum büyük bir hata
ya düştü, ki aynı gazete birkaç gün önce
de, yine aynı ildeki ağır ceza mahkemesi
hâkiminin 1987 Ağustos kararnamesinde
ki tayinini, sanki bugünün tayini imiş
gibi yazmıştır; o davayla alakalı. Halbu
ki Ağustos 1987'deki kararnamenin ha
zırlıkları, belki Mayıs - Haziran 1987'de
başlamış, yapılmış işlemlerdir. Sanki Mart
- Nisan 1988'de bunu yapmış gibi yazma
nın bir manası yoktur. Kaldı ki, o hâki
mi de tetkik ettik, 1975 yılında o ile git
miş, 1987 yılında, yani 12 sene sonra İs
tanbul'a tayin edilmiş. Böyle bir olayı,
böyle bir hadiseyi yeniymiş ve sebepsizmiş gibi göstermek suretiyle ne Adalet
Bakanlığını ne de Hâkimler ve Savcılar
Yüksek Kurulunu zedelemenin bir fayda
sı olacağı inancında değilim.
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara)
— Hâkimi de zan altına sokuyorlar.
ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Devamla) — Hâ
kimler ve Savcılar Yüksek Kurulundan
bahsederken, arkadaşların bu noktalarda
ki tenkitleri, dediğim gibi, akademik me-
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selelerdir* müzakerelerdir, her zaman için
, ileri sürülebilir, mevcut Anayasal siste
mimiz içerisindeki değişik düşüncelerdir;
ancak orada bir meseleyi belirtmek lazım:
Müsteşar veya müsteşar yardımcıları ba
kanın emrindedir ve bakanın verdiği işle
ri yaparlar; doğrudur. Bakan isterse, hiç
iş vermez, isterse bütün yetkilerini devre
debilir de; ama kuruldaki görevi başka
bir görev. Çünkü, Hâkim ve Savcılar Yük
sek Kurulu, Adalet Bakanlığı Teşkilat
Kanunuyla kurulmuş bir kurul değil.
Onunki müstakil bir kanun. Müsteşarın
oradaki görevi, müsteşarın görevleri ara
sında sayılmamış. O kanun, müsteşarı ku
rulun asli üyesi olarak sayıyor. Adalet
Bakanı iştirak etmediği zaman kurul top
lanıyor; ama müsteşar iştirak etmediğin
de o kurul toplanamıyor. O kuruldaki gö
revinden dolayı müsteşar, bakanın emrin
de değil; orada müstakilen görev yapı
yor ve ayrı bir kanunla tanzim edilmiş
durumu.
Şimdi o meseleyi burada değerlendir
mek ve müsteşarın kurulda vereceği oyu,
bakanın emri istikametinde verdiğini ka
bul etmek, oy verme sistemine de uygun
bir hareket değil.
EROL AĞAGİL (Ankara) — Müste
şarı değiştirirsiniz olur biter.
ADALET BAKANI M A H M U T OL
TAN SUNGURLU (Devamla) — Sayın
Ağaoğlu, belki birçok adalet bakanı müs
teşarı değiştirmek için can atar; ama ada
let bakanlarının müsteşar değiştirmeye
yetkileri yoktur. Müsteşarlar hâkim temi
natına. haizdirler ve bakan arzusu ile de
ğişemezler. Bu itibarla da adaletin bağım
sızlığı sağlanmış olur. Hiçbir bakan, müs
teşarı değiştirme yetkisine haiz değildir;
bunu da, sizin bu şekilde laf atmanız mü
nasebetiyle, Yüce Meclise ifade etmek
fırsatını buldum, teşekkür ederim.
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Nasıl
olmaz?..
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — 657'
ye tabi değiller mi Sayın Bakan?
EROL AĞAGİL (Ankara) — Sayın
Bakan, Oltan Sungurlu, benim de soya
dını «Ağaoğlu» değil, «Ağagil». Lütfen
düzeltin efendim.
ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Devamla) — Yalnız
burada, bir partinin sözcüsü
arkadaşa
bir şaka yapacağım; kendileri burada yok.
ALAETTİN K U R T (Kocaeli) — Bu
rada olmadığına göre yapmayın Sayın
Bakan.
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) — Emanetçisi var.
İRFAN DEMİRALP (Samsun) —
Aynı düşüncedeler.
ADALET BAKANI M A H M U T OL
TAN SUNGURLU '(Devamla) — Zaten
hep emanettir orada o iş.
«Biz, yargının -bağımsızlığı, yargıya
saygı, Anayasa Mahkemesi, yüksek mah
kemeler hususunda çok hassasız» dediler.
Bu hassasiyetlerine hakikaten teşekkür
ediyorum; ama partisi adına konuşuyor;
acaba, liderleri eski görüşlerinden vazgeç
ti de yargı hakkında şimdi müşterek mi
düşünmeye başladılar; yoksa, liderine
rağmen mi böyle düşünüyor arkadaşımız?
KAMER G E N Ç (Tunceli) — Değiş
miş efendim, değişmiş.
ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Devamla) — Muh
terem milletvekilleri, usul meselesinde,
mahkemelerin süratlendirilmesi noktasın
da görüşler ileri sürüldü. Mahkemelerin
süratlendirilmesi meselesinde haklıdırlar.
İnanıyorum ki, birinci noktada, hâkim
ve savcı meselesidir, iyi yetişmiş yargıç
meselesidir. Oradaki noksanlıklarımızı
ifade ettik ve giderilmesi için, devletimi-
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zin imkânları nispetinde, gayret sarf ede
ceğimizi beyan ediyorum. Ancak, adalet
sistemi, bütün sistemlerin dışında bir sis
tem değildir. Yalnız ve yalnız kendi içe
risinde meseleyi çözemez.
Biz, yargının süratlendirilmesi ve yar
gının teknik imkânlardan istifade etmesi
için bazı çalışmalar yaptık ve yapıyoruz
da. Bilgisayar sistemini getirdik, Adlî Tıp
Kurumunu genişletiyoruz.. Aarkadaşlarımızın ifade ettikleri gibi, bunlar, mahke
meleri süratlendirecek hususlardır. Ayrı
ca, Tapu Kadastro Kanununda, Yüce
Meclisten geçen suretiyle, gayrimenkul
hukukunda yeni mesafeler alma imkânı
doğmuştur. Usul Kanunlarında bazı deği
şiklikler yapılmıştır; ama kabul edersiniz
ki, Türkiye Nüfus İdaresindeki bir hata,
tapudaki bir yavaşlık, bilirkişi sistemin
deki bir yavaşlık veya noksanlık, sistemin
neticesi olarak aynen mahkemeye intikal
ediyor. Onu gidermek yargının elinde de
ğildir ve kaldı ki, yargı kendi içerisinde
«Türkiye'nin sistemlerinden daha mü
kemmel bir sistemdir» dememiz de zaten
mümkün değildir. Evin her odası aynı
özellikleri haizdir; bir tarafı temizse, öte
tarafı da temizdir; bir tarafta noksanlık
varsa, öteki tarafta da noksanlık vardır.
CUMHUR KESKİN (Hakkâri) —
Diğer tarafları bozuk herhalde.
ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Devamla) — Efen
dim, «bozuk» kelimesini ben müessesele
re yakıştıramam; o zaman, Meclisimiz
için de aynı kelimeyi kullanmak gibi bir
durumla karşı karşıya kalırız ki, bunlar,
hiçbir zaman için, böyle müesseselerin
nezahetine yakışır kelimeler değildir.
Buna rağmen, «Usul kanunlarında ya
pılacak değişikliklerle acaba neticeye va
rabilir miyiz» diye biz de düşünüyoruz;
çünkü, yapılan birçok değişikliğe rağmen,
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müspet bir netice alındığını söylemek
mümkün değildir. Bu sebeple de, gerek
üniversiteden, gerek Yargıtaydan, gerek
Bakanlığımızdan yeni bir komisyon teş
kili ile, bu konuda bir kanun çalışması
yapılması kararlaştırılmıştır. Tabiî, bun
ların zamana bağlı olaylar olduğunu da
bilmemiz lazımdır. Ceza Kanunu, Mede
nî Kanun çalışmaları gibi, şimdi de Usul
Kanununda büyük bir çalışmayı başlat
mak üzereyiz; daha doğrusu bu konuda
karara varılmış ve emir verilmiştir.
Muhterem milletvekilleri, cezaevlerine
de değinmek istiyorum :
Cezaevleri konusunda, gerek Yüce
Mecliste, gerek komisyonlarda zaman za
man izahatlarda bulunduk. Arkadaşlar da
biraz önce ifade ettiler, cezasını çökmek
üzere bize teslim edilmiş insanlar vardır
ve bunların cezalarının veriliş sebepleri,
şekilleri vesair hususlar artık Adalet Ba
kanlığı olarak bizi alakadar etmez. Biz,
bunların muhafazasından, insanca yaşa
malarından, sağlıklarından, şereflerinden,
rehabilitasyonlarından,
cezaevlerinden
kaçmamalarından ve olaylara sebep ol
mamalarından sorumluyuz. ıBütün bunları
yaparken de, hukuk kaideleri içerisinde
kalmak ve devlete yakışır şekilde hareket
etmek zorundayız.
Ceza infaz kurumlarımızdaki personel
noksanlığı konumuzu arkadaşlar dile ge
tirdiler. Haklılar, o acıya biz de iştirak
ediyoruz ve ifade ediyoruz. 12 765 yeni
ceza infaz koruma memuru kadrosu ka
nununu aldık. 1987 yılı içerisinde bu kad
rolardan 5 bini için, Maliye Bakanlığınca
bize imtihan açıp atama yetkisi verildi.
Bu yetkinin veriliş tarihi, bizim imtihan
ları açmamız ve işlemlerinin tamamlan
masıyla 1987 yılı bitti. İmtihanları kaza
nan 5 bin kişi belli oldu ve güvenlik so
ruşturmaları için yazılarını yazdık. An-
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cak, Maliye Bakanlığımızın şimdilik 3 bin
kişi için atama yetkisi vermiş olmasından
dolayı, bu 3 bin kişiyi bir iki ay içerisin
de atayacağız. Diğer 2 bin kişi için de,
tekrar atama yetkisi istedik. Çünkü, bu
5 bin kişiyi aldığımız takdirde, cezaevlerimizde ceza infaz koruma memurları ba
kımından mesaiyi 8 saate düşürme şansı
na sahip olacağız. Halen 7 675 tane daha
ilave kadromuz var; ihtiyaç oldukça, Ma
liye Bakanlığından kadroları çözüp, imti
han açmak suretiyle diğer cezaevlerimize
atamalarını yapacağız.
Şu anda 5 bin kişi imtihanları kazan
mış; 3 bin kişi için tayin ve atama yetkisi
verilmiş, 2 bininin de talep edilmiş du
rumdadır.
Hakikaten büyük bir eksikliktir; ceza
infaz koruma memurları, son derece zor
şartlarda yaşamaktadırlar. Her gün için
10 saat -12 saat çalışan bu memurlarımı
zın çalışmaları, günde 8 saate düşürüle
cektir. Böyle olunca ne olacaktır?
Biz, bu memurları genellikle lise me
zunlarından, bulunmayan yerlerde de or
taokul mezunlarından alıyoruz. Yani bu
suretle, daha iyi eğitilmiş ve daha çok
tahsil yapmış kimselerden temin etme yo
luna gidiyoruz. Ayrıca, hükümlülere ve
tutuklulara iyi davranmaları için, devamlı
meslek içi eğitim yoluna da gidilmekte
dir.
Cezaevlerimiz için bir başka düşünce
miz var; fakat, gerçekleştirme şansımız
nedir bilemiyorum; ama, Yüce Meclisin
huzurunda bunu da ifade etmek istiyo
rum : Cezaevindeki insan boş kalınca,
hiçbir işi olmayınca sıkılmakta ve zihni
ne sağlıksız düşünceler gelmektedir. Bu
durum, yalnız cezaevindeki insan için de
ğil, dışarıdaki insan için de böyledir. Ya
ni, çalışan insan meşgul olur, daha sağ
lıklı düşünür ve bu meşguliyet, aynı za-
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manda, onun için bir eğitim, bir iyileştir
medir.
Yarıaçik ve açık cezaevlerimiz, iş esa
sına göre düşünülmüştür. Kapalı cezaevlerimizde de dş yurtlarımız vardır; fakat
miktarları kâfi olmayıp randımanlı değil
dirler.
Yari i, gittiğiniz zaman, oradaki hü
kümlü ve tutukluların iyi 'bir şekilde ça
lı şmadılklarını,
randımanlı bir şekilde
ça'lışmadııklarmı; kendi yatıp kalktıkla
rı yerlere bile iyi baklmadıjfclannı, temiz
ftuümadılklarını görürsünüz. Eğer iyi ça
lışan 'bir müessese ise, randımanlı bir
müessese ise, o cezaevinden tahliye olan
insanlar dışarıda derhal iş bulurlar. Hat
ta daha tahliye olmadan, meslek ve sa
natlarıyla alakalı (kimseler geliir «tahli
ye edillenleri bana verin» diye talepte
'bulunurlar. Çünkü orada iş öğrenirler,
sanat öğrenirler. Ama eğer ihmal edi
yorlarsa, bu ihmalin sonucu n;e kendileri;
para kazanma şansına sahiptirler, ne
iyi bir iş öğrenirler, ne de müesseseye
bir para kazandırırlar; çünkü, kazanılan
para devlete dönmez, cezaevleri döner
sermayesine kalır. O parayla yeni bir iş
kurmalk, kurulu işi geliştirmek:, diğer hüIkümlü ve tutulklulları da getirip orada
çalıştırma şansı olduğu gibi, kendilıerinin
de daha fazla kazanç elde etime ve tah
liye oldüklarındaki harçlıklarının artma:
sı söz konusudur.
Bu itibarla, biz işletmeci, yani kâr
esasına göre Ikuruıbnuş bir müessese de
ğiliz; ama, bu insanikr orada vardır,
yani bir işgücü vardır; devlet onlara
milyarlarca liralık gayrimenkullar ve bi
nalar) ve makineler tahsis etmiştir. Ya
ni un vardır, yağ vardır, şeker vardı,;
ama, neticede helva, yani iş randımanlı
değildir. Biz hukukçular olaralk, bu işi
yürütecek ikabilyette, kapasitede oimadı548 —
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ğımız gibi, bunun ayrı bir işletmecilik
olduğu da muhakkaktır. Bu itibarla, biz,
gerek özel teşebbüse gerek Devlet Plan
lama Teşkilatına yazdık; bunların
iş
organizasyonunun bizim dışımızda mü
hendislik firmaları aracılığıyla yapılmak
suretiyle geriişletilmesi ve daha çok hü
kümlü ve tutukluya cezaevlerinde iş te
min etmek suretiyle, hem rehabilitas
yonlarını sağlama hem oradan kazanılan
imkânlarla diğer hükümlü ve tutuklulara
iş itamüni, hem iş ve sanat öğrenmek, hem
tahliye olduklarında daha fazla bir harç
lıkla (parayla) çıkmalarını
sağlamak
yolunda düşüncelerimiz var. Bunun hem
hukukî yönünü hem teknik yönünü araş
tırıyoruz. Oezaevleriimıize daha sağlıklı
bir yol getirebilirse, hükümlü ve tutuk
lularımıza daha faydalı
olabileceğine
inanırsak, bunu da gerçekleştirmeye ça
lışacağız.
Ancak, bugün için ceza ve tutulkevleriımizde tatbik (ettiğimiz kurallar Av
rupa cezaevi kurallarıdır. Bu kuralar,
birçok ülkede uzun yıllardan beri tatbik
©dile edile artık faydalı ve lüzumlu ol
dukları kanaatine varılan
kaideleridir.
Biz dünya ite çeşitli anlaşmalara girer
ken, dünyanın kabul ettiği standartların
dışındaki standartları kabul etmemiz söz
konusu değil. Zaten, bunlar bizim dev
rimizde değil, bizden daha önce ceza
evi kuralları olarak kabul edilmiş ve tat
bik edilmektedir.
Bizim zamanımızda bunlara eklenen
hüküm, yalnız hükümlülerin değil, tu
tukluların da tek tip elbise giymeleri
dir. Cezaevleri tüzüğüne bu girmiştir.
Yani cezaevleri tüzüğümüz, Avrupa ce
zaevleri kurallarından
alınma bir tü
züktür; bir o girmiştir. Dünyanın bazı
memleketlerindeki cezaevlerinde tutuk
lular tek tip elbise giymemekte, yalnız
— 549
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hükümlüler giymektedir. Bazı memleket
lerinde de, hem hükümlüler hem tutuk
lular; bazılarında ise, hükümlüler ayrı,
tutuklular ayrı olmak üzere tek tip el
bise giymektedirler. Tatbikat değişiktir.
Şimdi, bizim kamuoyumuzda devamü cezaevleri meselesi gündemde tutul
maktadır. Cezaevlerindeki insanlar suç
işlemişler, mahkemelerce onlara mahkû
miyet kararı verilmiş, cezalarını çekmek
tedirler. Başlangıçta da belirttiğim gibi,
bizim, Adalet Bakanlığı olarak «Bunlar
suçludurlar, bunlar kötüdürler, bunlar
sudurlar» diye, bir ayırıma girmemiz
söz konusu değildir. O, mahkemenin gö
revidir; mahkeme kararını vermiştir,
bize teslim edilmişlerdir. Biz onları mu
hafaza ile, her türlü tehlikeden muhafaza
ile yükümlüyüz. Ama, biz bunu yapar
ken, âdeta şu görüntü veriliyor: Bu suç
luların, bu hükümlülerin hiç suçu yok,
bunlar işkence edilmek için tutuklan
dılar. O halde kanunsuz yapilan bu uy
gulamaları, bu mahkûmiyetleri hafiflet
mek için, hiçbir kaide tatbik etmeyelim.
Kaçarlarsa kaçsınlar, giderlerse gitsin
ler filan gibi, neticede fevkalade merha
mete dayalı, insanın merhamet duygu
larına hitap eden tedbirler, kaideler em
poze edilmekte Ve bilhassa milletvekili
arkadaşlarımız vasıtasıyla da, bakanlı
ğımız bu noktada devamlı tazyik edil
mektedir.
Muhterem milletvekilleri, hani bun
ların hiç mi suçu yok?' Var veya yok,
o ayrı konu; fakat, bütün mesele şu
dur: Artık bunlara mahkemeler «Suçlu
dur» demiş ve bize teslim etmiş. Biz
muhafaza edeceğiz. Dünyanın kabul et
tiği kaideler var, bu kaideleri de tatbik
edeceğiz. Bunu kabul edelim. Her gün,
arkadaşları zorlamak suretiyle, beynelmi
lel kaideleri değiştirmeleri mümkün de-
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ğildir; çünkü, o (takdirde, o cezaevlerin
den sorumlu savcıların her biri her gün
mahkûm olacaklar, vazifelerimi yapma
mış olacaklardır veya biz aynı duruma
düşeceğiz.
Dün, ıbir cezaevinden kaçan hüküm
lü ve tutuklular için, haklı olanak milletvekili arkadaşımız hesap soruyor, öte
ki gün de bir cezaevindeki açlık grevi
içim hesap soruyor. Şu anda Türkiye'de
birçok cezaevinde açlık grevi vardır veya
devam edebilir.
Diyarbakır'daki açlık
grevi, şimdi sivil cezaevinde
başladı.
Bilmiyorum bugün bitti mi? Yani «Aç
lık grevi var» diye kaideleri kaldırmaya
kalkarsak, o zaman ıtek bir çare1 vardır;
suç işleyen insanlara ceza tayin etme
mek, cezaevlerinin kapısını açmak. Kal-dı ki, dışarıdaki insanlar da açlık grevi
ne gidiyor. O zaman ne yapacağız? Bu
itibarla, bu meselelerde,
arkadaşların
bizle telkin ve tavsiyelerinin hukuk içim
de ve dünya standartlarıma uygun olma
sını hassasiyetle istirham
ediyorum.
Güvenlik tahkikatı mevzuunda, biz
Adalet Bakanlığı olarak, uzun müddet
ten beri hâkim ve savcıları mesleğe yeni
alırken, güvenlik tahkikatı yapıyoruz;
fakat, nakillerde arşiv araştırması yapı
yorduk, yaptırılıyordu, son çıkan mev
zuata göre, birçok kimse için güvenlik
araştırması kalkmıştır; alma, hâkimler
için kalkmamıştır. Elbette iki hâkimler
içim güvenlik arattırması kalkmayacak.
Zaıten, hâkimler de öyle bir şey demi
yorlar^ (Hiçbir hâkim mıazisi araştırılma
yan bir insanın mesleğe alınmasını zaten
kabul etmiyor. Yani meslekteki hâkimler
de bunu kabul etmiyorlar. Hâkimlik,
sokaktan bir adamın kolundan tutulup,
tayin edilecek bir meslek değildir. Hâ
kimliği, bizim mesleğimizi,
böylesine
kabul etmenizi biz hiçbir surette yerin— 550
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de görmüyoruz. Söylediğim gibi, zaten
hiçbir hâkim de, güvenlik araştırması
yapılmamış bir kimsemin, hâkimlik mes
leğine alınmasını düşünmez, kabul etrnez. Ancak, mesleğe aimdıfctan sonraki
güvenlik araştırmasının
ışartları, arşiv
araştırmasının şartları şimdi değiştirildi
ve zannediyorum ki 10 yılda bir araş
tırma yapılması gibi bir husus getirildi.
Yani, bundan sonra, mesleğe girenler
için arşiv araştırması net tayin ve na
kilde değil; 'belirli sürelerde yapılmak
suretiyle giderilecektir. Kaldı ki, malu
munuz, arşiv arattırması da bilgisayar
üzerinden yapılan, dışarı sızmayan bir
işlemdir. Bu noktada Anavatan Partisi
Hükümetinin İyileştirmeleri de hepini
zin malumudur.
Kaldı ki, hiç kimse çalıştıracağı bir
İşçiyi bile, araştırmadan yamama almak
'istemezken, Türkiye Cumhuriyetinin ba
ğımsız mahkemelerinde hüküm tesis
edecek yargıçların, hiçbir
araştırmaya
tabi tutulmadan rastgele alınmasını dü
şünmek herhalde söz konusu değildir.
O, o şahısların veya bu hükümetin hak
kı değildir; bu millete ait ıbir halktır, Mil
let elbette ki, en iyi sicilli, en iyi ahlâk
lı hâkimlerden adaletin tevzi edilmesıini
isteyecektir. Bu da milletin hakkıdır.
ALAETTİN KURT (Kocaeli) —
Hepsi ahlaklıdır Sayın Bakan.
ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Devamla) — O,
mesleğe kabul edildikten sonradır.
ALAETTİN KURT (Kocaeli) — Biz
insanlarımızı öyle yetiştirmiyor muyuz?
ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Devamla) — Hâ
kimlerin terfiinde not sistemi, tabiî çok
tenkitlere maruz kalmaktadır.
Doğru
dur, haklıdır. Yani, bir hâkimin, behe
mehal Yargıtaydan geçireceği iş sayısı-
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na ve nota göre terfi etmesinin sakınca
ları vardır; aima, terfide hiçbir sistemin
sakıncası yok da değildir. Bu sene Hâ
kimler ve Savcılar Yüksek Kurulumuz,
(başka ülkeler de getirmiştir. Nota ilave
odarak, asgarî bir hâkimin terfi edebil
mesi için, bir sene önceden devreden iş
ler lile, yılı İçinde gelen işlerin yüzde
60'nu karara çıkarması gerekiyor., Ya
ni, bir noktada, hâkimlerimize terfi 'için
yeni bir sistem getirirken, bir noktada
da yargınnı sikıatlendirlilimesi yoluna git
mektedir. O yıl içinde gerek devren, ge
rek ilik defa gelen 'bütün davaların yüz
de 60'ını karara çıkarmayan bir hâkim
terfi edemeyecektir. Bu, adiyen terfi için
dir; tmürritazen terfi, tercihli terfiler
için ise daha yüksek iş çıkarma oran
ları aranmaktadır. Zannediyorum
kıi,
bundan yargı istifade edecektir.
Muhterem milletvekilleri,
yargının
bağımsızlığından bahsediyoruz, hâkini ve
savcıların kurul laracilığıyla tayinini is
tiyoruz. Doğrudur, haklıdır; zaten, ku
rul yapıyor; ama, cezaevlerinde bir şey
olunca, hepimiz Adalet Bakanlığına gi
diyoruz, savcı ve cezaevi hakkında ta
leplerde bulunuyoruz ve savcının bağım
sız olduğunu da biliyoruz. O cezaevinde
veya o adlî sistemde herhangi bir yan
lışlık olsa, Adalet Balkanından hesap so
ruyoruz. Yani, Türkiye'de cezaevlerinde
firar olsa, cezaevlerinde açlık grevleri
sebebiyle bazı hâdiseler olsa, yanlış uy
gulamalar olsa kime soracağız hesabını?
Adalet ©akanına. Adalet Bakam kimden
soracak? Hesap soracağı kinişe yoktur.
Çünkü, savcı, bağımsızdır; 'tayini ve her
türlü lişlemi Hâkimler ve Savcılar Yük
sek Kurulu tarafından
yapılmaktadır.
Ama, biz bu 'sene onun için şöyle bir
şey düşündük; (kurul düşündü), önümüz
deki sene bunun gündeme getirilmesi söz
konusudur: Cezaevlerinin sevk ve ida
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resi sebebiyle savcıların gösterdikleri ba
şarı da ayrıca terfilerinde 'bir puanla
maya esası olacaktır. Çünkü, bugün için
bir Cumhuriyet savcısı bir cezaevinde
ne kadar başarılı bir hizmet verirse ver
sin, terfiinde Yüksek Kurulca nazarı
Mbare alınmaz. Yani, onun mesleğinde
hiçbir faydası yoktur. Yapabileceğimiz
bir tek şey olarak düşündük, kurulda o
istikamette bir filkıir oluştu; önümüzdeki
yıl ilke kararları tespit jedilirken, Cum
huriyet savcılarının cezaevlerindeki sevk
ve idareleri de müfettişler tarafından değei-lendiıtilimeye tabi tutulsun ve ayrıca
not esasında, terfi esasında bir unsur
ölıarak getinilebiılsin.
Aslında «Savcıların tayini Adalet Bakam
tarafından olsun» demiyorum; ama, «Bir
ikilem içerisinde olduğumuzu» ifade etmek
istiyorum. Değil bir cezaevinde, bir
mahkemede yanlış karar verildiği zehabına
kapılan en üst seviyedeki arkadaşlar bi
le, Adalet Bakanlığından o mahkemenin
hesabım soruyorlar. Halbuki, Türkiye'
de yargı bağımsızdır. Yargı öylesine ba
ğımsızdır ki, kendi zabıt kâtiplerine, hat
ta, ceza infaz kurumu memurlarına va
rıncaya kadar tayin etme yetkisi, mahal
lî adalet komisyonılıarındadır. Onları ce
zalandırmak hakkı da mahallî adalet ko
misyonlarındır.
Ben bunu şunun için söylüyorum:
Milletvekili arkadaşların bu husustaki
taleplerini bizim karşılaıma imkâmmız
yoktur^ Bir noktada da lonu ifade etmek
için ve bu fırsattan İstifade, belirtmek
istiyorum.
Muhterem milM vekilleri, cezaevlleıri1miz yetersiz midir, değil midir? Bizim
şu anda cezaevi kapasitemiz 99 b:ne
yaklaştı. (Bir arkadaşın söylediğinin ak
sine, Türkiye Cumhuriyetinde hükümlü
turtiuklu sayışımın en az ol'duğu bir dö-
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nemdeyiz. Biız iktidar olduğumuzda 80
binin (üzerindeydi. Şiımdi (günlük 49 bin
ile 50 bin arasımda 'değişiyor. O halde,
49 biın boş kapasite var, yani yarı yarıya,
yüzde 50; ıfakat, buradaki sıkıntımız şu:
Türkiye çapında 'boş ama, bazı şehirler
de sıkıntı yar. Meseffla, Ankara'da cum
huriyet kurulduğu devirdeki oezaevimiz,
şiımdi İhalen nüfusu 2,5-3 milyon olmuş
Ankara'nın cezaevidir, İstanbul'daki cezaevlıerimıiz öyledir. İzmir - Buca oezaevimiz kiıfayötli değildir. Biz bunları tu
tukevi dlarak, yani muhakemesi devaım
©den ısanıklar için kullanıyoruz, oezast
kesinleşenleri başka ilfere gönderiyoruz;
aksi takdirde, yeni yeni cezaevleri yap
mak durumu doğacaktır. Bu sene devam'
«denlilerin dışında, yeni cezaevi inşaatımız yoktur. Çünkü, dediğim (gibi, zaten
birçok cezaevimiız »vardır. Biz ibir de şu
sebepHe cezaevi yapıyoruz: Şehir içinde
kalan cezaevlerini naklediyoruz; ama,
söylediğim gibi, ıbunu yaparken, biır nok
tada belediyelere ihizmıeit etmiş ölüyoruz;
fakat, (1988 yıllında, cezaevleri 'için yeni
inşaatımız ibulıunımamaktadır. Bu sebepHe
de ibir zararımız ıslöz konusu değildir,
19818 yılında yeni ılojman inşaatı pro
jesi yoktur; eskiden deivam eden işıller
vardır; ama ihtiyacımız da ıfazla değildiır. Çünkü, biz, Türkiye'deki Ibütün hâ
kim ive savcılarım llbjmanllarınıın, daha
doğrusu, oturdukları binaların kirasını
ödüyoruz. Bu, devlet içim ide daha kadı
İbir sistemdir; dalha az para ille bütün hâ
kim ive savcıların kirası 'ö denmektedir.
Eğer Ibiz, «'Ma lojman yapılsın» demiş
olsaydık, belki om sene, yirmi sene dahıa
hâkimler kendi 'ceplerimden kiıra ödeye
ceklerdi. Halbuki şimdi, bir taraftan loj
man inşaatları devam ederken, bir taraf
tan da kiralllaınnı ödemek suretiyle on
senelik, yirmi senelik icraatı biır seneye
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sığdırmış oluyoruz. Bütçedeki rakam kü
çüktür, aıma yaptığı iş yüzlerce milyar 1nanın karşılığı bir iştir.
Adliye saraylarımız hakkında- arka
daşların söyledikleri doğrudur. Bizden
dalha önce alınan bir karar gereğince,
ilçelerde adliye binaları hükümet kona
ğı içerisinde, büyük merkezlerde ise
miüsitakill binalar halindedir. Türkiye'nin
birçok yerindeki adliye binalarımız yeni
binalardır, İçlerinim tefrişi noktasında
noksanlarımız vardır. Daha ziyade, Ada
let Bakanlığı Vakfı vasıtasıyla bu tefriş
işini Ikarşıilıamaya çalışıyoruz. Biz Ada
let Bakanlığı Vakfı vasıtasıyla lojman ih
tiyaçlarını da iki yıldır karşıılamaya ça
lışıyoruz. Çünkü, bu yıl istanbul'da 'al
mış olduğumuz 236 tane lojmanı vakıf
'vasıtasıyla aldık, 'geçen sene de 118 loj
manı yine vakıf vasıttasıyla aldık. Yani
Adalet Bakanlığı Vakfı seyesinde aldık.
Adalet Bakanlığı Vakfı, 1980 yılında 1
milyar lira bütçeli bir vakıftı. 1 milyar
liıralüık bütçeli bu vakfı, bir-iki yıil içe
risinde 8-ilO milyar ıliıralık iş yapaır, hale
(getirmiş bulunmaktayız. Bu, sabıka ka
yıtlarından alunan paralar, dosyalardan
alınan paralar ve vakfın diğer imkânları
nı nıema'landırımak suretiyle, vakıf gelir
lerinin artırülimasıı suretiyle olmuştur. Ba
kanlığımızın gerek lojman, gerekse birçok
binasının tefrişi de vakıf imkânlarıyla ya
pılmaktadır; ama, eğer Adalet Fonu Ka
nunu Yüce Meclisten geçerse, vakfın ge
lirlerinin büyük bir kısmı bu fona ak
tarılmış olacaktır. İlave gelirlerle takviye
edilecek Adalet 'Fonu sayesinde, ibakanlığıımıızm biırçok ihtiyacı dalha iyii kar
şılanacaktır. Fon ille neyi yapmayı dü
şünüyoruz? Biraz önce eğitim meselesini
dile getirmiştim; fon . gelirlerinin bizce
birinci sarf edileceği nokta eğitim işleri-
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dir. 'Bunda da hâkim, savcı eğitimi ve
diğer meslek içi eğitimidir.
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın
(Başkan, komisyon yok yerinde.
HSMAİL ŞENGÜN '(Denizli) — 'Bu
rada efendimi; görmüyor musunuz?
KAMER GENÇ (Tunceli) — Ama,
komisyon sandalyesi orada.
IBAİŞKAN — ©uyurum efendim, ye
nimizden ayrıllmayınız Sayın Şengün.
İSMAİL ŞENGÜN l(Oenizl!i) — Olıur
mu efendim?., ©ir dakika rica ettik...
IKAİMER GENÇ '(Tunceli) — Hayır,
'burada oturacaksınız!
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakam.
ADALET ©AKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU /(IDevamilia) — Ada
let Fonu ıgelirBeriniın diğer saırfmıı düşündüğlümi'uz nokta, eğitim 'hizmetlerinden
sonra ki ikinci öncelikli nokta ise, ceza
ve tevkilfevleri'miın, biraz evvel söyledi
ğim yeniden organizasyonu ımesellesidiır,
o imfcâmJanın o yerlerde kullanılmasıdır.
Ayrıca, bakanlığımızın diğer hizmetlıerimde kullamıHlması da düşünıüllmektediır.
Mulhterem milletvekilleri, başlangıçta
da söylediğim gibi, gerek grupların gerek
Yüce Meclîsim bütün lüyelbrinin Bakanlığıımız bütçesiinim mıüzakeresine göster*
dikleri alJakadan dolayı hepsine teşekkür
ediyorum.
Soracağınız sualler olursa
cevap
vermek üzere, 1988 yıllr, AdalDet Bakan
lığı bütçesinin, Bakanlığımıza, Türkiye
Cuımlhuriyötime hayırlı, uğurlu olmasını
temenni ediyor; bütçemiz gerçekleştiğim
de, son kuruşuna kadar en hayırlı şekil
de kullanmak içim gayret sarf edeceği
mizi Yüce Meclise ifade ötmek istiyo
rum.
' (Hepinizi
saygıyla
selamlıyorum.
(ANAP sıralaınmdan alkışlar)
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BAŞKAN .— Teşekkür ederiz Sayın
©akan.
Efendim, İçtüzüğün 62 nci maddesi
gereğince son söz ımiletvekillilniın oldu
ğundan, 'Sayın Kamer Genc'e söz veri
yorum.
©uyumun efendim.
KAMER GENÇ ^Tunoeliı) — 'Sayın
Başkan, değerli miliHetveki'leri; ANAP İk
tidarımın Sayın Başbakanı ve bakanları,
bu kürsüye çıktıkları zaman, Türkiye'yi
İstanbul'da yapulan kamu hizmetleri se
viyesinde değerlendirmektedirler. Sayın
Bakanımız da, b.'ıraz önce aynı alışkan
lıktan kendisini kuritaramıadı ve «İstan
bul'daki Ihâkiımlerin durumunu şöyle yap
tık» dediler; ama, Türkiye'nin yalbız
İstanbul değil, 67 tane vilayeti var. önemli
olan, Türkiye'nin 67 vilayetindeki hâkim
lerin duruımliarımın düzeltimesidir, önemliiı
olan 67 viiliayeüteki memurların durum
larının düzelltillmesidir.
ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — Turacelİ'dekifer maaşı az mı altoyor?ı
KAMER GENÇ (Devamla) — Yal
nız maaş meselesi değil; (lojman ve ye
mek paralarının ödenmesi, 'işyerine gidip
gelmede vasılta temimi gibi imkânliar da
sağlaınmıah. Hâkimlik mesleği, yalnız
maaşla kaim değil; sosyal' güvencelerin
temim/»...
ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — Onlliar kira yardımı almıyor mu?
KAMER GENÇ ^Devamla) — Alı
yor veya alimıyor... Hep İstanbul'u değerlendirdiller.
Değerli aırkadaşlar, yine Sayın Bakan
konuşurken, «Biz, artık, bir yıl' önceden
devreden dosya ile, o yıl açılan dava
dosyası toplamının yüzde 60'ını çıkaran
(hâkimi, Hâkimler ve Savcılar Yüksek
Kurulunun aldığı bir kararla terfi ettin-
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yanız» dediler. (Bu çak teMiıkelii ihir sis
temdir, bu adalet hizmetinin sağlıksız]
yürütülmesi için yapılan ibir uygulamadır;
çünkü, bir mahkeme düşümün ki 3 bin
dosyası vardır, hâkim 1 800 dosyayı ka
rara bağlayacak ki, terfii etsin. Bir ımalh
keme de vardır fciı, 500 dosya açılmış
tır veya devretmiştir, onun yüzde 30'u
150 dosyadır. Bu çok sağlıksız ibir uy
gulamadır.
HASAN TANRlIÖVER ı(|Gaziantep)
— Ellide mevcut dosyanın...
KAMER GENÇ (Devamla) — Bir.
önceden devreden ve o yıl açılan dava
dosyası şeklimde Sayın Bakanımız bura
da lizalh ettiler. Buı tehlikeli bir sonuç'tur, adalet hizmetinim yerine ıgötiıril'.lmesiınıde Ibüylük sakıncalar ımeydana getirir.,
Değerli arkadaşlar, adalet hizmetleri
ve özelikle Adalet Bakanlığı (bütçesi
Iburada görüşülürken, hep adliyedeki hâ
kim ve savcılar dikkate alınıyor; 'ama,
Aınayasaımızın 140 inci (maddesini imeeie-<
diğüırniiz zaman, «ildarî yargı» ve «Adlî
yargı» diye iki ayrı sistem vardım Maa
lesef, bulgun Adalet Bakanlllığı içinde,
idarî yangıya pek sıcak bakılmaırnıafcta
«Onlar, sanki hâkilm sınıfımdan sayılan
kişiler değil» pozisyonda görülmektedir.
Lojman dağıtımında, çeşitli sosyali hak
lardan yararlandırılmada höyle İbir ikiılıik
var. Bunu görüyoruz, şikâyetler geliyor.
IBu itibarla, ya adalet sisteminde «biırtt»
sistemine ©idilsin... Ki, buna Anayasa
müsailt değil1; ama bugün Türkiye'de
«aidarî yangı» ve («Adlî yangı» diye hem
Anayasada, ham de fiiliyatta bir si'sitem
vardır.
Diğer bir konu da, değerli arkadaş
lar, artık Avrupa Ekonomik Topluluğu
ma müracaat ettiğimize göre, Avrupa
Ekonomik Topluluğu üyesi memleketiardeki mevzuatın yakından takihiı (için,
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Adalet Bakanlığının, hâkim ve savcıla
rımızı hu yönden de ibir yetiştirmeye (tabi
tutması lazım. Böyle bir hiızmet içi eğiti
mim gerektiğime inanıyorum.
Değerli arkadaşlar, «İdarî yargı» da
çalışan hâkim ve savcılar, yalnız hukuk
fakültesini biıtiren kişillerden teşe'kkül et
memektedir; «İdarî yargı» sahasında bilgi
sahibi olan çeşitli üniversiteleri - bunu
daha önce de dile getirdim - özellikle
hukuk, iktisat ve maliye konularında
mütehassıs olan yiüksekokutlanı bitiren
ler de ıbu hâimlik sınıfıma alınmaktadır.
Sayın Bakanlık, eğer bu mesleği cazip
halle getirmek istiyorsa, kanaatimize gör
re, özellikle idare malhkemesi ille vergi
mahkemelerimde belli bir süre çalışan
hâkim ve savcılara, idarî yargı sahasına
bağlı ollmak 'üzere, avukatlık hakkını ta
nırsa, ıbu mesleğe rağbetim arıtacağına
inanıyoruz. Adalet Bakanlığının konuyu
da değerlendirmesi gerektiğine inanııyoıruz değerli; arkadaşlar.
Arkadaşlar, Adalet Bakanlığı devlet
yapısı içinde çok ıblüyük değeri olan bir
hakanlıktır. Biz, Adalet Bakanlığı içine
politikanın sokulmasını kesinlikle istemi
yoruz. Bir memleketim adaletinin işleyi
şine politik düşünce ve kanaat hâkim ol
duğu zaman, o memlekette adalet bü
yük yara alır.
!Son zamanlarda Adalet Bakanlığı
bünyesinde çalışan tetkik hâkimlerimin
büyük bir kısmı Adalet Bakanlığınca taş
raya gönderildi, ama bunda hangi kıstas
esas alındı ıbillmiyoruz. Zannedersem, Sayım
(Bakan bumu bir soru olarak kabul eder
ve cevap verir. Yerine kimleri getirdi,
bunlar hangi düşüncenin insanlarıdır?
Yoksa 12 Eylül öncesindeki millî cephe
zihniyetinim hakanlıklarda horlatılmasının yine ibir devamı, bir düşüncesi, bir
uygulaması statüsünün içine mi girilü-
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yor; onun da kendililerimden izahını isti
yoruz.
(Değerli arkadaşlar, ibep hâkimlerden
bahsediyoruz. Elbetteki istediğimiz, hâ
kim ve savcılarımızın en iyi şekilde ye
tiştirilmesi, imaaşiarımıın verilmesi, sosyal
halklardan yarariamdırıilması; ama, ada
let cihazı yalnız hâlkiım ve savcılardan
'teşekkül etmemektedir. Burada çalışan
zabıt kâtipleri, memuru, odacısı da
'büyük sıkıntılar yaratmaktadır. Yani,
'bİT hâkim 500 - 600 bin lira maaş alır
ken, orada çalışan bir lodacı 40-50 bin
lira maaş aldığı zaman... I(ANA1P şi
falarından gülüşmeler) Gülmeye gerek
yok; en fazla 70 ıbiın Ira alıyorlar; onllarm, hâkimlerin maaşlarında gözleri ka
lır. Aynı teşkilatta çallıışam İnsanların maaşıları, ücretleri arasıın'daki makası fazla aç
mamak lazım. Açtığınız zaman çok. çe
şitli sakıncaları ölür. Gördük; uygula
mada öyle şeyler oldu ki, karar çıkmış
tır daireden, orada alt derecedeki herhan
gi ibiır personel gitmiştir Ankara dışındakli kişilere, «İşte, ben senin kararını
çıkaracağım, ifalan başkan, falan üye sen
den şu kadar para istiyor» demiş ve
o daireyi, o kurulu zan atanda bırakmııştır. Adalet hizmetini bir bütün ola
rak elle almak zorundayız.
Değerli arkadaşlar, nedense, ANAP
İktidarı 'bu memleketin açık rejimle yö
neltilmesinden pek rahatsız ollmaktadır.
Gerçekten hayret lediyoruz, (Medeni Ka
nunun 24 üncü maddesinde ve (Borçlar
(Kanunumun 49 uncu ımaddeslimde değişik
lik yapılmak suretiyle, Türk basınına ge
tirilmek istenen yeni kısıtlamalar var.
değerli arkadaşlar 'bugün artık çağ
daştan çağ atlamaktan bahsederken,
IDeğerli arkadaşlar bugün artık çağ
daştan çağ atlamaktan bahsederken,
dünyada hasın, o ulustaki güçlerden artık
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dördüncüsü sayılıyor. Yani, devlet güç
lerinden birisi yasama, ikincisi yürütme,
üçüncüsü yargı, 'bÜr de basın gücü (kabul
ediliyor. O halde, hasın gücünün de sağ
lıklı çalışabilmesi için, sımırllamalar değil;
aksine, 'kolaylıklar getirmek lazım. Bir
memlekette, yönetenlerim arkasında eğer
çekinecekleri foir ayıpları yoksa, onlar
açık rejimden (korkmalıdırlar. (Basının
haber verme, yorumlama ve eleştiri hak
kıma hiçbir surette kısıtlama koymamak
'lazım. Koyarsanız, o memleketteki ırejimim ismi «açık rejim» olmaz; o memle
ketteki ırejliımin ismi «kapalı rejim» olur.
Bulgum siz iktidardasınız, yarına biz olu
ruz, öbür (gün 'başkaları olur. (Biz mem
leketi, «ille hâiz yönetiriz» düşünce ve
zihniyeti, içimde kanun çıkarırsak, kendiımize tuzak hazırlarız. O hailde, gelsllm
Sayın Bakan, Ibu tasarıyı geri alsın,
ANAP iktidarı ıbu tasarıyı geri alsın. Bu
tasarımın memlekete getireceği) sakınca'lar çok fazladır. Bu memlekette basında
çalışan arkadaşilarımızı, gerçekten bura
da sabahtan akşama kadar görevlerini
hüyük bir özveri ile yaptıklarını görü
yoruz. Elbetteki kurumlar içimde sorum
luluğunu 'bilmeyen belirtli kişttler olabil
ir. Ama, 'bir Mecliste kötü (bir milletve
kili çıktı diye, iMeclisi kapatamazsınız;
yargıda bir hâkim 'kötü çıktı diye, yar
gıyı kapatamazsınız. Basımda da bir iki
tane yalan haber yazıl'Jdı diye - yahut
yalan olup olmadığını da kestirmek
mümkün değil, kaldı ki yalan haber o'llsa
ionu tekzip etme hakkınız, onun hakkın
da tazminat davası açma hakkınız var
dır - basımı susturmak, memlekete yapı
labilecek en büyük (kötülüklerdendir.
Değerli arkadaşlar, ben dün yaptı
ğım konuşmada buraya bir konu' getir
dim. Biz bu konuları buraya, tutamak
ların arasında kaybolup gitmesi için ge-
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/tirmıiyoruz. 'Ben Danıştay 'bütçesi görü
şülürken de konuştum, Adalet Bakanlığı
iMüsıfceşarı konusunda bir durumu ıburada
ıbeHiırttim. Adalet Bakanuğı Müsteşarı
nın ağır cezada yargılandığını, delil ye
tersizliğinden beraat ettiğini1; sonra, ola
yın Yarigıtaya intüfcal ettiğimi; Yargıtayın
delil yetersiızlü'ği nedeniiylle ağır ceza (mah
kemesinin kararını bozduğunu; ancak,
«yazılı emir yoluyla bozma, kişi aleyhi
ne sonuç doğurmayacağı» yolunda yasa
da 'bir 'hükıiim olması nedeniyle herhanıgi bir işlem yapılmadığı'; ama, emsali
ıböylle durumlarda Hâlklkmller ve Savcılar
Yüksek Kurulunun, Ibaşından böyle bir
olay igeçen kişileri âMplin kuruluna sevıkettiği, disipline sevköttiği ve bu Sayın
Müsteşar hakkında da böyle ibir disiplini
(işleminin yapılıp yapılmadığını ve yıine
Ibu durumda olan kişiler 'hakkında mal
beyanına davet edildiğini söyledim; ama,
Sayın Bakan maalesef burada çıkıp bize
herhangi bir cevap venmedileır.
Sayın milletvekilleri, biz bu mem
lekette (ister muhalefet, 'ister ikıtMar mil1letvefcileri olalım, eğer amacımız mem
leketimizi her yönüyle mükemmel bir
yönetime kavuşiturımaksa, elbette buıradaı
söylenen her sözün doğruluk derecesini
araştırmamız lazım. Biz, devlet yönetimi
nin kusurdan arındınlimasını istiyoruz,
kusursuz lb5r devlet yönetimi iısltiyoruz.
Kusursuz ıbİr devlet yönetimini eğer iste
miyorsanız, burada söylediklerimizi duy
mayabilirsiniz, söylediklerimizi yapma
yabilirsiniz, bunun sorumluluğu size aıiıt;
ama, lütfen buraya çıkan sayın bakan
lar, milletvekillerinin sorduğu sorulara
açık seçik, sözlü veya yazılı cevap ver
sinler. Bunu ben şöyle yorumluyorum:
Acaba bizini sorularımız hakikaten ceva
ba değer bir nitelikte mi değil, yoksa
Hükümet bizim sorularımızın altından
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kalkacak bir güce mi sahip değil? (ANAP
sıralarından gürültüler)
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara)
— Birincisi..[KAMER GENÇ (Devamla) — Artık
o sizin oenıtidlmenliğinize bağlı, değerlendi'riilmesini sizin cen'tfilmenliiğinize bıra
kıyorum.
IBAjŞIKAN — Sayın Genç, süreniz
doldu efendim; 'lütfen...
KAMER GENÇ '(Devamla) — Bağhiyornm efendim.
YALÇIN KOÇAK (Sakarya) — Ka
rayı, önüne gelene çalıyorsun.
KAMER GENÇ (Devamla) — Efen
dim, kara çalmak lafını sıiıze iade edi
yorum. Ben onurlu bir insanım, ben in
sanların haysiyeti ve onurunu, sıizin hay
siyetinizi ve onurunuzu koruyan foiır in
sanım. Ben, kendi onuruma düşkün bir
iinsan olduğum 'içim, kimsenin onuruyla
oynamam. 'Varsa cesaretiniz çıkın bu
rada söyleyin. Eğer söylemliyorsanız, siz
bu suçların müşterek faillerisiniz. Eğer
bir yerde bir hırsızillıik yapılıyorsa, eğer
o hıınsızlikları birtakım iktidarlar örtü
yorsa...
BEDRETTİN DOÖANCAN AKYÜREK (istanbul) — tse, ise...
IKAIMER GENÇ (Devamla) — O ik
tidarlar o hırsızüıfeların oritağıdır! Var mı
bunun başka 'tlürlü izahı? Yok. O halde,
bunun kara çalmakla ne ilgisi var?
Hşte size söylüyoruz; buyurun cesaretiiraiz
varsa çıkın çıkın burada konuşun. Bura
da çıkıp konuşma cesaretini kendinde
bulmayan insanların «kara çalıyorsun»
ıgiıbi böyle gayri ciddî kendini bilmez
bir tuttum içine giirmölerinii de kınadığı
mı belirtmek istiyorum arkadaşlarım.
I(SHP sıralarından alkışlar)

HASAN TANİRIÖVER (Gaziantep)
— Konuyu saptırma.
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KAIMER GENÇ l(DevamI)a) — Yani
biz buraya birtakım olayları, hıırsızllıkkrı
ciddî oîarak getiriyoruz ve Ibültliin boyut(krıyla ortaya koyuyoruz; sanki, Türkiye
(Büyük Millet MedlLsiı, hırsızMelanm üze
nine sünger çekmek için kurulmuş bir
müessese...
MUSTAFA UĞUR ENER (Kütah
ya) — Haydaa!..,
KAMER GENÇ i(jDevarrtlia) — De
ğilse, biz buraya kaç tane araştırma
lönergesıi getirdik arkadaşlar, niye hep
sini reddediyorsunuz?
BAŞKAN — Sayın Genç, topaırlaym
efendini lütfen.
KAMER GENÇ l(Devaımla) — Bu
rada konuştuklarımın eğer yanhşsa, biz
birıtaikım insanlara büritakım
iddialar
getirirken...
BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen...
KAMER GENÇ ,(Davamla) — Yarın
adiliye karşısında da hesap vermeye razı
olduğumuzu bellirtsıyoruz. Bugün Adalet
Bakanı burada diyor ki, «Beniım, Hâkim!Iier ive (Savcılar Yüksek Kurulunun işlem Heri üzerinde tosarırulf yetkim yok.» Na
sıl! yok arkadaşlar? Hâkimler Ve Savcı
lar Yüksek Kurulunun gündemini Perso
neli Genel (MlüdÜrü tespit ©diyor, Per
sonel Geneli Müdürlüğü gündemi yapı
yor getiriyor kurula. Kurul o gündemi
müzakere ediyor. Yani, hâkim ve savcı
ların atamasını tamamen Adalet Bakanı
nın inhisarına bırakmışız.
ALPASLAN
PEHLİVANLI (Ankaıra) — Hayır!
KAIMER GENÇ. (Devamla) — Sa
yın Bakan diyor ki, «Ben Adalet Bakan
lığı Müsteşarımı değiştiremem» Nasıl' olur
arkadaşlar; bir bakan.' bir müsitetşarını
değiştiremez mil?
ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — Değiştiremiyor.
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KAİMBR GENÇ (Devamla) — üçlü
kararnameyîe değişiyor.
Bu memlekette Başbakanın emriyle
bakan değişiyor da, görevden atıliıyor da...
((ANAP sıralarımdan gürüûtıüier)
Atılmadı mı?..
BAŞKAN —- Sayın Genç, toparlayın
efendim.
KAMER GENÇ ((Devamla) — Müs
teşar bakana tanınandan daha mı fazla
güvenceye saihiıp?
BEDRETTİN EjOÖANCAN AKYÜREK ı(îstanıbui) — Anayasa gereği.
IKAÎMER GENÇ '(Devamk) — Ana
yasayı ben de sizin kadar bliyoruım. Siz
Türkiye'deki idarî işleyişi, ya cahaletkıizden bilmıiıyorsunuız ya da kendinizi ca
hilliğe vuruyorsunuz. Yani 'böyle...
ı(ANAP şuralarımdan «Cahil sensin» ses
leri, güınüMier)
ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — Calhi sensin!1
AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakar
ya) — Caihlil sensin, cahilliğini ortaya
koyuyorsun; 'Hafimi bil'!
BAŞKAN — Sayın Genç... Sayın
Genç; sözünüzü kesımek durumunda kal
mayayım efendim. Lütfen...
KAMER GENÇ l(P©vamk) — Sa
yın Başkam, yalnız, dümlemi fcamamlayayım efendim...
BAŞKAN — Tamamlayın efendim...
KAMER GENÇ (Devamla) — Bo
yuna beni... i(ANAP ssıralarından gürülltüler)
BAŞKAN — Onlara cevap vermeyin
efendim.
KAMER GENÇ '(Devamla) — Sayın
Başkan... (ANAP sıralarından gürültüler)
Efendim, benim konuşma hakkımı kısıt
lıyorlar.
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IBAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen efen
dim... Ltitifen efendini... Karşıâfcll ko
nuşmayın; işte 'bu İhale geliiır.
Lütfen, son cümlenizi söyleyiniz
efendim. (ANAP sıralarından günülüülller)
(KJA'MBR GENÇ (Devamla) - - Sayın
©aşkan, ıbuınları susturun, son oümlbmi
iSöylieyeyim...
AYHAN SAKALLIOĞLU HJSakarya) — Caihi'l' denen kimse sensin.
BAŞKAN — Lütfen efendini...
(Son cümlenizi tamamlayınız efendim.
(Gürültüler)
'KAMER GENÇ (Devamla) — De
ğerli arkadaşlar...
AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya)
— Cahil sensin!.,
KAMER GENÇ (Devamla) — Cahi
lin kim olduğu ortada. Türkiye'deki ida
rî yapıyı bilmeyip de bir bakanın...
AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya)
— Senin cahil olduğun Danışma Mecli
sindeki durumundan belliydi.
KAMER GENÇ (Devamla) — Ben
Danışma Meclisine geldim, ama oradan
istifa ettim. Beni oraya getiren kurul da,
1983'te seni buraya getirdi, beni veto et
ti. Niye?.. Onurlu mücadele verdiğim için
heni veto etti. (ANAP sıralarından gürül
tüler) Her şey ortada, Tutanakları açın,
okuyun. Buraya gelmişsiniz, tutanakları
açın okuyun. (ANAP sıralarından gürül
tüler)
BAŞKAN — Sayın Genç!..
Bir dakika...
AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya)
— «Cahil» diye ağır ithamda bulunuyor.
BAŞKAN — Arkadaşlar, bir dakika...
Hatip buraya çıktıktan sonra karşılık
lı muhaverenin sürekli olarak sürtüşme
lere yol açtığını ifade ettim...
AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya)
— Kakaıreıt etmeye hakkı yok.
— 558
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BAŞKAN — Yine aynı sürtüşme nok
tasına geldik.
Lütfen, ıson cümlenizi tamamlayın
efendim.
KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın
Başkan, (arkadaşımız cehaletin hakkını...
BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt
fen efendim, bırakın...
KAMER GENÇ (Devamla) — Bir
dakika, Sayın Başkan; cümlemi tamam
layayım.
BAŞ/KAN — Cümlenizi tamamlayın,;
KAMER GENÇ (Devamla) — Mese
la ben de şimdi doktorluk konusunda ca
hilim, yani cehalet sözünü böyle hakaret
anlamında kullanmıyorum. Ben doktor
luk konusunda cahilim,
AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya)
— Lafını bil!..
KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın
arkadaşlar, Sayın Bakan diyor ki, «Be
nim, müsteşarı değiştirme imkânım yok...»
AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya)
— Müsteşar demiyor, «hâkim» diyor.
KAMER GENÇ (Devamla) — Bu,
tamamen gerçek dışı bir beyandır. Müste
şar, bakan, Başbakan ve Cumhurbaşkanı
nın kararnamesi ile atanıyor ve değişiyor.
(ANAP sıralarından' gürültüler)
BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz
efendim, (bitirsin cümlesini.
Lütfen, cümlenizi 'bitirin efendim... 20
dakika söz veremem size.
KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın
Başkan, cümlemi bağlıyorum...
BAŞKAN — Lütfen, efendim; bağla
yın.
(KAMER GENÇ (Devamla) — Müs
teşarı, 'bakan istediği zaman atayabilir ve
değiştirebilir. Yüksek Hâkimler ve Sav
cılar Kurulunda, müsteşar tamamen Ba
kanın direktifleri doğrultusunda hareket
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ediyor ve Yüksek Hâkimler ve Savcılar
Kurulu bugünkü haliyle bağımsız değil
dir. Hâkimlerin ve «avcıların tayin ve na
killerinde de bağımsız hareket edilme
mektedir.
Hepinize saygılar sunarım. (SHP sı
ralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın
Genç. (SHP sıralarından «Soru var Sa
yın Başkan» sesleri)
ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sa
yın Başkan, söz istiyorum.
BAŞKAN — Bir dakika, Sayın Ba
kan. Soru sormak isteyen arkadaşlarım
adlarını yazdırsınlar efendim.
Sayın Bakan, hangi nedenle söz istedi
ğinizi lüfeder imlisiniz efendim?
(Adalet Bakanı kürsüye geldi)
ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Gümüşhane) —
Efendim, bakanlar istedikleri zaman söz
alırlar. Müzakereler devam ediyor. Bu
itibarla söz alma hakkım vardır, kulla
nacağım.
BAŞKAN — Efendim, şimdi, müza
kereler devam ediyor, ama, Sayın Ba
lkan programı uyguladık. Siz konuşma
rnevzuunuzu bize lütfederseniz:, ona göre...
ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Devamla) — Efen
dim, ıburada 'bakanlık bütçesi üzerindeki
görüşmeler devam ediyor. İçtüzük açık;
bakan istediği zaman söz alır.
lEROL AĞAGIL (Ankara) — Burada
alamaz.
ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN 'SUNGURLU (Devamla) — Sayın
Başkan, Kamer Genç söz istedi; bekle
dim ki ona sözü veresiniz ve ondan sonra
konuşayım. Çünkü, Kamer'in başka gö
revi yok, her gün ben çıkıyorum, benden
sonra kürsüye çıkıyor, «Bana cevap ve
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rilmedi» diye isnatta bulunuyor. Siz ona
söz vermediniz; belki görmediniz, onun
için söz vermediniz. Ben kürsüye çıktım;
o, hakkını benden sonra kullandı ve ba
na birçok İsnatta bullundu efendim.
İBAİŞKAN — Cehalet dolayısıyla söz...
ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Devamla) — Ceha
lete varıncaya 'kadar...
Ben şimdi, hem bu sataşmaları sebe
biyle hern de görüşülen Adalet Bakanlığı
bütçesidir ve müzakerelerin
istediğim
noktasında söz alma hakkına sahip oldu
ğum gerekçesiyöe söz istiyorum.
BAŞKAN — Sayın Bakan, bir daki
ka...
Yüksek Genel Kurula arz etmek is
tediğim bir nokta var : Son söz milletve
killinin olması nedeniyle İçtüzük hüküm
lerini uygulamak durumunda kaldım;
çünkü, üzerinde söz istediler. Sayın Ba
lkan, ondan evvel söz istediler. Eğer, Sa
yın Bakan, iki kişi konuştuktan sonra söz
istemiş olsalardı bu iş biterdi; ama son
söz milıletvekilinindir. Şimdi burada, Sa
yın Bakana...
ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Devamıla) — Ama,
Kamer Genc'in değil efendim. Siz, Ka
mer Genc'e -görmemiş olabilirsiniz- ben
den evvel...
BAŞKAN — Hayır efendim, yazıldı
buraya...
ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN 'SUNGURLU (Devamla) — Ben
istemediğim halde, «Buyurun Sayın Ba
kan» dediniz.
İBAŞKAN — Sayın Bakan, buraya
Kanunlar Müdürü tarafından yazılıyor ve
bana veriliyor.
/Şimdi, Sayın Bakan, bir noktayı da
ha çözelim. Bu bütçe müzakerelerinde
Danışma Kurulunun kararını yüksek Ge-
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net Kurula aynen okuduk. Gruplar bi
ner saat konuşacaklar, bakan1 da bir sa
at konuşmak suretiyle cevabını verecek.
Bundan sonraki konuşmanız, ancak Ba
kanağa veya size sataşma nedeniyle söz
verebilirim ve şimdi sataşma nedeniyle
söz veriyorum1, buyurun efendim.
iER'OL AĞAGÜL (Ankara) — Sataş
manın ne olduğunu söylemediler.
BAŞKAN — Sataşma; «İsnatlar var»
dediler.
Sayın Bakan, isnatlarınızı da lütfen
kısaca özetler misimiz? Yasaya uygun!..
ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU ı(Devamla) — Sayın
Başkan, sataşmayı ben 'biraz evvel söy
ledim; ama, siz buna rağmen...

Miliî .iradenin, bu Genel Kurulun bura
da Başkanlık Divanında Meclis- Reisini
temsilî ©diyorum. Lütfen... Sizin, böyle,
«Taraf güdüyorsunuz» tabirinizi reddedi
yorum; 'lütfen efendim...
Buyurun konuşmanızı yapın.
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın
Başkan, Sayın Bakan önce İçtüzüğü öğ
rensin.
Sen kasaba avukatlığından geldin, ön
ce İçtüzüğü öğren.
ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Devamla) — Sayın
Başkan, ben Adalet Bakanlığını temsil
ediyorum ve taraflı hareketi de, tarafsız
hareketi de, bir Meclisin idaresinin ne ol
duğunu da çok iyi bilirim.

BAŞKAN — «İsnatlar» dediniz.
ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU '(Devamla) — Ha
yır, hangi llafı söylediğini de...
BAŞKAN — «Sataşma» dediniz, bit
ti efendim.
ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Devamla) — Han
gi llafı söylediğini de söyledim; fakat, siz
her zaman bunu yapıyorsunuz. Şimdi, siz
sataşma yok diyorsanız, ben bu kâğıtları
toplayıp iniyorum Sayın Başkan ve si
zin her zaman bu taraflı hareketinizi pro
testo ediyorum. (ANAP sırailarıııdan alkış'ar)
Yok diyorsunuz... Var diyorsanız ko
nuşacağım.
BAŞKAN — Hayır, sataşma var di
yorum efendim. Sataşma noktasından mı
İstiyorsunuz dedim.
ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Devamla) — Sa
taşma noktasından •istiyorum1.

©u itibarla, hakkımı, bana güvenen
Millîetimin 'huzurunda kimseye yedirmem.
Onu da bilesiniz. (ANAP sıralarından
«Bravo» sesleri, aiîJkışlar)
EROL AĞAGİL (Ankara) — Söz is
teyip ondan sonra oraya çıkacaksınız; ev
vela usuilü öğrenin.
CUMHUR KESKİN (Hakkâri) —
Başkanlık Divanını oldubittiyle karşı kar
şıya getiriyorsunuz. (SHP sıralarından gü
rültüler)
ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Devamla) — Sayın
Başkan, müsaade ©diyorsanız konuşmak
istiyorum.

BAŞKAN — Onu izah ediniz. Sayın
Bakan, bendeniz burada Başkanvekili
olarak Genel Kurulu temsil ediyorum.
— 560

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, bir
dakika efendim...
Buradaki mevkiye gden arkadaşınız,
beşinci dönem Türk Parlamentosunda
müllî iradeyi temsil1 eden, hasbdfcader
temsili! ©den bir arkadaşınız. Tarafsız ol
manın ve aynı zamanda da bir hukukçu
alarak ne demek olduğunu, adil' anlayışın
ne demek olduğunu da müdrik bir arka
daşınız. Size layık olabilmek, milî ira
deye layık olabilmek için buradayım ben.
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Taraf gütmek için burada değilim. Onun
için, sizden istirham ediyorum', Sayın
Bakan da benim buradaki bulunuşumu
bu sekilide takdir, ederlerse, ben de mem
nun olurum.
Buyurun efendim.
ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU '(Devamla) — Çok
teşekkür ederim Sayın Başkan, sizden
bunu bekliyoruz.
Efendim, Adalet Bakanlığı Müsteşarı
hakkında, dün, Sayın Kamer Genç k'o- *
nuşmuş; ama bugün 'ben IfcendiıMğiımden'
bu meseleyi açmak istemedim. Söz iste
mişti, -Onun söz istediğini Başkanlık Di
vanı fark edememiş- istedim ki benden
önce çıksın bu meseleyi gündeme getir
sin; ben de konuşayım.
IMüsteşar olabilmek için birinci sınıf
hâıkim olmak Dazım. Yani, Yargıtay hâ
kimliğine hak kazanmış bir kimse olmak,
o seviyede olmak, lazım. Seçilir Yargıtay
hâkimi olur; tayin edilir müsteşar, genel
müdür olur. Genel Müdür olmak için de
aynı şartıları haiz olmak lazımdır.
Adalet Bakanlığı Müsteşarlığına ata
dığımız Arif Yüksel, 1979 yılında Tür
kiye'de en süratli ve en adil hâıkim ola
rak İstanbul Üniversitesi Profesörler Ku
rucu ve Yargıtay Genel Kurulunun seç
tiği, gözbebeği bir hâkimimizdir. Evve
la bunu belirtmek isterim.
KAMER GENÇ (Tunceli) — Ağır ce
zada yargılanmış mı, yargılanmamış mı?
(ANAP sırailarından gürültüler)
BAŞKAN — Lütfen!..
ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN 'SUNGURLU (Devamla) — Sicil
ileri tetkik edildiği zaman, mesleğe başla
dığı günden bugüne kadar en üstün ba
şarılan göstermiş, fevkalade sicili haiz bir
arkadaştır.
— 561
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Adalet Bakanlığı Müsteşarı Arif Yük
sel, hizmet yaptığı her yerde son dere
ce takdirle anılmış ve bizim iktidarımız
göreve gelmeden önce Manavgat'ta, sizin
söylediğiniz ve tahkikatı geçen olaydan
sonra, o tarihteki kurul tarafından Yalo
va'ya atanmış, daha sonra Yüksek Hâkim
ve Savcılar Kurulu tarafından yetkili ola
rak Istianbull-Kadıköy'e
atanmış, eğer
merak ederseniz, Manavgat, Yalova, Ka
dıköy'den ve hâkim ve savcılardan mes
lekî başarısı, ahlakı hakkında ayrıca da
sorabilirsiniz. ' .
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) — Müsteşarı ibra mı edi
yoruz, bütçe mi çıkarıyoruz?
ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Devamla) — Tür
kiye'de elbette ki, kıymetli hâlkimler var
dır ve biz onlarla iftihar ediyoruz. Onlar
dan birisi de Arif Yüksel'dir.
ıŞimdi, acaba hiç şikâyet edilen hâıkim,
savcı yok mudur? Bütün hâkim', savcılar
menfaati haleldar olanlar tarafından1 şi
kâyet edilirler. Arif Yüksel de hasbelka
der bir defa şikâyet edilmiş; bu şikâyet
takip konusu yapılmış, Yüksek Hâıkim
ve Savcılar Kurulu kendisinin suçsuz ol
duğuna karar vermiş. Arif Yüksel hak
kında, ihmalden dolayı, bir başkasının
verdiği ıkararı -onu da belirtmek isterimbir başkasının verdiği ikarar, kendisi Ma
navgat'a gitmeden çok önce verilen bir
kararın idarî istemi hakkında gerekli ti
tizliği göstermediği için -yargı işi değil
dir- gerekli titizliği göstermediği için...
KAMER GENÇ ı(Tuneeli) — Kesin
leşmemiş bir mahkeme kararma, «kesin
leşmiş» diye ikarar vermiştir.
BAŞKAN — Lütfen müdahale etme
yin efendim.
ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Devamla) — Ağır
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ceza mahkemesinde yargılanması da,
Hâkiımıler ve Savcılar Kanunu gereğidir.
Ağır ceza mahkemesinde yargılanmuş,
beraat etmiştir. Bu beraatı, Anavatan İlk
ti darının Adalet Balkanı tarafından yazılı
©mir yolluyla bozma cihetine gidilmiştir.
Baıkın, çok dikkat edin; Anavatan Parti
si iktidarı. Demek ki Arif Yüksel, Ana
vatan 'Partisinin destek ve himayesindeki
bir kimse de değildir. Yazılı emir yo
luyla gidince, Yargıtay, şahitlerin tamamı
nın dinlenmediği, noksan tahkikatla karar
tesis edildiği cihetle hükmü bozmuştur;
ancak, yazih emir yoluyla bozmadan son
ra, sanık aleyhine bir netice doğurma
yacağı için yargılama devam etmemiştir.
Ş'ımdi, sicili temiz, herhangi bir mah
kûmiyet kararı yok, söylediğiniz ve iddia
ettiğiniz noktada Yüksek Hâkim ve Sav
cılar Kurui'unca hakkında tahkikat yapıl
mış ve suçsuzluğuna karar verMmiş. Has
belkader .şikâyet edilmiş ve müsteşar ola
rak tayin edildiği zaman çeşitli merciler
den bu tayininin durdurulması için gayret
sarf edilen Arif Yüksel'in, müsteşarlığı
nın, layık olduğunun, onanması lazım
geldiği yollunda bizim Bakanlığımızın dı
şında iki tane yüksek mahkeme başkanı
Cumhurbaşkanına gitmişler, Başbakana
gitmişler; «(Böylesine kıymetli bir hâkim1,
dedikoduyla lekelenemez. Eğer bu şah
sın müsteşarlığı onanmazsa...»
KAMER GENÇ (Tuncelıi) — Hangi
yüksek mahkeme başkanliarı onlar?...
Söyleyin o zaman...
ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Devamla) — Efen
dim, hesap vermek zorunda değilim. Siz
de dinleyin efendim, evvela dinleyin. Siz
de dinleyin.
BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika
efendim..,
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Lütfen, oradan karşılıklı müdahale
edilmesin diye deminden beri tartışıyoruz.
ıSoru sorulacağı zaman sorarsınız. Soru
sorduracağım size; ama, lütfen bırakın,
Bakan sözünü tamamdasın.
ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Devamla) — İki ta
ne yüksek mahkeme başkanı bizzat Baş
bakana ve bizzat Cumhurbaşkanına git
mişler, «Böylesine kıymetli bir hâkim,
sırf dedikodu sebebiyle lekelenir ise Tür
kiye'de cesaretle karar verecek hâkim
ka'maz; bulamayız, buna imkân verme
yin» demişlerdir. Cuımhurbaşkanımızın bu
neşriyat sebebiyle herhangi bir aksi isti
kamette karara varmaması için kendileri
de görüşlerini hem Başbakan nezdinde,
hem Cumhurbaşkanı nezdinde bindirmiş
lerdir.
Arif Yüksel, Türkiye'de hiçbir hâki
me kolay kolay nasip olmayacak iki ta
ne yüksek mahkeme başkanının böylesi
ne bir desteğini almıştır. Arif Yüksel,
Türkiye'de pek az hâkime nasip olmuş
-iki üç hâkime nasip olmuş- İstanbul! Üni
versitesi Profesörler Kurulu ve Yargıtay
Genel Kurulunun ittifakıyla Türkiye'nin
bir numaralı hâkimi seçilmiş bir insan
dır.
Şimdi, böyle 'birisiyle çalışıyorum. Siz
«cehalet» dediniz, değiştirme hakkım yok
tur. Biılmiyorsanız, bunu şimdi öğrenin,
iddia etmeyin. Bilmemek ayıp değil, id
dia etmek ve öğrenmemek ayıptır. (ANAP
sıralarından alkışlar) Ama, değiştirme
hakkına sahip oi'lmadığım için de, şikâ
yetçi .değilim. Lafı, yanlış tefsir etmeyi
niz. Değil iki, müsteşarı, Adalet Bakanlı
ğında genel müdür seviyesine çıkmış hiç
bir personeli değiştirme hakkını haiz de
ğilim. İşte, yargının bağımsızlığı oradan
geliyor ve onu bilmediğiniz için de de
vamlı, yanlış, hatalı isnatlarda bulunuyor-
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sunuz. ı(ANAP sırallarından «Bravo» ses
leri, alkışlar)
Sayın Başkan, sayın milletvekili imiz
bir çok sual sordular. Onların hepsinin
cevabı var; onları da yanlış bükükleri için
sordular; ama, izin verirseniz onları ye
rimden, ısua'l faslında cevaplandırırım.
Saygılarımla arz ederim
ı(ANAP sıraüarındam allkışllar)

efendim.

(BAŞKAN — Teşelkıkür ederim Sayın
Balkan.
Soru sormak isteyen arkadaşlarımuz
adlarını yazdırsınlar efendim.
(Soru talebimde bulunan sayın üyele
rin isimlilerini okuyorum' : Sayın Erol
Ağagiif, Sayın Veli Yıldırım, Sayın Cum
hur Keskin, Sayın. Alaettim Kurt, Sayın
Ahmet Ersin, Sayın Kamer Genç, Sayın
Rıza Iliıman ve Sayın Fuat Ata'lay.
Başka soru sormak isteyen var mı?
Yok.
Soru ıkayıt işlemi bitmiştir.
önce Sayın Kamer Genc'in yazılı so
rusu var, onu okutacağım; sonra sıra
sıyla Sayın Erol Ağagll'den başlamak
üzere soruları alacağım efendim.
Buyurun efendim.
(Sayın Başkanlığa
Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanı ta
rafından cevaplandırıilmasını arz ederim.
Kamer Genç
Tunceli
Soru : Medenî Kanun ile Borçlar Ka
nunlarında, Türk basını üzerimde yeni
baskılar kurmak ve basın özgürlüğü ve
yeni kısıtillamalar getirmek amacıyla ya
pılması düşünülen değişiklikler ile ilgii
Olarak, Saynı Adallet Balkanı «Bu deği
şikliği gazeteciler istedi, basın teşeikküllTeri istedi» demektedir. Sayın Bakanını
sözünü ettiği gazeteciler ile basın teşek
külleri hangileridir?
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU .(Gümüşhane) — Sa
yın Başkan, Sayın Kamer Genc'in suali...
HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Ya
zılı olaralk cevap versin efendim.
IKAMER GENÇ (Tunceli) — Diliniz
yok mu?
ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU ^Gümüşhane) — Ha
yır şimdi cevap vereceğim efendim.
BAŞKAN — Bir dakika efendim...
Müsaade edin.
ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (İGümüşhane) — «Ba
sınla alakalı ikısıtlamalar getirildi» dedi
ler; bir defa, iddiaları varit değil, bütün
iddiaları varit değil. Basımla allakah ka
nunlar getirmeyi düşünüyoruz; ama bu
getireceğimiz kanunlar yallmız basınla da
alakalı değil.
'Şimdi bakın, geçen gün bir başıka
mesele ile alakalı olarak yine bu Meclis
kürsüsünden ifade ettim. Anavatan Par
tisi olarak, Avrupa İnsan Hakları İşken
ce Sözleşmesini imzaladık. Birlleşımiş Mil
letler İşkence Sözleşmesini
imzaladık.
Başka?.. Avrupa Konseyine ferdî müra
caat hakikini ıtanıdık. Bunlar nedir? Bun
lar, Türk insanının, Türkiye Cumhuriye
ti devletine karşı şahsiyet haklarını, kişi
liğini koruyan müesseselerdir. Yani, ister
biz hükümet olalım, ister olmayalım; ik
tidara karşı, devlete karşı dahi, Türk in
sanının haklarını koruyoruz. Neden? Aşa
ğılayıcı muameleden, küçültücü muamele
den, işkenceden. Ve Avrupa İnsan Halk
ları Konseyine ferdî müracaat hakkını ta
nımakla, bütün hukukunu vikaye edici bir
sistemi -dünya hukukuna karşı, dünya
sistemine ıkarşı- tanıyoruz.
Buna paralel olarak, iç hukukumuz
da yaptığımız dieğişiıkliıkJer de var. Sür-
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gün cezası denilen, «Emniyeti umumiye
nezaretinde bulundurma cezası», «Çevriüen ceza, asıl cezadır» gibi hükümleri
getirdik.
'Bunlar, tekrar tekrar söylüyorum, in
sanımıza karşı, kişilik 'halklarına karşı,
.şahsiyet haklarına karşı, yeni Anayasamı
zın getirdiği nizam içerisinde tanınan hak
lar ve bizzat devleti bağlayan hakllardır.
Şimdi, bizim Ceza Kanununda, bi
zim Medenî Kanunda yapmayı düşündü
ğümüz değişikiliıklerılle -bu hususta basın
müesseseleriyle de görüşüyoruz- basın
özgürlüğüne nakisa .getirmemek kaydıy
la, evvelemirde sokaktaki insanlımızı;
kendi devletimize, kendi hükümetimize
karşı halklarını teminat 'altına aldığımız
insanımızı -basının da tecavüzlerine karşıtam'nat altına ataayı düşünüyoruz. Sa
yın Genç, basından yana mıdır, yoksa
insanımızdan yana mıdır? Evvela buna
karar vermek zorundadır. Biz kendimi- >
zi, nasıllki, vatandaşa karşı yapacağımız
haksızJlığa karşı bazı taahhütler altına so
kuyorsak, basının da, vatandaşa karşı
hukuka aykırı eylemelerini garanti altına
almanın peşindeyiz. Getirdiğimiz sistem
ler bunlardır. Yoksa, basın özgürlüğüne,
basına karşı hiçbir nakisa getirmeyi; dü
şünmüyoruz. Biz, insanımıza bu kadar
hürriyeti tanırken, basınımızdan hürriyeti
kısıtlamayı düşünemeyiz. Demokrasiye
bu kadar saygılı iken, demokrasinin var
olması için, var olması şart olan basın
özgürlüğünü kısıtlamayı düşünemeyiz.
Sayın (Kamer Genç. kendi zihnindeki
mefhum'ları ifade ediyor, bizim' niyetleri
mizi değil
Arz ederim. (ANAP sıralarından al
kışlar)
|BA$KAN — Değerli arkadaşlariım,
sorular, gene İçtüzük hükümlerine göre
-gerek milletvekili arkadaşlariımızın so-
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'rulan, gerekse Sayın Bakanın eevaplarıkısa, özlü olımasu gerekmektedir. Bu ne
denlerle, arkadaşlarımız sorularını özlü
ve kısa olarak lütfetsinler.
Sayın Erol Ağagil; buyurun efendim.
EROL AĞAGİL (Ankara) — Sayın
Başkan, Sayın Bakanın son derece sinir
li ve biraz da mütecaviz konuşmaları kar
şısında, aynı cevabı almamak için sorum
dan vazgeçiyorum.
BAŞKAN — Sayın Veli Yıldırım; bu
yurun efendim.
ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sa
yın Başkan, Sayın Ağagil'in sorusuna ce
vap verme hakkım yok mu efendim?
BAŞKAN — Efendim, Sayın Ağag;l soru sormadı ki...
ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Ba
na «Mütecaviz» dediler efendim, müsa
ade eder misiniz?..
BAŞKAN — Buyurun efendim.
ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Ben,
gerek Sayın Ağagil'e, gerek Meollisin bü
tün üyelerine, saygıdan başka bir duygu
içerisinde değilim. Bunu böyile beyan et
mek isterim. Sayın Ağagil üzerinde mü
tecaviz etkisi bıraktığım için de üzüldüğümü tekrar beyan ederim. (ANAP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sa
yın Bakan.
Sayın Veli Yıldırım; buyurun efen
dim.
IORHAN (VELİ YILDIRIM (Tunce
li) — Sayın Başkan, Sayın Bakanımızdan
infaz kurumu ile ilgili bir sorum olacak.
Efendim, 12 Eylül 1980'den sonra
cezaevlerinde, gerek tek tip elbise ve ge
rekse insan onum ve haysiyetiyle ilgili
sorunlar konusunda birtakım direnme
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şekilleri gelişti. Bu direnme şekillerinde
son zamanlarda bizim sevinç kaynağımız
olan bir husus, Sayın Başbakanımız, Sa
yın Adalet Bakanı ve Sayın Millî Sa
vunma Bakanımın da genelge İle bu tutuk
lu ve hükümlülere bu direnme nedeni
olan haklar resmen tanınıyor. Sorum şu :
•Şimdi, bu tanınma aynı suçtan tutak Ikı ve hükümlü olanların meşru haklarıy
dı ve bu direnme neticesi Hükümetimiz
de meşru hak olması nedeniyle bu hakkı
tanıdı. Bu direnmeler neticesinde, infaz
Kanununun 19 uncu maddesinin son ben
dimde belirtildiği gibi, hükümlü veya tu
tuklulardan dört disiplin cezası alan meşruten tah'iye hakkını kaybediyor.
Şimdi, Hükümet tarafından bu res
men kabul edilldiğime göne, 'bu ımeşruten
tahliye hakkını kaybedenlere acaba yeni
bir hak tanınacak mıdır?..
İkinci bir sorum : Hâkimlere tanınan
haklimi!ik tazminatının, vergiden muaf ol
mak kaydı ile yüzde 50's'inin de adliye
personeline tanınması imkânı düşünülü
yor mu?
Arz ederim Sayım Başkan.
(BAŞKAN — Teşekkür ederiz.
Buyurun Sayın Bakam.
ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU '(Gümüşhane) — Sa
yın Başkan, ben Sayın Veli Yıldırım'ın
beyanını pek anlamadım. Cezaevlerindeki
direnmeyi memnuniyetle karşıiliadığınn ifa
de ediyor ve bu direnmeye karşı verilen
favizileri, diyor.'
Şimdi, bir direnme ve bir taviz...
ikisi de sağlıklı şeyler değil1- tabiî. Yal
nız, cezaevlerindeki
direnmeye iştirak
eden Adana parti teşkilatı feshedildi. Ken
disi SOP millletvekiıii olduğuna göre, onun
da kendi partisinin kararlanma uyup uy
madığını merak ediyorum.
— 565
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İkinci hususa gelince efendim : Bu
tazminat noktasında haklıdırlar. Adliye
personeli için de yime imkânların getirilımesi hususunda bakanlığımızca çalışıl
maktadır; ama bu bizim bakanlığımızın
daha ötesinde, tüm hükümetçe kabul
edilip bir kamun tasarısı olarak sevk edil
mesi gereken bir husustur. Bugüne ka
dar yaptığımız çalışmalardan, o istika
mette henüz bir netice allmadığımızı ifade
etmek <isterim.
ORHAN VELİ YILDIRIM .(Tunce
li) — Sayım Başkan, özür dilerim; sorum
anlaşamadı efend;m.
BAŞKAN — Bir dakika efendim...
Ş'mdi, diğer arkadaşların sorularınım
hepsini tespit edeceğim, ondam sonra da
Sayın Bakana cevap vermesi için söz ve
receğim.
l
Sıra Sayın Keskin'im; buyurun efen
dim.
CUMHUR KESKİN (Hakkâri) —
Sayın Başkan, sorumun anlaşılması bakı
mından kısa bir giriş yapmak istiyorum.
BAŞKAN — Giriş yok efendim, çok
kısa...
CUMHUR KESKİN (Hakkâri) —
Türk Parasının Değerini Koruma Yasa
sında Birinci Özal Hükümeti dönemimde
değişiklik yapıldı ve döviz suçlarımdan do
layı-kaçakçılar salıverilmiş oldu; yani, bir
«evi af gerçekleştirilmiş oldu. Vergi ka
çakçıları için de, belli şartların yerine ge
tirilmesi koşuluyla af getirildi. 191® sayı
lı Kaçakçılık Yasasında, özellikle yasa
nın 25 ve 27 nci maddelerimde birtakım
değişiklikler yapılarak, affın sonuçlarını
doğuracak şekilde kaçakçılar salıverildi.
Yine 6136 sayılı Yasada da Birinci özal
Hükümeti ve İkinci özal Hükümeti dö
nemlerinde birer kez olmak üzere iki kez
yasa değişikliği yapıldı. Bu yasaya göre
suç .işleyenler için de, affın sonuçlarını
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doğuran birtakım düzenlemeliler •getirildi.
Yine Pişmanlık
Yasası adıylia Bininci'
löza-î Hükümetinde bir, İkinci özal1 Hükü
metinde de bir olmak üzere ilki yasa de
ğişikliği yapıldı. Bu yasalarla da, idam
cezasıyla yargılanan veya idam cezasına
çarptırılan şahısların belirli şartları yeri
ne getirmesi sonucunda .salıverilmeleri ve
ya cezaüarınım. indirilmesi gerçekleştirildi.
BAŞKAN — Sorunuz lütfen...
CUMHUR KESKİN (Hakkâri) — Bu
uygulamaların hepsi, affın sonuçlarını
•doğuran nitelikteki uygulamalardır. Suç
lular arasında, mahkûmlar arasımda bir
eşitsizi ilk durumu ortaya çıkmıştır. Bu
durumda, hem bu eşitsizliğin giderilmesi,
hem de toplumsal barışın .sağlanması ba
kımımdan, 'Sayın Adalet Bakanlığı genel'
af düşünmekte midir?
• IBASKAN — Eşitsizliğin giderilmesiy
le jıîgi'iıi, Adalet Bakanlığında ne gibi ön
lem alındığını .soruyorsunuz; bu bir.
CUMHUR KESKİN (Hakkâri) — Ha
yır efendim; bu eşitsizliğin giderilmesi
ve taplumısal barışım sağlanması bakımlım
dan Adalet Bakanlığı bir genel affın çııkarıfımasıını düşünmekte midir?
BAŞKAN — Evet efendim, anladım.
'Sayın Bakan da tespit ediyor, biz de
tespit ediyoruz; o balkımdan söyledim.
Şimdi İkinci sorunuzu sorunuz efen
dim.
CUMHUR KESKİN (Hakkâri) —
İkinci sorum şu efendim : Sayım Bakan11a, Basın Yasasıyla ilgili uygulamalar
konusunda; daha doğrusu basına sansür
uygulanma konusunda bir anlaşmazlık
durumu söz konusu oldu. Hukuk Usulü
Muhakemeleri Yasasının 101 inci madde
sinde, ihtiyatî tedbir düzenlenmiştir. Yi
ne Medenî Kanunun, kişilik haklarının
korunmasıyla ilgili hükümlerinde de, bu
kişilik haklarına yapılan .saldırılar üzerim
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deki boşiluiklarıa karşı düzenlemeler var.
Bu düzenlemeller ortadayken, özelik
le Vuralham olayından sonra, bu yasal
düzenlemeler ortada bulummasıma rağ
men, gereği yokken yeni yasal düzenlemeler yoluna gidilmesi ihtiyacı nereden kay
naklanmıştır? Yani bunun önlenmesini
gerektiren bir meden söz konusu değildir.
Bu ihtiyaç neredem kaynaklanmıştır?
BAŞKAN — Peki efendim.
Sayım Ahmet Ersin, buyurun' efen
dim.
AHMET ERİSİN (İzmir) — Sayın
Başkan, İzmir adliyesi, halien, bir iş ha
nında görev yapıyor. Çok zor koşullar
altında görev yapıyor ve İzmir, benim bil
diğim kadarıyla kendine yakışır bir adliye
binasına ısahip olmamıştır. Bu nedenlle
Sayın Bakandan şunu öğrenmek istiyo
rum : İzmir'e, günün koşullarıma uygun
bir adliye binası yapmayı düşünüyorlar
mı?
İkincisi : Bu adliye binasınım yapımı
ve yapım süresi hakkında İzmirlilere ve
receği iyi bir haberi var mıdır?
Teşekkür ederim.
'BAŞKAN — Teşekkür ederiz efen
dim.
Sayın Alaettin Kurt; buyurun efen
dim.
ALAETT1N KURT (Kocaeli) — Sa
yın Başkan, biraz önce, Kocaelıi'nde bir
hâkimin tayini ile ilgili bir milletvekili
arkadaşımızın iddiasına Sayın Bakanımız
cevap verdiler; bir hayalî ihracat davasınım yargılamasında bulunan bir hâkim
le ilgili. Bu husus 3-4 ay evvel basımda da
yer acımış, NASAŞ Alüminyum Fabrikasımdaki hayalî ihracatla ilgili soruşturma
söz konusu idi. Bu soruşturmada soruş
turmayı yapan savcı yardımcısı, -ki, ben
de ismi mahfuzdur- bu soruşturma sıra-
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sında 15 gün içerisinde görev yeri de
ğiştirici.
Bu değişiklik bir tesadüf müdür? Söz
buraya gelmişken, bu soruşturma dosya
sı sonuçlandı mı? Ne zaman sonuçfandıriılabileoek? 'Bu 'konuda bir bilgi verilebi
lir mi? Yoksa, «Bakanlık olarak bileme
yiz, bittiği zaımaa bilgi veririz» mi dene
cektir?
Saygılarımla arz ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efen
dim.
Sayın Kamer Genç; buyurun efendim.
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın
Başkan, biraz önce (ANAP sırallarından
gürültüler) Adalet Saikanı... (ANAP sı
ralarından gürültüler)
HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Tek
rar soru hakkı var mı? Suiistimal ediyor.
'BAŞKAN — Yıazjlı sormuş, sözlü so
ruyor efendim.
HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Kaç
defa sordu, bu ikincisi. Yazıilı olarak ver
di size.
BAŞKAN — İçtüzüğü uyguluyorum. (ANAP sıralarından gürültüler, «içtüzü
ğü sulandırdınız» sesleri)
'Tabirinizi buradan istiyorum; fakat,
Sayın Genel Kurulla olan saygım cevap
vermeye müsait değil efendim.
HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Müsait
Olmasa, bunu yapmazsınız herhalde.
BAŞKAN — Buyurun efendim.
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın
'Başkan, biraz önce 'benim yazılı soruma
Sayın Adalet Bakanı cevap verirken' de
di ki, «Sayın Kamer Genç basından ya
na mıdır, insanımızdan yana mıdır?» Aca
ba Türk basını Türk halkının düşmanı
mıdır? Ben... (ANAP sıralarından gürül
tüler)
ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sa-
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ym Başkan, benim suallere Verdiğim ce
vapların münakaşasına imkân vermeyi
niz. Bakın efendim, burası bir kavga ye
ri değildir, istirham ediyorum..
BAŞKAN — Sayın Bakan, bir daki
ka...
'Sayın Genç, burilar soruldu. Ne soru
yorsanız, kısaca bana sorunuz. (ANAP sı
ralarından gürültülier)
ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sa
yın Başkan, ben hakkımı korumak için
mücadele ederim. İstirham' ediyorum,
imkân vermeyiniz.
BAŞKAN — Sayın Bakan, Parlamen
to bir bütündür. Lütfen...
KAMER GENÇ (Tünedi) — Efen
dim, burada tehditle mi görev yapılıyor?..
Bir defa, Bakan bizi dinlesin... (ANAP
sıralarından gürültüler)
BAŞKAN — Bu şekilde konuşmaktan
men ederim sizi.
KAMER GENÇ (Tunceli) — O za
man1 müdahale edin Bakana.
BAŞKAN — Hayır. Lütfen' efendim..
Sorunuzu sorunuz.
KAMER GENÇ ((Tunceli) — Sayın
Bakan, biraz önce kürsüden, Adalet Ba
kanının müsteşarını değiştiremeyeceğini
ve benim bu konuyu bilmediğimi söyle
di. Ben... (ANAP sıralarından gürültüler)
BAŞKAN — Yavaş konuş bir kere,
AHMET GÜNEBAKAN (Gaziantep)
— Hep seni mi dinleyeceğiz?
KAMER GENÇ'(Tunceli) — Ben Danıştayda, Yüce Mahkemede hâkim'lik ya
parken, Adalet Bakanı bir kasabada avu
katlık yapıyordu. (ANAP sıralarından
gürültüler)
HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Bunu
mu soruyor?.. (Gürültüler)
BAŞKAN — Oturunuz efendim, lüt
fen...
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Neyi soruyorsunuz Sayın Genç? Soru
değil bu. (ANAP sıralarımdan gürültü
ler)
Müsaade ed'n efendim.
Sayın Genç, sorunuzu sorun; mazi
den, şundan bundan bahsetmeyiniz lüt
fen.
KAMER GENÇ «(Tunceli) — Soru
mu soruyorum :
Acaba, Adalet Bakanı müsteşarını değiştiremıiyorsa, değiştirmek imkânına hu
kuken sahip değilse, bu yetkiye (kim sa
hiptir? (ANAP sıra'arından «îzah edildi
orada» sesileri)
BAŞKAN — Tamam efendim, buyu
run.
KAMER GENÇ '(Tunceli) — Üçün
cü sorum : Bu son kararname ile Ada
let Bakanlığından taşraya atanan hâkim
ve tetkik hâkimi sayısı kaçtır? Bunlar
hangi amıaçila atanmıştır? Yerlerine kim
ler getiriılımiştir?
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Rıza Ihman, buyurun efendim.
(RIZA ILIMAN (Çorum) — Sayın
Başkan, 'ben de, Sayın Erol Ağagil gibi,
sorumdan vazgeçecektim; ancak Sayın
Bakanın açıklamasından sonra sorumu
soracağım.
BAŞKAN — IBuyurun efendim.
RIZA ILIMAN (Çorum) — Türkiye'
de hâkim açığı var. Bu nedenlie hâkimilik
ımesteğine yeni atama isteyenler, yazık ve
sözllü sınavlardan geçmektedirler. Yazılı
sınavlarda bir 'bilgi ölçümü vardır, bir
değerlendirme vardır; bir de bunun mü
lakatı vardır. Yazılı sınavı kazananlardan
bir kısmı mülakatı kazanıyor, bir kısmı
kazanamıyor. Ben, buradaki ölçüyü bile
miyorum. Mülakatta kullanılan öliçü ne
dir?
Arkasından, mülakatı da kazandıktan
sonra gene alınmayanlar var. Bunlara da,
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«Gelecek devreye bırakıldınız» ya da
«Şimdilik kazanamadınız» şeklinde yazı
lar gelmektedir. Acaba bu nedir. Bunun
durumunu öğrenmek istiyorum?
BAŞKAN — Teşekkür ederim efen
dim.
Sayın Fuat Atalay, buyurun efendim.
'FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, Sayın Bakandan iki tane so
rum var.
Birincisi şu : W0ı2 sayılı Sıkıyönetim
Yasasının 23 üncü maddesi, sıkıyönetim
kalktıktan sonra...
KADİR DEMİR (Konya) — Sende
mi 1'402'liksin yoksa?..
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, soru sormuyorum...
BAŞKAN — Buyurun efendim, de
vam edin.
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, Genel Kurulun bu sıkıntılı
yapısı içerisinde bulunmaktan sıkıntı du
yuyorum; arz ederim. (ANAP sıraların
dan gürültüler)
ALİ RIFKI ATASEVER !(T«kirdağ)
— Çık dışarı o zaman!
BAŞKAN — Bir dakika efendim...
Lütfen... (Gürültüler)
RIZA ILIMAN (Çorum) — Bura
sı yalnız size ait değil,
BAŞKAN — 'Sayın Atalay, • sorunu
zu lütfen sorun efendim.
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, soru sormak için önce orta
mın müsait 'olması Hazım.
KAMER GENÇ (Tunceli) — Her şe
ye müdahale ediyorlar Sayın Başkan.
BA$KAN — (Buyurun efendim, so
runuzu sorun.
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, benim haddim değil, ama de
ğerli arkadaşlarımızın bu kadar sabırsız
olimalanna bir anllam veremiyorum.
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BAŞKAN — Efendim, onu idare ede
cek dlam Başkanlık Divanıdır, siz lütfen
sorunuzu Başkanlığa sorun' efendim.
MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Sa
at kaç beyefendi? Saat 16.00; altı saat
tir buradayız.
BAŞKAN — Beyefendi, bir dakika,
lütfen efendim; bendeniz burada sabaha
kadar da kalırım efendim.
Buyurun efendim, sorunuzu sorunuz.
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, sorum şu : 140(2 sayılı... Ar
kadaşımız merak etti; ama cevap vermi
yorum!, benim de 14Ö21ik olup olmadığı
mı sordu; önemli değil...
(BAŞKAN — Buyurun efendim, de
vam edin, sorunuzu sonun.
[FUAT ATALAY (Diyarbakır) — 1402
sayılı Sıkıyönetimi Yasasının 213 üncü
maddesi, sıkıyönetim kalktıktan sonra da
devam eden' yargılamaların, sıkıyönetim
mahkemelerinde devam edeceği hükmü
mü taşımaktadır, buna esas teşkil etmek
tedir.
Sayın Başkan, bu konuda benzer bir
hüküm, H971 yılında Türkiye İşçi Parti
sinin Anayasa Mahkemesine açmış oldu
ğu bir dava sonucunda iptal edilmiştir.
'Bu çerçevede, Soşyaldemokrat Halkçı
Parti olarak aynı yasa maddesini değer
lendirip, bu yasa maddesinin değişikliğini
içeren bir yasa teklifini geçtiğimiz ayliarda vermiş bulunmaktayız. Sayın Bakan,
biraz önce eleştirilere cevapta, sevindiri
ci olanak, Türkiye'de özel hukuk ve as
kerî hukuk konusunda asgarî standartla
ra uyulacağından bahsettiler. Bu yasa ta
sarısı 'hakkında Sayım Bakanlığın görüşü
nedir? Bunu arz ediyorum.
İkinci sorum şudur : Türkiye'de özel
likle askerî cezaevlerinde başgösteren be
lirli sorunlar, direnımeler ve talepler so
nucu hükümet birtakım iyileştirici ted
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birler almış ve bunu kamuoyuna açıkla
mıştır. Bilebildiğim kadarıyla yine bu ko
nuda askerî cezaevlerinin sivil cezaevine
devri söz konusudur. Sivil cezaevine söz
konusu tutuklu ve hükümlüler devrolunduktan sonra, bunliar, şu anda mevcut
ceza ve tutukevleri idaresi hakkındaki tü
zük hükümlerine göre işlem görecekler
dir. Bu anlamda bir silkinti doğmasın di
ye, mevcut ceza ve tutukevleri tüzüğünüm1
değiştirilmesi Sayın Bakanlıkça düşünül
mekte midir? Arz ederim.
ıBAŞKAN — Peki efendim.
Sayım Bakan, buyurun efendim.
(ANAP sıralarından «Yazılı ver» sesleri)
ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sa
yın Başkan, muhterem milletvekilleri,
Cumhur Keskin Beyin suallerinden birin
cisine yazılı cevap vereceğim.
Genel af mevzuundaki cevabım şu :
Genel af mevzuunda şu anda bakanlığı
mızda yapılan bir çalışma yoktur. Ce
vabım budur.
'İkinci olay şu efendim : Vunalhan
olayıyla Medenî Kanundaki ve Ceza Ka
nunundaki değişiklikler paralel1 değil.
Çünkü, bunların komisyona geliş tarihle
ri, bakanlıkta hazırlanış tarihleri Vuralham olayından çok öncedir; yani bakan
lığımızda bunlar yeni hazırlanmamıştır
ki... Hatta Başbakanlığa sevk tarihini ha
tırlarsanız, yeni Hükümet kurulduktan
sonra ilk sevk ©dilen tasarılardır ve bu
mevzuda basın kuruluşlarıyla da müza
kerelerimiz, görüşmelerimiz olimuştur. O
zamanlar henüz «Vurallhan olayı» diye bir
olay söz konusu değildi. Bu itibarla arallarımda bir paralellik kurmak söz konu
su olamaz.
Sayın Ahmet Ersin İzmir adlliyesi işi
ni soruyorlar. Bana göre İzmir'in fevkala
de güzel bir yerinde, İzmir'de kordon di-
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yebileceğim, yani İzmir ili Karşıyaka ara
sında, bir tarafı körfez, bir tarafı da ça
yın olduğu bir yer var. Ne deniyor dü...
AHMET ERSİN (tzmir) — Var efen
dim, Bayrakh semti üzerinde.
ADALET 'BAKAM IMAHMfUT OL
TAN SUNGURLU (Gümüşhane) —
Evet Bayraklı semtinde arsa alınmıştır.
Projesi bir ek proje olarak yapılmakta
dır, programımızdadır, hatta maketleri
"bite aşağı yukarı mimar taraflından ha
zırlanmıştır. Bunun kaç sene sürebilece
ği mevzuu, yalnız Bakanllığıımıza ait bir
iş olmanın ötesinde, bir taraftan bütçe
imkânları, bir taraftan da teknik bir me
sele olkıp, Bayındırlık Bakanluğıımızım bi
leceği bir iştir. Ancak biz, Adalet Bakan
lığı olarak, hailen bu senenin programında
etüt proje olarak devam ettiğini lifade et
mek isterim.
Sayın Alaettim Kurt Beyin NASAŞ
ifirmasıyla alakalı beyarilarıı oldu. Şimdi,
bu NASAŞ firması ve onunla alakalı so
ruşturmayı bilmiyorum. Yalnız, kendisi
ne o mevzuda yazılı cevap vereceğim-.
Kocaeli hadisesi ille bunu bağdaştırı
yor, bağdaştırmıyor, onu bilemiyorum;
fakat, .söylediğim gibi, Kocaeli'ndeki ta
yin işlerinden mahkeme başkanının tayi
ni, 1987 yılının Ağustos ayındaki karar
name ile ollmuştur. O kararnamenin ha
zırlığı ıda birkaç ay evveline dayandığına
göre, çok eski bir olaydır, 'yeni bir olay
gibi basınımıza sızmış olması veya yansı
mış olması bir yanlışlığın ifadesidir. Bu
bahsettiği mese'iede ise kendilerine yazılı
cevap vereceğim efendim.
Sayın Rıza Ilıman Bey, «Yazılı ve
sözlü sınavda mülakat ölçüsü nedlir?»
diye sordular; «Gelecek devreye bırakıl
dınız» gibi bir yazı... Eğer liımtihanda,
«Gelecek devreye bırakıldınız» şeklinde
bir cevap veriliyorsa, onu inceleyip bir
— 570
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cevap vereceğim; yani neden öyle yazılı
yor? Ancak, Türkiye'de bütün yazılı im
tihanlardan sonra mülalkat yapılmaktadır.
İmtihan komisyonunun mülakatta tuttuğu
ölçüler de takdıMerîne bağlıdır, ben bu
güne kadar hiç bir mülakata girmedim;
'ama zannediyorum meslekle alakalı sual
ler sorulduğu gibi, dıiğer, davranışlarına
ve cevap verme tarzlarına da komisyon
herhalde bakıyordur., Arz ederim.
Sayın Kamer Genç, «Müsteşarı küm
değiştirir?» diyor., Müsteşarın atanması
üçlü kararname ile olur; Bakan, Başba
kan, Cumhurbaşkanı; ama, «değiiştirilmesl» diye bir olay yoktur. Müsteşarı eğer
Kurul Yargıtaya seçmek isterse, seçeSbidir;
müsteşarın arzusuna da bağlı değildir.
Yani, müsteşar seçilmek istese de Kurul
kendlMni Yargıtaya seçmeyebilir, seçilmek
istemese de kurul kendisini Yargıtaya üye
seçebilir,
Yargıtay seçimleri de şöyle olur : 10
üyelik boşalınca, Yargıtay Başkanlığı,
«10 üyelik boşalmıştır» diye Hâkimler
ve Savcılar Yüksek Kuruluna yazar. Hâ
kimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun bu
yazısı üzerine Yargıtay, bu 10 üyelik sicim
seçilme hakkını kazananlar arasından bir
seçim yapar. Şu anda bu seçimlin kaimle
re isabet edeceği meselesini bilmek müm
kün değildir. Bu bir değiştirme işlemi de
ğildir.! Yani Adalet Bakanlığının gerek ge
nel müdür, gerek müsteşar, gerek müste
şar muavini seviyesine gelmiş şahıslarda,
Yargıtaya seçim suretiyle, emeklilik sure
tiyle, istifa suretiyle, ölüm suretiyle bo
şalma ölür. Bunun dışında bakanın arzu
ve tasarrufuyla veya hiçbir makamın ar
zu ve tasarrufuyla boşalma olması söz
konusu değildir.
«Son kararnameyle kaç kişi taşraya
atanmıştır?» diyorlar. Bakanlık, bakanlık
teşkilatında İntiyaç gördüğü sayıda -gerçi
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onun da kadrosu var- hâkim ve savcıyı,
belirli 'kaideler içlinde çalıştırabilir. Şilmdi,
bu çalışan hâkiım ve savcılar (için 'bu, 'hir
teminat değildir. Hâkimin kürsüde temi
natı vardır, burada iidarî görev yapıyor,
Şimdi 'balkınız, müsteşarı değiştirem'iyorum, diyorum. «Niye değiştiremiyorsu
nuz?» dliyorlar; ama, tetkik hâkimi ola
rak bakanlığa alınmış bir 'kimseyi. Ku
rul kararı lite, yani Hâkimler ve Savcılar
Yüksek Kurulu kararıyla bakanlık dışı
na atayınca, neden atandığının sualîi soru
luyor.
Bu hâkim ve savcılar kürsüde hizmet
yapsınlar diye, kanunun verdiği yetkiye
istinaden 7 kişi atanmıştır. Bunlardan 2'si
Ankara dışına atanmış, 5 tanesi Ankara'
ya atanmış. Ankara dışına atananlar da,
yanlış bilmiyorsam, bildiğim kadarıyla
-kesin bilmiyorum, yanlışım olabilir; ya
ni, 7 sayısında da yanlışım olabilir, arzu
ederseniz ona da yazılı cevap verinimkurula müracaat etmişler, ailevî sebep
lerle Ankara'da kalmak durumunda ol
duklarını bildirmişler, kurul da onlara
Ankara'da görev verrniiş. Öyle biliyorum,
eğer yanlışım yoksa. Arz edenim efen
dim.
Fuat Atalay Bey, «1402'nin 23 üncü
maddesini kaldırmayı düşünüyor musu
nuz?» diyor. O zannedersem şu ': Sıkı
yönetim kalktıktan sonra, askerî mahkemelerdeki davaların, sivil mahkemelere
devri
'Ben şahsen düşünmüyorum, Bakanlığı
mız olarak düşünmüyoruz; ama Hükü
met olarak bu meseleyi müzakere etmiş
değiliz.. Neden düşünmediğimi de (ifade
edeyim : Şimdi, davalar yıllar sürmüş;
1980'den beri, 5 senedlir, 6 senedir, 8 se
nedir sürmüş. Bunları bu mahkemelerden
alıp da, yeni kurulacak başka mahkeme
lere veya sivil mahkemelere devretmek,
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bugüne 'kadar bu davalar hakkında bilgi
sahibi olmuş hâkimlerin, o mahkemelerin
bütün bügileriniı, yalnız dosyalar üstün
de bırakmak demektir. Yeni teşekkül
eden veya o davalara yeniden bakacak
mahkemelerin, yüzlerce, binlerce klasör
olan bu dosyaları yenli baştan okumak
süratliyle neticeye varmakta müşkülat çe
kecekleri ve sanıkların hukuklarının za
yi olacağı 'görüşünde olduğum içlin bunu
ifade ediyorum.
Sayın Atalay, «Askerî cezaevlerine ge
tirilen iyileştirmeler, sivil cezaevlerine de
gelecek mi?» diyor.
Biz Adalet Bakanlığı olarak açıkla
dık, dedik ki; «Sivili cezaevlerine devre
dildiklerinde, Adalet Bakanlığının cezaev
lerine tatbik ettiği 'tüzük hükümleri tat
bik edilecektir.» Biraz evvel de açıkça
söyledim; bizden hukuk dışı bir uygula
ma istemesinler, Tüzük hükümleri var
ken, başka türlü bir uygulama söz ko
nusu değildir. Ancak biz, «Bu tüzükte,
Avrupa cezaevi kurallıarına rağmen, de
ğiştirilecek bir hüküm var mı?» diye bir
komisyon kurduk, tüzüğü tarattırıyoruz.
Bir defa biz, Avrupa cezaevi kurallarının
dışına çıkmayı düşünmüyoruz, yanti o
kuralların dışında bir hüküm getirmeyi
düşünmüyoruz, prensipte ona uyuyoruz;
ama buna rağmen, «Tüzüğümüzde, o ku
ralara rağmen, değiştirilebilecek
hü
kümler var mıdır, idarî sistem olarak
tatbik edilebilir mi, hükümlülerin lehine
olabilir imli?» diye bir tarama yaptınyoıruz. Biliyorsunuz, yüzlerce maddeden
ibaret bir tüzüktür; o çalışma yapılıyor.
Yoksa, tüzük olmasına rağmen, Avru
pa cezaevi kurallarına rağmen biz, her
hangi bir indî, kendiliğimizden tatbikat
yapmak niyetinde değliz. Arz ederim
efendim.
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Sayın Başkan, bende yazılı olan sual
ler bu kadar. Aca'ba, cevap vermediğimi
sual kaMı mı?
Yok. Teşekkür ederiz
BAŞKAN
Sayın Bakan.
Adalet Bakanlığı Bütçesi üzerimdeki
görüşjmelier tamamlanmıştır.
Adalet Bakanlığı Mtçesinin bölümle
rine geçilmesini oylarınıza sunuyorum :
Kaibul edenler... Ka'buil etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
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KAMER GENÇ — (Tunceli) — Sa
yın Başkan, Anayasanın 96 ncı maddesine
göre, 'karar yetersayısı 114'tür, şu anda
114 'kişi oy vermemiştik-; lütfen saıyın efen
dim.., (ANAP sıralarından, «Oylama ya
pıldı» sesleri.) Anında müdahale ettim;
herhalde, 'bu sırada müdahale edeceğiz.
KADİR DEMİR (Konya) — Geç sen
idare et o zaman...
BAŞKAN — Oylama yapıldı.
Bölümleri okutup, ayrı ayrı oyları
nıza sunacağım efendim :

1. — Adalet Bakanlığı 1988 Malî Yılı Bütçesi
Programı
kodu

Açıklama

Uira

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri

16 597 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.., Kahmi edilrniişjtlir.

111! Yargı Hizmetleri

119 305 000 000

BAŞKAN — Bu bölümle ilgili öner
geler var, okutuyorum :

Abdüljbaki Albayı-ak
İstanbul

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
Görüşülmekte olan «Adalet Bakanlığı
1988 yılı Bütçesi» nün (111 01-2-002-600)
harcama kaleminde yer alan ödenekler
den 75 milyon TL. (112-02-2-002-600)
harcama 'kaleminde yer alan ödenekten
40 mÜİyon TL. düşülmesini ve;

A l Topçuoğlu
Kahramanmaıraş

Sıra No,
Sıra No.
Wagon'un,
Sıra No.
möb'Mnio.

9'dak'i 2 adet panelin,
3.\leki 5 adet Staition 2'de'ki 4 adet Binek oto-

Bkli taşıt cetvelinden
arz ve teklif ederiz.

çıkarılmasını

B. Doğancan Akyürek
İstanbul

Adnan Yıldız
İstanbul
Kâmil T. Coşkunoğlu
Ankara
Reşit Ülker
istanbul
Sabahattin Araş
Erzurum
Hüseyin Aydın Arvasii
Van
Faik Tarımcıoğlu
BıtÜs
Fethi Çelikibaş
Burdur
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AHia tmamoğlu
Kahramanmaraş
Vefa Tanır

Ayçan Çakıroğullları
Denizli
Işday Saygın
İzmir
Kemal Karhan
İzmir

Konya

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutu
yorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
i
Görüşülime kte olan «Adalet Bakanlığı
1988 Malî Yılı Bütçe Kanun Tasarısının
(111-01-2-002-600) Harcama Kalemlinde
yer alan ödenekten 75 mıilyon TL. ve
(112-02-2-002-600) Harcama Kaleminden
de 40 milyon TfLI. olmak üzere toplam 115
miilyon TL.'nin düşürülmesini ve ekili ta
şıt cetvelinin;
2 nci sırasında yer alan 4 adet
3 üncü sırasında yer alan 5 adet
9 uncu sırasında yer alan 2 adet ve
toplam 11 adet otonun taşıt cetvelinden
çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.
Ali Eser
Samsun
Mustafa Murat Sökrnenoğlu
Hatay
Ümit Canuyar
Manisa
H. Cavit Erdemir
Kütatiya
Cavit Çağlar
Bursa
Önol Sakar
Mamisa
Alaettin Kurt
Kocaeli
Bakıi Durmaz
Afyon
Ertekin Durutürk
İsparta
Hasan Nama!
Antalya

BAŞKAN — Önergelerin her iiıkisi de
aynı mahiyette olduğundan, birlikte işle
me koyuyoruz.
BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (İstanbul) — Sayın Başkan, öner
geler motamot aynı mı?
BAŞKAN — Aynı efendim.
BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (İstanbul) — Motamot?,..
BAŞKAN — Evet, aynı efendim; neti
ce itibariyle, toplam itibariyle şimdi işle
mini yapıyoruz, aynı efendim.
BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (İstanbul) — Toplam ve adet itiba
riyle aynı mı Sayın Başkan?
BAŞKAN — Onun hesabım yaptık,
aynı efendim deminden beri onu konuşu
yoruz; lütfen...
BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (İstanbul) — Peki, öteki önergenin
sahipleri burada mı Sayın Başkan?
BAŞKAN — Anayasanın 162 nci mad
desine göre, önerge sahiplerine söz ver
mek mümkün değil efendim.
BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (İstanbul) — Efendim, söz istemi
yorum, ikinci önergenin sahipleri burada
mı, diyorum,
BAŞKAN — Efendim, önergeyi oku
tuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
Görüşülmekte olan «Adalet Bakanlı
ğı 1988 Yılı Bütçesi» nin (111-01-2-002600) harcama kaleminde yer alan öde
nekten 75 milyon TL.
BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜ
REK (İstanbul) — Ve arkadaşları.
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BAŞKAN — önce 111 inoi bölümde
ki kısmı oylarınıza sunuyorum ; 111 in
ci bölümdeki kısılmla ilgili olan kesimi...
BEDRETTıN DOĞANCAN AKYÜREK (İstanbul) — Sayın Balkan, ikinci
önergenin imza sahipleri burada mı, onu
soruyorum. Lütfen..,
BAŞKAN — Efendim, bütçede bu za
ruret yok, onu arz ediyorum; Anayasanın
162 nci maddesine görp bu zaruret yok,
lütfen Anayasayı açıp okuyunuz efen
dim.
BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (istanbul) — Ama oylayacağınız
şeyi anlayamıyoruz efendim.
BAŞKAN — Ama, ne yapaliıım efen
dim; biz de anlamaya çalışıyoruz ve ça
lıştık da.
'BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (İstanbul) — Anlayalım, ondan
sonra oylayalım; onu rica ediyorum.
BAŞKAN — Lütfen efendim..,. Yani,
ben şimdi önerge sahiplerine, İçtüzüğün
esas hükmüne göre söz vermek yöökıisini
haiz Olsam, vereceğim; alma Anayasanın
162 nci maddesi, «önerge verildikten son
ra önergenin üzerinde konuşulmaz» di
yor. Konuşulmaz, dediğine göre ben si
ze söz veremiyorum.
BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (İstanbul) — Söz istemiyorum Sa
yın Başkan, neyi oylayacağımızı anlaya
nım diyorum.
BAŞKAN — Bir daha okuturum efen
din.
Sayın Komisyon, siz önergeleri bili
yorsunuz?.,
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Sam
sun) — önergeleri bilmiyoruz; yalnız,
burada dinledik efendilm.
BAŞKAN — Buyurun, önergeleri ben
size de veriyorum, sizlin de görüşünüzü
alacağım efendim.
— 574
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Sam
sun) — Lütfen efendim.
MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Sa
yın Başkan, sizi müşkül durumda bırak
mamak içim söylüyoruz efendim.
BAŞKAN — Efendim, zaten bizden
evvel Kotaisyonun bunları tetkik etmeleri
lazım; çünkü önergelerdi biz evvela ora
ya veriyoruz. Ama biz tetkik ettik ve tet
kikimiz böyle, bugüne kadiarki uygulama
mız da bu; zaten burada işimiz bu.
ALAETTIN KURT. (Kocaeli) — Sa
yın Başkan, komisyonda üye olmayanlar,
lütfen önergelerle ikilenmesinler efendim.
BAŞKAN — Önergelerle, Komisyon
üyeleri ve Komisyon- Başkanı ilgilensin
ler lütfen efendim!...
Komisyon önergeye katılıyor mu, ka
tılmıyor mu?...,
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Denizli)
— Bakıyoruz efendim, bakıyoruz...
EROL AĞAGİL (Ankara) — Sayın
Başkan, oturuma ara mı verdik? Bu,
hangi usule göre yapılıyor?.
BAŞKAN — Hayır efendim.
EROL AĞAGİL (Ankara) — Peki
nedir efendim?.
BAŞKAN — Sayın Komisyon önerge
leri daha önce inceleyemediği için efen
dim...
Şimdi, Komisyon verilen bu önergele
re katılıyor mu, onu soracağım efendim.
Komisyon önergeye katılıyor mu efen
dim?,,
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
BAŞKANI KEMAL, AKKAYA (Sam
sun) — Birinci önergeyi takdire bırakıyo
ruz efendim.,
BAŞKAN — Hükümet?.
ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN'SUNGURLU (Gümüşhane) — Tak
dire bırakıyoruz efendim.
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BAŞKAN — Kabul edildiğimi söy
ledin! efendim. (ANAP sıralarından gü
rültüler.)
ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — Sayın Başkan, sıizin söylediğiniz
Allah emri inli efendlkn? önerge kabul
edilmedi, lütfen bir daha sayın Sayın
Başkan.
BAŞKAN —( Değerli arkadaşlarım,
önergenin kabul edilip, edilmediği konu
sunda benlim bir tereddü'tüm yok; kabul
edildi. Ancak, eğer kabul edilmediği iddia
sında iseniz, beş kişi ayağa kalkar, oyla
manın tekrarını taliep edersinliz, o zaman
ben de önergeyi tekrar oylarım.

BAŞKAN — Önergeleri müştereken
oyluyorum : Kalbul edenler...
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Deniri)
— Müştereken değil efendim.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Sam
sun) — Bir dakika, Sayın Balkan, öner
geler farklı efendim; birinci ve İkindi
önergeleri ayrı ayrı oylayacaksınız.
BAŞKAN — Yani, ikinci önerge hak
kında mütalaa vermediniz, öyle mi?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
BAŞKANI KEMAOJ AKKAYA (Sam
sun) — İkinci içim mütalaa vermedik efen
dim.
BAŞKAN — PeM,
Birinci önergeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler.. - Kabul edilmiştir. (ANAP sıraların
dan gürültüler, «Kabul edilmedi» sesleri.)
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara)
— Kabul edilmedi efendim...
BAŞKAN — Bölüm rakamını okuyo
rum..,
ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — Sayın Başkan, oylamaya ne oldu
efendim?...
Program
kodu

O : 2

EROL AĞAGİL (Ankara) — Usulü
öğrenin o zaman, ne 'diye bağırıyorsu
nuz?
(ANAP sıralarından 5 milletvekili aya
ğa kalkarak, oylamanın tskrarlanimasını
Sstedii.)
BAŞKAN — Sayın üyeler, İstanbul
Milletvekilli Doğancan Akyürek ve arka
daşlarının önergesini tekrar oyluyorum:
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul
edlmemÜştir efendim.
ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — İkinci önerge ne oldu Sayın Baş
kan?.
BAŞKAN — 111 linçi bölümü olduğu
gibi okutuyomrn efendim :

Açıklama

111 Yargı Hizmetleri

Lira
119 305 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Eoneyenler... Kabul edıilmistir.
112 Hükümlülerin Cezalarının İnfazı,, Eğitimleri
Tutukluların Muhafazası
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BAŞKAN — Bu bölümle ilgili öner
geyi tekrar okutuyorum1 :
(112 - 02 - 2 - 002 - 600) harcama
kafeıminde yer alan ödenekten 40 milyon
TL. düşülmesini ve;
Sıra No. : 9'daki 2 adet panelim,
Sıra No. : 3'teki 5 adet Station Wiagon'un,
Sıra No. : 2'deki 4 adet binek oto
mobilinin,
Ekli taşıt cetvelinden çıkarılmasını
arz ve teklif ederiz.
Bedrettin Doğancan Akyürek (İstan
bul) ve arkadaşları.
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu
efendim?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Sam
sun) — Takdire bırakıyoruz efendim.
BAŞKAN — Hükümet?..
ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Tak
dire bırakıyoruz efendim.
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum efendim : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... .
Tekrar sayacağız efendim, bir daki
ka... Kabul edenler evvela, tekrar lütfen...
Kabul etmeyenler...
ÜNAL AKKAYA (Çorum) — İki
defa «Kabul etmeyenler» dediniz Sayın
Başkan.
BAŞKAN — Hayır efendim, demin
«Kabul edenler» dedim.
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18 kişi, kabul edildi efendim... 18'e 14
kabul edıilmemliştir efendim. (Gürültüler)
İRFAN DEMİRAÜP (Samsun)
Ters öldü efendim, kabul edildi.

—

BAŞKAN — Bir dakika efendim...
Oylamada tereddüt var, tekrar oyluyo
rum : Kabul edenler, lütfen efendim...
Sayacağız efendim, kabul' edenleri tekrar
sayacağız...
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara)
— Önergeyi bir okuyun Sayın Başkan.
BAŞKAN — Önergeyi demin okuduk
efendim. (ANAP sıralarından «Bıir daha
okuyalım» sesleri) Bıir dakika... İşitiyor
sanız okutacağım. Bir dıakika efendim...
Malî bir konudur, tekrar okutuyorum
efendim :
(112 - 02 - 2 - 002 - 600) harcama
kaleminde yer alan ödenekten 40 milyon
TL. düşülmesini ve;
Sıra No. : 9'daki 2 adet panelin,
Sıra No. : 3'teki 5 adet Station Wagon'un,
Sıra No. : 2'deki 4 adet binek oto
mobillinin,
Ekli taşıt cetvelinden
arz ve teklif ederiz.

çıkarılmasını

Bedrettin Doğancan Akyürek (İstan
bul) ve arkadaşları.
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum :
Önergeyi kabul edenler... Eğer tereddüde
düşersek ayağa kaldırarak saydıracağını
efendim; buyurun. Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir efendim.
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Önerge muvacehesinde 112 nci bölümü okutuyorum:
Program
kodu

Açıklama

Lima

112 Hükümlülerim Cezalarının İnfazı, Eğitimleri ve Tu
tukluların Muhafazası
BAŞKAN — önergeyle birlikte oylarınıza sunuyorum :
Ka'bul ediflirriiştir.
900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmlişjtiir.
TOPLAM

88 763 000 000

3 246 000 000

227 836 000 000

BAŞKAN — Ka'bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilrriiştiir.
Adlî Tıp Kurumunun bütçesinin bölümlerinti okutuyorum :
Program
(
kodu

Açıklama

liıra

111 Resmî Rülirkişiililk, Hizmetlerinliıı Yürütülmedi (Adlî Tıp)
BAŞKAN — Ka'bul edenler... Etmeyenler..., Kabul edilmi^tlir.
TOPLAM

4 919 000 000

4 919 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kalbul edilımii'ştöiır.
Adalet Bakanlığı bütçesi kabul edilmiştir.
2. — Adalet Bakanlığı 1986 Malî Yılı Kesirthesabı.
BAŞKAN — Adalet Balkaniığınm 1986 malî yılı kesinhesabının bölümlerine ge
çilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. .
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Bölümleri okutuyorum :
A —

Program

(A

Ödeneğin Çeşidi

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
111 Yargılama İşleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
112 Hükümlülerin Cezaların İnfazı, Eğitimle
ri ve Tutukluların Muhafazası
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
900 Hizmet
Programlarına
Dağıtılamayan
Transferler
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
990 Özel Ödenek
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
TOPLAM
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.

CETVELİ

Ödenek
Lira
3 207 517 370

Gider
Lira
2 271 613 367

46 839 283 350 46 442 398 660

25 357 571 000 24 368 900 072

6 438 430 000

6 438 561 593

869 904 634

603 176 844

82 712 706 354 80 124 650 536

Adlî Tıp Kurumunun bölümlerini okutuyorum :
AdK Tq> Kurumu
A — CETVELİ

Program

Ödeneğin Çeşidi

111 Resmî Bilirfldişlilik Hizmetlerinin Yürütül
mesi
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
TOPLAM
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.

Ödenek
Lira

Gider
Lira

2 655 428 000

2 340 560 427

2 655 428 000

2 340 560 427

İCMAL

Ödenek
Lira
— .

Gider
Lira

ADALET BAKANLIĞI
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
ADLÎ TIP KURUMU
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.

82 712 706 354 80 124 650 536

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

85 368 134 354 82 465 210 963

2 655 428 000

2 340 560 427
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Adalet Bakanlığı bültçesi ile ilgili bir rakam baltası var; onu tdkrar okutup oylarınıza sunacağım :
Lira
Program
kodu

Açıklama
TOPLAM

IBAŞKAN — KalbuL edenler... Kalbul
etmeyenler... Kalbul ediiimiştir.
Sayın üyeler, Adalet
Bakanlığının
1986 malî yılı kesintoetsalbmın bölümleri
kalbul edilmiştir.
Adalet Bakanlığının 1988 malî yılı
bütçesi ite 1986 malî yılı kesinlhesalbı ka
bul edilmiş olduğundan, hayırlı olmasını
Başkanlık Dibanı ve Genel Kurul adına
temenni ederiz. (AMAP sıralarından al
kışlar)
EROL AĞAGİL (Ankara) — Tümü
nü oylamadınız efendim.
B) YARGITAY
BAŞKANLIĞI
1. — Yargıtay Başkanlığı 1988 Mail
Yılı Bütçesi
2. — Yargıtay Başkanlığı 1986 Malî
Yılı Kesinhesabı
BAŞKAN — Programa göre, Yargı
tay Başkanlığının bütçesi ve kesinhesaıbı
üzerindeki görüşmelere başlıyoruz.
Komisyon ve Hükümet?.. Hazır.
Söz alanları okuyorum :
Siosyaldemiokralt Halkçı Parti Grubu
adına Ankara Milletvekili Kâmil Ateşoğulları, Doğru Yol Paresi Grubu adına
Aritalya Milletvekili Hasan Namal, Ana
vatan Parltisi Grulbu adına izmir Mil
letvekili Burhan Cahit Gündüz.
SOsyaldemdkrat Halkçı Parti Grubu
adına Ankara Milletlvdkili Sayın Kâmil
Ateşoğulları; buyurun efendim. (SHP
sıralarından alkışlar)
EROL AĞAGİL (Ankara) — Sayın
Başkan, usul hakkımda bir şey arz etmek
istiiyorıım: Adalet Bakanlığı Bütçesinlin
-

227 911 000 000

tümünü oylamadınız, lütfen tutanaklara
'baktırmak suretiyle bir kere daha ince
leme fırsatı bulursanız...
BAŞKAN — Sayın Ağagil, usul, -Büt
çede de öyle, her zaman da öyle olmuş
tur- sonunda tümünde
oyluyoruz ve
hiçbir bütçe bu şekilde müstakllen oylan
mıyor efendim. Tümü, sonunda oylana
cak; bölümler oylanıyor yalnız.
EROL AĞAGİL (Ankara) — Tümü
oylanmayacak demek ki?.. Ben sadece
Ibir eksiklik kalmaisın diye arz etmiştim.
BAŞKAN — Hayır, yanlışlık yok
efendim, onu biz dikkatle takip ediyo
ruz. Teşekkür ederim ikazınıza efendim.
Buyurun efendim,
SOP GRUBU ADINA KÂİMİİL
ATEŞOĞULDARI (Ankara) — Sayın
Başkan, sayın üyeler; Yargıtay Başkan
lığı 1988 malî yılı bütçe tasarısı üzerinde
Sosyaldemıokrat Halkçı Parti Grulbunun
görüşlerini açıklamaya başlamadan ön
ce, kendi adıma ve grulbum adına, Yüce
Meclisi saygıyla selamlıyorum.
Yargı tayla ilgili görüşlerimizin bir
kısmı Adalet Bakanlığı bütçesi üzerinde
ki görüşmeler yapılırken görüşüldü, o
konulara da değinildiği için, konuyu
özeteyerek ve aynı konulara değinmeden
görüşümüzü açıklamak istiyorum.
Bilindiği gübi Yargıtay, Anayasamızın
154 üncü maddesinde yüksek mahkeme
ler araisında sayılan ve 2797 sayılı Yarigitay Yasasına göre görev yapan, Türk
Ulusu adına bağımsız mahkemelerce ve
rilen kararların son inceleme yeri olan 'bir yarığı kuruluşudur.
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Çağlımızda hukuk ve adalet, her tür
lü sorunu ve uyuşmazlıkları çözmede en
'büyük etkendir. Toplumsal barışın yal
nızca hulkuik ve hukuka saygıyla sağlan
dığı gerçeğini kalbul etmek zorundayız.
Hatta, hukukun ve adaletin egemen ol
madığı toplurrida, yalnızca zlor, kalba gü
cün yaptıranları, huzursuzldk ve karga
şa vardır. Toplumsal yaşama sağlam bir
biçim vererek toplumu düzenleyen, ör
gütleyen kuralların en önemlisi ve etkilisi
hukulkltur. Bireysel yarar ite toplumsal
yanar arasında adil bir dengenin sağlanıması ilse, hukukun temel işlevidir. Bu
»edenle de toplumsal yaşamla o toplum
daki hulkuik düzeni arasında büyük bir
bağlantı vardır.
Toplumsal düzen, siyasal, sosyal ve
ekonomik yönleri olan bir bütünü, bir
sistemi anlatır. Yalnız hukuksal düzen
lemelerle toplumsal iyileştirmeler sağ
lanamaz.
Bir hukuk düzeninin sağlamlığı, onun
zorla değil, bireylerim kendiliğinden ku
ralları benümseme, kalbullenme ve uymalarıyla ölçülür. Bir toplumun gelişme
düzeni de, bir anlamda hukuksal geliş
me düzeyiyle ölçülmelidir. Toplumun si
yasal, ekonomik ve toplumsal sorunla
rına çözüm .getirmeden, yalnızca hukuk
sal düzenlemeyle hiçlbir soruna çözüm
gelmeyeceğini de algılamak, anlamak ve
'buna göre bir yargı politikası, bir ada
let politikası oluşturmak
zorundayız.
Oluşturulan yangı ve adalet politikasının
kalıcılığı ve sürekliliği ise, iktidar değiş
se bile, zaman zaman temeli değiştirme
yen küçük değişiklikler dışında, hukuk
düzeninin korunması gerektiği anlayışı
nın önce toplumda, sonra da siyasal par
tilerde yerleşmesi gerekir. Aksi bir tu
tum hukuku, siyasal iktidarı toplumu
yönlendirme aracı durumuna getirir. O
iktidardan sonra tepki yasaları gündeme
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gelir ve bir çekişmedir gider. Burada da
zarar gören hulkuik düzeni, taplumisal
düzen, sonuçta da ülkemiz ve insanları
mız olur.
Siyasal iktidarın sınırlandurılması ve
özgürlüklerin korunmasını sağlayacak en
etkili araç ve .güvence yargı denetimi
dir. Yargı ise, bağımsız olduğu zaman
Ibu işlevi sürdürür. Yargıçlar, hiç bir et
ki ve baskı altında kalmamalı, hukuk ve
vicdanından başka kimlseden ve makam
dan emir almamalıdır.
Bir toplumda insanlar, dürüst, etkin
ive süratli; aıma il&aibetlİ bir yargılama.
isterler. Adalet hizmetinin amacına uy
gun olarak işlemesi, bu kuruluşun en
iyi bir biçilmde örgütlenmesine, yargı ba
ğımsızlığı ve yargıç güvencesine, kadro
ların nicel ve nitel durumuna, yargının
altyapısının oluşmasına ve yürürlükteki
yasaların toplumun yapısını yanısııtlmasına bağlıdır. Bir yasa, toplumun yapısını
yansıtması yanımda çağdaş gereklere de
çözüm getirecek durumda olmalıdır; ya
ni çağdışı yaptırımları getirmelidir. Çağ
daş hukuk anlayışı, özgürlükleri güvence
altına alan hukuk anlayışını
anlatır.
«Adalet ve yargı düzeni örgütlülüğü»
deniBdiğinde de, yargıcı, savcısı ve per
soneli ile bir bütün anlaşılmalıdır.
Sayın üyeler, gecikmiş adalet, adalet
değildir. Kişiler, adaletten (bekledikleri
sonucu zamanında ve yerinde olarak ala
mazlarsa, kendiliğinden hak alma yol
larını deneyeceklerdir ki, hu yeni bir
suçun, toplumda yeni bir huzursuzluğun
doğması, var olan davaya yeni bir da
vanın veya davaların eklenmesi demek
tir. Yargıdan bu toplumsal bekleyişe kar
şılık zaman zaman beklediğimizi bula
mamaktayız ve adalete, yargıya olan
inanç, ,güven sarsılmaktadır. Genel ola
rak yargılamanın uzaması ve isabetsiz
kararlar, bu olumlsuz düşüncenin geliş -
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«Teslimde önemli rol oynamaktadır. Öy
leyse, toplumda bir değerin yıkıhnaması,
inancın zayıflamaması ve güven duygu
sunu yitirilmemesi için, genelde yargı
nın, özelde de Yarigitaıyın içinde bulun
duğu durumu açıkça otftaya koymak,
olanlarla olması gerekenleri saptatmak zo
rundayız.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
hİzce, davaların uzamasının nedenleri
şunlardır: Yasalardan kaynaklanan ne
denler, kadro boşluğunkfan doğan neden
ler, adlî kolluğun olmayışı, üslt mahke
me, is'tinaf mahkemelerinin olmayışı.
Yasalardan kaynaklanan nedenler;
toplumda siyasal, dkonomik ve toplum
sal rahatsızlıkların giderilmesi ve iyileş
tirilmesinde en dtkin ve gerdkli araç ya
kalandır. Yasalar, ulusal iradenin bir ürü
nü ve bir yapltırım aracıdır. Bu neden
lerle de yasa koyucunun toplumun ge
reksinimi, istem ve bdklenitilerini bilmesi,
bu bilinç ışığı altımda da gerekli yasala
rın yürürlüğe konması, çağdışı ve insan
aklına, gelişmeye aiykırı yasaların kaldı
rılması gerekirken, gerek 12 Eylül son
rası koşullarımda kolay yasalar çıkarıl
ması; gerekse AlNAP Iktidarınca Meeİsteki çoğunluğa dayanılarak özel du
rumlar için iıvddi, fakat hukuk tekniği
ve yasa koyma tdkniği açısından yanlış,
hukuksal eşgüdüm sağlamadan çıkarılan
yasalarla, hukuk düzeni ve bütünlüğü,
hukukun sistamaltiği bozulmuş, izlene
mez, içimden çıkılamaz bir durum yaraıtılmuşltır. Köktenci bir çözüm düşünülmddiğınden, parça parça değişiklik yapmalk, ya da ekler gdtirmek son zamanlar
da gördüğümüz başvurulan yollar olup,
'bunu çok tdhİkeli bir gelişme olarak
vurgulamak istiyorum.
Bu alanda başvurulan sakıncalı yollaridan birisi de, yasaların bilinen yön
temlere aykırı bir biçimde, yasa gücün
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de kararnamelere başvurularak .çıkiarıİmasidır. Bu yola ve yönteme çok sık
'başvurulması, yine yasal düzeni içimden
çıkılmaz, izlenemez bir duruma sok
muştur.
Bir başka neden ise, s'on zamanlarda
çıkarılan yasaların daha çok çerçeve
yasa niteliğimde oliması, pek çok yönün
yönetmeliklere bırakılması, hangi yasa
ların hangi maldldesinin yürürlükten kal
dırıldığının anlaşılaımamasıdır. Yukarıda
saldığımız durumlar, yasalardaki sürek
liliği ortadan kalldııran nedenlerdir.
Değerli milletvekilleri, Sosyaldemokralt Halkçı Pariti Grubu olarak bu konuid'alki önerilerimiz şunlardır :
tÜvedi olarak geceyarısı yasaları çıkarıtaıalmaHdır.
Yasa gücünde kararname çıkarılma
sına zorunlu kalınmaldıkça başıvurulmarnalıdır.
Çerçeve yasalardan uzak durulmalı
ve yasalarda bulunması gerdken temel
kuralar yönetmeliklere bırakılmanTalıtiır.
Yasa dili ve .tekniğine özen gösteril
melidir.
Osmanlı Devletimden kalma yasalar
ile cumhuriyet döneminin, çağın toplum
sal gelişme ve değişmenin gerisinde kal
mış, günümüzde işlevi, anlamı ve yara
rı kalmamış olanlarla; demokrasiye ay
kırı yasalarla, düşünceyi
cezalandıran
yürürlükteki hukuk kuralları kaldırıtaıahldır.
IBu bağlamda da, Türk Ceza Yasası
nın 141, 142 ve 163 üncü maddeleri bu
anlayışla ele alınarak, yeniden düzenlen
mesi gerdkmektadir.
Bu konudaki önemli bir durum da,
yasalarla, usul yasalarının ayrı kaynak
lı olması sonucundan doğmaktadır. Bi
lindiği gibi, Türk Ceza Yasamız İtalyan
kaynaklı, ceza yargılama usul yöntemi-
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miz ise Atman kaynaklıdır. Uygulamada
bliritalknm zorluklar çelişkiler doğmakta
dır. 50-60 yıllık bir uıyıgulaıma ve dene
yimden sonra, 'konunun bilim çevreleri
ve yargı çevrelerince tartışmaya açılma
sı, toplum yapımıza uygun, aynı zaman
da çağdaş bir hukuk düzeni kurma ça
lışmalarının başlaması zamanı çoktan
gelmiştir.
(Ksidno boşluğundan doğan sorunlar;
bir yönüyle de davaların uzaması, yar
gıç ve savcı açığına bağlıdır. Hukuk fa
külteler ilmiızlio her yıl çok sayıda me
zun vermesine karşın, okul bitirenler,
yargıçlık ve s'avcılık mesleğine yönelme
mektedirler. Yargı hizmeti bir kamu hiz
meti, yargıçta bir kamu görevlisidir; bu
önemli konumu nedeniyle de, Anayasa
mızın 140 inci maddesinde yer almıştır.
İBir yaııgııç, mesleği duşunda özel ve ki
şisel yaşamına özengöstermek, davranış
ibiçimiyle de saygınlığını korumak zorun
dadır. Mesleği dışında da bazı şeyler is
tediğimiz yargıçlar, bunu nasıl yapacak
lardır. Çok şey istiyoruz, ancak yargıç
lara ne veriyoruz? Bir de bu yönüyle
düşünmek zorundayız.
Yargıçlık mesleği, özelliği ve konumu
nddeniıyle, farklı yapısı nedeniyle maddî
ve moral olanaklara kavuşturulmadıkça,
meslek çekici ve istenir duruma getiril
medikçe, kadro açığının önlenmesi bir
düştür. Bütün bunlar bir yana, 201 ve
241 sayılı yasa gücünde kararname, uy
lgulamada eşitsizlik yaratan sonuçlarıyla
yargıda huzuru bozmuştur.
Şu arida 4 278 yargıç kadrosundan
1 112 yargıç eksiği, 2 478 cumhuriyet
savcısı kadrosundan 665 cumhuriyet sav
cısı eksiği bulunmaktadır. Belli bir yargı
ve adalet politikası saptandığında, yar
gıç yetiştirme konusu ciddî bir biçimde
gündeme gelecektir.
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'Eğitim yetersizliği, adalet hizmetini
aksatıcı ve geciktirici nedenlerin başın
da gellmektedir. Yetişmiş in'san gücüne
olan gereksinimin karşılanması, çok cid
dî bir eğitim sürecini .gerekli kılmakta
dır. Bu nedenle, bu konuya okuldan itiibaren el atılması gerekir.
Bugünkü biçimiyle, yararlı olmadığı
açıkça belli olan staj düzeninin kaldırı
larak, dalha eğitici, yetiştirici ve kapsam
lı, çağdaş hukuk düzenlerini de izleyen,
yaibancı dil( öğrenimine ağırlık veren bir
sistemin .götürülmesi gerekmektedir.
ıBu konudaki önerilerimiz de şunlar
dır :
Hukuk fakültelerinde Adalet Bakan
lığı hesalbına yatılı öğrenci okutulimasına
başlanmalıdır.,
Yargıçlık mesleğine girmeden önce,
yargıçlığa alınacak kişilerin belli bir sü
re avukatlık yapmış
olmaları koşulu
aranmalıdır.
'Meslek içli eğitim yaygınlaştırılmalı
dır. özeli ilkle uzmanlık mahkemesi yar
gıçları, konuları ile ilgili eğitimden geçmehktirler. En çok da çocuk mahkemesi
y angıçları, pedagojik ve psikolojik eği
timden geçmelidirler.
Yajbancı dil öğrenimine ağırlık veril
meli ve yargıçlar araştırmaya yönlendi
rilmeli, teşvik edilmeli, gerekli yardımlar
sağlanmalıdır.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
bu konuda gördüğümüz üçüncü neden
şudur : Özellikle ceza yargılamasında
savcı ve yargıçların sağlıklı ve verimli
Ibir biçirride çalışimalarını sağlamak için,
'suçluyu tüm kanıtlarıyla birlikte, en ça
buk bir biçimde saptayarak yargı önü
ne çıkarma işlevini üstlenecek adlî kol
luğun kurulması ertelenemez, geciktirile
mez bir zorunluk oDmuştur günümüzde.
Adlî kolluğun kurutma'sı, hazırlık soruş-
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turmasında karşılaşılan işkence ve baskı
yakınmalarını ortadan kaldırtmak için,
alınması gerekli en önemli önlemlerden
birisidir.
İşkence ve zorla elde edilen kanıtlara
dayanılarak »yapılan yargılamalar sonu
cu verilen kararları, adalet anlayışımız
ve adalet duygumuz ile bağdaştıraımuyoruz. Her ne kadar,bazı yetkililer, «İşken
ce yok» deseler de, Türkiye Büyük Mil
let Meclisiince oluşturulan Cezaevleri in
celeme Komisyonunun açıklamalarına
göre, 2 120 olayda 3 623 görevli hak
kında kovuşturma yapılmış, bunların
43.9'u için mahkûmiyet kararı verilmiş;
sıkıyönetimi (makamlarından intikâl eden
941 dosyadan 105 görevli mahkûm ol
muştur.
Geliniz, yargılama çağdaş bir biçim
de, .insan halklarına ve onuruna saygılı
bir biçimde yapılsın istiyorsak, bunun
gereklerini yerine getirebilmek için, Ada
let Bakanlığı Bütçesi ve Yargıtay Bütçe
sindeki ödenekleri artıralım. Sonuç/ta da
'sorgulama yöntemlerini değiştirelim, çağ
daş yöntemler getirelim, sorguculari eği
telim; ülkemiz, işkence konusunda, Av
rupa'nın gündeminden çıksın artık.
Adlî kolluğun kurulması yetmiyor;
bunun yanında, siyasal iktidarın yöne
tim ve yönlendirmesi dışında kalması
için, adlî kolluğun cumhuriyet savcıla
rına bağlı olarak görev yapacak bir bi
çimde düzenlenmesi de gerekmektedir.
ıBunun sonucu olarak, suçlama ile
b'idük'te savunma hakkı da başlamalı.
Özetle; hazırlık soruşturmasıyla birlikte,
avukatın, savunmanın savunma görevi
de başlamalıdır.,
Üslt mahkeme sorunu" :
Bu konuya girmeden önce, Yargıla
yın 1987 yılına ilişkin dosya sayısını bil
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gilerinize sunarak konuyu ele almak is
tiyorum.
1986 yılından, ceza daireleri, hukuk
daireleri ve Cumhuriyet Başsavcılığına
116 589 dava dosyası kalmıştır. 1987 yı
lında gelen yeni sayı ise, ceza daireleri,
hukuk daireleri ve Cumhuriyet Başsav
cılığı olmak üzere 431 272'dir. Bunları
topladığımız zaman, 1986'dan kalanlarla
19871de gelen dosya sayısı, dava sayısı
547 861 ''dır. 19871den 1988 yılına devir
ilse, ceza daireleri, hukuk daireleri ve
Cumhuriyet Başsavcılığına toplam 126 692
dosya kalmıştır.
Bu sayıların ışığı altında, Yargıtaym
iş durumunun, yalnızca usul yasalarının
değiştirilmesi, ya da yeni bazı daireler
kurulmasıyla çözümlenemeyeceği ortaya
çıkmıştır. Aslında dünyanın hiçbir ye
rinde, bu kadar geniş kadrolu bir yük
sek mahkeme yok'tur. 1987 verilerine gö
re, 547 861 davayı sonuçlandıralbilmek
için insanüstü bir güçle de çalışsalar-, in
celeme yargıçları, yani tetkik hâkimleri,
her gün evlerine götürdükleri dosya sa
yısını iki katına da çıkarsalar, beklenen
sonucun alınamayacağı açıktır.
Bugün Yargıtaya intikal eden daya
nılmaz iş yükünü azaltılarak, onun, ger
çek bir içtihat yaratma organı, kuruluşu
düzeyine yükseltilmesi
amacıyla, üst
mahkemeler kurulmalıdır. Üst mahke
meleri de alyapılanyla birlikte kunma^dığımız sürece Yargıtay, yüne ilk derece
mahkemeleri ,gilbi sülbuta ilişkin uyuş
mazlıklarla uğraşacak, geleceğin hukuku
da yaratılamayacaktır.
YargJtaya gelen dosya sayılarına bak
tığımızda, bu sayıların korkunç sayılar
olduğu görülecektir; oysa bir yıl içlinde
İsviçre Federal Mahkemesine 350, Fe
deral Almanya Yüksek Mahkemesine
500 ile 1 000 arasında dosya gelmekte
dir.
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Aislında, Yargıtay, bir içtihat mah
kemesidir; ancalk, bugünkü işleyişi için
de, yerel mahkemelerin kararlarının de
netlendiği ü!st mahkemelerin olmayışı,
Yargitaiyı, bir, derece mahkemesi duruımuna düşürmüştür.
Yüce Yargıltayı, bulgünkü zor durum
ve konuımuridan kurtarmak, gerçek işle
vi olan hukuk yaratmaya ve ülke düze
yinde inanç birliği, içtihat birliği sağla
maya ilişkin temel yapısına kavuşturmak
gerekmektedir; ancalk, kalıcı çözümün
altyapı sorunlarıyla birlikte ele alınması
olduğunu da 'bitmemiz ve kavramamız
gerekir.
öncelikle yargıç yetiştirilmesi konu
sunda sağlıklı bir model, görev yapacak
kadroların sağlanması ve kadroların öz
lük sorunlarının, ekonomik sorunlarının
çözüme kavuşturulması, yargıya yakışır
her türlü araç ve gereçle donatılmış yar
gı binaları ve yargının ayrılmaz parçası
olan iyi yötigtirillmiş ve sorunları çözüm
lenmiş yardımcı personel sağlanması ge
rekir.
Üst mahkemelerin kurulması konusu
uzun zamandan beri gündemdedir, tar
tışılmaktadır, eMe tasarılar vardır, hatta
bölgeler bile .belirtilmiştir; ama her ne
dense gündeme getirilmemektedir.
Personel sorunları :
Sayın Başkan, sayın milletivekilleri,
yargıç ve savcıların çok yönlü sıkıntılar
içinde bulunmaları, kişli olarak onların
ve yargının onurunu düşüren bir eftkendir; maddî durumlarının iyileştirilmesi,
yargıyı rahatlatacak ve yarın için dfe
özendirici olacalktır. Yargıç aylik ve öde
neklerinin günün koşullarınla göre sap
tanması gerekmektedir.,
Şu anda Yargıtaıyld'a, Cumhuriyet Baş
savcısı, 2 Birindi Başkanvekili, 25 daire
baıkanı ve Cumhuriyet Başsavcıvekili ol— 586
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mak üzere 201 Yargıltay üyesi bulunmak
ta olup, bunlardan Yargıltaya ait lojman
da oturanların sayısı 52, Aidalet Bakan
lığına ait lojmarida oturanların sayısı ise
59 olup 90 üyeye lojman verilememiş
tir.
Mesleğe yeni atanan bir yargıç, 8 inci
derecenin 1 inci kademesine göre inftfibalkı yapılarak tazminatla beraber 230
bin lira civarında aylık almaktadır.
önemli bir sorun da, Yargıtay'da gö
rev yapan 230 tetkik hâkimiyle 70 cum
huriyet savcı yardımcısının durumudur.
İnceleme yargıçları; yani tetkik hâkimi
ve cumhuriyet savcı yardımcıları, Yargıtayda çalışmalarına karşın Aidalet Ba
kanlığı kaldrosunldaldırlar şu anda.
Tetkik hâkimlerinin, ağır iş yükünün
altından kallkalbillmeleri için, evlerine dos
ya paketleriyle gittikleri bir gerçektir.
Buna karşılık tetkik hâkiminin, bir göz
lük parasını almak için izlediği bir iş
zincirini, beraberce izleyelim :
Yargıltaıydaki talbiıpte muayene olacalk, Aidalet Bakanlığında reçetesini onay
latacak, Ankara Adliyesine gidecek, ora
da tahakkukunu yaptıracak, Ankara
Defterdarlığına gidecek ve parasını ala
cak.
IDairelere üye yetiştiren kaynak olan
tetkik hâkimliği, çekici duruma getiril
melidir. Yanlış politikalarla bu kaynağı
kurutmaya hakkımız olmadığını anlamamıız gerekir.
©ilindiği gilbi, 1961 Anayasasının sağ
ladığı ortamda yargı bağımsızlığı ve yar
gıç güvencesinin tam anlaımıyla yaşan
dığı bir süre yaşandı. Şimdi, bağımsız
lık ve güvencenin daraltıldığı, yargıyı
yürütmenin vesayeti altına alma çabalarının var olduğu bir dönemi yaşıyoruz.
Bunu, iki somut örnek vererek açıkla
mak 'istiyorum :
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Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
nun oluşumu, Anayasanın 159 uncu mad
desinde düzenlenmiş ve kurul için, «...mah
kemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik temi
natı esaslarına göre kurulur ve görev ya
par» dendikten sonra, «Kurulun Başka
nı, Adalet Bakanıdır. Adalet Bakanlığı
Müsteşarı Kurulun tabiî üyesidir» denil
mektedir.
Bu yapıyla yargıçların atanma, dene
tim, terfi ve diğer özlük işleri konusunda
yetkili bir kurulda yürütmenin temsilcile
rinin bulunması, yargıya yürütmenin mü
dahalesi olup, güçler ayırımı ilkesine ay
kırıdır. Siyasal iktidarın baskı öğesi olup,
olmayacağını, o günkü bakan ve müste
şarın iyi niyetine bırakmamak, bağımsız
olarak çalışan bir işleyişi kurmak gere
kir. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuru
lu şu anda Adalet Bakanlığı binasının bir
köşesine sıkışmış durumdadır ve sekreteryasını Adalet Bakanlığı personeli yürüt
mektedir. Haftada iki gün toplanılır ve
üyelerce bu hizmet kendi asıl işleri olarak
da değerlendirilemez, bu konunun da
üzerinde durulması gerekir kanısındayım.
İkinci konu ise şudur: 2592 sayılı
Yasayla, Uyuşmazlık Mahkemesinin Ku
ruluş ve İşleyişi Hakkındaki Yasanın 2
nci maddesinin 6 ncı ve 7 nci fıkralarında
yapılan değişiklikle, uyuşmazlık mahke
mesi üyelerinin, yüksek mahkeme genel
kurullarınca gösterilecek adaylar arasın
dan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuru
lunca seçilmesinin, Yargıtayın konumu
ve bağımsızlığı ile bağdaşır bir yönü de
yoktur.
Sayın Başkan, sayın üyeler; yargının
sağlıklı yürümesinin temel koşullarından
birisi de, gerekli maddî koşulların, yargı
lama ortamının sağlanmasıdır. Bugün,
yargı, araç, gereç ve bina yönünden ye
tersizdir. Görevin yüceliğine yakışır ad— 587
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üye binaları, yargıç ve cumhuriyet savcı
larının lojmanları, özellikle de büyük
kentlerde ulaşım sorununun çözümlen
mesi gerekmektedir.
Yargının önemli konularından - her
zaman konuşulan, ancak çözüm yolunda
adım atılmayan - birisi de yardımcı per
sonelin durumudur. Yardımcı personel
yetiştirilmeli, eğitilmeli, hakkı da veril
melidir. Yargıtay kalemlerinde yığınla
tozlu dosya arasında, sağlıksız koşullarda
ilkel yöntemlerle çalışan yardımcı perso
nelin aylık gelirleri, yaptıkları işle orantı
lı değildir. 675 kişilik personelden, çoğu
kaloriferci ve kapıcı olmak üzere, ancak
13 kişi lojmanda oturmaktadır. Büyük bir
çoğunluğu, yakıt parası dahil, 80 -100 120 bin lira arasında aylık almaktadırlar.
En azından, ulaşım, giyim kuşam, lojman,
yanödeme gibi konularda olanaklar sağ
lanmalıdır. Yıllardan beri sözü edilen yüz
de 50 oranındaki tazminat da, artık ger
çekleştirilmelidir. Bunları yapmadığımızsürece - onurlu devlet memurlarını tenzih
ederim - rüşvet söylentileri de başlamak
tadır. Bir noktada, bu insanları bu yola
biz sürüklemiş olmaktayız. Milyonluk
dosyayı emanet ettiğimiz bir kişiye, 80
bin lira aylık verirseniz, bunun sorumlusu
kim olacaktır? Burada öncelikle kendi
özeleştirimizi vermek zorundayız. Memur,
bu kötü yollardan, söylentilerden, bahşi
şe muhtaç durumlardan kurtarılmalıdır.
Yargıtayda şu anda, 15 yıllık kam
yondan bozma 4 adet servis aracı vardır.
Bu sayı hem yetersiz...
BAŞKAN — Sayın Ateşoğulları, 5
dakikanız var. Konuşmanızı ayarlamanızı
rica ediyorum.
KÂMİL ATEŞOĞULLARI (Devam
la) — Peki 'Sayın Başkan.
Hem de bu aracıların süresi de dol
muştur. Yargıtaya yeni araç alınması
için ayrılan ödenek artırılmalıdır.
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Ayrıca, öğrenim durumları jelverişli
olanların, Adalet Yüksekokuluna 'belli
bir program içinde gönderilerek yetiş
tirilmeleri için, Yargıtaya belli konten
jan ayrılmalıdır. Yargıtay Başkanlığı
1988 yılı bütçe raporunda, bu yargı
kuruluşunun bütçesi konusunda «son de
rece mütevazı sözlünü kullanmak yerin
de olur» deneceğine, Yargıtaya yakışır
bir miktarla Genel Kurula gelinmesi da
ha anlamlı ve daha samimî olurdu.
Günümüzde bilim ve teknik her alan
da insanın emrindedir,
hizmetindedir.
Yargı alanında da teknolojimin en son,
en gelişmiş ürünljerinden yararlanılmalı;
çağdışı çalışma yöntemleri bırakılarak,
hem sayısal hem de nitel gelişmeler sağlanımalıdır. Yargı alanında
yapılacak
harcama, ayrilan ödenek, hiçbir bütçe
anlayışı nedeniyle kısıntıya uğramamahdır. Çünikü, yargıya yapılan haracama,
adalete, dolayısıyla insana yapılıyor de
mektir.,
Sayın Başkan, sayın üyeler; Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu olarak,
Yargıtayın ve yargının düzeltilmesi yö
nünde önerilerimiz şunlardır:
Yargıtayın asıl işlevi olan içtihat ya
ratmasını sağlamak için, üstmahkemeler
iyi bir hazırlık sonucu,
altyapılarıyla
birlilktıe kurulmalıdır:
İnceleme yargıçları - yani tetkik hâ
kimleri ve Cumhuriyet savcı yardımcılan - Yargıtay kadrosuna alınmalıdır;
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuru
lu Yasası, «güçler ayrımı» ilkesine uy
gun yönde değiştirilmelidir;
Adlî kolluk kurulmalıdır;
Yargıç güvencesi savcılara da tanın
malıdır;
Yargıçların atanmasında üçlü karar
name kaldırılmalıdır, çünkü Başbakanla
ilgili bölümün yasalarda yeri yoktur;-'
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Doğal yargıç ilkesine aykırı düzenle
meler kaldırılmalıdır;
Askerî Yargıtay kaldırılmalıdır;
Sıkıyönetim askerî mahkemesi üye
lerinin, tümünün yargıç olması sağlan
malıdır;
5521 sayılı tş Mahkemesi Yasasının
8 inci maddeslihin son fıkrasının kaldı
rılarak, liş davalarında da karar düzeltilimesi usulü getirüimelıidir;
Yargıç, savcı ve yardımcı personelin
maddî sorunları çözülmelidir;
Yargılamanın altyapısını oluşturacak
bina, araç ve gereç yetersizliği ortadan
kaldırılmalıdır.
Bütün bunların ışığı altında, insan
haklarına saygılı, demokratik, çağdaş
bir hukuk düzeni özlemi ile ve dileğiyle
grubum ve kendi adıma Yüce Heyeti
nize (saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür «deriz Sayın
Atesoğuları.
Doğru Yol Partisi Grubu adına, An
talya Milletvekili Sayın Hasan Naımal;
buyurun efendim.
DYP GRUBU ADINA HASAN
NAMAL (Antalya) — Sayın Başkan,
değerliı tmiUetvekileri; 1988 malî yılı Yar
gıtay bütçesi üzerinde Doğru Yol Par
tisi Grulbunun görüşlerini arz etmek üze
re yüce kürsüye çıkmış bulunmaktayım.
Hepinizi ve zor şartlar içerisinde va
zife yapan Türk Adliyesinin tüm men
suplarını şahsım ve Doğru Yol Partisi
Grubu adına, sevgiyle, saygıyla selam
lıyorum.
Değerli milletvekilleri, Anayasarruzın
2 nci maddesinde Cumhuriyetin nitelik
leri siayılırken, «Tülkiye Cumhuriyeti,
«Toplumun huzuru, millî dayanışma ve
adalet içinde, insan haklarına saygılı,
Atatürk milliyetçiliğine bağlı... Demok
ratik, laik, sosyal bir hukuk Devletidir»
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denilmektedir. Demek ki, Cumhuriyeti
mizin 'ilkelerini, incelediğimizde, bunla
rın başında hukuk devleti kavramı gel
mektedir; günümüzün devlet anlayışı da
hukukun üsıtünlüğüne inanmış, insan hak
ve hürriyetlerine saygılı, laik ve demok
ratik bir yapıdır. Hukuk devleti ilkesi,
Anayasamızda «Yargı» başlığı altında,
bazı yargı organlarının oluşturulmasına
yol açmıştır. Bu yargı organları, bir bü
tün halinde Anayasanın 3 üncü bölümün
de «Anayasa Miahkemesi, Yargıtay, Da
nıştay, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek
İdare Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahke
mesi» olarak düzenlenmiştir. Anayasa
mızın 9 uncu maddesine göre, yargı
yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mah
kemelerce kullanılır.;
Değerli milletvekilleri, 2797 sayılı
Kanunla görev yapan ve Anayasamızın
154 üncü maddesinde yer alan Yargıtay,
bu bağımsız, adlî mahkemelerce verilen
kararlanın ilk ve son inceleme merciidir.
Sizlere kısaca bir hatırlaltma bakımın
dan Yargılayın kuruluşundan bahsede
ceğim, sonra da Yargıtayda işlerin nasıl
cereyan ettiğine değineceğim.
Ülkemizde çoğunlukla adlî binalar ye
tersizdir. Adliye binamız yoktur veya
bir hükümet konağının bir köşesine sı
kıştırılmıştır. Yargıtay binamız da, ne
yazık İki bu kutsal mesleğin saygınlığıyla
bağdaşmayacak bir durumda olup, 50
yıl Ikadar evvel yapılan ve sonradan bir
birine eklenetn ve bir harabeyi andıran
binalar üzerine oturmuştur. Hâkimleri
miz, savcılarımız ve diğer yardımcı per
sonel, bu köhne eskimiş binalar içeri
sinde, her türlü mefruşattan
yoksun,
çıplak odalarda imkânsızlıklar içerisinde
vazife yapmaktadırlar.
Değerli milletvekilleri, Yargıtay üye
leri, Anayasamızın 154 üncü ve 2797 sa— 589
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yılı Yargıtay Kanununun 29 uncu mad
desi gereğince birinci sınıfa ayrıldıktan
ısonra, en az üç yıl süre ile1 başarılı gö
rev yapmış, hâkim ve savcılar arasın
dan, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Ku
rulunca1 seçilir.
Yargıtay bünyesinde; Birinci Başkan
lık, birimci baŞkanvekiılleri, Cumhuriyet
Başsavcılığı, Başsavcıveküliği, 16'sı hu
kulk ve 9'u ceza dairesi olmak üzere, 25
dalire başkanı vardır. Her dairede, baş
kan, üyeler, tetkik hâkimleri, Cumhu
riyet savcısı, başsavcı yardımcıları ve
diğer yardımcı personel vardır. Yargıtay
bünyesinde, ayrıca, Yayın İşleri Mü
dürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, Eğitim ve
Sosyal İşler Müdürlüğü vardır. Bütün
bu saydıklarımızla birlikte, Yargıtayda
1 523 kişi vazife yapmaktadır.
Değerli milletvekilleri, Yargıtay bün
yesini kısa şekilde' izaha çalıştıktan son
ra, iadlî mekanizmanın işleyişine bir göz
atalım: Yargıtay ıbütçesi üzerinde bana
konuşma fırsatı verildiği zaman, Yargı
tay Başkanlığına gittim, Yargıtay Genel
Sekreterliyle birlikte, Yargıtay binasını
ve daire başkanlıklarını gezdim. Bana,
dertlerini, ihtiyaçlarını dile getirdiler.
Yargıtay kalem odalarını ve müzakere
odalarım gezdirdiler. Yıllardır bu kürsü
den parti sözcülerinin yaptıkları konuş
maları tetkik ettim. Ne yazık ki, üzücü
bir durumla karşılaştım; bu kürsüden
yılardır aynı şikâyetler, aynı dertler ve
aynı ihtiyaçlar dile getirilmiş; fakat, so
nuç olarak hiçbir olumlu gelişme olma
mıştır. Türk adliyesi ve Yargıtay, 50 se
ne evvel ne idiyse, şimdi de aynı durum
da kalmıştır. İcra etmiş olduğu fonksi
yon bakımından, kamu kuruluşları içe
risinde en üstün ve kutsal bir müessese
jolan Yargıtay, bu kuruluşların en fakiri,
en bakımsızı olarak kalmıştır.
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Degerili mıiletvefkMterİ, bu köhne, esıkiımüş binalar içerisinde, zor şartlar al
tında vazife yapan, adalet dağıtan, hak
hukuk dağıtan hâkimleri, savcıları ve
yardımcı personeli tebrik etmek lazım
dır. Zira, bu binalar hâlkiımldrin, savcı
ların ve yardımcı personelin rahatça ça
lışmalarına elverişli değildir.
Yargıtay hukuk dairelerinde toplam
288 051 dosya vardır. Bunlardan 201 532
dosya sonuçlanmış, 86 519 dosya devretıriişitir. 'Ceza dairelerinde 'toplam 128 138
dosya vardır. Bunlardan 99 757 dosya
sonuçlanmış, 28 381 dosya devretmiştir.
Demek İki Yargıtayda birikmiş binler
ce dosya beklemektedir. Aynı birikme,
aynı sebeplerle mahallî mahkemelerde de
vardır. Dosyaların kısa zamanda sonuç
lanmaması, vatandaşın hakkına bir an
evvel kavuşamamasına ve adaletin tecel
lisinin gecikmesine neden olmaktadır. Bu
da yeînJİ adaletsizlikler, yeni hukuka ay
kırılıklar getirmektedir. Vatandaşın yıl
lardır hakkına kavuşamaıması, hâkime
olan güveni sarsmakta, adalete olan gü
veni sarsmakta ve netice olarak, devlete
karşı güveni de sarsmaktadır.
Türkiye'nin bitmeyen meselelerinden
birisi ide, tapu kadastro meselesidir. Bu
gün Yargıtay Yedinci ve Onaltıncı Hu
kuk Dairelerinde birikmiş ve 1951, 1952
yıllarında kadastrosu yapılmış, bir iti
raz üzerine mahkemeye intikal etmiş ve
35 semedlir sonuçlanmamış dosyalar var
dır ve 'bu dosyaların toplamı 40 bin ci
varındadır. Yargıtay Beşinci Hukuk
Daliresi, Onikinci Hulkulk Dairesi, Ondördıüncü Hukuk Dairesinde de buna
benzer durumlar vardır.
Değeri milletvekilleri, bugün Tür
kiye'de 1 milyona yakın kadastro dava
sı vardır. Her dosyada asgarî 6 kistinin
taraf olduğunu kabul edersek; toplam
— 590

9 . 4 . 19S8

O : 2

6 milyon kişi eder. Demek ki, sadece
kadastro davaları dolayısıyla 6 milyon
kişi, 35 senedir hakkını alamamaktadır.
35 senedir davalar sonuçlanmamakta, va
tandaş hakkına kavuşamamaktadır.
Ayrıca, Yargıtayda binalar yetersiz
idir. Kalem odaları, müzakere odaları ye
tersizdir. Hukuk dairesinin bir kalemin
de^ 11 'daktilo vazife yapmaktadır. Sa
bahtan lakşama kadar 11 dafcüilonun çı
kardığı sesten, neredeyse kâtipler kafa
yı üşütecek duruma gelmiştir.
Değerli milletvekilleri, ne yapmak la
zımıdır: Yargıtayı geçici olarak başka iblir
yere nakledip, bu binaların bulunduğu
sahaya 10 - 15 katlı yeni Yargıtay bina
sı yapılmal'idır. Bu suretle bina sorunu,
oda eksikliği sorunu ortadan kalkacak;
hâkim, savcı ve yardımcı personel daha
rahat çalışacaktır. Hükümet yetkililerine
soruyorum; Balgat'ta bakanlıklar için 18
fcaltlı lüks gökdelenleri yapıyorsunuz,
'adalet teşkilatının son mercii olan Yar
gıtay binasını niye yapmıyorsunuz? Ban
kaları milyarlarca lira dolandıran batık
holdingleri bir gecede kurtarıyorsunuz,
hak ve hukukun dağıtıldığı yüce Yar
gıtayı illiye kurtarmııyorsunuz? Adaleti,
hak ve hukuku sövmediğiniz için mi ada
let teşkilatına bakmıyorsunuz?
Yargıtoyın durumunu gözden geçir
dikten sonra, adaletin gecikmesini önle
mek, vatandaşın hakkına 'bür an evvel
kavuşmasını sağlamak için neler yapıl
malıdır, bunlara temas edelim. Kanaatımızca, bunların başında hâkim ve sav
cı eksikliği gelmektedir. Hâkıim ve sav
cılara tanınan maiddî ve sosyal imkân
lar azdır. Bu sebeple de bu mesleğe ta
lip bulunmamaktadır. Hâkimlik ve sav
cılık mesleğini cazip hale getirmek ge
rekmektedir. Hükümetin, hâkim ve savcı
lara tanımış olduğu
imkânlar, yüzde
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701lere varan enflasyon ile süpürülüp
gitmiştir..
Hâkim ve savcıların, Anayasamızın
140 inci maddesinde yer alması, bunla
rın diğer devlet memurlarından farklı
bir görevde olduklarının İşaretidir. Bir
insanın malı, bir insanın hürriyeti ve
bir insanın hayatı üzerimde söz sahibi
olan hâkimlik, kutsal bir
makamdır.
Onun için, hâkimlerim gerek vazifelleri
sıırasımda ve gerekse emekli olduktan
sonralkii yaşamlarımda, yapmış oldukları
vazifenin onuruna yakışır bir hayat sür
meleri İçin gerekli maddî ve sosyal imıkânları sağlamak gereJkmdktedir.
Hâkim açığımı kapatmak içim, Ada
let Bakanlığı hesabına hukuk fakültele
rinde yatılı veya burslu öğrenci okut
makta acele etmek Hazımdır. Yargıtâyda
ve tüm 'adliye teşkilatımda görev yapan
zabıt kâtibi, mübaşir, odacı gibi yardım
cı personeli de unutmamak lazımdır;
bunlar da adliyenin bir parçasıdır. Zabıt.
kâtibi daktilo başıma geçmezse, mübaşir
dosya çıkarmazsa hâkim hiçbir şey ya
pamaz. Onun için, bu kutsal müessese
de görev yapanları bir bütün olarak ele
almak ve ibunlara da gerekli maddî ve
sosyal imkânları sağlamak gerekir.
Bugün, Yargıtay ve iadliye teşkilatımın
diğer kademelerinde, aylık 95 bin Türk
Lirası allan yardımcı personel vardır.
Enflasyonun yüzde 70'Jıere vardığı, ha
yat pahalılığında vatandaşın yaşam mü
cadelesi verdiği Türiye'de de, bu memur
lar, almış oldukları bu ücretle çocukla
rına ne yedirip içirebilımekte, nasıl ev ki
rası verebilmekte, nasıl et alabilmekte,
velhasıl, nasıl geçinebilmektedirler?
Değerli milletvekilleri, eksiklerimiz
den birisi de, İyi hukukçu yetiştireme
mektedir. Adaletlin esası, yetişmiş hâkim,
yetişmiş savcıdan geçer. Büyük şehirler

9 . 4 . 1988

O : 2

dışındaki hukuk fakültelerinde öğretim
kadroları 'eksiktir, gereği gibi çalışma
maktadır. Büyük şehirlerde oturmak sev
dasını maalesef yenemeyen sayın hocala
rımız, uçakla biir iki saatliğime gidip,
alelacele derslini veriyor ve aynı hızla
geri dönüyor. Bumdan, ine hoca, ne de
öğrendi bir şey anlamıyor.
Bugün Türkiye'de, her sahada oldu
ğu gibi, bir mahkeme enflasyonu var
dır. Türkiye'deki mahkemeleri bir saya
lım: Çocuk mahkemeleri, sulh hukuk
mahkemeleri, sulh ceza
mahkemeleri,
asliye hukuk mahkemeleri, asliye, ceza
mahkemelileri, ağır ceza
mahkemeleri,
trafik mahkemeleri, tapulama mahkeme
leri, toplu basın mahkemeleri, ticaret
mahkemeleri, iş mahkemeleri,
şehir
kadastrosu mahkemeleri, vergi mahke
meleri, 'icra ceza mahkemeleri, icra tet
kik mahkemeleri, Anayasa Mahkemesi,
Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Askerî
Yargıtay, Askerî İdare Mahkemesi, dev
let güvenlik mahkemeleri, uyuşmazlık
mahkemesi, idare mahkemeleri, bölge
idare mahkemeleri,
Değerli milletvekilleri, mahkemelerin
çokluğu da kanaıatımızca adalet meka
nizmasının çabuk işlemesine engeli ol
makta, görev ihtilaflarımın halli uzun za
man almaktadır. Bütün bu mahkemeler,
meriyetteki kanunlarım muayyem madde
lerini tatbik etmektedirler. Yani, bu mah
kemeler, aynı kanunun değişik maddele
rini tatbik etmektedirler. Aynı kamunun
bir maddesimi tatbik eden bir hâkim, di
ğer maddesimi tatbik edemez mi; eder,
niye etmesin? Mahkemelerin sınıflara ay
rılması kanaatımızca (hâkimler ve savcı
lar arasında psikolojik etkiler yapmakta,
büyüklük ve küçüklük kompleksleri de
yaratmaktadır.
Sulh hukuk ve sulh ceza mahkemıeleırimde görülen bir davada dava devam
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ederken, mesela, yapılan keşifte dava
kıymetinin 500 bin Türk Lirasından fazla
olduğu veya mağdurum iş ve gücünden
kalma süresi Adlî Tıp Kurumunca 10
günden fazlaya çıkarıldığı zaman mahke
me görevsizlik kararı vermekte ve dos
yanın üst mahkemeye gönderilmesin© ka
rar verilmektedir. Bu kararın yazılması
temyiz süresinin geçmesi, üst mahkemeye
yeni davanın açılması uzunca bir zaman
almakta, bu arada ya davacı ölmekte ya
da sanık ölmekte adaletin tecellisi gecik
mektedir. Hâkimin önüne gelen bir da
vada, dava değeri 500 bin Türk Lirasını
geçse dahi, o davaya bakmaya devam et
melidir. Hâkimin önüne gelen bir ceza
davasında mağdurun raporu 10 günü geç
se dahi o davaya devam etmelidir. O hâ
kimdin bilgisi 500 bin Türk Lirasına kadar
olan davalarla mı sınırlıdır veya o hâki
min bilgisi 10 günlük yaralama davala
rıyla mı sınırlıdır? Hukuk mahkemesin
de hâkim, bakmakta olduğu davanın kıy
meti değişse dahi; ceza davasında hâkim,
mağdurun raporu değişse dahi, önündeki
davaya bakabiılımeli, davayı kesiınıtisiz so
nuçlan dırmal ıdır.
Değerli milletvekilleri, Ceza Usul Ka
nunumuzda hazırlık soruşturmasının gizli
cereyan etmesi vardır. Bu da tatbikatta
birçok sıkıntılara ve ceza davalarının tü
münde aksamalara yol açmaktadır. Ceza
davalarının, hemen hemen hepsimde,
sanık, mahkemede, «Ben poliste, ben
jandarmada öyle bir şey demedim,
polis bana zorla imzalattı, ne olduğunu
dahi bilmiyorum» demekte ve gizli yapı
lan hazırlık soruşturmasiını kabul etme
mektedir. O zaman mahkeme ne yap
makta; zaptı tanzim edenleri celbedip
«Bu zabıt doğru mu?» diye sormakta1. El
bette o zapta imza' atmış, o zaptı tanzim
etmiş görevli bir polis veya jandarma
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«Doğru» diyecek. Televizyonda gösterilen
Amerikan filmlerinde görüyoruz; sanık
yakalandığımda polis veya diğer bir yetki
li «Konuşiaoak mısın, yoksa avukat mı
tutacaksın? Konuşmayabil irsin» demekte
dir. Kanaatimizce, Ceza Usul Kanununda
yapılacak değişiklikle hazırlık soruşturma
sının gizli yapılması kaldırılmalı, sanık
yakalandığı amdan itibaren ısavummasını
avukata yaptırabilmelidir. Böylece, şeref
li Türk polisi ve jandarması da ithamlar
dan kurtulmalıdır.
Elli sene evvel hatta yakın bir za
mana kadar suç olarak gözüken bir olay,
bugün suç olarak gözükmemektedir. Böy
le bir suça ceza verildiği zaman vatan
daş tarafından «Allah Allah, bu ne bi
çim kanunmuş?» feryadı yükselmektedir.
Onun için, meselelere geçici çözümler de
ğil, köklü çözümler getiıreliım, kanunları
mızı yeni ıbaştam düzenleyelim. Neyim suç
olacağımı, neyim suç olmayacağımı yemi
baştan tanzim edelim; (mahkemeler araisımdalki farklılıkları asgariye indirelim,
mahkemelerin kuruluşunu yeni baştan
düzenleyelim.
Değerli milletvekilleri, atalarımız «Ka
nunun kestiği parmak acımaz» derler.
Bunum için, mahkemelerim her türlü bas
kıdan uzak, hür ve bağımsız karar ver
mesi gerekir. Böyle olunca, vatandaşlar
mahkemelerin verdiği karara boyun eğer,
saygıyla karşılar. Haltta bu mahkemeler,
özel şahısların yargılanması için kurul
muş özel mahkemeler olsa dahi, vere
cekleri kararda tür, âdil ve bağımsız; ol
malıdır. Ancak, sırf, vatandaşa ve dün
yaya karşı, «Karar veren mahkemedir, biz
ne yapalım» imajı yaratılmak istenmesi,
şayet o mahkeme hukuka aykırı Ibiır ka
rar venmlşse, o kararım adaletsizliğini ön
lemez. Kanaatimizce, Türk MiHietiınıi ça
rıktan ayakkabıya, kandilden elektriğe,
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karasabandan traktöre kavuşturan mer
hum Başbakan Adnan Menderes ve ar
kadaşlarının idam kararı adil bir karar
değildir. Adil bir karar olmadığından, ara
dan yıllar geçmiş olmasına rağmen, va
tandaşın kalbinde açtığı yaralar hâlâ geç
memiştir. Onun için, hâkim ve mahkeme
lerimizin hür ve bağımsız karar vermesi
gerekir.
Değerli milletvekilleri, bugün adliye
teşkilatının diğer kademelerinde olduğu
gibi, Yargıtay bünyesinde de lojman so
runu vardır. Lojmanlar yeterli olmadığı
gibi, var olanlar da dağınıktır. MESA Si
tesinde 28 kişi, Dikmen'de 30 kişi, Genç
lik Caddesinde 12 kişi lojmanda otur
maktadır. Bu lojmanlarda oturan Yargı
tay üye sayısı da 52 olup, bu sayı top
lam üye sayısının yüzde 25'i kadardır.
Lojmanda oturan diğer 18 kişi yardımcı
personeldir. Ayrıca, 59 kişi de Adalet
Bakanlığı lojmanında oturmakta olup,
bunlar boşaldığında bu lojmanlara Ada
let Bakanlığı Yargıtay üyesi oturtmayacakmış.
Değerli milletvekilleri, Yargıtay üye
lerin© ev kirası verilmesi için, ev sahi
binin, Yargıtay Birinci Başkanı ile kira
mukavelesi yapması zorunluluğu getiril
miştir. Ev sahipleri «'Ben evimde oturanla
kira mukavelesi yaparım, Yargıtay Baş
kanı ile muhatap olmam» demekte ve
tatbikatta sayın üyeler bu imkândan fay
dalanmamaktadır, Bu imkândan faydala
nan tek Yargıtay üyesi yoktur. Onun için,
bu yönetmeliğin acilen değiştirilmesini
arzuluyoruz. Ev sahiplerinin, Yargıtay
Başkanı Mfe kira mukavelesi yapma mec
buriyetine son verilmelidir. Bu uygulama,
üstün hizmetleriyle adliye teşkilatının en
üst makamına gelmiş, onurlu bir vazife
yapan sayın üyelere güvensizlik hissi do
ğurmaktadır.
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Değerli milletvekilleri, adlî tebligatla
rın yapılması hususunda da çabukluk ge
tirmek gerekir. Kusura bakmasınlar, PTT
mensupları, adlî tebligatları bir angarya
olarak görmekte, gerekli titizliği ve ça
bukluğu göstermemektedirler. Davaların
çoğunluğunda, mahkemeler, adlî tebligat
ların akıbetlerinin ne olduğu hususunda
PTT müdürlüklerine yazılar yazmaktadır.
Ayrıca, mahkemeler suçüstü ödenekle
rinden mahrum bırakılmamaliidır. Ceza
mahkemelerinde, suçüstü ödeneği yoktur
diye keşiflere gidilmemekte ve bu da da
vaların uzamasına neden olmaktadır.
Bu yüce kürsüden, senelerdir, parti
sözcüleri tarafından konuşulan; fakat, bir
türlü tatbikata konmayan bir husus da,
istrnaf mahkemelerinin kurulması hususu
dur. Bu, Yargıtayın işlerinin hafifletilme
si yönünden olumlu bir adım olacaktır.
Bölge istinaf mahkemelerinin kurulma
sıyla, birçok dosya Yargıtaya gelmeye
cek ve Yargıtaydaki birikme önlenecektir.
Yargıtay bünyesinde vazife yapan tet
kik hâkimlerıi de, zor şartlar altında ça
lışmaktadır. Tetkik hâkimlerinin de, mad
dî ve lojman gibi diğer önemli sosyal so
runlarını halletmek gerekmektedir.
Değerli milletvekilleri, «Hukukun üs
tünlüğü» ilkesi, hukuka saygı ile müm
kündür. Adalete ve hukuka saygıda kusur
eden toplumların dağılmaları mukadder
dir. Adaleti ve hukuku, sadece mahkeme
lerde aramak gerekmez; devletin de, dev
leti yönetenlerin de adil olması gerekir.
Bugünkü devlet anlayışı, hukukun üstün
lüğüne inanmış, insan hak ve hürriyetle
rine saygılı, demokratik, laik, sosyal bir
hukuk devleti anlayışıdır. Ben buradan,
Başbakan Sayın Özal'ı adil olmaya, hu
kukun üstünlüğünü korumaya davet edi
yorum. (DYP sıralarından alkışlar) Sa
yın özal, mahallî idareler seçimleriyle
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ilgili kanun
çıkarıl irken, «Bir defaya
mahsus Anayasayı lihlal edeceğiz» demiştir. Anayasayı lihlal suçtur, Anayasayı ih
lalin suç alması için, birkaç kez ihlal ©dil
mesi gerekmez; o zaman, herkes, bir de
fa! nk suç işler.
MUSTAFA MURAT SÖKMENOÖLU (Hatay) — Askıya allıyor, askıya.
HASAN NAMAL (Devamla) — Hü
kümet Başkanı, bu hareketiyle vatandaşa
kötü örnek olmuştur. Meclisten kanun çı
kararak, hukuka aykırılığı da önleyemez
siniz. Sayın ÖzaPı, bu konuşma ve ha
reketleri yle hak, adalet, «Hukukun üs
tünlüğü» ilkelerinin pek etkilemediği ka
naatindeyiz; zira, ANAP'in yüzde 36 oyla
hükümet olması, zaten başlıbaşıma bir ay
kırılık, adaletsizliktir. 1983 seçimlerinde
yüzde 45 oy almış, 211 milletvekili çı
karmışsınız; 1983 seçimlerinde oylarınız
yüzde 36'ya düşmüş, hem yüzde 9, yani
ikibuçuk milyon oy gerilemişsin iz, hem
de çıkardığınız Seçim Kanunu ille umul
madık şekilde ımilletvekili sayısı itibariyle
ilerlemişsiniz. Böyle adaletsiz, hukuka
aykırı bir seçim kanunu, dünyan in hiçbir
ülkesinde yoktur.
«Devleti yönetenlerin adil olması ge
rekir» dedik, Sayın Özal, gelir dağılımın
da da adil değildir. Toplumun çeşitli kesl'mileri arasında, adil bir gelir dağılımı
yapmamıştır. Bugün, Yargıtayda 95 bin
Türk Lirası aylık alan ücretliler vardır.
1980 yılında, bu ücretlilerin, millî gelir
den aldıkları pay yüzde 26 iken, bugün
bu payı yüzde 1 Oğlana düşürmüşsünüz.
Ücretlilere hayatı zindan etmişsiniz, millî
geliri küçük bir zümreye yedirmişisiniz.
Değerli milletvekilleri, İngiltere Baş
bakanı Sayın Margaret Thaitcher Türkiye'
yi ziyarete gelmiştir. Aslında, ihale kap
mak için gelen muhterem hanımefendiye
«höşgeldiniz» diyoruz ve bu ziyaretten do
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layı duyduğumuz mutluluğu dile getiri
yoruz. Ancak, televizyonda Sayın özal
ile Sayın Thatcher, aynı ekonomik mo
deli tatbik ettiklerini belirterek, Sayın
Thatcher yaptığı konuşmada, Türk hal
kına karşı, «Sayın Özal'ın ekonomik ba
şarısını ıtakdir ediyoıruz» demiştir. Sayın
Özal, kendinizi ingiltere Başbakanına,
Türk 'televizyonunda methettirerek bir so
nuca varamazsınız, milleti kandıramazsı
nız; zira, İngiltere Başibakanı Thatcher'ın
ekonomide gösterdiği başarıyı süz gösteremediniz, İngiltere Başbakanı Sayın That
cher, başbakan olduğunda, yüzde 30'
larda olan enflasyonu yüzde 4'e düşür
müştür; siz ne yaptınız Sayın Özal Baş
bakan olduğunuzda, yüzde 36'larda oilan
enflasyonu yüzde 70 yüzde 80'lere çı
kardınız; memleketi pahalılıktan yangın
yerine döndürdünüz.
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) — Yanıyor, mutfak yanıyor.
HASAN NAMAL (Devamla) — De
ğerli milletvekilleri, şerefli Türk askerine
silah sıkmış, kahve taramış, banka soy
muş, birçok vatandaşımızın ölümüne ne
den alanları pişmanlık yasası çıkararak
affediyoruz. Onmandan bir dal koparmış,
bir trafik kazasına karışmış, ameliyat
olacak oğlu için bir şeyler çalmış, bir
anlık öfke ile adam öldürmüş binlerce
kader kurbanı cezaevlerinde çille doldur
maktadır. Geliniz bunlara da af çıkara
lım; bunları da topluma; yeniden kazan
dıralım; sönen ocakları tüttürelim1; önü
müzde 23 Nisan Çocuk Bayramı vardır,
ağlayan çocukları babasız, anasız bırak
mayalım; dul anaları sevindirelim.
Değeri milletvekilleri burada sözleri
me son verirken, hepinizi ve Türk Adliye
Teşkilatının şerefli mensuplarını sev
gi ile, saygı ile selamlar, Yargıtay bütçe
sinin hayırlı, uğurlu olmasını dilerim.
(Alkışlar)
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın
Namaî.
Anavatan Partisi Grubu adına, İzmir
Milletvekilli) Sayın Burhan Cahit Gündüz;
buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar)
ANAP GRUBU ADINA BURHAN
CAHİT GÜNDÜZ (İzmir) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; Anavatan Par
tisi Meclis Grubunun 1988 yılı Yargıtay
Başkanlığı bütçesi üzerindeki görüş ve
düşüncelerini açıklamak üzere söz al
mış bulunuyorum. Sözlerime başlarken
Yüce Heyetinizi en derim saygılarımla se
lamlıyorum.
Genel bütçe rakamı içinde yekûn tut
mayan Yargıtay Başkanlığı bütçesini, büt
çe tekniiğiı yönünden gayet olumlu ve ta
sarruf ilkelerine 'azamî riayet eden bir
bütçe olarak görmekteyiz. Yargıtay Baş
kanlığı 'bütçesinin rakamlar içerisinde eleştAriılecek herhangi bir yünü yoktur; müte
vazı 'bir bütçedir.
Sayın milletvekilleri, bilindiği üzere
Yargıtay 2797 sayılı Yargıtay Kanunu ile
fonksiyonunu! icra eden, Anayasamızın
154 üncü maddesinde, yüksek mahkeme
ler arasında yer alan bir yargı kuruluşu
dur. Anayasamızın 9 uncu maddesi ile,
yargı yetkisine sahip bulunan 'adiliye mah
kemelerimin verdikleri karar ve hükümle
rin son inceleme yeridir. Her dairede,
Yargıtay Genel Kurulunca seçilen bir baş
kan ile Birinci Başkanlık Kurulunca gö
revlendirilen yeteri kadar üye bulunur.
Daıireileriın 'görevleri Yargıtay Kanununun
14 üncü maddesinde ayrı ayrı gösiterilmiştir.
Yargıtay bütçe tasarısında yer alan
rakamların değerlendirmesi yapılırken, bu
anayasal yüksek yargı kofulumuzun bün
yesini oluşturan dalire 'başkanları, kurul
üyeleri, tetkik hâkimleri, Cumhuriyet
Başsavcı ve yardımcıları ve diğer yar
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dımcı personel olmak üzere 1 523 kişi
nin çalıştığını göz önünde bulundurmak
gerekir.
Sayın milletvekilleri, Yargıtay her yıl
300 bine yakın davayı sonuçlandırmak
için, 'insanüstü ibiır gayret sarfetmektedir.
Dünyamın hiçbir uygar devletinde, bu ka
dar çok davaya bakmak zorunda bırakı
lan ve yapısı itibariyle bir içtihat mah
kemesi yerine, bir derece mahkemesi gö
revini yapan bir Yargıtay bulunduğunu
zannetmiyoruz. Bu nedenlerle, uzun hir
zamandan beri, Türk hukuk sisteminin
gündeminde yer alan İstinaf Mahkemeslinin kurulması konusu güncelliğini koru
makla beraber, bu mahkemelerini yarar
ve zararlarına işaret eden görüşler ide bu
lunmaktadır. Filhakika 1987 ve 1988 yılı,
adalet yılı açış konuşmasında Yargıtay Bi
rinci Sayın Başkanı aynen bütün dünya
daki işlevi ve işleyiş1 biçimi, amacı ve ya
pısı (itibariyi© Yargıtay; bir içtihat mahke
mesi konumundadır. Ne var ki ülkemiz
de yerel mahkeme kararlarının denetlen
diği üst mahkemelerin olmayışı, Yargıtayı giderek bir derece mahkemesi ko
numuna getirmiş, Yargıtayın bu işlevini
ve görevini yerine getirebilmesi için, ar
tan işgücüne koşut olarak, üye ve daire
sayısı her 'geçen gün artmıştır. Önlem
alınmadığı, uzun vadeli bir planlamaya
gidilmediği, yalnızca günü ve yılı kur
tarmak düşüncesi baskın geldiği sürece,
daha da artacağı kuşkusuzdur. O neden
le, yüce Yargıtayii bugünkü durumundan
ve konumundan kurtarmak, gerçek işlevi
olan hukuk yaratmaya ve ülke düzeyinde
içtihat biriliği sağlamaya ilişkin temel
yapısına kavuşturmak için, üst mahkeme
lerin kurulması, artık bir zorunluluk ha
lini almıştır.
Ancak, konunun çözümünün kısa va
dede düşünülmesi ve hemen bu konuda
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yeni bir düzenlemeye gidilmesi doğru de
ğildir. Zira, zorunlu ve yararlı bir gerek
sinim olarak öngördüğümüz üst mahke
meler kurumu, her şeyden önce bir alt
yapı sorunudur ve öncelikle sağlıklı bir
altyapının oluşturulmasını gerektirir. Bu
yapılmadan, Türkiye'nin bilinen bugünkü
yapısı ve koşulları içerisinde böyle 'bir
denemeye girişilmesi, hem olanaklı ve
hem de doğru değildir.
Şöyleki, mevcut resmî verilere göre
Türkiye'deki yargıç kadrosu sayısı 4 278,
cumhuriyet savcı kadrosu ise 2 603'tür.
Türkiye'nin nüfusuna, giderek artmakta
olan gereksinmelerine göre esasen yeter
siz olan bu kadroların büyük bir bölü
mü de şimdilerde boştur. Kaldıki, sorun
sadece bir micellik sorunu değil, aynı za
manda ve belki de daha çok bir nitelik
sorunudur. O nedenle, üst mahkemelerin
kurulup dişiler duruma getirilmesinden
önce, mutlaka, kadro sorununa, gerek sa
yı bazında, gerekse nitelik bazında çö
zün* getirmek gerekir. Bunun içlin de,
önce yargıç yetiştirilmesi konusunda sağ
lıklı bir modelin ivedilikle seçilmesi, ge
liştirilmesi ve işler duruma getirilmesli zo
runludur. Dahası, bu mahkemelerin görev
yapacakları yargıya yakışır, her türlü çağ
daş araç ve gereçle donatılmış yargı to
rnalarınım yapılması, yargının ve yargıcın
ayrılmaz parçası ve en büyük yardımcısı
olan nitelikli, iyi yetişmiş, üstleneceği gö
revin bilincimde yardımcı personellin de
sağlanması gerekir. Bunlar yapıkmadan,
soruna makro düzeyde bakılmadan ve ko
nu, belirtilen çerçeve içerisinde ve uzun
vadede plamanmıadan üst mahkemelerim
kurulması, yukarıda yarardan çok zarar
getirir ve o zaman şimdi yakındığımız
sistemi de arar ve özler duruma gelebi
liriz, şeklinde ifadesini bulan görüş ve
düşüncelere katılmamak mümkün değil
dir.
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ıSayın Başkan, değerli (milletvekilleri;
görüldüğü üzere Yargıtayın özlenen ve
beklenen işlevini ve görevini yerine geti
rebilecek duruma gelebilmesinin en belli
başlı şartlarından önde geleni, yargıç ye
tiştir ilmesidir. Günümüzde çağa uygun,
ülkemiz ihtiyaçlarıma uygun, sağlıklı bir
•si;stemın acilen geliştıirilebilmesi zorunlu
luğu 'vardır. Son zamanlarda, yargıçlık
mesleğinin, ekonomik aşınmalara da bağ
lı olarak çekiciliğini yitirmiş olmasından
dolayı, bir yandan mesleğe nitelikli
başvurular azalmış, diğer yatıdan da mes
lekten sayıca ve nitelikçe önemli kopma-,
lar olmuş ve çözülmeler başlamıştır,
(Dilek ve temenmim'iz odur ki, konu
nun ve sorunun bir an evvel çok ciddî
biçimde ele alınıp çözüme bağlanması
doğrultusundadır. Bu konuda neler yapı
labileceği ve ne gibi önlemler alınabilece
ği hususunda Yargıtay Birimci Sayım
Başkanınım adalet yılı açılış konuşmasımda
şu şekilde sıralanmıştır :
Hukuk fakültelerinde, Adalet Bakan
lığı hesabına yatılı öğrenci okutma siste
mline yeniden geri dönülmesi;
Halen sürdürülmekte olan meslek içi
eğitimin daha da yaygınlaştırılması;
Yargıçlarım davranış bilimleri konu
sunda eğitilmesi;
Uygulamada zaman zaman karşılaşı
lan teori-pratik yabancıılaşmasnnın önüne
geçecek, dahası ayrılmaz bir bütün olan
teori ve pratiğim yakınlaşmasını ve bütün
leşmesini sağlayacak yerii bir modelim
geliştirilmesi;
Fakülte eğitiminde mesleğe özgü tek
niklerim öğretilerek, uygulamaya yönelik
beceri ve yeteneklerin kazandırılmasına ve
geliştirilmesine özen gösterilmesiyle birlik
te, bilhassa yabancı dil öğrenimine yer
verilmesi;
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Yargıçlık ve avukatlık staj ayrımının
ortadan kaldırılarak, ter iki stajın hu
kuk veya adalet sıfcajı ya da bir başka
isim altında 'birleştirilerek, yeniden düzen
lenmesi;
Tüm ıstajyerlerin staj süreleri içinde
hem yerel 'mahkemelerde ve cumhuriyet
savcılıklarımda ve de Yargıfcayda ve avu
katlar yanında belli süreler içinde staj
yapmalarına olanak sağlanması;
Yargıçların belidi dallarda uzmanlaş
malarına özen gösterilmesi ve,
Yine, yargıçların ekonomik sorunları
nın mutlaka kendi özel yasaları içerisin
de kesin bir çözüme (bağlanması;
ıŞeklinde belirlenmiştir.
Sayı>n milletvekilleri, yargının çözüm
bekleyen sorunları dile getirilirken, yar
gının daha sağlıklı bir yapıya kavuşması
yönünden, çözüm yollarının ortaya geti
rilmesinde yarar vardır. Yargıçların terfiilerinde verdikleri kararlara göre aldık
ları notların tek başına bir değerlendir
meye tabi tutulması yanlıştır. Bu uygu
lama, yargıcı Yargıtay kararlarına doğruidan doğruya bağımlı kılmaya yönelt
mekte ve yargıcın yaratıcılık işlevini
giderek köreltimektedir. O nedenle, yar
gıçların terifilerine ilişkin mevcut sistem
de, çağa uygun düzenlemeler yapma
nın zarnanı gelmiştir.
Üzerinde önemli durulması gereken
diğer ıbir konu da, adliyelerde görev ya
pan yardımcı personelin yetiştirilmesine,
eğitilmesine özne gösterilmesi ve mesleğ!in çekiciliğinin sağlanması gerekmekte
dir. Bulgun için, yargıç ve cumhuriyet
savcılarının en önemli ve vazgeçilmez
yardımcıları olan bu personelin aylık ge
lirleri ve diğer maddî imkânları, ihtiyaç
ları karşılamaktan tamamen uzaktır. Ya
sa gereği, yargıç gibi tarafsız olmaları
öngörülen, aynı nedenlerle bağlı olarak
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reddedilöbilen, kararda imzasının eksik
liği verilen o kararın bozullmasına neden
olan bu [görevlilerin alkçalı durumlarının
iyileştirilmesi, ihtiyaçlarının günün ve
ülkenin şartları ile deıvlet'ilmiz'in imkân
larına uygun biçimde giderilmesi gerek
mektedir.
Değerli milletvekilleri, yargı, araç,
gereç bina gibi donanımları yönünden
de yetersiz ve bakımsız durumdadır. O
nedenle öncelikle çağdaş ölçülere uygun,
yapılan görevin yüceliğine yakışır ada
let binalarının, yurt genelinde başlatıla
cak bir kampanya ile gerçdkleşitirilmesi;
gerek yargıç, gerekse cumhuriyet sav
cılarının lojman, büyük kentlerde ulaşım
sorunlarının çözümlenmesi, yargı evleri
ve d'inlenıme tesislerinin toplumsal ihti
yaç olarak kabulü ile realize edilmesi ge
rekmektedir.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
bu görüş ve düşüncelerle, Yargıtay Baş
kanlığı bütçemizin, adalet camiamıza,
Yargıtay camiamıza ve milletimize ha
yırlı oliması dileklerimle Yüce Heyetinizi
saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıraların
dan alkışlar)
iBAŞKıAN — Teşekkür ederiz Sayın
Gündüz.
Ş/ahısları adına, aleyhinde, îzjmir Mil
letvekili Sayın Ahmet Ersin; buyurun
efendim.
AHMET ERiStN (tfzmir) — Sayın
Başkan, değerli milletvekilleri; Yargıtay
Başkanlığı bütçesi hakkında kişüsel gö
rüşlerimi sunmak üzere huzurunuzdayım;
hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Değerli milletvekilleri, Türkiye, Cum
huriyetinin hukuk devleti olduğu, 1982
Anayasasının temel ilkesidir. Bu husus,
Anayasanın hem başlangıç bölümünde
ve hem de 2 nci maddesinde belirtilmiş
tir.
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IDeğerM miMötJvelkiiileni, hukuk devleti
olmlalk, bir toplumu aşiret olmaktan, aşi
ret gilbi İdare ddilmekten kurtarır. İnsan,
ana ralhlraiıne düştüğü anıdan, ölünceye
kaidar hukukun, aldaleftin koruması al•tınldaldır. Hatta yaişamı son bulduktan
sonra da, ölıdülkltlen sonra bile bazı hak
ları yine hukukun teminatı altınıdaidır.
işte böylesine önemli olan b'ir kurum,
maalesef Türkiye Curnhuriyetlnlde gerek
li önemli ve değeri bulaimamışitır. Ancak,
bu durum şiımıdJki iktidarın kusuru de
ğildir; olduımolası böyle gelmiştir.
IDeğerli milleljvdk'illeri, Türkiyelde
hukuk zaman zaman rafa kandırılmıştır.
12 Marit 1971 Muhtırası ve 12 Bylül 1980
İihtiilali bunlara örnektir. Bu gibi olağan
üstü dönemlerjde, özel emirle kurulan,
savcı ve yargıçları emirle atanan sıkıyö
netim malhkdmelerinin verldiği kararlar
kuşku ile karşılammışftır. Çünkü, emirle
gelen sıkıyönetim yargıçları, tarafsızlık
ilkesi ile hardket etmemiş ve sıkıyönetim
komutanları bu mahkemelere sürekli
Ihükmdrimiişjtir. Bu nddenle, eğer ülkede
Sosyal barışın sağlanıması isltenilyorsa, sı
kıyönetim mahkemelerinin verldiği karar
lar bir an önce düzeÜt'ilmellildiır. Bu yolla,
işkence altımda alınan ifaldelere dayana
rak karar veren bu mahkemelerin açtığı,
toplumsal yara kapatilmalı'dır.
Bulgun, halen görev yapmakta olan
Devldt Güvenlik Mahkemeleri de, ola
ğanüstü dönemlerde kurulan mahkeme
leridir. Oysa bugün Türkiye'de bu mah
kemeler, olağan dönemlerde bile görev
yapar hale gdlm'işleridir. Devlet Güvenlik
Mahkemesi yargıçları, kişi ile devlet ara
sımda tercih yapmalk durumunida olup,
genellikle de devletten yana tavır almak
ta ve yanlı davrammaktaklırlar. Bu mah
kemelerin de, tıpkı sıkıyönetim mahke
meleri gilbi, verldiği kanarlar kuşkuludur.
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Bu mahkemeler, toplumda huzursuzluk
lyaraltacalk ve topulımsal yara açılmasına
ndden olacaktır. Çünkü, devleti korumak
adına, peşin hükümle kürsüye çıkılmak
ta ve bu anlayışla karar verilmektedir.
Bu mahkemelerin, Devldt Güvenlik Mah
kemelerinin de bir an evvel kaldırılması
gerdkir.
'Değerli milldrJvek'illeri, konuşmamın
bu kusimınlda adlî yardım konusuna de
ğinmek istiyorum. Demokratik bir ülkdde haksızlık yüzünden haklarını ara
mayan insanların bulunması, adaletin
ayılbildır. Birçok yasamıızda aldlî yardım
la ilişjkilli çeşitli düzenlemeler bulunma
sına rağmen, yoksullara ufak bir hizmdtiin bile sunulalblldiği söylenemez. 1136
«ayılı Avukatlık Yasası uyarınca, adlî
yardım görevi, bütünüyle barolara yüklerimliişitiir; ancak, baroların seve seve
yüklenimeye hazır olduğu bu yardımların
işilerl'iğlihi temin için öngörülen sistem
ydtersizdlr.
Yasada, il ve belddiye bütçelerinden
yahut hayır müesseselerinden baroya tah
sis ddilen yardımlar ile baro lehine ya
pılan her türlü bağışlar, adlî yardım için
kaynak gösterilmiştir. Barolara, bugüne
kadar gösterilen kaynaklardan tek ku
ruş intikal ettirilmemiştir; hu şekliyle de
aktarılmalsL imkânsızdır. Barolar ise, an
cak, maddî yük gdtirmeyen bazı yardım
larda bülunalbilmektedİrler. Bu müessese
nin işlerlik kazanması için Avukatlık Ya
sası değiştiğinde, Türkiye Barolar Birli
ği hin birtakım önerileri olmasına kar
şın, bu öneriler nazara
alınmamıştır;
yoksullara yaridım, her şey/den önce bir
sosyal devlet sorunudur.
Yasalarımızda
değişik şekilde yer
alan adlî yardımla ilgili hükümlerin, bir
araya toplanması, devlet kuruluşlarıyla
baroların elbirliği içinde, yoksulluk ne-
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deniıyle ihsanların haksızlığa uğramala
rını önlemeleri, kaçınılmaz ;b'ir görevdir.
Halk arama ve yasa karşısında eşitlik
ülkeleri; ancalk adlî müzaih'aret müesse
sesinin işlerliğinin sağlanimasıyla gerçek
leşir. Halk aramanın engellenmesiyle, pa
rasızlık nedeniyle halk iarayamam'aik ara
sında bir fark yoktur.
Değerli milletvekilleri, Türkiye'de
yargıyı ikiye bölmenin sakıncalarına da
değinmek işitiyorum. Ülkemizde, askerî
yargı, adlî yargı olma ıküzere, yargı sis'temiimizi bu kıt olanaklar içinde ikiye
ayırmışız. Kanaatimizce, askerî ya-rgı
mahkemelerinden tutunuz da, asikerî yargıltaiya kadar olan 'kusmı Jcalldırılmalı ve
sivil yargıyla birleşitirilmelidir. Böylece,
asikerî yargıda görev yapan çolk değerli
personel ile askerî hâkimlerimizin bece
ri ve bilgilerini adaletin teivziinde balkın
iısltiifadesine sunmuş olacağız.
Askerî Ceza ve Askerî Oeza Usul
Mahkemeleri
Kanunu
değiştirilmeli,
kıtada işlenecek ufak tefek suçlar, kıta
larda (bulunan disiplin mahkemelerince
'halledilmeli; yani, disiplin subaylarının
yetkileri biraz dalh'a genişletilmeli, böy
lece sivil yargıdaki boş kadroların da,
ehil hâlkilm ve yetişmiş personel ile dol
durulması sağlanmış olacaktır. Askerî
malhlkemeler, dalha ziyade disiplin işleriy
le uğraşimakta, bir de bu ülkede, her 10
yılda bir yapılan askerî darbelerden son
ra, sıkıyönetim as'kerî mahkemeleri ola
rak görev yapmaktadırlar. Bü da ordu
yu, halkın nazarında ceza veren, hatta
•işkence yaptıran kurum intibaına bürünIdürmek'tddir. Bu nedenle, askerî yargı
»tamamen ortadan k'aMırılmalı ve sivil
yargıyla birleşirilmelüldir. Böylece, ka
muoyundaki «olağan maihkeme», «ola
ğanüstü malhkeme» kavramlarını da or
tadan kaldırmış oluruz. Keza, buna pa
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ralel olarak, Yüksek Askerî İdare' Mah
kemesi de kaldırıllmalı, Yüksek İdare
Mahkemesiyle birleşltirilmelidir. Çünkü
ordu, bu ülkede hattan ayrı bir kurum
değildir, Türkiyeldeki idarî sistemin dı
şında tutulmamalıdır. Böylece, yangıda da
birlıilk sağlanmış olacaktır.
72011 sayılı Tebligat Kanununda de
ğişiklik yapılarak, adlî tebligatların gü
nün koşullarına göre yapılması sağlan
malıdır. Şekilcilikten
azamî derecede
kaçınmak gerekir. Örnek verilirse; adlî
yazı işleri müdürlerine çeşitli yetkiler
verildiği halde, kalemi1! tebligatı yapmak
hakkı verilmemiişitir.
Değerli milletvekilleri, hemen hemen
Iher kuruluşun «Dinlenme ve eğitim te
sisleri» aldı altında sahil kampları ve ta
til yerleri varken, Adliye personeli bu
haktan yoksundur. Böylece, Adiye per
soneli ucuz taltil yapamamakfta/dır. Oysa,
Iharç ve damga pulu olarak devlet, nere
deyse en büyük geliri mahkemelerden
sağlamaktadır. Bu gelirin sağlanmasında
aracılık eden Adliye personeli, üvey ev
lât muamelesi glörmefktejdir. iktidarın, bir
an önce Adliye personelinin bu sorununu
da çözüp, onlara ucuz tatil yapma imkâ
nı vermesi gerekir.
Değerli milletvekilleri, sözlerimi ta
mamlarken, hepinizi saygıyla selamlıyo
rum; höşçakalın. (Alkışlar)
IBA§KAN — Teşekkür ederim Sayın
Ersin.
Sayın Bakan, buyurun efendim.
(ANAP sıralarından alkışlar)
ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN (SUNGURLU (Gümüşhane) - ^ Sa
yın Başkan, muhterem miletvetoiferi;
Yüce Yargrtayın bütçesiimi: görüşüyoruz.
IBu münasebetle söz alan arkadaşlar,
Yargıtay 'bütçesi ve Yargıtayımız ıhakkıinda ımüsıpet (beyanlarda bulünduillar; ken
dilerine teşekkür ediyorum.
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Yargıtayımız, bir üst mahkeme ola
nak görev yapıyor; mahallî mahkeme
lilerden vıerilien kararları, belir! şartlar ve
kaideler dahilinde temyiız edildiğinde, üst
(mahkeme oiliarak gözden geçiriyor ve hü
küm tesis .ediyor. Son merci olarak, ge
rek Yargıtay daireleri, gerek genel kural
ıları itibariyle yargıda, adaletin (tecellisin
de büyük bir hizmet yerime getiriyorlar,
Gerek Türkiye'de, gerek dünyada yük
sek yargı organları, her halkımdan onurlu
bir yere sahiplerdir, Türkiyenıizde de
hüyledir. Yargıtayımızm da sıkıntıları
vardır. Lojman meselesi de söyledikleri
gibidir; Adalet Bakanlığına ait 59 loj
man, kendilerinin 50 küsur lojmanı var
dır. Adalet Bakanlığındaki 59 lojman;
çünkü yargıtaya seçilen üyeler, hâkıim
•veya savcı sınıfından seçildikleri için;
İki fark etmez, o zaman halen oturmak
ta oldukları lojmanlar ile orada devam
etmektedkıler. Bugüne kadar Adalet Ba
kanlığı, hu lojmanları, Yargıtaya' seçiUmıiış Olan hâkim ve savcıların ellinden
allmaıyı düşünmemiştir. Çünkü, yargı gö
revline bir noktada orada devam etmekte
dirler ve «Bakanhğımızındır, Yargıtayın
değildir» diye ihiır düşünce ileri sürüllmemiiş, bundan sonra da sürülmesi düşünültnemektediır.
Yargıtayın Ibu seneki 1 milyar Kira
lık Ibütçesimide yeniden lojman alımı var
dır. Bunun dışında, bütün hâikumilbr için
olan lojman kiralama işini yapabilmeleri
için sözleşme yetkisi ve ödenekleri de,
Yargıtay (bütçesinde de belirli ölçüler
de vardır,
Sayın Başkan, Yarigıtayırnızın dinlen
me ıtesMieri yönlünden söylenenler doğru
dur; ancak, ıbu sene Manavgat'taki te
slisler; gerek Yargıtayın, gerek Danıştayın, gerek Anayasa Mahkemesinin, Ma
navgat'ta yapılan dinlenme tesisleri bit
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mek üzeredir. Son aşamaya gelmiştir, in
şallah önümüzdeki yılarda yüksek .mah
keme üyeleriımiz bu teslislerden istifade
edeceklerdir. Ancak, Yargıtayın asııl so
rumu, 'fizikî sorunu, kendi binasıldır. Bu
günkü şartlarda Yargıtaya yettiği söylen
se, tetkik hâkimlerinin ikamet imkânları,
yerleşim imkânları yoktur. Tabiî o bina,
bir noktada tarihî bir binadır; değiştirilir
mi, veya yeniden orada yüksek katlı bir
binaya ruhsat alınır mı biillmiyorum; ama,
Yargıtayımızı bina okrak takviye etme
ihtiyacı vardır. Buradayken söyleyeyim,
'Emniyet Genel Müdürlüğümüz yeni bi
naya taşınırken, acaba orası Yargıtaya
devredilip de, Yargıtayın ihtiyacı giderile
bilir mi?» diye de bir düşünce bizde.
Adalet Bakanlığımda vardır, tabiî yük
sek Yargıtay nasıl düşünür; bilemiyorum.
Sayın Başkan, ben söz almışken, bu
arada bir hususu da Malde etmek istiyo
rum.
Biraz evvel Sayın Kamer Genç ve
arkadaşlarına cevap verirken, basınla il
gili sözlerimde şunu belirtmek istedim':
Bizim getirmek listediğimiz kanunlarda
- ki, «Basın hürriyetine mani hükümleri
ıvar mıdır, yok mudur?» diye basınida ha
ilen tartışıyoruz - hedef alınan, basın hür
riyeti depdir; kişi, hak ve hürriyetleri
dir. ıKjilşi halk ve hürriyetleri, son Ana
yasamızda, eski Anayasalara
nazaran
daha çok garanti altına alınmıştır ve Hü
kümetimizin de Ibu mevzuldaiki hassasi
yeti, yaptığımız ve biraz evvel izah etti
ğimiz anlaşmalarla belidir. Bu itibarla,
şahsiyet haklarına, hukuka aykırı teca
vüzler nereden gelirse gelsin; basından
da gelirse gelsin, bunun garanti altına
alınması lazım geldiği görüşündeyiz;
ama bunları yaparken, basın hürriyetini
tahdit etmeyi veya bir sansür koymayı
hiçbir zanıan düşünmediğimizi Üe tekrar
ifade etmek isiterim.
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Adlî yardım, adlî mnüzaıhörat mevzuun
da, muhterem ımıiltetvekilHierinin sözleri
doğrudur, haklıdırlar. Yal'nuz, (bu adlî
müzaherette mahal'! idareller kanunları
çıkarken, özel idareler kanunlarında
«geliidıer» 'faslında hu ımıevzuda adlî mü
zaheret için Ibü'tiçteüıerıine ödenek konması
hükmü de getiıriitaJştJr; yalnız yeterii
değildir. Ben de o 'görüşteyim; adlî müzaharetin beliriri bir noktadan takviyesi
•lazımdır. Adlî müzaheretlin takviyesinin
dışında» baroların da takviyesi 'lazımdır,
ıBaroDar 'Biriliğinin de (takviyesi lazımdır.
(Barolar (Birliğinin baroların, mesilekî biır
kuruluş olarak çalışmanın ötesinde, ilimî
çalışmalar, hukukî çakışmalar yapabil
mek için, (imkânlara sahip olmaları Ta
zimdir. Bugün barolar da, Barolar Bir
iliği de, fevkalade zor şartlarda, iktisadî
'bakımdan zor şartlarda yürümektedirler.
Biz, bellirili Ibir formül (bulamadık. Dos
yalar ve sabıka kayıtları ite ilgili çaliış-
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malarımıızda, İhamlarımız, bize yakfeşıtmlanndıa yardımcı olmalıdır. O zaman,
«Onlar için de Ibir 'şey yapabilir miyiz?»
düşünıoesi içerisindeydik, ama o fırsatı
kaçırdık; fakat !bir başka kaynak 'bul
mak suretiyle, 'baroların takviye edilmedi
ıgönüşiündeki kanaatimiz ihalen devam et
mektedir.
Yargıtayımızın bütçesinin, Yargıtayıimza ve Devfletiimiıze, mifetiıımze hayıırh, uğurlu olmasını didliyorum ve Yü
ce IMec&i saygıyla selamlıyorum. (Al
kışlar)
(BAŞKAN — Teşekkür öderiz Sayın
(Bakan,
Görüşmeler tamamlanmıştır.
Yargıtay Başkanlığı bütçesi üzlerindeki görüşmelerin tamamlanmış oliması
nedeniyle, bölümlere igeçillmesıini. oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Kabuıl edilmiştir.
(Bölümleri okutuyorum r

1, — Yargıtay Başkanlığı 1988 Malî Yılı Bütçesi
Program
kodu
Açıklama
101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri
BAŞKAN — Ka'bul edenler... Etmeyenler..., Kabul edilmiş!tir.
111 Yargı Hizmetleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş'tllr.
900 Hizmet Progralmlarma Dağıtılamayan Transferler
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.... Ka'bul edilniîştlir.
TOPLAM

Lira
2 296 000 000

3 559 000 000

137 000 000

5 992 000 000

BAŞKAN--Kabul edenler... Etmeyenler.., Kalbul edilmüştir.
2. — Yargıtay Başkanlığı 1986 Malı Yılı Kesinhesabı
BAŞKAN — Yargıtay Başkanlığı 1986 yılı kesinhesahının bölümlerine geçilmesini
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
— 601 —

Bölümleri okutuyorum :
A — CETVELİ

Program

.
^
S
|

Ödeneğin Çeşidi

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilarjiştlir.
101 Yargı Hizmetleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilıriiştür.
900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmüştlir.
GENEL TOPLAM

Ödetmek
Lira
746 287 000

1 754 355 000

150 336 000

2 650 978 000

BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmişiüir.
Yargıtiay Başkanlığı 1986 malî yılı kesinhesa'bının »bölümleri kabul edilmiştir.
Yargıtay Başkanlığının 1988 malî yıîi bütçesi ile 1986 malî yılı kesinhesabı kabul
edilmiş bulunmaktadır; hayırlı olmasını temenni ederim. (ANAP sıralanndan alkışlar.)
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C) KÜLTÜR VE TURÎZM BA
KANLIĞI
1. — Kültür ve {Turizm Bakanlığı
1988 Malî Yılı Bütçesi
2. — Kültür ve Turizm Bakanlığı
1986 Malî yılı kesinhesabı
BAŞKAN — Programa göre, ıRüIIÜür
ve Turizm Bakanlığı 1988 mail yılı ihiitçesi ve 198(6 yılı kesiınhesabının görüşme
lerine geçiyoruz.
Komisyon ve Hükümet yerlerini aldı
lar.
Gruplar ve şahısları adına söz alan
sayın üyelerin adlarını okuyorum:
Doğru Yol Partisi Gruibu adına,
Samsun Milletvekili iSayın İrfan üeımıiralp ve Kocaeli ıMiletıvekillii Sayım
Aîaettin Kurt. Anavatan Partisi Gru
bu adına, Balıkesir Milletvekili Sayın 'İs
mail Dayı ve Amasya Milletvekili Sayın
(İsmet özarslan. Sasyaldemokrat Halkçı
Parti) Grubu âdına, Muğla Milıl'etvekılılL
Sayın Tulfan Doğu.
Şahısları adına söz alanlar: Lehinde,
Adıyaman Milletvekili Sayın Zeynel1 As
lan; aleyhinde, Antalya Milletvekili Sa
yın Hasan Nama!; üzerinde, Ordu> Milftetvekûli Sayın Bahri Kilbar.
Şimdi, iDoğru Yoill Partisi Grubu adı
na Samsun M ilet vekil Sayın İrifan Demiıralp'e söz veriyorum.,,
Sayın Demıirallp, isiz, S'aym Allaetıtin
Kuııtllla. ibiriiikte zamanlama yapmış bu
lunmaktasınız; zannetmiyorum tekrarla
mamda fayda olsun.
Buyurun efendiım.
DYP GRUBU ADINA İRFAN DEMtRALP ((Samsun) — Sayın Başkan,
sayın milletvekilleri; Kültür ve Turieım
Balkanliığı bütçesi üzerimde Doğru Yol
Partilisinin görfiişilteritni açıklamak için söz
almış buliunuyoruım. Genel! Kurulu saygı
larımla selamlarım. (DYP sıralarından
alkışlar)
— 603
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Sözlerime IbaşDamadan önce, 17.3J1988
[tarihinde Sayın Kültür ve Turizm Balka
nından, Samsun İllime bağlı Havza llçesıinin kaplıcaları iile ilgili olarak sormuş
olduğum yazılı soru Önergesine, az önce
cevap aldım. Sayın Bakana teşekkürleri
mi sunuyorum; ancak, iburada, Samsun'un
Havza İlçesinde bulunmuş olan ve uzun
yılardır son derece 'büyük biır üne sahip
Havza kaplıcalarına, bir an önce, gere
ken önemıin verilmesini de, Sayın Hükü
metten ve Sayın Bakandan rica ediyo
rum,
Sayın milletvekillileri;, (gelişen Türkiye'
de ve değişen dünyada turizm, başlı ba
şına ıhir sanayi kolludur. Öyle ki, bazı
'ülke'lerde turizm gelirleri, ağır sanayi ala
nında elde edilen gelirleri geçmiştir ve
pek çok ülkede de ibu gelirlerle yaraşır
haldedir. Türkiye'de de böyle olması ge
rekir; yanıi, turizm, kendi haitinde, ne
olursa olsun, ne gelirse gelsin düşünce
siyle elle a'liınacak (biır konu değildir.,
Ülkemiz, her gün biraz daha fazla
dövize İhtiyaç duyar hale gelmiştir ve
özeiUiklie son toir yıl içerisinde döviz taah
hütlerini, ve vatandaştan topladığı döviz
mevdua'blarını geriı ödeyemıez hale gelmıiştir. Türkiye, döviz açıklarını kapatmak
mecburiyetindedir. Döviz taahhütlerini
ive döMiz tevdiat hesaplarını da geri öde
mek mecburiyetindedir. Döviz açıklarını,
ıdöViz taahhütlerini ihracat yoluyla ka
patmak ilik akla gelen yol ve yöntemdir;
ancak, Türkiye giibi gelişme yolunda olan
ülkelerde, kim ne derse desin, ihracat ra
kamlarında, (ihracat oran'laırında sağlanan
her bir artış, aynı oranda ithalatı da ar
tırmaktadır. Halbuki turizm, ithalatı ar
tırma fonksiyonu en düşük olan ve Tür
kiye'nin İbu açıdan çok iyi değerlendir
mesi /gereken bir döviz kaynağı yoludur<
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Yakın komşumuz Yunanistan ,ve diğer
akideniz üUkelieırıi turizmden büyük kazanç
lar sıağliamaktadir. 'Bizimi, 1 mil'yar 660
raiiîyon dolar olarak hedeflemiş oılduğuımuz turizm gefirilleriıni, bu ülkeler 1,5-2
ay içerisinde elde etmektedir. Kötümser
olmak amacıyla söylemiyoruz; ancak,
Bütçe sunuş konuşmasında «arıtan ra
kamlar» şeklimde (gJösiÜer'Sien. turizm gel'klerindeki artışlar; turizm gelMıerıindekiı
•ve turizm yatınmllarımdakd artışlar, sö
zünü dahi etmeye değer artışlar değildir.
(Bakanlığın bütçesini incelediğimizde,
gördüğümüz kadarıyla, Kültür ve Turizm
Bakanlığının 1983 yıl'imdan beri genel
bütçeden almış olduğu pay süreklii azalimaktadur. 1983 yılında (Bakanlık, genel
bütçeden binde 94 oranında pay almıştır.
©u pay, 1984 yıılinda binde '81'e, 1985
yılında binde 63'e, 1987 yıil'ımda binde
57'ye ve 1988 yılinda da binde 55'e düşmüşitlür; yani, 1983 yılını ANAP İktidarı
için başlangıç olarak de alırsak, Bakan
lığın (genel bütçeden almış olduğu pay,
1983 yılkında binde 94 liken, yüzde 40'lnk
bir azalma ile binde 55'e düşmüştür.,
lözali İktidarının bu beş yıllık dönem
de KüMr ve Turizm Bakanlığının ıBütçesıini daraltarak, (Kültür ve Turizm Ba
kanlığımın yatırımllarmı azaltarak «Tu
rizmde çok büyük gelişmeler sağladık*
Sözünü oiddiye almak mümkün değildir...
AlOİL ERDEM BAYAZTT ((Kahra
manmaraş) — Hayır, hayır özel sektör
yaptı,
IİRFAJN DEMÎRALP (Devamla) —
Ona da geleceğim.
IBunu (SÖyliemek, maddenin ruhuna da
aykırıdır. Hem «geli'şen Türkiye» diye
ceğiz; üllkeyi, enfüasyoniist baskılarla ve
enflasyonun en yüksek olduğu bir beş yıl
lık dönemden ıgeçkeceğiz, geneli bütçe
den turizm yatırımlarına ayrılan payı
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her yıl tedricen azaltacağız, sonra da,
«Türkiye'de çok biüyük gelişmeler sağlanımıştır» diyeceğiz... İş'te, biz buna kar
şıyız.
Bu nolkttadia sayım mılletvekiılleıtine şu
hususu da arz ötmek 'istiyorum: Ülkeyi
son 5 yıl içerisinde, cumhuriyet tarihlim
de hiç görüllmedik büyüklükte iç ve duş
borca soktunuz; yani, içeriden ve dışarı
dan çak büyük kaynaklar sağladınız. (Bu
kaynakların bir yerlere yatırılması ve
bugüne kadar neüicesini) göstermesi gere
kir. Tüm sektörler, gibi, tüm sahalar gibi,
5 yıl iiçerfisinde Türkiye'ye sokullmuş olanTürkiye borçlandırılarak (tabiî - iç ve dış
kaynakliar, turizm sahasında da kendisini
gösterir bir noktaya gelmem iştıiır.
liste, Doğru Yol Partisi olarak, Türk
Milleti adına »iktidardan, Sayın özal Hü
kümetinden bu noktaları sormak, öğren
mek istiyoruz,
KüDbür .ve Turizm Bakanlığının,
son yıllarda şov noktasına getirdiği bir
'faaliyete de şahit olmaktayız. Haydi, mütekalbli'yet esasını bir an için bir tarafa
bırakalım; biz kendimizi tanıtmak mec
buriyetindeyiz, müıtekabvıilii'yöti bir' tara
fa bırakıyoruz; ancak, ışiimdiıye k'adarkiı
teamüllere göre, bir ülken/in başka bir
ülkede açmış olduğu, açacağı kültür amaçJı isergıiîer, o ülkeler tarafından finanse
edilir. Türkiye'yi 50 miiliyar dolar borca
getiriyoruz, bir taraftan da Kanunî Sul
tan Sülieyman sergileri açıyoruz; çok gü
zel ama, Türkiye'niım miıllyonl-arca dolarını
harcıyoruz. İşte bu kötü.,
MEHMET ONUR (Kahramanmaraş)
— Ama, çok büyük faydası oldu.
ALİ RIFKI ATASEVER (Tekirdağ)
— Aklın ermez ona.
İRFAN DEMİRALP (Devamla) —
Ama, bu sergiler bir taraftan da Sayın
Hükümetin, Sayın Bay ve Bayan Özala604 —
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rın biiır şov aracı halime geliyor; işte bu
da kötü.
MEHMET ONUR (Kahramanmaraş)
— Ülkemizi tanıtrnayabm mı istiyorsu
nuz?
İRFAN DBMÎRALP (Devamla) —
Kültür ve Turizm Balkanlığı bütçesin
den, şiimdüye kadar bu kabil sergiler için
yapıümış olan harcamaları sorumsuzca
yapılmış, müfis bir tüccar tavrıyla ya
pılmış harcamalar olaraik kabul ediyo
ruz.
Sayın milletvekilleri, bugün Türkiye'
de turizm, çok büyük gelişme yolunda
olması gereken bir sektördür. Bu neden
le, turizm konusunu bir başka konu ile
birleşik halde tutamayız; turizm ve kül
türü aynı bakanlık çatısı altında tuta
mayız, çünkü, birinden birine ağırlık
vermek gerekecektir. Bunun, kültür ol
duğunu da söylemek mümkün değildir;
aynı çatı altında olduğu sürece, turizm
olduğunu da söylemek mümkün değildir;
ama biz turizm için müstakil bir bakan
lık kurulmasını, tüm turizm teşkilatının,
tanıtma teşkilatıyla biMikte, tek bir bafcamlik çatışa altında toplanmasını arzu
etmekteyiz. Yianü, turizm konusunda TürMye en kısa zamanda, diğer Akdeniz
ülkeleri ile yarışır bir noktaya gelmeli
dir. Genel bütçeden turizm sektörü için,
Iturizm yaitırımllaın için ayrılan pay, mut
laka lartrıtaalhdır.
Sayım rniletvekilleri, dış turizm gelir- .
leri, Kültür ve Turizm Bakanlığına göre
ihir başka nııifctiarda, Türkiye Curnhuriyetiniin başka kuruluşlarına göre; Devlet
İstatistik Enstitüsün© göre, Devlet Plan
lama Teşkilatımla göre ve Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankasına göre başka
miktarlardadır. Yani, bir para geliyor,
taa Turizm Bakanlığı «beş» diyor, Tür
kiye Cumhurliyet Merkez Bankası «üç»
diyor; hamgMme imanmıak gerekir?...
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Şimdi, size1 arz ediyorum, 1984 yı
lında Kültür ve Turizm Bakanlığı, dış
turizm gelirlerimin 840 milyon dolar ola
rak kesinleşmiş olduğumu ilan etti; ama,
TürlMye Cumhuriyet Merkez Bankası,
aynı yılım gelirimi 548 milyon dolar ola
rak ilan etti. Keza, 1986 yılında Bakan
lık, 1 miyar 215 milyon dolar olarak
ilan ediyor; Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankası ve Devlet Planlama Teşki
latı, .aynı yılın turizm gelirlerini, 950
milyon dolar olarak ilan ediyor... Bu
konunun da Bakanlık tarafından iyice
incelenmesini ve Yüce Türk Milletine
dış turizm gelirlerimin gerçek rakamla
rının açıklamımasımı istiyoruz.:
Sayın mMetvekilleri, Bakanlığın 115
milyar 470 milyonluk bütçe tasarısı içe
risinde personel giderleri için öngörülen
miktar, 29 milyardır. Bu 29 milyar, top
lam ödenekler içkide yüzde 25,1 'lifle bir
paya tekabül ediyor. Bu pay, 1977 yılın
da yüzde 10,5 idi; yani Bakanlık bütçesiimim 1977 yılında yüzde 10,5'i personel
giderleri için ayrılıyordu ve 1977 yılın
da, Bakanlık memurları, Bakanlık çalı
şanları, alım gücü (bugünkünden çok
daha fazla olan 'bir maaş alıyorlardı ve
bugüne göre, o gün Kültür vö Turizm
Bakanlığımın memurliarı altın çağım ya
şıyordu.
Bakanlığın ülke turizminin geliştiril
mesi ve tanıtılması için öngördüğü ra
kam, yüzde 25'i personel giderlerine ait
olmak üzere, 18 milyar 899 (milyon Iradu\ Personel ücretlerini bumdan çı
kardığımızda, kalan kısım 14 milyar li
radır. Yani, bumu dolar olarak, ifade
edersem, Bakanlığın turizm ve tanıtım
hizmetleri içim ayırmış olduğu miktar,
11,6 milyon dolardır. Bu, 1977 yılında
aynı amaç için ayrılmış olan ödenekle
mukayese edildiğinde, som derece dü-
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şük, haltta gülünç bir rakamdır. Türlküye, bugün 'bu noktada olmamalıydı.
Sayın milletvekilleri,
1977 yılında
dolar olarak, turizm ve 'tanıitma amacıyla
ayrılan miktar 29 milyon dolardır, bu
gün 'ise 14 milyon dolarıdır. İşte, Tür
kiye'min 11 yıl sonra geldiği nokta 'bu.
Sayın milletvekillileri, Türk turizmi
nin geleceği içlin bazı değişiklikler ve
çeşitlemeler yapılması da
zorunludur.
Turizmıiımliz bugünte kadar sadece kum,
deniz ve güneş üzerine kurulmuştur; ancalk Türk turizmi bugün bundan ibaret
değildir ve loUmamalıdır. Deniz, kum ve
güneş turizmine, kaplıca turizmini, kül
tür turizmini, spor turizmimi, kongre
turizmini, fuar ve film turizmimi ilave
etmek zorundayız.
Ayrıca, turizmin çocuklara, gençlere,
orta yaşlılara ve tüm insanlara hitap
edecek tarzda çeşitlendirilmesi de gere
kir.
Bu konularda bugüne kadar yeterli
iılginlin gösterildiği söylenemez. Bundan
sonra bakanlığın, Türk turizmimin çeşMemdirilımesii ve Türk turizminim geiiştürilımesi konuşumda daha iyi bir ça
lışma yapmıasımı arzu etmekteyiz.
Özelikle Karadeniz Bölgesine, turizm
yönünden son derece elverişli olmasına
rağmen, bugüne kadar gereken önem verilmemiştiri Son derece farklı doğa gü
zelliklerime sahip oiam Karadeniz Bölge
sinin, hem kıyı, hem ide kaplıca turiz
mime bir an önce açılmasını ve Bakan
lığın bu konuda gerekli
incelemeleri
yapmiasıinı arzu elemekteyiz.
Karadeniz Bölgesiimin tarihî il ve il
çelerinde kültür değerlerinin
tanıtımı
yolunda, şimdiye kadar ciddî bir araştır
ıma da yapılmamıştır., Bakanlığın bu ko
nuda da gerekli araştırma ve yayın çalış
malarını bir an önce başlatmasını arzu
etmekteyiz.
— 606
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Sayın milletvekilleri, turizmimizin
bugününü ve geleceğini tehdit eden en
önemli konu, deniz ve çevre kirliliği
dir. Biz inanmak
istemiyoruz,
ama
Yunan 'bandıralı petrol gemilerinin, pet
rol artıklarımı, kirli artıklarımı kasıtlı
olarak Türk sularımdan geçerken boşalt
tıklarını işitiyoruz. Bu konunun Bakanlikça, diğer ilgili 'bakanlıklarım da koor
dinasyonuyla, elle alınımasını ve bu ka
bil davmamşlar varsa, önlenmesini sayın
'Hükümettjem rica ©diyoruz.
'Sayım milletvekilleri, 'belki bazı arka
daşlarımız gitmiş,
görmüşlerdir; ama
Karademıiz Bölgesi, henüz turizme açık
bir bölge olmadığı, canlı bir turizm böl
gesi olmadığı için, pek çok sayın arka
daşım belki görmemiş olabilir. Bugün
Karadeniz kıyıları içler acısı bir nok
tadadır. Bir taraftan kıyı yağması var
dır, diğer taraftan da yağma edilen bu
kıyılarda kurulan otel, motel ve ev gibi
yapıların pis suları doğrudan doğruya
denize boşalmaktadır ve sığ kıyı şeri
dinde çok büyük bir kirlenme mevcuttur.
Bakanlığım bu konuyu da, bir uzman
kadroyu mahalline göndererek, araştır
masını rica ediyoruz.
Sayın arkadaşıımın kültür konuların
da Grubumuz adına yapacağı konuşmaya
imkân vermek içim, sözlerime burada
som veriyor, Yüce Heyeti saygılarımla
ıselamlıyorum. (DYP sıralarından alkış
lar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın
Demiralp.
Sayın Alaettin Kurt, buyurun efen
dim.
DYP GRUBU ADINA ALAETTİN
KURT (Kocaeli) — Sayım Başkam, muhteneim rriilietvefcileri; Kültür ve Turizm
Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüşleri
mizi ifade etmeden önce, hepinize, Gru-
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ıbum ve şahsım adına saygılarımı sunu
yorum.
Değerli milletvekilleri, «Kültür
ve
Turizm Bakıanilıgı» deyince, aklımıza
apayrı iki mesele gelmektedir. Her şey
den önce, Bakanlığın isminin de başın
daki «Kültür» (kelimesini, kültür mesele
mizi anlatmaya çalışacağım.
Kültür nedir? «Kültür» kelimesinin
çeşitli manaları vardır. Kültür, kabatas
lak bir tarife, «Bir insan topluluğunun
yüzyıllarca devam eden ortak yaşayışın
dan doğan maddî ve1 manevî değerlerin
v,e davranış «arzlarının bütünü» diye ifa
de edilebilir, işte «kültür» dediğimiz 'bu
(değerli bütünü, her toplumun kendisine
• has ortak yaşayış ve davranışlarından
doğmuş olduğu içindir ki, o topluma has
bir çekirdek yapısına ve öze de sahip
tir. Hele millet niteliğini taşıyan top
lumlarda bu 'öz, sosyal yapıyı canlı tu
tan, ona yaşama gücü ve dinamizm ve
ren bir potansiyel enerji durumundadır;
insanı yaşatan ruh gibidir.
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toplumunu bütün ideallerinin, sosyal kişi
liğinin sembolüdür. Her toplum, kültü
rünü oluşturan bu idealleri gerçekleştir
meye çalışır. Kültürde değerlerin mu
hafazası ne kadar hayatî bir öneme .sa
hipse, kültürde değişme olgusu da o ka
dar önemlidir; yani, kültür
değerleri
dogmatik olmayıp, çağın ihtiyaçlarına
göre değişmek zorundadır.» Başka bir
görüş de; kültür, basitçe, hayatı yaşa
maya değer yapan şeydir.
Kültür ile medeniyeti karıştırmaımak
lazımdır. Medeniyet ve kültür şu şekil
de Ikarşılaştırılımıştır:
Bir medeniyet,
müteaddit milletlerin müşterek malıdır;
çünkü, her medeniyeti, sahipleri olan
müteaddit milletler, müş'terek bir hayat
yaşayarak vücuda getirmişlerdir. Bu se
beple, her medeniyet, mutlaka beynelmiljeldir; fakat, bir medeniyetim her mil
lette aldığı hususî şekilleri vardır ki,
bunlara işte «kültür» «hars» adı verilir.
Yani, evvela hars, küttür millî olduğu
halde, medeniyet 'beynelmileldir...

Kültür, insanoğlunun öğrenmek, ya
şamak, yapmak ve oluşturmak için gös
terdiği gayretlerin meydana göt irdiği bir
birMmdir.ı Çok yönlü; maddî, zihnî, es
tetik ve teknolojik unsurları bulunan bir
terkiptir. İnsanı iyiye ve sevgiye yönel
ten bir kaynak ya da bir mayadır. Hu
lasa kültür, insan sevgisi demektir, in
sanı insan yapan gerçek cevher demektir.

Atatürk ve Türk kültürü... Niye Ata
türk ve Türk kültürü?... Çünkü, kültüre
hizmet edenler de, kültürümüzü budamış
olanlar da, kendisini Atatürk'e dayamak
istemiştir. Gerek Türkiye Büyük Millet
Meclisindeiki değişik toplantılarda, ge
rekse yurt gezileri sırasında
Atatürk,
Türk kültürüyle ilgili şu görüşlere yer
vermiştir:

Kültürün, toplum için sosyal bir mi
ras, geçmişten hâlâ akıp gelen bir de
ğerler birikimli olduğunu vurgulayan ta
nımları da yapılmıştır. Antropolok Murdok, «Kültür, ferdî olmayıp, sosyali bir
değerler ve davranışlar sistemidir, bir
yaşayış şeklidir. Kültür, bir 'birikimdir,
malı olduğu toplumun geleceğini muha
faza etmek için kendi normlarını mu
hafaza etmek zorundadır. Kültür, bir

27.10.1922 tarihinde, öğretmenlere hi
taben yaptığı bir konuşmada; «Okul,
genç dimağlara insanlığa saygıyı, millet
ve memlekete muhabbeti, şerefi, istik
lali öğretir. İstiklal tehlikeye düştüğü
zaman, onu kurtarmak için, takibe uy
gun olan en doğru yolu belletir. Oku
lun vereceği ilim ve fen sayesindedir iki,
Türk Milleti, Türk sanatı, iktisadiyatı,
Türk şiir ve' edebiyatı bütün açıklığıy607 —
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la gelişir.» demiş, millî eğitim işlerinde
kesinlikle zafere u'laşımafc için, bütün
fertlerin tek can ve tek düşünce olarak
esaslı fok programla yetiştirilmesi gerek
tiğini belirtmiş, bu programın, sosyal
hayatımızın ihtiyacına uygun olması ve
çağın gereklerine uyması gibi iki önem
li noktasını belirtmiştir.
31.1.1923 tarihinde İzmir'de halika
hitap ederken: «Bir dinin tabiî olması
için, alkla, fenne, ilme ve mantığa uy
gun olması lazımdır. Bizim (dinimiz, bun
lara tamamen uygundur. Her fert, di
nini, diyanetini, imanımı öğrenmek için
'bir yere muhtaçtır; orası da okuldur»
demiştir.!
16.3.1923 tarihinde, Atatürk, Adana
esnafıyla konuşurken: «Sulh günleri ge
lecektir. Çalışmanızın semeratını asıl o
zaman göreceksiniz., Yalınız, gördükleri
mizle iktifa etmeyelim; bu görgü, bu
gün için kâfi değildir. Babalarımız, babalarımızın< babaları, sanatla, millete hayat ve
saadet verecek sahalarla lüzumu kadar işti
gal ettirilmemiş» diyerek, Osmanlının çöküşündeki yılara işaret etmiş ve devam
la; «Kendi eylerini, kendi işlerini bırak
mışlar, yabancıiların bekçiliğini yapmış
lar. Halbuki, bizi mahvetmek isteyen
ler, sanatın her şubesinde terakki et
mişlerdir. Bugünkü tezgâhla, Amerika
ve Avrupa'ya karşı mücadelenin nasibi
mağlûbiyettir. Kendi derecemizi bilelim,
münsif olalım; neyi öğrenmek lazımsa,
onu öğrenelim, bize din de, Allah da bu
nu emrediyor» demiştir.
İki gün sonra, Tarsus'ta gençlerle
yaptığı konuşmada: «Hayat, mücade
leden ibarettir. Bundan dolayı, hayatta
yalnız, «mağlup olmak, galip olmak»
diye M şey vardır. Dimağlarınıza, irfan
larınıza, bilgilerinize; icap ederse, bi
leklerinize, pazılarınıza, bacaklarınıza
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başvuracak, fakat sonuçta mutlaka ve
mutlaka gayenize varacaksınız» demişıtir.
Dört gün sonra, 20 Mart 1923'te Kon
ya'da, yine gençlere hitap ederken: «Bi
zim dinimizde bir sınıfı mahsus yoktur.
Ruhbaniyyeti reddeden bu din, inhisarı
kabul etmez. Miletimizin İçinde hakikî
ulema, ulemamızın içinde de milletimi
zin hakkıyla övünebileceği alimlerimiz
vardır» demiştir.
Bu konuşmadan dört gün sonra, Kü
tahya'da, öğretmenlere hitap ederken:
«Ikıi orduya ihtiyaç vardır; biri, vatanın
hayatım kurtaran asker ordusu, diğeri,
milletin İstikbalimi yoğuran irfan ordu
su. Her ilki ordjunun, her ikisi de kıy
metlidir, yücedir, feyzidir, muhteremidir.
Bir millet, irfan ordusuna malik olma
dıkça, muharebe meydanlarında ne ka
dar parlialk zaferler idde ederse etsin, o
zaferlerin payidar sonuçlar vermesi, an
cak (irfan ordusuyla kaimdir» demiştir.
Atatürk, 13 Ağustos 1923 tarihin
de Türkiye Büyük Millet Meclisinin
ikinci Dönem açılış konuşmasında, kül
türümüzün neye hizmet edeceğini, bir
cümleyle, çok veciz bir şekilde ifadeyle,
şöyle hitap etmişlerdir: «Fakat efendiler, miillıet, milletin ruh sanatı, musikisi,
edebiyatı ve bütün bediiyatı, !bu kutsî
mücadelenin lahî teranelerini ebedî bir
vatan aşkının veodleriyle dalima teren
nüm etmelidir.»
25,7.1924 tarihinde Muaiimler Birli
ği Kongresinde Atatürk, Cumhuriyeti in
sanını tarif etmiştir ve demiştir ki:
«Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, be
denen kuvvetli Ve yüksek seciyeli mu
hafızlar İster. Cumhuriyet,
fikri hür,
vicdanı hür, İrfanı hür nesiller İster.»
İşte ibizim istediğimiz bu,j Biz buna
hasretiz. Biz, fikri, vicdanı, irfanı hür;
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fikren, ilmen, fennen (kuvvetli ve yük
sek seciyeli; islam Dinini, düşünceye
aykırı, ilerlemeye mani görmeyen insa
nı arıyoruz. Nerede arıyoruz? Esnafta,
dairede, köyde, okulda, kışlada, sokak ta, Millet Meclisinde; bütün bıir yurt
sathında arıyoruz.
AHMET ERSİN (İzmir) — Öyle ba
ğırmayın Sayın Sözcü, biz zaten azız.
(ANAP sıralarından «Bağırsın, hakiki
var» seslierı,)'
ALAETTİN KURT (Devamla) —
Özür diterim, heyecanlanldımsa bağışla
yın.
Bunu İklim yapacak? Devlet yapacak.
Kimlerle yapacak? Muallim ve mürebbi
lerle yapacak. Neyle yapacak? Eğitimle
yapacak. Nasıl bir eğitimle? Yukarıdaki
amaca yönelen topyekûn bir eğitimle
yapacak. Niçin yapacak? Çünkü, doğru
su odur, onun içlin yapacak; Atatürk,
böyle yapılmasının doğru olduğunu söy
lemiştir.
22.9.1924 tarihimde Atatürk'ün Sam
sun'da, öğretmenlere 'hitaben yaptığı ko
nuşma, baştan aşağıya incelemeye değer;
Türk kültürü konusunda
neler, nasd
yapılmalı ve 'bugünkü kültür buhranı
mızın sebepleri nelerdir gibi konular fev
kalade güzel izah edilmiştir.
Atatürk'ü belki anlayanlar
olmuş
tur; ama kesinlikle ifade etmeliyim ki,
bu anlayış topluma mal edilememiştir;
bir kısım Atatürkçüler de, O'nu, ne ya
zık ki hiç anlamamıştır.
Bu konuşmadan çok kısa bir bölümü
size arz edeceğim, Atatürk diyor ki:
«Vatandaşlar, vatandaşınız herhangi bir
İnsanı istediğiniz gibi sevebilirsiniz. Kar
deşiniz gibi, arkadaşınız gibi, babanız gi
bi, evladınız gibi, sevgiliniz gibi sevebiliirsiniz.i 'Fakat, bu sevgi ısizi, bütün mu
habbetinize rağmen, millî mevcudiyeti— 609
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nizle, yani şahsiyetinizle, herhangi bir
sevdiğinize yermek şeklinde, onda kay
bolmak şeklinde olmamalıdır. Bir millet
için, bir millet varlığı, bir millet şerefi
ve haysiyeti, bir millet büyüklüğü için
ise bu kadar hata olamaz.»
Atatürk'ün kültür konusundaki gö
rüşlerini 1.11.1938 tarihinde Türkiye
Büyük İMilet Meclisinin Beşinci Dönem
toplantısında, hasta olduğu için, O'nun
adına rahmetli Celal Bayar açıklamış
tır. Bu açıklamayı özetlemek istiyorum:
Atatürk, kültür ve millet kavramları
nı eşdeğerde tütmüş, kültürün, millî ka
rakterimize ve tarihimize uygun olma
sını belirtmiş, kültürün, halikta yaşadı
ğım; halikın kendi değerlerinin şuuruna
eriştirilm'esinin, eğitim sürecinin bir par
çası olduğuna inanmış, bu şekilde, bir
milletin duyuş ve düşünüş özelliklerinin
yarattığı değerler şuur seviyesini geniş
leterek millî kültürün dehasını geliştir
meyi savunmuş, kültürlün bütün değerle
rinde önce millî olması gerektiğini belirt
miş; millî kültürün her çığırda açılarak
yükselmesini Türkiye
Cumhuriyetinin
temel dileği olarak temin edilmesi ge
rektiğini söylemiştir.
«Az zamanda çok ve büyük işler
yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli Türk
kahramanlığı ve1 yüksek Türk kültürü
olan Türkiye
Cumhuriyetidir» diyen
Ataltürk, «Milî kültürümüzü muasır me
deniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız»
sözleriyle, Türk millî eğitiminin hedefi
ni göstermiştir.
Atatürk, kültürde insan ihtiyaçlarına
cevap veren değerlerin muhafazasını, mil
lî Varlığın yaşaması ve bağımsızlığı için
ş'art koşmuş, kültür değerlerinin yaşama
sında (ise, bu değerlerin millî benliğe uy
gun bir şekilde çağdaşlaştırılmasının ka
çınılmaz olduğunu belirtmiş, sosyal ve
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müspet bilimlerde kültürümüzü, geçimi
sin hurafelerinden kurtarıp, tamamen il
mî metoıtlarm ışığında lyeniiden inceleme
ve tasnifine tabi tutmayı ve bunun için
de, >bu evsafta eğitioi ve öğretmenler
yetiştirmeye ve okullarımızda ilmî metot
ları hâkim kılmaya işaret ederek, çağ
daşlaşmayı itarif etmiştir.
Eğitim ve öğretim yoluyla Ikültiir de
ğerlerinim öğretileceğM söyleyen Atatürk,
önqe kendi kültür değerlerinin blinımesini, ondan sonra milletlerarası; yani,
evrensel kültüre yönelmeyi kabul etmek
tedir.
Kuvvetli bir kültürün, geniş bir ta
bana oturtulması gerektiğine inanan Atatüırlk, bunu, eğitimin en derin köşelere
kadar ulaştırılması ve gerekli araç ve
gerecin noksansız olmasıyla
mümkün
görmekte; böylelikle, çeşitli eğitim ka
demelilerinde genel ve ımiiülî terbiye ve
rildikçe. medenî gelişimenin olacağını
kabul etmekte; ancak, bütün bu politi
kalar uygulanaırken, en küçük tereddüte
bile tokan verilmemesini şart koşmakta
dır.
Atatürk, inandığı millî eğitim ve kül
tür politikasının hedefine; ancak, ilim
Ve 'irfan heyeti olan öğretmenlere ve
rilen (zayıf bakışların ve kudretsiz di
mağların anlayamadığı) programların
dikkatle uygulanmasıyla varılacağını be
yan etmiş; ayrıca, kültürün yaşatılması
nın, gelliıştirilmesinin, yeni nesıiılljere ka
zandırılmasının,
fedakâr ve maharetle
öğretmenler ile mümkün olduğunu söy
lemekte ve bunun için, gerekli tedbirlerin
alınması ve eğitim ve öğretimin uygula
maya dönük olarak ele lalınmaısımı; böy
lelikle, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür
nesillerin yeiştiriiebilefceğini kabul et
mektedir.
Hayata, başarıya olduğu gibi, mede
niyete de, illim ve fennin ışık tuttuğunu;
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bunun dışında bir şey aramanın gaflet,
delalet ve cehalet olduğunu
söyleyen
Atatürk; terbiyeyi, «Dinî terbiye, millî
teribiye ve beynelmilel terbiye»
diye
grupiandıırmakta; millî terbiyeden baş
lanılarak, bir gelişme süreci içinde eği
tim yapılmasını ilke olarak kabul etmek
te, kültürün lyayıHmasının ve kültür de
ğerlerinin kazandırılmasının
yollarını
göstermektedir.
Çağdaşlaşmanın dine karşı olmadığı
nı söyleyen Atatürk; dıinidel, şekilden zi
yade öze önem verttaıesini, dinin, ger
çek din adamları tarafından öğretilme
sini, din adamlarının, teoloji kadar, müs
pet bilimlerle de donatılmış olmalarını,
çağın gereği şart olduğunu savunmak
tadır.
Din ve (ilim ısınırlamnı kesim bir şe
kilde ayırt etmemiş olan Atatürk, listamiyetin en mütekâmil bir din olduğunu
ifade etmekte ve kültürün bir unsuru
olan dinin, okullarda öğretilmesini iste
mektedir.
îslam âlemimin liıftihar ettiği1 ideal
bilim (adamlarını örnek gösteren Ata
türk, Cumhuriyet aydınlarının da halk
tan kopmamalarını, yaşayan dinamik sınıf
larıyla, bütün toplumun ihtiyaçlarına ce
vap venebilecek pragmatik bir felsefe
içinde görüşlerini ifade etmelerini liısıtemiştir.
Türk halkının, fikriyle, zihniyle, ta
rihte ve hakikatte medenî olduğunu,
bunu, lalile hayatıyla, yaşama şekliyle ve
dış görünüşüyle göstermek mecburiye
tinde bulunduğunu söyleyen Atatürk, ye
nilik, gelişme ve medeniyet yolunda yü
rürken, tek dayanağının, tespit edilmiş
hedeflere doğru, 'ileri, daima ileriye doğ
ru, birlik içinde ve 'milletin iradesine
dayanarak
gerçekleştirilmesini istemiş
tir. Atatürk, kültür için, Türk Dilini,
610 —
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Türk; TaıflibM, güzel sanatlarını, hepsi
nin ele atamasının gerektiğini, Türk
Musifcisünli işlemek suretiyle, millî mu
siki halline getirmeyi ve evrensel musiki
(içerisinde yerine oturtulmasını söylerelk;
önoe millî, sonra da evrenselliğe inan
dığını açıkça ifadıe etmüış, kültür faaliyetilerinin modern esaslara dayalı olarak
ıteşlk'ialtlıajnıdırılmasuM, di, tarih, millî
ımusıi!ki, modern ıtelknik çalışmaların rad
yo ve (benzeri gibi araçlarla yayılması
gerektiğine inandığımı söylemiştir.
öğretmenliğe önem veren Atatürk, bir
milletin kütle olmaktan kurtulup, ortak
değerlerle millet olabileceğini belirtmiş,
bunun da, ancak öğretmenler tarafından
verilerek, milletin kurtulacağını söylemiş
tir.
Atatürk, tarih görüşünde de tamamen
çağdaş olup, yeni kurulmakta olan cum
huriyeti, yeni bir doğuş olarak kabul et
mekte, geçmişin hatalarının tekrarlama
mak kaydıyla, yeni cumhuriyetin gelece
ğinin ve yükselmesinin teminat altına alı
nabileceği söylemekte, 'bu bakımdan,
gençlere olan güvenini ifade etmekte, me
deniyeti oluşturan kültürler arası diyalek
tik çalışmaya gençlerin dikkatini çekmek
te, bir kültürün varlığını koruyabilmesini
kültürler arası savaşta galip çıkabilmesine
bağlamakta, galip çıkmanın da, bu savaş
ta başarı kazanmaya bağlı olduğunu ifa
de etmektedir.
Atatürk, kültür emperyalizmini kabul
etmeyen ilk liderdir. O, kültür emperya
lizmine meydan verilmemesi, din propa
gandası yapılmaması, yabancı kültürlerin
yıkıcı sonuçlarının tekrar edilmemesi için,
millî terbiye programlarıyla çocuklarımı
zın ve gençlerimizin bu unsurlarla müca
dele etme gücü verecek şekilde yetiştiril
melerinin gerektiğine inanmaktadır.
Medenileşme sürecinin gerçekleşmesi
için, önce millî bir şahsiyete sahip olmak
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gerektiğini belirten Atatürk, sağlıklı bir
kültürün halkta yaşayıp aydında şuurlandığını ve yine aydının dimağında kendi
sini yenileştiren sentezler oluşturduğunu,
bu sentezlerin halka geçirilebilmesi için
aydınla halkın kaynaşması gerektiğini her
fırsatta ifade etmektedir.
Atatürk bütün bunları söylemiştir;
ama, biz ne yapmışız, ne durumdayız?
Devlet, gayet ciddî bunu düşünmelidir,
bu kuralları yerleştirecek yolları bulmalı
dır. Kitaplara yazmış olmak yetmiyor.
Bunları topluma mal etmeliyiz. Bağnazlı
ğın her türlüsüne karşıyız.
Bugün kültür sahasında birçok prob
lemle karşı karşıyayız. Ülkemiz sanayi
toplumu olma yolundadır. Anne, baba ve
çocuklardan oluşan küçük aile yapısı ge
reği şekilde korunamamakta ve ekono
mik zorluklar bu üçlü arasındaki saygın
lığı yıkmaktadır.
Ayrıca, örf ve âdetlerimiz büyük ölçü
de kaybolmaya yüz tutmuştur. Millî ya
şayış tarzımız sürekli değişikliğe uğramış,
zevk anlayışlarımız da değişmeye başla
mıştır. Millî mutfağımız yeterince koru
namamıştır. Müzik ve güzel sanatlarla
ilgili anlayışımız, yabancı kültürlerin et
kisinde kalarak, bu sahada büyük bir yoz
laşmanın meydana geldiğini hissetmekte
yiz. Toplumumuzda bencillik ve nemelazımcılık ruhu etkili olmaya başlamış, sev
gi, merhamet, yardımseverlik, saygı kav
ramları son derece değişmiş, neredeyse
Alman usulüne dönüşmüştür.
Geleneksel Türk
misafirperverliği
önemli ölçüde yara almıştır. Kişilerin bir
birleriyle ilişkilerinde büyük ölçüde men
faat veya çıkar sağlama kavramları ha
kim olmuş, aralarında menfaat bazı ol
mayan insanların birbiriyle hiç ilgisi kal
mamıştır. Komşuluk ilişkileri zedelenmiş
tir. Sevinç ve keder günleri yavaş yavaş
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artık yalnız yaşanır olmakta, kişiler yal
nızlığa itilmektedir. Bunların yanı sıra
manevî değerlere olan saygıyla tarihî de
ğerlere gösterilen ilgi son derece azalmış
tır. Gençlerimiz bu değerlerden uzak ye
tişmektedirler. iBugün toplumumuzda fer
diyetçi bir yaşama tarzı hakim olmakta
dır.
Bu durumun sonucu, toplumda başlıbaşına büyük problemler oluşmakta, ko
pukluklar sosyal yara haline gelmektedir.
Devlet zamanında gerekli tedbirleri ala
mamıştır, kültür bağları kopmaya devam
etmektedir.
Sayın milletvekilleri, Tüfk milleti el
bette ki, sanayileşecektir, elbette ki, Batı
nın gelişmiş teknolojisini alacaktır; ancak,
bu gelişme ve bu 'kalkınma millî kültür
potamızda eritilmeli, ayrıca, Türk'e has
bir yapıda oluşturulmalıdır. Bu suretle,
hem tarihimizden bizlere miras kalan, ya
şaması gerekli kültür değerlerimizi koru
yabilir, hem de batının ilerleyen teknolo
jisini almış oluruz. Böylece de, toplumu
muz mükemmelliğe ulaşmış olur.
Toplumların zenginleşmesi, manevî de
ğerlerle beraber olduğunda mutluluk ve
huzurlu hayat yakalanabilmektedir. Mad
dî tatmin olayının tamamlanmış olduğu
toplumlarda, her şeye rağmen bunalımlar
söz konusu olmaktadır. O halde, toplum
lar zenginleşirken, gelişirken kendi değer
hükümlerini kaybetmemeli, kendine şah
siyet kazandıran değerlerini geleceğe ak
tarmalıdırlar.
Atatürk'ün ifade ettiği gibi, aydınları
mız halktan kopmamalıdır; ancak, buna
rağmen halk gibi inanmayan, halk gibi
konuşmayan, halk gibi yaşamayan aydın
yetiştirmişiz. Aydınlarımız, halkta yaşa
yan kültürümüzü dimağında zenginleştir
mek ve sentezler oluşturmak ve bu sen-
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tezleri halka geçirmeyi sağlamak olayını
gerçekleştirememişlerdir.
Daha bir sürü yanlışlarımız vardır.
Peki, kültür politikamız ne olmalıdır?
Kültür, bir milletin hayat damarıdır, ona
hayatiyet veren bir * hazinedir, geçmişin
den geleceğine uzanan bir köprüdür, mil
leti millet yapan bir yapıdır. Esas itibariy
le kültür, milletlerin vasıf ve karakterini
ortaya koyan bir abidedir.
Türk milleti, beşbin yılı aşkın büyük
tarihinde, bu tarihe layık büyük bir kül
tür de meydana getirmiştir. Tarihin derin
liğinden geleceğe giden yolda yürürken,
yaşanmış büyük değerlerimizi de berabe
rimizde getirmeik, gelecek kuşaklara en
'büyük armağan olacaktır.
Yukarıda belirtilen hususların ışığı al
tında kültürümüze gereken değerin veril
mesi büyük önem arz etmektedir. Zaten
Anayasamız da, devletin kültür varlığı
nın korunması ve bu amaçla destekleyici
ve teşvik edici tedbirlerin alınmasını ön
görmüştür.
Bu düşünceler dahilinde nasıl bir kül
tür politikası takip etmeliyiz? Her şeyden
önce bir milletin kültürü, geçmişinden sü
zülüp gelen maddî ve manevî değerlerin
tümü ve zaman içinde kendisine has du
yuş, düşünüş, ifade ediş tarzı ile ortaya
çıkmaktadır.
Dünya milletlerinin çeşitli kültürleri
vardır. Bunlar arasında Türk milletinin
kendine özgü, köklü ve zengin millî kül
türü büyük önem taşır. Bu kültür, Türk
lüğün doğuşu ile başlamış, zamanla geli
şerek binlerce yıl Türk toplumlarını «Mil
let» olarak ayakta tutmuş, onlara «Türk
lük» damgasını vurmuştur.
Türk kültürünü meydana getiren bü
tün değerleri araştırmak tanıtmak, bun
ları daha verimli ve yaratıcı unsurlar ola
rak geliştirmek millî vazifelerimizdendir.
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Bir milletin büyüklüğü, politik sınır
ları ile birlikte kültür varlıkları, kültür
zenginlikleri, millî birlik ve bütünlüğü ile
düşünülür. Geçmişin acı gerçekleri, bize,
millî benliğini bilmeyen milletlerin başına
ne felaketlerin geleceğini göstermiştir.
Kendi millî varlığına ve öz kültürüne sa
hip çıkmayan milletler hiçbir zaman ya
şayamaz. Bir milletin millî kültürü, o mil
letin millî şahsiyeti, kişiliğidir. Çağdaş an
lamıyla millî kültürün amacı şu biçimde
özetlenebilir :
1. Çocuklarımızı, bedence, ruhça, ah
lakça, inançları ve insanlık ilişkileri açı
sından Türkiye Cumhuriyetine bağlı birer
vatandaş olarak yetiştirmek;
2. Milletimizi 'bölünmez 'bir bütün
halinde millî şuur çerçevesinde toplaya
rak; üstün, millî, ahlakî, insanî değerleri
ni geliştirmek, çağdaş uygarlığın yapıcı ve
yaratıcı seçkin bir üyesi haline getirmek;
3. Çocuklarımıza ve gençlerimize,
vatan sevgisi, vatanını tanıma ve tanıtma
arzusunun aşılanması, vatana hizmet duy
gularının geliştirilmesi, anne baba sevgi
sinin öğretilmesi gereklidir.
4. Milletimizin yüksek karakterini,
güzel sanatlara sevgisini, millî birlik ve
beraberlik duygusunu devamlı olarak ve
her türlü tedbirle beslemek lazımdır.
5. Millî ülküyü parçalamamak, Türk
milletinin yüksek kültürlü büyük bir mil
let olduğunu bütün dünyaya tanıtmak,
gelişme ve ilerlemesini gerçekleştirmek
için, öncelikle millî benliğimizi ve millî
kültürümüzü öğretmek zorundayız.
Türk milleti, tarihin derinliklerine kök
salmış çok eski ve çok geniş bir kültüre
sahiptir. Bu kültür, çeşitli kültürlere yol
gösterir. Türk milleti, tarihin her döne
minde öteki milletlere önder ve örnek ol
muştur. Türk varlığı, bütün çabalara rağ
men dünyanın en büyük alanına yayılmış,
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kimsenin inkâr edemediği büyük bir var
lıktır. Misak-ı Millî sınırları içinde ve dı
şında kalan Türk dünyasında, sanatsız,
musikisiz ve kültürsüz hiçbir Türk toplu
luğu yoktur. Her Türk bölgesinin, kendi
ne has sanatı, musikisi ve kültürü vardır.
Bütün bu kültürler, Türk millî kültürünü
meydana getirir.
Her şeyden önce kültür hizmetlerinin
yerinde ve zamanında yapılabilmesi için
iyi bir teşkilatlanmaya ihtiyaç vardır. Bu
nun yanı sıra, kültür felsefesi ve politi
kasının noksansız tespit edilmesi, bütün
'bakanlıkların faaliyetleri arasında kültür
politikasına yer verilmesi, tüm faaliyetle
rin kültür anlayışımız ile bağlantısı şart
tır. Böylece, temel yapının oluşturulması
sağlanmalıdır.
BAŞKAN — Sayın Kurt, sürenizin
tamamlanmasına 10 dakika var; konuş
manızı ona göre ayarlarsanız, sanırım
daha iyi olacak efendim.
ALAETTIN KURT (Devamla) — Ta
biî Sayın Başkanım.
Millî kültürümüzü yeniden canlandır
mak, millî kültür hayatımıza yoğunluk ve
muhteva kazandırarak toplumun kültürel
değerler birikimini zenginleştirmek, çağın
kültür zirveleri ile toplumumuzun ilişki
sini sağlayarak, millî kültür ve sanatımı
zı geliştirmek için gerekli teşkilatlanma,
beşerî ve malî kaynaklarla birlikte sağlan
malıdır.
Kültür Bakanlığı ile Turizm Bakanlığı
kesinlikle iki ayrı bakanlık haline getiril
melidir.
Kültür ve sanat hayatımızı yönlendi
ren sanat, edebiyat ve fikir adamlarının
yetişmeleri ve toplumda layık oldukları
hayat düzeyine ve sosyal güvenliğe kavuş
maları için gerekli maddî ve manevî im
kânlar sağlanmalıdır. Resmî ve gayri res
mî devlet ve özel sektör ve üniversite ku(«13 —
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ruluşlarınca yapılan ve ülkemizin sosyal
yapısı ile ilgili araştırmalar, sadece sosyal
ilimler ile ilgilenecek ve sahası sosyal ilim
ler olan bir merkezî kuruluşta toplanma
lıdır.
Türk dil akademisinin yanı sıra, Türk
kültürü akademisi, Tünk tarih akademisi
kurulmalı ve aralarında yakın ilişki bulun
malıdır.
Eğitim yoluyla genç nesillere fertci ve
faydacı değer hükümlerinden ziyade ba
şarı arzusu aşılayan, dayanışmacı, top
lumcu değer hükümleri kazandırılmalı,
millî ve manevî değerlerimiz ve Atatürk
ilkeleri mana yönü ağırlıklı olarak benimsetilmelidir. Bu konuda ilmî eserler ya
yınlanmalıdır.
Sosyal yapı araştırmaları yoluyla be
lirlenen gerçeklere uygun bir kültür poli
tikası uygulanmalı ve bu politika millî gü
venlik politikamızla bütünleştirilmelidir.
Kültür ve sanat faaliyetlerinde top
luma birleştirici kaynaştırıcı mesajların
iletilmesi yolunda TRT, Millî Eğitim,
Gençlik ve Spor Bakanlığı daha etkin kı
lınmalıdır.
Sanayi toplumlarının bugün içine düş
tükleri hastalıklarla ileride karşılaşmamak
için, bugünden, gerekli tedbirler alınmalı,
cinsel özgürlük ve benzeri fantazilerle
sosyal yapının zedelenmesi önlenmelidir.
Türk tarihine bakış açısı, onun parça
lanmaz bir bütün olduğu şeklinde kabul
edilmeli, kültür mirasımızı reddedici dav
ranış ve uygulamalardan kaçınılarak as
garî müştereklerde birlik halinin toplum
da yaygınlaştırılması sağlanmalıdır.
Dış ülkelerle ve kültürlerle olan temas
sonucu, örf âdet ve geleneklerimiz arasın
da yer almayan normların bir süzgeçten
geçirilmeden kabulü önlenmeli, hangi de
ğişmenin çözülmeyi doğuracağı, hangisi
nin ise toplumu daha çok bütünleştireceği
konusu titizlikle ele alınmalıdır.
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Eşsiz ve zengin tarihimizden bizlere
kalan en değerli mirasımız olan millî kül
tür birikimimizde, sözlü kültür durumun
daki varlıklarımızın yazılı kültür varlık
ları durumuna getirilmesi çalışmaları her
yönüyle desteklenmelidir.
Kültür ve sanat faaliyetlerinin her da
lında öncelikle ele alınacak konulara ağır
lık verilerek, envanter çalışmaları, dağı
nık, sahipsiz ve kaybolmaya yüz tutmuş
bütün kültür unsurlarının sistemli bir şe
kilde derlenmesi sağlanmalıdır.
Millî kültür değerlerinin ve faaliyet
alanlarının korunmasına özen gösterilme
li, yabancı kültürlerin, millî kültürümüzü
olumsuz yönde etkileyecek durumda olan
larına karşı önleyici tedbirler alınmalı
dır.
Millî kültürümüzün yurt içinde ve yurt
dışında tanıtılmasıyla görevli kurum ve
kuruluşların yetişkin insan gücü, modem
araç ve gereçlere sahip olmaları sağlan
malı, tanıtıcı faaliyetler, konferanslar,
kongreler, sempozyumlar, festivaller ve
bunların yanı sıra millî kültürümüzün ge
lecek kuşaklara zenginleştirilmiş olarak
aktarılması için yapıcı ve yaratıcı nitelik
teki toplu ve kişisel çabalar yeterli ölçüde
desteklenmeli, yeni eserler yaratacak ye
tenekte gençlerin keşfedilmesine ve de
ğerlendirilmesine gerekli özen gösterilme
dir.
Kültür hayatımıza yapılacak her türlü
yatırım, en büyük teşvik imkânlarından
yararlandırılmalıdır. Basın, yayın ve ileti
şim organlarının girdilerinin asgarî sevi
yede tutulması için gerekli kolaylıklar
sağlanmalıdır.
Bir" milletin kültürü onun hayat tarzı
nın ifadesidir. Demokratik ve gelişmiş bir
Türkiye'de kültür hayatımızı olumsuz
yönde etkileyen ve hukukun üstünlüğü il
kesi ile bağdaşmayan mevzuatın kaldırıl614 —
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ması ve hukukun kültürü geliştirici nite
likte düzenlenmesi yoluna daha süratle
varabilmesi için gerekli çalışmalar yapıl
malıdır.
Vergi mevzuatında yapılacak değişik
liklerle kültür mirasımızın zenginleşerek
gelişmesini sağlayacak kaynak ve imkân
lar yaratılmalıdır.
Her bakanlıkta - özellikle vurgulamak
istiyorum - Kültür Bakanlığıyla koordi
nasyonu sağlayacak ve her bakanlığın
faaliyetlerinde kültür amacımıza uygun
yönlendirmeyi yapacak kültür dairesi ku
rulmalıdır.
Orta Asya Türk kültürünün araştırıl
ması, Atatürk tarih tezinin en önemli ko
nularından biridir. Selçuklu ve Osmanlı
kültürünün araştırılmasına önem verilme
lidir.
Türk küftür tarlıi bir kitap halinde
yazılmalıdır.
BAŞKAN — Sayın Kurt, iki dakika
nız var efendim.
ALAETTlN KURT (Devamla) — Ta
mamlıyorum efendim.
Eski Anadolu kültürleri, millî mirası
mıza dahildir, bunlar üzerinde ilmî araş
tırmalar sürdürülmelidir.
Türk - tslam arkeolojisine büyük
önem verilerek gün ışığına çıkarılmalıdır.
Millî eğitimde kültür değerlerimizin
öğretilmesine daha çok önem verilmeli;
ayrıca basın, radyo ve televizyonda kül
türel konulara yer verilmelidir.
Türk millî kültürünün özelliklerini
kapsayan eserlerin ortaöğretimde parasız
olarak dağıtılması sağlanmalıdır.
TRT yayın ilkelerinin uygulanmakta
bulunan esasları -burayı da vurgulamak
istiyorum - millî kültür hedefleri doğrul
tusunda yeniden ele alınmalı ve tespit edil
melidir.
Devletin, değişen iktidarlara rağmen,
istikrarlı bir kültür politikası olmalıdır.
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Kültür faaliyetlerine kesinlikle siyaset
karıştırılmamalıdır.
Aydının dili, sanatı, din anlayışı baş
ka, halkın başka olmamalıdır ve ayrılık
ortadan kaldırılmalıdır.
Sanat eğitimine gerekli yer verilmeli
dir.
Milletin bölünmezliğinin, aile bütün
lüğünün temin edilmesi gereğine önem ve
rilmelidir.
Üniversitelerin bulunduğu büyük şe
hirlerde bütün üniversite yayınlarının sa
tılabileceği kitabevleri açılmalıdır.
Bütün bu araştırmalar, akılcılık, in
sancılık, millîlik ve demokratiklik> ilkeleri
içinde yapılmalıdır.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
programda yer alan iki konuyu da eleştir
mek istiyorum :
Kültür merkezlerinin vakıf eliyle işle
tilmeleri sakıncalı bir husustur; zira vak
fı yöneten kişilerin, şahsına göre bir po
litika uygulamaları mümkündür. Bu ise,
büyük bir problem yaratabilir. Kültür
meselelerimizin çözümü, bizzat devlet ta
rafından yapılmalı ve bu bir devlet poli
tikası olmalıdır.
Türk kültürünün araştırılması, önce
likle millî komiteler ve uluslararası komi
teler tarafından değil, kurulacak kültür
akademisi tarafından yapılmalıdır.
Sözlerimi çök kısa bir hikâyeyle bağ
lamak istiyorum.
MEHMET KEÇECİLER (Konya) —
Başka bir zaman anlat.
ALAETTİN KURT (Devamla) —
Başka bir zaman mı?.. Peki. (ANAP sıra
larından «Anlat anlat» sesleri).
Sayın Başkanım, müsamaha ediyor
musunuz? Çok kısa bir hikâye efendim.
BAŞKAN — Benim müsamaham de
ğil,'Genel Kurulun müsamahası söz ko
nusu. (ANAP sıralarından «Anlatsın ses
leri).
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Peki, buyurun efendim.
ALAETTİN KURT (Devamla) — Te
şekkür ederim, sağolun.
Bizim Anadoluda çiftçinin bir tanesi,
hanımını, kundaktaki çocuğunu almış çif
tine çubuğuna gitmiş.
HAYRETTİN ELMAS (İstanbul) —
Gebze'de mi, Trabzon'da mı?
ALAETTİN KURT (Devamla) —
Yok kardeşim, Erzincan'da, Gebze'de tar
la ne arar?
Tabiî hava güneşli, tarlada çalışacak,
çapasını küreğini almış, çocuğu da ağacın
gölgesindeki salıncağa yatırmış. Biraz
çalıştıktan sonra hava birdenbire bozmuş.
Bir telaş içerisinde adam hanımına demiş
ki: «Aman hanım, toparlan, yağmur gel
meden eve yetişelim». Koşuşturmaya baş
lamışlar. Yağmur birden bastırmış, küre
ği, sapam, neyi buldularsa arabaya dol
durmuşlar; koşturarak eve varmışlar; ama
bir telaş içerisindeler. Adam yine hanımı
na : «Acaba bir şey unuttuk mu?» demiş.
Bir de bakmışlar ki çocuk yok. Çocuk
salınacakta unutulmuş.
Temennim, Türk kültür politikasının
Türk insanını salınacakta unutmamasıdır.
Hepinize saygılarımı, hürmetlerimi arz
ederim.
Sağ olun. (Alkışlar).
BAŞKAN —. Teşekkür ederiz Sayın
Kurt.
Anavatan Partisi Grubu adına, Balı
kesir Milletvekili Sayın İsmail Dayı; bu
yurun efendim.
Sayın Dayı, diğer arkadaşınız Sayın
İsmet Özarslan'ın da konuşacağını za
manlama açısından biliyorsunuz.
ANAP GRUBU ADINA İSMAİL
DAYI (Balıkesir) — Sayın Başkan, Yüce
Meclisin değerli üyeleri; Kültür ve Tu
rizm Bakanlığının 1988 malî yılı bütçesi
üzerinde Anavatan Partisi Grubu adına
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konuşma yapmak üzere huzurlarınıza gel
miş bulunuyorum. Bu vesileyle grubum
ve şahsım adına hepinize saygılar sunu
yorum.
Bildiğiniz gibi, Kültür Bakanlığı evvel
ce müstakil bir bakanlık iken, 24.11.1980
gün ve ilgili bakanlık yazısıyla ve
25.11.1981 gün ve 4/901 sayılı Devlet Baş
kanlığı onayı ile evvelce Kültür Bakanlığı
ve ayrı iki bakanlık halinde olan bu ku
ruluş, Kültür ve Turizm Bakanlığı ola
rak birleştirilmiştir. Yaklaşık günümüze
kadar yedi sene gibi bir zaman geçmiş
tir, geçen dönemde arz ettiğim bir konu
yu şahsî kanaatim olarak burada da söy
lemeyi faydalı sayıyorum...
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) — Grup adına konuşuyorsu
nuz.
İSMAİL DAYI (Devamla) — Evet,
bu cümlem şahsım adına efendim.
Ben Kültür Bakanlığının, çok geniş
sahaya hizmet veren bu bakanlığın ay
rıca tnüsıbakl bir bakanlık olarak kurul
ması yolundaki şahsî düşüncemi burada
tekrarlıyorum. {Alkışlar)
'Sayın milletvekilleri, kültürü zannan
zaman millî eğitimin bir parçası .gibi dü
şünenler olmuştur. Halbuki, kültür bir
bütün olarak eğitime yön verecek bir
değerler manzumesidir. Bir millettin geç
mişten gelip geleceğe akıp gidecek millî
ve manevî delğerlenini, eserlerinin korun
ması, mevcut nesilleri ve gelecek nesil
leri devletine bağlı, vatan bütünlüğü şuu
ru içinde yetiştirmek, ancak cliddî bir kül
tür politikasıyla mümkündür.
Bugün bakanlık içinde birçok genel
müdürlüğü ve daire başkanlığını uhde
sinde bulunduran bu bakanlığın kültüre
yönelik çalışmaları çok detaylıdır. Ana
vatan iktidarı kültürü, kültürsüz blir mil
letin düşünülemeyeceğini ita başlangıçta
ki programında açıklamıştır.
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Ayrıca, Anavatan iktidarı yüce mil
letimizin sahip olduğu millî ve manevî
değerlierin muhafazasını, korunmasını, öğ
retilmesini ve gelecek nesillere daha iyi
bir şekilde aktarılmasını önde gelen bir
prensip saymaktadır.
Yurt içinde olduğu gibi, yurt dışın
da dünyanın her tarafına yayılan ve şanlı
tarihimizden kalan ve her biri dünya
nın gözlerini kamaştıran
eserlerimizin
muhafazası, onları yalnız kendi nesille
rimize değil, dünyaya tanıtmak ve bu
günün gereği olanak modern dünyanın
imkânlarımdan yararlanarak geleceğe ak
tarmak iktidarımızın hedefleri arasında
dır.
Arz ettiğim gibi, 'bakanlığın kültürle
ilgili birimileri pek çoktur. Bir taraftan
Güzel' Sanatlar, Eski Eserler, Kütüphane
ler, Tanıtma ve Pazarlama genel müdür
lükleri yanında; Millî Kütüphane, Kül
tür Merkezleri Daire. Başkanlığı, Kültür
ve Sanat Eserlleri Daire Başkanlığı, Millî
Folklor Araştırmaları Daire Başkanlığı,
Devlet Tiyatroları
Genel' Müdürlüğü,
Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü ile,
bakanlık çok geniş bir hizmet alanını
kapsamaktadır.
Sayın milletvekilleri, 19 uncu Asrın
sonlarından beri, özellikle 20 nci Asır
maddeci ve ruhçu görüşlerin çarpışma as
rı olmuştur. Binlerce yıllık tarihî mira
sın sahibi güzel Türkiye'miz, âdeta mdeniyatler beşiği denilebilecek bir konum
arz etmektedir. Burada bir konuyu özel
likle arz etmek istiyorum : Bazen kül
türle medeniyetin karıştırıldığı görülmek
tedir. Yine bazen, medeniyetler beşiği
olan Türkiye'nin, biz sahiplerini sadece
bu medeniyetleri öne çıkarmakla göırevliymişiz gibi ıgösterenler olmuştur. Kanaatimlizce, medeniyetler millî olduğu gibi,
milletlerin müşterek malı da olabilir. Ni
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tekim, ilim de öyledir; fakat, kültür ise
'beynelmilel değil, millîdir. Onun, asır
lardır yurdumuz olan bu güzel vatanda
yer tutan Müslüman Türk insanı, kendi
ne has bir kültürün sahibidir. §üphesliz
ki, eski medeniyetlerden biz de esinlenmişizdir; fakat, esas olan, onun binlerce
yıl öncesinden gelen örf, âdet, sanattan
ve yüce Isiamla beraber olduktan sonra,
onun manevî potasında pişen ve eriyen
ruhundan yepyeni ıbir terkip doğmuş ol
masıdır.
Bu ülkeden gelip geçmiş medeniyetler
üzerine, insanımız Türk-tslam damgasını
vurmuştur. Dünyanın her yerinde, bu
gün iftiharla korumaya çalıştığımız, yok
edilmesine mani olmaya gayret ettiğimiz
medeniyet eserleri de bu Türk-îslam ru
hunun sonucudur.
Dünyanın hiçbir milleti, bizim gibi
dört kıtaya çil çil eserler dağıtmış değil
dir. Başka milletler yenli yeni tarih yap
mada sunî gayretler içindeyken, bizler,
birçok devletlerin tarihine yön vermiş bir
milletin çocukları olarak ne kadar övünsek azdır,
Hangi kıtaya gitsek, müşterek dilimizle, dinimizle, sanatımızla, eserlerimiz
le, örf ve âdetlerimizle, rahatça anlaşa
biliriz. Orta Asya'ya güdenler, Uzakdoğu'
ya gidenler, Avrupa ortalarına kadar gi
denler, yüzyıllara damgasını vurmuş Türktslam eserlerinin ve kültürümüzün etki
sini hâlâ görebilirler.
İşte, Kültür ve Turizm Bakanlığı, bi
ze miras kalan geçmiş medeniyetlere 'ait
eslerleri ortaya çıkarıp, müzelerde ve ya
yınlarda dünyanın gözleri önüne serer
ken, bir yandan da, fbu zengin tarihimiz
den dünyanın sayılı müzelerine kaçırıl
mış eserlerini geri alma gayreti içindedir.
Burada bir hususu özellikle arz et
mek isterim : Kaçırılan eserlerin 'bulun-
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masında, takibimde Türk basınının çok
büyük hizmeti vardır. Bu kadirşinaslığı
burada özellikle şükranla karşılıyorum.
Aziz milletvekilleri, geçmişiyle ve gü
nümüzdeki değerleriyle, imsıanımızım her
manada sahip olduğu, millî, manevî, ta
rihî kültür değerlerini <arıaştımak, geliş
tirmek, yaymak ve tanıtmak; özellikle ne
siller imizi bu ruhla yetiştirmek için, Kül
tür Bakanlığı bütçesi 1988 yılında 1987
yıllıma göre yüzde 193 gibi bir artışla 115
küsur milyar lira olarak huzurlarınıza ge
tirilmiştir. Bu bütçenin büyük bir bölümü
de kültür hizmetlerime ayrılmıştır,
Değerli milletvekilleri, ilmin ve me
deniyetin, kitapla ve başkaca eserlerle
belgelendiği, saklandığı ve gelecek kuşak
lara aktarıldığı malumunuzdur. İlim ese
ri yazmanın, ilim adamı yetiştirmenin ne
kadar zor olduğunu hepimiz biliriz. Her
branşta sanatkâr, ilim adamımı ve mem
leketimizin her yöresinden fışkıran millî
kültür ve foliklioruyla meşgul olan şa
hısları teşvik lefcmemliz gerekir. Bakamiığım bu yoldaki çalışmaları şayanı şükran
dır.
Anavatan iktidarının 6 Kasım 1983'te
göreve geldiğimde ilk ele aldığı dişlerden
Ibiri telif halklarının korunması olmuştur.
Aralık 1983'te çıkardığı bir kararmame ie,
1951 yılımda çıkarılmış olan telif hakla
rını koruma ile ilgili yasada eser sahip
lerinim lehime değişiklikler yapmıştır. Bu
nunla da yetinmeyip, ©ser sahiplerinin
haklarını korumak üzere, meslek birlik
lerimin] kurulmasını sağlamıştır. Bugün
ikisi Ankara'da, ikisi İstanbul'da olmak
üzere dört meslek birliğinim kuruluşu ta
mamlanmıştır.
Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahip
leri Meslek Biriliği iile Türkiye Güzel Sa
nat Eseri Sahipleri Meslek Birliği An
kara'da; Türkiye Musikî Eseri Sahipleri
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Meslek Birliği ile Türkiye Sinema Ese
ri Sahipleri Meslek Birliği de İstanbul'da
kurulmuştur ve bunlarım bir çatı altında
birleşmeleri sağlanmıştır.
Anavatan iktidarının telif hakları ko
nuşumda getirdiği önemli Hizmetlerden bi
ri, 1986'daki sinema, video ve müzik
»eserleriyle ilgili ıkanundur. Resmî telif
haklarımı yüzde 300 artıran iktidarımız
eser sahiplerimin haklarını da yurt içim
de ve dışında korumaya almıştır.
Millî folklor araştırmaları İse, başlı
başıma uzum bir hizmet konusudur.
Güzel sanatlar sahasındaki kıymetleri
mizin 1971 yUımdan beri «Devlet sanatçı
sı» adıyla ödüllendirildiğini hepimiz bili
yoruz.
Güzel sanatlar konuşumda gençliği
mizi ystiştirmıak, bilinçlendirmek üzere
pek çok kurslar ve sergiler açılmıştır. Yal
ınız Türkiye -içinde değil, milletlerarası
kültür fuarlarında eserlerimiz dünya in
sanına tanıtâmaya gayret edilmiştir. Özel
likle 1987 yılında, Amerika'da, bazı şe
hirlerde sergilenen Kanunî Sultam Süley
man devri eserleri dünyanın gözlerini kamaştırımıştır. Bilahıara İngiltere ve bu yıl
da Avrupa'da, bu sergi tekrarlanacak
tır.
Kütlür Bakanlığı, eski eserlerim ko
runmasında, günümüz Türkçesine aktatırilmasında büyük bir ıgayret içindedir.
Özel yetenek isteyen bu dalda mütehas
sıs kişiler yetiştirilmeye ıgayret ©dilmek
tedir.
Kütüphaneler Geneli Müdürlüğü yo
luyla bütün İllerimizde ve pek çok ilçe
mizde gençliğin ve halkın hizmetine su
nulmak üzere kültür merkezleri, halik kü
tüphaneleri ve gezici kütüphaneler açıl
mıştır.
Bakanlığım yeni bir görüşü olarak ma
hallî ve özel idarelerin de desteğiyle kül-
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tür merkezlerinin ve kütüphanelerin sa
yısı süratle artırılma yoluna gidilmekte,
ihtiyaç göz önüne alınarak bu yolda ya
tırımı yapmak isteyen belediye ve özel
idarelere destek olunmaktadır. Kütüpha
neler Genel Müdürlüğü aracılığıyla pek
çok eser ve yüksek tirajda, kitap yayın
lanmıştır.
Bu konuda evvelce söylediğim bir ger
çeği tekrarlamak istiyorum : 1950'Li yıl
ların öncesinde kitap yayınları Mitili Eği
tim Bakanlığınca -samimî itiraf etmek
gerekirse- daha çok yapılmış; fakat on
dan sonraki iktidarlar döneminde, maddî
açlıklarımızı gidermek için Türkiye'nin
kalkınmasının bu maddî alana yöneldi
ğini uzun yıllar görüyoruz; ancak, 1960'ilı
yıların sonlarına doğru «1000 Temel
Eser» serisi yayınlanmaya başlamış olup
1980'li yıllara kadar yayınlanan değişik
branştaki eserlerin her yıla adet olarak
taksimi iki elin parmakları kadardır. 1980'
den sonra, özellikle 1984'ten itibaren bu
yayınlara ayrılan imkân çoğaltılarak, son
yıllarda bunlara yeni yeni branş ve dal
larda araştırma eserleri katılmıştır.
Değerli milletvekilleri, biraz evvel de
arz ettiğim gibi, telif hakları konusun
daki resmî ödemelerin yüzde 300 artırıl
dığı günümüzde, ayrıca eserlerden ve ki
taplardan alınan yüzde 12 oranında KDV,
Anavatan iktidarında yüzde 3'e indirtilmiş,
yine iktidarımız döneminde Türk büyük
leri, tanıtma eserleri, kaynak eserler ve
Türk edebiyat dünyası konularında yeni
yayın türleri devreye sokulmuş, bir ta
raftan sanatçı korunurken, yeni eserler
yapmak isteyenlere düşük faizli .krediler
açılırken ödüllendirme olayı da ciddî bo
yutlarda ele alınmıştır.
Yüce Meclisimizin değerli üyeleri,
dünyanın dört bir tarafına dağılan tarihî
eserlerimiz gibi, başka ülkelerde kalan
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soydaşlarımızın ve çalışmak, okumak için
başka ülkelere giden insanlarımızın, kül
türümüzden kopmamaları için bakanlık,
dış ülkelerde kültür ataşelikleri" kurmuş
olup, hazırladığı birçok değerli eserleri
soydaşlarımızın ve vatandaşlarımızın bu
lunduğu ülkelere ve medeniyet dünyasının
önemli kütüphanelerine geniş çapta gön
dermektedir. Özellikle, yurt dışındaki soy
daşlarımızın çocuklarının, Türk kültürün
den kopmamalarını sağlamak ve yabancı
ideolojilere kapılımamalarını temin etmek
için, pek çok sayıda parasız eser (hazır
lanmakta ve gönderilmektedir.
Evvelce arz ettiğim gibi, kitabından
halısına, kilimine, yaşayışına, yiyeceğine,
giyeceğine kadar bizi, biz yapan bütün de
ğerlere sahip çıkmaya ve o değerlerin ya
şaması ve günün şartları içinde daha güzelıierihıin yapılmasını sağlamaya çalışan
Kültür ve Turizm Bakanlığının değerli
mensuplarını, hizmetlerinden dolayı hu
zurlarınızda kutlamayı görev 'Sayıyorum.
1988 bütçesinin 'böylesine bir artış gös
tererek huzurlarınıza geldiğini arz ettim;
ama ümit ederim ki, gelecek yıllar, 'ik
tidarımız, kültür hizmetlerine daha ge
niş 'imkânlar sağlayacaktır. Hepimizin
müşterek değerleri olan ve bizi biz yapan
kültürümüzün korunmasında ve geleceğe
aktarılmasında göstereceğimiz müşterek
gayret, bu yurdun bekasına verilmiş bir
hizmettir.
Nitekim, benden evvel konuşan değer
li Kocaeli Milletvekilli arkadaşımın görüş
lerinin pek çoğuna katıldığımı burada
özellikle tarz etmek isterim. Parklı görüş
te olan arkadaşlarımızın tenkitleri de, yi
ne beraber olduğumuz müşterek yurdu
muzda birlikte koruyacağımız ve nesillerimlizi geleceğe aktarıp, değişik görüşlere
ve ideolojilere kaptırmayacağımız insan
ları birlikte yönlendireceğimizi ümit edi
yorum,
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Değerli ilim adamlarınla, sanatçılara
özellikle saygı duymak isterim; çünkü on
ların ne kadar zor yetiştiklerimi 'biliriz.
Devletimizin özellikle Türk musikisine
son yıllarda verdiği önemi de ayrıca arz
etmek iisüiyorum. İstanbul'dan sonra An
kara'da ve İzmir'de kurulan Türk mu
sikisini korumak, gün yüzüne çıkarmak
ve halkımıza sunacak ıbu kuruluşa daha
büyük imkanlar verileceğini ümit ediyo
rum.
Aziz milletvekilleri, Sayın Başkanımın
da ikaz ettikleri gibi, turizm konusunda
grubumuz adına görüşlerini arz edecek
arkadaşıma zaman bırakmak için olayı
böylesine toparlamaya gayret ettim.
Kültür cidden bizi biz yapan ve bizi
ancak başkalarından, başka ideolojiler
den koruyan ve geleceğe götürecek en
önemli varlıığımızdır ve o ancak milidir
'başta söylediğim gibi.
Ümit ediyorum ki, gelecek nesiller bu
meşaleyi bizden daha güzeli ebediyete doğ
ru götüreceklerdir. Bu vesile ile Yüce
Meclisim siz değerli üyelerimle saygılar su
nuyorum. (ANAP ve DYP sıralarından
alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın
Dayı.
Amasya Milletvekili Sayın İsmet özarslan; buyurun efendim. (ANAP sırala
rından alkışlar)
ANAP GRÖBU > ADINA İSMET
ÖZARSLAN (Amasya) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Kül
tür ve Turizm Bakanlığı 19188 yılı bütçe
kanun tasarısı üzerinde Anavatan Partisi
Grubu adına görüşlerimizi bildirmek üze
re huzurunuzdayım. Sözlerime baş'lamadan önce, Yüce Heyetinizi grubum ve
şahsım adına saygılarla selamlıyorum.
İSayın miilletvekiMeri, sözlerime girme
den önce, ilk konuşmayı yapan Doğru
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Yol Partisi temsilcisi Sayın Demiraılp'in
sözlerine cevap vermek (istiyorum. Ana
vatan Hükümetinin çok başarılı olduğu
birkaç konu elbette iki, mevcuttur. Bunu
gerek dış, dünya gerekse iç dünyamız ke
sinlikle kabul etmiştir. Bu konulardan'
birisi dış politikamız, birisi de hiçbir tereddüte meydan vermeyecek şekilde tu
rizm konusudur. Bugün, bütün dış mih
raklar ve basınımız, turizmde aldığımız
mesafeyi; hiç küçümsemeden, aldığımız
mesafeyi açık seçik ifade etmektedir.
Arkadaşımız, «Turizmde kayda değer
gelir artışı yoktur» demiştir. Ben biraz
sonra rakamlarla buna cevap vereceğim.
Ancak şunu açık olarak ifade etmek isti
yorum ki, rakamlardan ziyade, Anavatan
Hükümeti zamanında en çok göze çar
pan konu, memleketimizde turizm' imajı
nın gelişmiş olmasıdır. Bu da, Özal Hü
kümetinim, m>emlîeketimizde meydana ge
tirdiği büyük çaptaki -kimsenin hayal1 da
hi edemediği- yapısal değişikliktir.
Arkadaşımız, «Sergilere yapılan yatı
rımların heba olduğunu» söylediler. Biz
İktidara gelir gelmez, Türkiye'yi içeride
ve dışarıda tanıtmaya büyük önem ver
dik. Avrupa Konseyine -değerli arkadaşı
mız da Avrupa Konseyi üyesidir; yeni
gelmişlerdir; ben eskiden beri katılıyo
rum1- ilk gittiğimiz zaman, yaşadığımız
canlı bir olayı sizlere bizzat anlatmak
istiyorum.
Avrupa Konseyinde 300 parlamenter
vardır. O zamanki arkadaşlarımızla be
raber düşündük taşındık, acaba, nasıl
yapsak da, Türkiye'nin tanıtımını bu Av
rupa Konseyi çerçevesinde daha aktif bir
hale getirsek?.. Geniş çapta bir yemek
verelim, dedik. Hatırlıyorum, o zaman
birçokları buna karşı çıkarak, «Efendim,
bu kadar parayı nereden bulacaksınız;
kimse bu yemeğe gelmez» dediler. O za-
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(mamıki komisyon başkanımız değerli Çelikbaş ve tecrübelilerle beraber, «Hayır,
'biz bunu yapacağız» dedik. Daha sonra,
Türkiye'den kuruyemişine, içkisine, bak
lavasına varıncaya kadar Strazburg'a gön
derdik; gönderdiğimiz «nal miktarı 2 ton
dur. Orada Avrupa (Konseyinin bütün
üyeleri ve eşlerini davet ettik. Toplantımiza 1600'ün üzerinde ımilletvekili ve eşle
ri katıldı. Orada kendilerime Türk yemek
lerini ikram ettik; akılınıza ne geliyorsa,
baklavası dahil buradan götürdüğümüz,
oradaki Türk aşçılarına yaptırdığımız ye
mekleri kendilerine ikram ettik ve aynı
zamanda Türkiye'yi tanıtıcı broşürleri
kendilerine sunduk. Samimî olarak söylü
yorum; o günden sonra, parlamenterlerin
biz'ıere karşı, Türkiye'ye karşı bakışları
değişmiştir. Akabinde, fırsat bu fırsattır,
Türkiye'de bir toplantı yapalım dedik;
düşünün, bakın 300 parlamenteri eşleriy
le beraber Türkiye'ye çağırıyorsunuz;
görÜımüş bir olay değil. Harcadığımız pa
ra ne kadar, biliyor musunuz? Reklam ol
sun diye söylüyorum; o zamanki yemeğe
verdiğimiz para 40 bin franktı; o günkü
paralarla 2 milyon Türk lirasıydı. Siz, 2
milyar lira da harcasanız, öyle bir rek
lamı yapmanız mümkün değildi. İşte,
Türkiye böyle tanıtılır arkadaşlar.
Bunları Türkiye'ye getirdiğimizde ne
yaptık?'Bir hafta ağırladık; birçok evler
de misafir ettik, hatta akabinde bir özel
vapur tutarak bütün tarihî ve turistik gü
zelliklerimizi kendilerine gösterdik. Bu
gün o milletvekilleri ve eşleri her gittik
leri yerlerde, «Biz bu toplantıyı acaba
Türkiye'de bir daha ne zaman yapaca
ğız?» diyorlar. Bizden sonra İsviçre yap
tı, gerçekten sönük geçti. Bu yıl) aynı top
lantıyı Yunanistan planlıyor; ama, söy
lenen söz şudur : «Avrupa Konseyi tari
hinde böyle güzel bir toplantıyı ilk defa
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Türkiye yaptı.» Türkiye'yi bundan daha
güzel tanıtıcı hiçbir faaliyet olamaz ar
kadaşlar.
Biz, bununla da kalmadık. İşbaşına
gelir gelmez Türkiye'nin tanıtımına ger
çekten büyük önem verdik. İnanıyorduk
ki, Türkiye'de Hükümetimizin getirdiği
serbest rekabete dayalı' ekonomik sistem
sayesinde yapılan birçok değişikliklerle,
yabancı turistler de ülkemize akın ede
cekti.
Türkiye'nin tanıtımı eskiden nasıl yapılyordu : Amerika'da Kültür Ataşesi
olarak 4 yıl kaldım ve turizmci arkadaş
larımızın hepsini yakınen tanıyorum.
Türkiye'den o zamanlar 10 bin, 1 milyon,
2 milyon lira reklam parası gelirdi, im
kânsızlıklar içinde, gazetelerin köşesinde
küçücük, «Yaz tatilini Türkiye'de geçir
mek ister misiniz?» diye ilanlar verirler
di; çünkü gei'en para ancak o kadarcık bir
reklama giderdi; ama biz ne yaptık bili
yor musunuz? O zamanki Turizm Bakanum'z Sayın Mükerrem Taşçıoğlu'na da
huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum;
Türkiye'nin tanıtılmasında yeni bir çığır
açılmıştır. Yabancı ülkelerde iletişim ko
nularında yetkili olanları, basın mensup
larını, mecmua sahiplerini Türkiye'ye da
vet ettik; büyük çapta, büyük sayıda Tür
kiye'ye davet ettik. Bunlar kolay şeyler
değildir. Bunlar Türkiye'ye geldiler, Tür
kiye'yi gördüler ve Türkiye'den döndük
ten sonra da, kendi mecmualarında ve
gazetelerinde, Türkiye hakkında lö'ar
sayfalık 15'er sayfalık özel sayı çıkardı
lar. 'İşte Türkiye'nin tanıtılması böyle
başlamıştır. Yoksa, dar görüşle, Türkiye'
nin tanıtılmasında
hiçbir yere gitmek
mümkün değildir. «Türkiye'de güneş var»
şeklinde bir satırlık reklam. Burada bir ra
kam var, onu hatırladığım kadarıyla söy
lemek istiyorum; bakanlığın bütçesine, o
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yıl İSO milyon lira reklam parası konmuş.
Bienioı anlattığım şekilde hesap edildiği
takdirde, 3,5 milyarı verseniz, o reklamı
yaptırmamız mümkün değildi'; ama, Ana
vatan Hükümeti, her zaman olduğu gibi,
akıTct buluşlarıyla, sabırla bu yöntemi de
uygulamıştır ve bugün çoık başarılı ol
muştur.
'Şunu söylemek istiyorum : Elbette ki,
muhalefet eleştirilerde bulunacaktır, bu
doğaldır; ama, herkesin kabul ettiği bir
konuda da tenkitte bulunmak, hatta asıl
sız sekilide konuşmak da insafla bağdaş
maz. Lütfen kıskançlığı bırakalım; «Biz
yapamadık» diye üzülmeyelim. Evet, yıl
lardan beri başka hükümetler de gelmiş
lerdir, gayret göstermişlerdir; ama, ancak
bu kadar muvaffak olmuşlardır; ama,
Anavatan Hükümeti gerçekten bu konu
ya -her konuda olduğu gibi- ciddî olarak
sarılmış ve büyük mesafeler kaydetmiştir.
Konuşmacı, «Bay özalı ve Bayan Özal
sergileri şov.halline getiriyoD> diyor.
Sayın miüetvekillleri, benim anlattı
ğım, tanıtlım faaliyetlerimizin bir tanesiy
di. Gerçekten konulara dar çerçevede
bakmamak lazım; konulara geniş çerçe
vede bakmak lazım, makro planda bakmaik lazım. Eski zihniyetle hiçbir yere
gitmek mümkün değildir. Biz yine ikti
dara gelir gelmez, «Amerika gibi bir ül
kede, İngiltere gibi bir ülkede, acaba ül
kemizi canlı bir şekilde, çarpıcı bir şekil
de nasıl tanıtabiliriz?» dedik. İşte Ka
nunî Sultan Süleyman sergisi; ilk defa
yurt dışında, Amerika'nın birçok yerlerin
de, Japonya'da ve İngiltere'de tanıtılma
ya başlanmıştır ve bu sayede, Türkiye'nin
tanıtımına gayret gösteriyoruz, çaba sarfediyoruz. 'Yoksa, milyarları bütçenize
koysanız, harcasanız bunu yapmanız
mümkün değildir.
Arkadaşımız, «Bütçeye çok az para
koymuşsunuz» diyor. Zaten bu dediği— 622
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imiz şeyleri, bütçeye konulan paralarla
yapmak mümkün değil; bunlar buluş me
selesidir, düşünce tarzıdır.
ALİ ESER (Samsun) — Fonlarla ya
pılmıştır.
ÜSMET ÖZARSLAN (TJevamla) —
Parasal konuları bir tarafa bırakınız;
Özal Hükümetinin bu memlekete getirdi
ği en güzel şey nedir biliyor musunuz?
Zihniyette değişiklik yapılmıştır. Bugün
turizm sektöründe olsun, birçok .sektörler
de otsun, gerçek anlamda görüşler de
ğişmiştir; personeldeki görüşler değişmiş
tir, buna mecburdular. Çünkü, onlar da
artık zvekle çalışma ortamını bulmuşlar
dır. Çünkü, müspet neticeleri alınmış ve
alınmaya devam etmektedir.
Sayın ımilletvekilleri, bu kısa açıkla
mamdan sonra, şunu belintmek istiyo
rum : Baikmız, 1983 yılı sonunda -biz
hükümeti devraldığımız zaman- 65 600
turistik yatağımız, Türkiye'yi ziyaret et
miş olan 1 ımilyon 617 bin turistimiz ve
411 milyon da -o yılık i- turizm gelirimiz
vardı. Buraya bir nokta koymamız lazım.
Biraz önce anlattığımı, Hükümetimizin ça
balarıyla, gayretleriyle, Türkiye'nin dış
tanıtımını sağlaması sayesinde, bu mik
tar bakınız bir yıl içinde nereye gelmiş
tir :
411 milyon dolarlık turizm geliri, kat
lanarak -üık defa katlanarak- 1984 yılı so
nunda 840 milyon doılara çıkarılmıştır.
Turizmdeki bu patlama, hiç kimsenin in
kâr edemeyeceği kadar açıktır. İşte bu,
Anavatan Partisi iktidarının eseridir. 1983
yılı sonunda 65 600 olan belgeli yatak
kapasitesi, 1986 yılı sonunda 100 bin
iken, 1987 yılında 120 25Ö'ye ulaşmıştır.
1 milyon 617 bin olan turist sayısı, 1985
yılında 2.6 milyon kişi ile doruk noktası
na ulaşmıştır. 1'986 yılında ülkemize ge
len turist ısayısı 2.4 milyon olmuştur. 1987
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yılında bu rakam 2.8 milyona ulaşmıştır.
1.7 milyar dollar da gelir sağlanmıştır.
Sayın milletvekilleri, turizmde biraz
önce bahsettiğim gibi, tanıtma esastır, pazariama esastır. Bu gerçeği gayet iyi bilen
'Hükümetimiz, tanıtma faaliyetine çak
önem vermiştir. Tanıtım faaliyetlerini dar
çerçevede değil, geniş çerçevede elle almış
tır. Daha önceki yıllarda uygulanan basit
reklam verme yerine, daha akılcı bir yott
ıtutarak buralarda röportaj yapılacak kimse'er davet edilerek kendi mecmualarında
Türkiye'nin 10'ar, 15'er sayfa olarak ta
nıtımı sağlanmıştır. (Bunları biraz önce
söyledim.
Ülkemize tur düzenleyen seyahat
acentelerinin, tur operatörlerinin tur prog
ramlarını, Türkiye ile ilgili geceleme sa
yılarını artırmak; ayrıoa, henüz ülkemizi
programlarına almamış olan acenteleri
Türkiye'ye tur düzenlemeye teşvik etımek
amacıyla değişik destek İleme ve teşvik fa
aliyetleri sürdürülmüştür. Bunun sonucu
olarak, Türkiye'ye tur düzenleyen seya
hat acentelerinin sayısı 1982'de 482 iken,
1986'da 800'e ulaşmıştır.
IBunun dışında, Hükümetimizin politi
kalarından olarak beynelmilel toplantıla
rın ülkemizde yapılması desteklenmiştir.
Biraz önce örnek verdiğim Avrupa Kon
seyi toplantısı Türkiye'de düzenlenmiş
tir; ilaveten de, bizden sonra, NATO
Asamblesi, iılk defa NATO üyesi bütün'
midlıetilerin600 parlamenterimi Türkiye'ye
çağırarak İstanbul'da bir toplantı düzen
lenmiştir. Aynı toplantı bu yut yine Tür
kiye'de düzenlenecektir.
DeVlet Halk Dansları Topluluğunun,
tanıtma yönünden sayısız faydalarından
ötürü yurt içi ve yurt dışı gösterilerine
ehemmiyet verilmiştir. Basılı doküman
lara ilaveten, yurt dışında afiş kampanya
lar ı, Türk günleri, geceleri ve haftaları ve
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Türk d sanattan sergileri açılmasına bü
yük önem verilmiştir.
Avrupa ile Asya arasında bir köprü
görevi yapan ülkemiz, sunduğu tüm gü
zellikleriyle ve geçmişimizi simgeleyen ta
rihî eserlerle doliu olduğu ve büyük tu
rizm potansiyelime sahip bulunduğu hal
de yeterince tanıtılmayan ülkemiz, ikti
darımız döneminde, Sayın Başbafcanıımızın uyguladığı ekonomi ve yabancı ser
mayeyi teşvik sayesinde, turist çeken,' di
ğer rakip ülkelere oranla büyük pay alan
ülke durumuna gelmiştir. İktidarımız, do
ğal güzelliğini bozmayarak, kıyılarımızı
ve tarihî değerlerimizi çarpıcı olarak su
nabilecek bir planlama içerisine girmiş
tir. Nitelikli yatak kapasitemizi artırmak
için çalışmalar yapılmış, ilk kez 1982 ta
rihinde çıkarılan Turizmi Teşvik Yasası
nı aktif halle getirmiştir.
Turizmin yaratıcı kaynaklarının ko
runması ve Hazine arazilerinin turizm
amacıyla planlı bir şekilde değerlendiril
mesiyle ilgili olarak daha ciddî, gerçekçi
ve uygulama niteliği olan hükümler ge
tirilmiş; atıl1 olarak duran kamu arazileri
nin turizm amaçlı kutlanılmak üzere yer
li ve yabancı yatırımlara tahsisi mümkün
kılınmıştır. Neticesinde, tatil' köyleri, beş
yıldızlı otelleriyle, her gün yemişi eklenen
tesisleriyle, iktidarımız zamanında, turizm
politikamız işler hale getirilmiş ve yaban
cı sermaye kaynakları Türkiye'ye akma
ya başlamıştır. 1987 yılında, bu yolda bu
sektöre kazandırılan yatak sayısı toplam
71 528'e ulaşmıştır.
Turizmde ulaştırma sektörünün öne
mi dikkat© alınarak ülkemize turist gön
derecek olan Avrupa vo tslam ülkeleri
turistlerinin en kolay ve rahat ulaşımı
nı sağlayacak tedbirlerin zaman geçiril
meden alınması için havaalanları ve ka
rayolu yatırımları iktfildarımızca hızlan
dırılmış ve yapılmaya başlanmıştır.
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Orta ve Doğu Karadeniz turizm po
tansiyelinin araştırılması, dağ ve kış spor
ları merkezleriyle termal kaynaklarının
planlama çalışmaları da ilk defa hükü
metimizce ele alınarak yürütülmüştür.
Özellikle kaplıca turizmine büyük
ağırlık verilmiştir.
Turizmin gelişmesinde önemli bir allan
olan seyahat acentelerinin merkez ve şu
belerinin sayısı 1983'te 379 iken 1987 yı
lında 645'e ulaşmıştır.
Yine ilk defa ülkemizde Antalya Bel'k'te 750 oda kapasiteli sosyal turizm
merkezi hizmete açılmıştır. Yat turizmi
konusunda gerçekleştirilen yasal düzen
lemeler ve teşvik de beklenen yararı
sağlamış ve yat turizmi konusunda yur
dumuza yönelik olanlarda büyük artış
getirmiştir. Halen ülkemizde 52 Türk, 19
ya'bancı olmak üzere toplam 71 müte
şebbise yat işletme belgesi verilmiştir.
Turizm Bankasının da ülkemizdeki tu
rizm gelişmesine getirdiği katkıdan da
bahsetmeden geçmek mümkün değildir.
Son üç yılda Turizm Bankası 550 projeyi
desteklemiş ve bu alanda 500 milyar lira
kredi açmıştır. Türk turizmimin artan ya
tak sayısı, nitelikli personel ihtiyacını da
gündeme getirmiştir. Yine, ilk defa ikti
darımız döneminde, nitelikli personel ihti
yacım gidermek üzere Turizm Geliştir
me ve Eğitim Vakfı kurulmuştur. TÜGEV adı verilen ve ilk defa kurulan bu
kuruluş, Kemer'de kurulan Kemer Eği
tim Merkezi ve Uygulama Oteli' de bu
TÜGEV'in yönetimine devredilmiştir.
Bu sayede 375 talebe gayet modern bir
şekilde eğitim görmekte ve uygulama yap
maktadır.
BAŞKAN — Sayın Özarslan, bir da
kika efendim...
Çalışma süremizin öğleden sonraki
bölümünün bitimine az bir zaman kal
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mıştır Konuşmanız acaba daha ne ka
dar sürer?
İSMET ÖZARSLAN (Devamla) —
Toparlıyorum Sayın Başkan, çok kısa
kaldı.
BAŞKAN — Altı yedi dakikada bi
tirebilir misiniz?
İSMET ÖZARSLAN (Devamla) —
Daha önce bitiririm efendim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Buyurun.
İSMET ÖZARSLAN (Devamla) —
Biz iktidar olarak bu tip uygulama otel
lerinin çoğaltılmasını canı gönülden dili
yoruz.
Görüldüğü üzere, Türkiye'deki turizm
fikrinin kaderi Özal anlayışıyla birlikte
gelişmiştir. Turizm imajı kamuoyunda
da yerleşmiş, Türkiye'deki liberal eko
nominin tatbiki suretiyle artık bundan
böyle turist, gerektiği şekilde ağırlanma
ya başlanmış, aradığını Türkiye'de bula
bilme imkânına kavuşmuştur. Tluiizmle
ilgili birimler kan değişimi yapmıştır ve
bu konuyu canı gönülden desteklemişlefdir. Rakamsal boyutlardan ziyade, sa
nıyorum eri önemli husus, kantatif un
surlardır. Yani hadiselere bakış açısında
ki, uygulayış açısındaki zihniyet değişik
liğidir. Eminim ki, en büyük başarı bu
radadır.
Sayın milletvekilleri, Bakanlığımızın
1988 yılında önemle üzerinde durduğu
bazı yeniliklerden de kısaca bahsederek
sözlerime son vermek istiyorum.
Bu başlıca yenilikler nelerdir? Bun
lardan birisi çeşMeme meselesidir. Bu
güne kadar sadece kum, güneş ve deniz
üzerine inşa edilmiş bulunan turizm sek
törümüz, bundan böyle daha geniş bir
alana yayılacaktır. Bunlar; dinlenme tu
rizmi, kültürel turizm, sosyal turizm,
spor turizmi, ekonomik turizm, kongre
turizmi, sağlık turizmi, eğitim turizmi po-
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litik, birlik gibi turizm çeşitleridir. Bu
çeşitlemenin yanı sıra büyük bilr strateji
denilebilecek olan Karadeniz kıyılarımı
zın da giderek turizmde daha çok yer
almasıdır.
Bir başka nokta : Sadece turizm mev
siminde turizm yapmak yerine, 12 aylık
turizm meselesidir. Bundan böyle nokta
gün oilarak, insanların denize girdüği gün
ilan edilen turizm mevsimi açılışı yeri
ne, sembolik olarak, 12 aylık mevsimin
devam ettiğini belirten bir gün ilan edi
lecektir.
Önemli hususlardan bir tanesi de,
ulaşıma ağırlık verilmesidir. Bunun içlin
ide, Türk Hava Kurumu desteklenerek,
'büyük masraflarla altyapı yapılması ye
rine, daha küçük havaalanına uçakların
inmesi hususunun düşünülmesidir. Bu
çerçeveden olarak da, Millî (Savunma Ba
kanlığıyla anlaşılarak, 15 tane askerî ha
vaalanına küçük uçakların inmesi kesin
lik kazanmıştır.
Diğer bir Ülke de, tabiî yapı bozul
madan tesislerin yapılması ve pansiyon
culuğun yaygınlaştırılması
meselesidir.
Önemli olan, gerçekten hükümeltimlizin
üzerinde durduğu konu, turizmde tabiî
güzelliğin bozulmamasıdır. Bugün, İspan
ya turizmde gerçekten büyük yol almış
tır; ancak, şunu bize tavsiye ediyorlar :
«Bizdeki turizmi saikın uygulamayın» di
yorlar; çünkü her taraf taş yığını olmuş
tur. Turist, tabiî güzellik istiyor, turist
güleryüz İstiyor, turist ilgi istiyor ve tu
rist memlekete geldiği zaman, aradığı her
şeyi bulmak istiyor. îşte, Anavatan Hü
kümeti sayesinde, Türkiye'de artık turis
tin her aradığı bulunmaktadır. Eskiden
bize sorarlardı, «Türkiye'ye gelirken ne
getirelim, sigara var mı?» diye, «Sigara
yok» demeye utanırdık; ama bugün, tu
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rist Türkiye'ye gelirken elini kolunu sal
layarak geliyor ve Türkiye'den giderken
çantasını doldurarak gidiyor. Sigara Tür
kiye'de daha ucuzdur, viski Türkiye'de
daha ucuzdur.
RIZA ILIMAN (Çorum) — Türk
parası geçiyor mu onlara?.
İSMET ÖZARSLAN (Devamla) —
hepsi geçer efendim, hiç merak etmeyin.
Sözlerimi toparlıyorum Sayın Başka
nım.
Sayın miietvdkillerii, 1988 yılının,
1987'ye nispetle daha ileri, daha üst dü
zeyde geçeceğini söylemek kehanet sayıl
maz; çünkü, yatak sayıları gittikçe artı
rılmakta, pansiyonlar çoğaltılmakta ve
1987'de ülkemizi ziyaret eden turistler
Türkiye'nin turizm ölçülerini görüp ülke
lerine dönmüş bulunmaktadırlar; yanli,
ülkemizden ayrılan turisti, yeni turistle
rin gelmesi içlin 'bir elçi olarak kabul et
mek gerekir, 1988'de, Türkiye'deki huzur,
sükûn içindeki hava İnşallah bozulmaya
cak ve devam edecektir. Ülkemizin, yurt
dışındaM itibarlı durumu, ülkemize daha
çok turist çekecektir. İlerisi içlin bizler,
gerçekten, fevkalade umutluyuz.
Sözlerime burada son verirken, Kül
tür ve Turizm Bakanlığı bütçesinin, mem
leketimize, milletlimize ve Sayın Bakanın
muhterem şahsımda bütün bakanlık teş
kilatının, emeği geçen değerli mensupla
rına hayırlı ve uğurlu olmasını diler; siz
leri şahsım ve Anavatan PartM Grubu
adına saygıyla selamlarım. (ANAP sı
ralarından alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın
ÖzaMan,
Görüşmelere kaldığımız yerden de
vam etmek ve saat 21.00'de toplanmak
üzere oturumu kapatıyorum.
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ÜÇÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati : 21.00
BAŞKAN : Başkanvekili A. HUdai Oral
KÂTİP ÜYELER : MUmtaz özkök (Sakarya), Nurhan Tekinel (Kastamonu)
•>••—^»••-<^»~" • -

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 50 nci Birleşiminin Üçüncü
oturumunu açııyorum.
III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN
DİĞER İŞLER (Devam)
/. — 1988 Malî Yılı Genel ve Katma
Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Ka
nunu Tasarıları ile 1986 Malî Yılı Genel
ve Katma Bütçeli İdareler ye Kuruluşlar
Kesinhesap Kanunu Tasarıları (1/393,
1/394; 3/254, 1/337; 3/253, 1/338) (S.
Sayıları : 22, 23, 44, 45) (Devam)
C) KÜLTÜR VE TURİZM BA
KANLIĞI (Devam)
1. — Kültür ve Turizm Bakanlığı
1988 malî yılı bütçesi
2. — Kültür ve Turizm Bakanlığı
1986 malî yılı kesinhesabı
BAŞKAN — Görüşmelere kaldığı
mız yerden devam ediyoruz.
Komisyon ve Hükümet yerlerini al
mışlardır.
Gruplar adına 'konuşmalara devam
ediyoruz.
Sosıyaldemokra Halkçı Parti Grulbu
adına Muğla Milleltivekili Sayın Tufan
Doğu; buyurun.
ISHP GRUİBU ADINA TUFAN DO
ĞU (iMuğla) — Sayın Başkan, değerli
milletvekilleri; Kütür ve Turizm Ba
şkanlığının 1988 malî yılı bütçesi üzeri
ne Sosyaldemokrat Halkçı Partimin gö
rüşlerim* sunmak amacıyla huzurlarınız
dayım. Divanı ve Yüce Heyeti partim
ve şahısım adına saygı ile selaînhiyorum.

Değerli milletvekilleri, demokrasiler
de. görülen bir kuralın işletilmesi üzerine
milletvekilliği görevini üstlenerek bu kut
sal çatının altına geldik. Hiç kuşkusuz
taşımakta olduğumuz nitelik ile bizler
ülkenin en seçkinleri değiliz; ama seçil
mişler iyiz. Halikımızın bu çatı altında
Ibize yerdiği görev, devletimizi, Atatürk'
ün gerçekleştirdiği devrimler ve ilkeler
eşliğimde, onun gösterdiği çağdaş uygar
lık düzeyline ua'lştınma hedefine taşımak
tır. SHP Gruibu olarak, önümüzdeki en
geller ne olursa ollsun, ülkemizi bu he
defe vardırmak için elimizden gelen herşeyi yapacağız. Bu çatının altında bulu
nan, yer alan siyasî partileri ve o par
tilerimize münteisip saygıdeğer milletvekillerimizi de aynı ortak hedefe yürü
yor olarak kabul ediyor ve öyle değer
lendiriyoruz.
Demokralsi, insanoğlunun kendisi için
türettiği en erdemli rejimdir. Doğaldır ki,
demokrasilerde farklı .görüşler,
farklı
inançlar olacaktır. Bu armoni içimde ol
maması gereken şey, tahammülsüzlüktür.
Farklı görüş ve inanç taşıyan insanlar
olarak eğer demokrasiye gerçekten ina
nıyorsak, birikirimiz© karşı tahammüllü
olmak zorundayız. O nedenle bu kür
süden yapılan konuşmaların tümünün
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herkes tarafından beğenilimesini bekle
mek yanlış olur. Bizlerden beklenen şey,
hanıgi koşullar altında olursa olsun, bu
çatının altında ve niteliğimiz gereği bu
çaltrnın dışımda ahlak, terbiye ve saygı
kurallarının dışına çı'kmamalkitır.
Söylemek istediğim şudur : Bir mil
letvekili, üyesi bulunduğu partinin başkanıvekili, 'hükümet üyesi, hatta başbiak'anı olabilir; ama bu geçici ek nitelik,
kendisine bu kürsüden konuşurken top
lumumuza ataidan miras alhlalk, terbiye
ve saygı kurallarının dışına çıkma hak
kını vermez.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
»bilinen gerçek, tüm dünyada turizmin
sek'tiör «olanak önemli (bir 'yer edinldiğildir.
Turizmin bulunmadığı toplumlarda ise,
bir bütün olarak kültür öğesi büyük önem
taşımaktadır. Bizim ülkemizde de turizm
/ve kültürün toplumumuz açısından öne
mi tartışılamayacak kadar oritadaidır. Bu
ıbüyük öneme karşın, gerek turizmin ve
gerekse kültürün, devletten aynı düzey
de ilgiyi gördüğünü söylemek mümkün
değildir, bize göre talbiî.
Bu vurgulamayı yaptıktan sonra, ko
nuya derinliğine girmeden önce, konuşmaimla ilıgili bir uyarılda bulunmak işi
yorum ,yüce heyetinize. Bu konuşima ki
şisel bir şıov konuşması değildir. Bu ko
nuşma, bir yergi ve yılkıcı politik eleş
tiri konuşması da değildir. Bu konuşma,
rakamlara (boğulmuş akademik bir ko
nuşma da değildir. Bu konuşmanın içe
riğinde konuyla iligili her türden tespit
ler ve bu tespitlere yönelik öneriler yer
almaktadır. Dileriz ki, dikkate alınsın,
yanlışlıklardan
dönülsün ve gerçekler
görülmüş olsun.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
Kültür ve Turizm Bakanlığının 1988 ma
lî yılı bütçesi üzerinde grup adına ko
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nuşma yapma görevi bana verildiğinde
oldukça heyecan duydum. Çünkü ilim,
tarih öncesi çok sayıdaki medeniyetlerin
merkezi ve 1 741 kilometrelik dantela
gibi saihil şerıldiyle de sadece ülkemizin
değil, tüm dünyanın önemli turizm mer
kezlerimden birisi olan Muğla İlidir.
Ayrıca, yıllarıdır turizmi gerçeği için
de yaşayan bir insan olarak, turizm üze
rine yapılan istismarları, sahillerin kim
ler tarafından nasıl yağmalandığını, or
man başlta olmak üzere, doğalda mevcut
canlı camsız öteki turizm kapitallerinin
acımasızca nasıl katledildiğini' görüyor,
saihil şeridinde yasal 'olmayan tasarruf
ların Anayasanın engelleyici hükümleri
ne karışın, çıkarılan yeni yasa ve yönet
meliklerle nasıl da yasal konuma getiril
diğini çok iyi biliyordum. Heyecanım,
(bunları Yİüce Meclisimizin bu kürsüsün
den dile getirme fırsatını yalkalamış olmaimldan kaynaklamıyor.
Bu konuşma için gerek partimde ve
gerekse beride yeterli b'ilıgi ve belgeler
vardı bununla yetinmedilk, sübjektif bir
değerlendirmenin içinde olmamalk içlin,
Çanakkalelden Antallyalya tüm saihil şe
ridini bir kez daha dolaşarak son duru
mu yerinde görme gereğini duyduk.
SHP Grubu olarak, biliyoruz ki, ta
rım toplumundan sanayii toplumuna ge
çişi henüz .gerçekleştiremedik. «S'anayileştik, sanayi ürünleri ve teknoloji ihraç
eder hale geldik» yutturmacaları içinde
montaj sanayii ile avunan ve avutulan
devletimizin ve halkımızın bırakınız; çağ
altlamasını, az (gel!işimişli!kten kurtulması
için bugünkü durumda birincil umuldu
bize göre turizmidir.
İSHP Grubu olarak, biliyoruz ki, ül
kemizde fazlasıyla var olan turizm po
tansiyelini israf ötmeden, turizme en
önemli unsur doğayı beton yığınlarına
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yu'titurmaidan, sahillerimizi yağmalatmaIdan, orman kaltlini Türk'iyelde gerçekleş
ti nmdden ve buna engel olarak değerlen-.
Idirmenin yolu eğitimden ve dürüstlükten
geçmekteidir. Bu sorumluluk
duygusu
içinlde yürütüğüm çalışmalarımın sonunida varidığıım ilk sonuç şuıdur :
İBugünleride külttür ive turizm için çok
şeyler söylenmiş; ama, hazıra konma
zilhniiyeftÜriin egemen ollduğu devletimizde
'söylenene koşut iş ve hizmet üretilme
miş ve turizm kendi iç dinamizminin ha
reketliliği ile bugüne kaldar bir iki devlet
müdahalesini de arkasmlda görerek yol
almaya, mesafe almaya gayret etmiş.
Bulgun dünyalda yaklaşık 300 milyon
civarındaki inısan turizm hareketine katılımaktaldır ve bu hareketin karşılığında
gözüken ticaret hacmi ise 120 milyar do
lar cilvarınldaldır. Yani, turizm sektörü,
petrollden sonra, dünyanın en kârlı sek
törü durumunıdaldır. Hal bıöiyleyken, tu
rizm hareketi içinde yer tutan ülkemizin,
eşdeğerdeki Akideniz ülkeleri arasındaki
konumu nddir?
Turizmci Akdeniz üL'kelerintde toplam
yatak sayısı 5 milyondur. Ülkehıizideki
toplam yaıta'k sayısı ise 120 bin civarındaldır. Akdeniz ülkelerine yıllda İSO mil
ıyon turist zilyareit etmektekiir, ülkemizin
huridan aldığı pay 2,5 milyon citvarınidaVlır. Akdeniz (ülkelerinin turizm'den sağ
ladığı yıllık gelir 40 milyar dolayında
dır, bu gelirleriden Türkiye'nin payına
ıtiüşen miktar ilse -Bakanlığın açıklattığı
rakamı esas kalbul ödiyorum- 1,5 milyar
dolarıdır. öteki Akdeniz ülkeleriniden çok
(daha üstün turizm potansiyeline sahip
olan ülkemizde bu az gelişmişlik neidenilyle S!HP turizm olcusuna iktidar par
tisinden farklı bakmaktadır.
İç ve dış turizmi geliştirerek, döviz
girdisini artırmak temel düşüncesinde
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hiçjbir ayrılığımız yoktur. Ancak, anla
yış, yaklaşım, yöntem ve uygulama açısınldlan SHP ile ANAP arasımda temel
ayrılıklar vardır. Bu söylelditklerknin Bi
rinci ve İ'kinci özal hükümetlerinin bu
güne dek izlediikleri kültür politikaları
için de aynen geçerli okluğunu özellik
le belirtmek iısterim.
IBU genel sunuştan sonra konuşmamı,
Küldür ve Turizm Bakanlığının çalışma
ları ile ilgili fespitlerknizi vurgulayarak
sürdürmek istiyorum. Devlet ve devleItin yürütme sorumluluğunu üstlenen Hü
kümet, küllüür ve turizm hizmetlerine ge
reken önemi vermilyor sonucuna varma
mızın üç temel nedeni varidır.
\< KüMir ve turiizm ülkemiz gerçe
ğinde ilbJtÜyaç duyulan hizmet ve sorun
ları ile iki ayrı bakanlığı gerektirmek
tedir. ama hizmetlerin ve sorunların çö
zümü .fek bir bakanlığın yükümlülüğü
altında yürütülmeye çalışılmaktadır.
DenenecelktJir ki, 1980 öncesinde ilki
ayrı bakanlığın çatısı altında yürütülen
Ibu hizmetleri bugünkü durumuna geti
ren biz değiliz. ANAP'MI yine grup ola
rak, bizim değerlendirmemize göre bu
mazerete sığınma hakkı yoktur. İhtilalci
Millî Güvenlik Konseyinin bu yanlışını
sürdürüyor olması, Özal ve kadrosunun
kültür ve turizm olayına gereken ciddi
yetle bakmıyor olduğunun somut bir ka
nıtıdır. Bu ndktalda önerimiz, bu hizmet
için gereken 'bakanlıkların kurulmasıdır.
2, Tartışmasını sürdürdüğümüz Sa
yın İkinci Özal Hükümetinin 1988 malî
yılı şişirme .bütçesinde hakanlığa ayrılan
binide 55'İlik pay, bize göre son derece
yetersizidir. Denecektir ki, 1987 yılı büt
çesi yüzde 8 kesintiden sonraki alınan
ıdurumu ile 57 503 000 000 Türk Lirası
olarak gerçdkleşmişitir. 1988 yılı bütçesi
ise, yüzde 10Ö.8'l'ik bir artış ile ve
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115 470 000 000 Türk lirası olarak öne
rilmiştir. Bu rakamlar. büyümenin gös
tergesi değildir. Büyümenin ölçüsü, ba
kanlığın genel bütçe içindeki payının
yüzdesi ile eşdeğerdir. 1983 yılında genel
bütçedeki payı binide 94; 1987 yılında
lbiride 57 olan Kültür ve Turizm Bakan
lığının, 1988 yılı bütçesi içindeki genel
payı, binde 55'lerde kalmıştır. O neden
le, bütçenin genel karakteri gereği bü
yüme yoktur; kof bir şişirme vardır, sa
dece rakamlar üzerinde. Bu kof şişirme
nin patladığı yıllandır; pa'tlaldı, patlaya
cak, patlıyor diye üzerinde her yıl po
litik çıkar priopaıganldalan yapılan ve ni
hayet bu yıl sayın bakanın çok yerinde
ve balsiretM bir değerlendirmesi sonunda
emekleme döneminde olduğu kabul edi
len turizm balonunun, bu anlayış karşı
sında sönmesine neden olacağının bir
'başka kanıtı da şudur :
IBir bakanlığa bağlı herhangi bir ge
nel müdürlük düzeyindeki Diyanet iş
leri Başkanlığına bütçeden ayrılan mik
tar 127 290 000 000 Türk Lirasıdır. Kül
tür ve Turizm Bakanlığına ayrılan mik
tar ise 115 470 000 000ı Türk Lirasıdır.
Bir yanda bir hakanlığa bağlı bir baş
kanlık, diğer yanlda koskoca bir bakan
lık. Bu mantığı anlamak mümkün ol
madığı gibi, 4 Nisan Pazartesi günü, mu
halefet liderlerine cevaben bu kürsüden
konuşan ve iş turizme geldiğinde, «Tu
rizm için söyleyecek pek fazla bir şeyi
niz olmaması lazım» diyen bu mantığın
patronu Sayın Başbakanı da anlamak
bize göre mülmkün değildir. Sayın Özal
ve prenslerinin sayesinde devlet olarak,
yürümekte olduğumuz iflas yolunda bi
liyoruz ki, artık milyiariarın hiç mi, hiç
önerrfi kalma'mıştır. O nedenle d'in hiz
metlerini yürütmekle görevli Diyanet
işleri Başkanlığı bütçesini çok görmü
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yoruz; ama Kültür ve Turizm Bakanlığı
bütçesine ayrılan payı ve miktarı da üzü
lerek belirtiyoruz ki, yeterli görmüyoruz.
3. Bugüne kaıdarlki hükümetlerin tü
mü, Türküye İde turizm politikasının sap
tanmasında sürekli olarak, döviz kaızanma aimacıyla dış turizmi geliştirmeye yö
nelik çalışmaların içimde olmuşlarıdır.
Ülke çalışanlarını ve her kesu'lmden hal
kın dinlenme geröksinimirii karşılamak,
bu uğraşa göre sürekli ikincil düzeyde
kalmıştır. Oysa, dış turisti çekmek ama
cıyla yapılan yatırımlardan yararlanan
lar, genellikle saldece ülkenin üst gelir
grupları olmuştur. Böylece, dış turizmi
gelişitirîmek amacıyla devletin yaptığı har
camalar işlevlerini yerine getirememiş
olımalktaldır. Bakanlığın 1988 yılı prograımınlda bu boşluğu dollduran görüşler
yer allmaktaldır; ancak yeterli değ'iMir.
Görülüyor ki, dargelirli halkımızın az
harcama yaparak günübirlik piknik ve
çadırlı konaklama gereksinimini karşıla
makta oflduğu alanltarlda bu yıl gene, maa
lesef, yılidızı Ibol oteller yükselecektir.
Yani, halkımızın anayasal güvence için
de denizden ve güneşten yararlanacağı,
•dinleneceği devlet malı alanlar, tel örgü
içine 'aynen alınacak,, ağaçlar kesilecek,
bu alanlara zahmetsiz konan yarenler,
damatlar, evlatlar ve biraderler ya doğ
rudan doğruya ya .da şrketleri aracılığıy
la sahilleriırnizdeki özel ke'sim yağmasın
dan paylarını almayı sürdüreceklerdir.
Hem ide yasaların gölgesindeki özel teş
vik güvencesi altında, hayli yüklü, nak
de 'dayalı devlet desteğini kesesinde ve
kasasında görerek. Doğaldır ki, bu man
tıkla turizmin patlatması beklenemez.
Patlayacak şey hiç kuşkumuz yoktur ki,
kiminin keseleriıyle, kasaları olacaktır.
Ondan sonra geleceksiniz bu kürsüye,
böylesine bir vurguna, 'talana, soygun ile
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yağmaya karşı çıikanlara dönüp «Turizm
için söyleyecek pek fazla bir şeyiniz ol
maması gerekir» idiyeceks'iniz. Olamaz
öyle şey talbiî.
Sayın Başkan, değerli miliefttveîkil 1eri;
ülkemizdeki isalh.il yağması, özellikle 16
Mart 1982 tarihinde Resmi Gazetede
yayımlanarak (yürürlüğe jglren Turizmi
Teşvik Kanunuyla »birilikte başlamıştır.
Bu yasaya dayanılarak çıkarılan değişik
•isimler altındaki yönetmelikler ise, «yağ
manın hızlandırılmasından ve doğanın
tahribatını kolaylaştırmaktan başka bir
işe yaratmamıştır. Yasanın getirdiği gü
venceyle, yağma üç bakanlık tarafından
.gerçekten çağ atlayan bir ıhızla sürdürül
mektedir. Bu Ibakanlıklar Kültür ve Tu
rizmi Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı ve Tarım Orman ve Köyişleri
Bakanlığıdır.
Söylemek istediğim açıktır. 8 ay gibi
uzunca (bir süre yaz turlzTninlin yapıldığı
Ege ve Akdeniz sahillerinde siyasal ik
tidara yakın kişi, 'kuruluşu ve (kurumla
rın pervasızca sürdürdükleri bir sahil
yağması vardır. Buna paralel olarak acı
masız Ibir doğa tahribatı, turistik tesis
lere önceden proje (bazında yatırımlar
getirillmedlği için tüyler ürperten bîr çev
re deniz kirliliği -Burada (bir parantez
açarak., Sayın Balkanımızın Plan ve Büt
çe Komisyonunda yaptığı (konuşmadan
Ibu önlemdi almak üzere gerekli çalışma
lara başladığını öğrenmiş (bulunuyorum.
Kendilerine yüce heyetimizin huzurunda
da teşekkürler sunuyorum- almış başını
gitmektedir. Bahtta, biraz önce kuliste
otururken Ibir rnilletvekil'i arkadaşım
uyardı; Ibir igazetede okumuş, Iben okuyamadım. IBir Alman (turist -Sayın Ba
lkanın da dikkatlerine arz ederim- toplu
luğu pislikten ve kokudan den'ize gire
medikleri gerekçesiyle (durumu kendi
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konsolosluklarına ildüniişler ve şikâyet
etmişler. Bunu da derkenar olarak arz
ederim.
Göfcova Term'iik Santralına bu nok
tada değinmek isterdim; ancak, zamanın
darlığı nedeniyle değinmek istemıiyorum;
ama XVII nci Dönem parlamentosunda
konu çok kere İdile 'getirildi; önümüzdeki
aylarda gene Göklova Termük Santralı,
turizme yaptığı olumsuz etkiler ve çev
reye ve den'ize getireceği kirlilikler ne
deniyle 'tarafımızdan Meclise getirile
cektir, Ibunu böyle değinerek atlamak
iteliyorum.
Sahillerim'izdeki yağma, biraz önce
de izah ötmeye çalıışitığım gibi, hukuka
karışı hile yolu tercih edilerek çıkartılan
yasalar ve 'getirilen değişkilikler, bunla
rın ardından gelen iş bitirici yönetmelik
ler ile yasal kılıfına yerleştirilmiştir. «Kı
yılar, Idevletin hülküm ve tasarrufu altın
dadır. Deniz, göl ive akarsu kıyılarıyla,
deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen
sahil şeritlerinden yararlanmada öncelik
le kamu yararı gözetilir» hükmünü geti
ren yürürlükteki Anayasamızın 43 üncü
maldldesi ilse, Sayın özal'ın alışkanlığı
doğrultusunda, maalesef askıya alınmış
bulunmalktadır. Yağmayı sergilemeden
önce, nesli tükenmek üzere olan deniz
'kaplıuım'bağalarının yumurtlama alanı
Dalyan (Muzu mevkiine yapılmakta olan
Kaunos Otelinin ülkemiz dışında tüm
Idünyaida yarattığı tepkiyi anımsatmak is
tiyorum ve halen kuruluş ortağı bir Al
man firmasının kredi talebini donduran'
Alman Parlamentosundan bir heyetin
Dallyan Iztuzu'nida incelemelerini sürdür
mekte olduğunu Id'a sanıyorum heyetiniz
biliyordur.
«IB doğa cinayetine kim Idur diyecek
tir?» sorusunun karşısına balkın, Dalyan
Kasalbaimızın ANAP'lı Belediye Başkanı
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Yağmanın Fethiye cephesi : Paçaroz
Burnunda 75 bin metrekarelik bir alan
TUTİS A.Ş.'ye, bu noktada gene bir pa
rantez açarak bir ihbarı sayın bakanlığa
yapıyorum, kendislinin Plan ve Bütçe Ko
misyonundaki bir ifadesine dayanarak bu
lihbarı yapıyorum, bu Paçaroz Burnun
daki tesisler, daha doğrusu tahsis. Genel
kurmay eski başkanlarından rahmetli Fa
ruk Gürler'in oğlunun başında bulunduğu
bir şirkete yapşlmışlır. Söylenen odur;
çok yaygın bir söylentıidir. Kendıisinlin
tahsisle aldığı arazi üzerine yaptığı villa
lar, tarafından satılmaktadır ve kıiralanma'ktadır. Durumu arz ederim ve bilgile
rinize sunarım.

Ali Gün, çaresizliğini nasıl dile getiriyor :
«Saha, mücavir alanımız. Şirket ne is
terse yapıyor. Çevredeki eko süste'mi tah
rip ediyor, müdahale etmek etekliğimiz
de, «Kültür ve Turizm. Bakanlığından
izin aldık» Idiyorlar.» Bu tahribat karşı
sında »tüm \dünya ayakta, (biz ise suskun
(beklemekteyiz, liste size, dioğa tahribatı
k'arşfsırtdaki çaresizliğimizden bir örnek.
Yağma ile ilgili (bir başka örneği de
ıgene Fethiye'nin ANlAPlı Belediye Baş
kanı Muzaffer Dbritlu'nun sesinden ak
lanıyorum : «(Holdinglerin koyları kira
lamasının önüne (geçmenin mümkünü
yok. lAkîaıma, «ikoyları almayın, İşitiyor
sanız, otel yapacak kaklar alın, gerisini
bırakın» diyoruz (dinlemiyorlar. İşlerini
Ankaraldan halleldip, inşaata başlıyorlar.»
kiiyor Sayın Belediye Başkanı Dlontlu.
Turizmi (geliştirmek ve patlatmak ge
rekçesine dayandırılan sahil yağması, ka
mu ve özel kesim yağması olarak iki
yönde yoğunlaşırla göstermektedir. Bu
iki (tür yağmayı hiç değilfce bir bölümüy
le sizlere sergilemek i's'biyörum., İzin ve
rirseniz konuşmamı özel kesim yağma
cıyla sürdüreceğim.

Katemya limanında 87 bin metreka
relik bir alan Cihan Tatiil Köyleri A.Ş..'ye,
100 bin metrekarelik Katrancı ve Kü
çük Kargı Koyları, Uludağ Grant Oteli
sahibi İbrahim Yazıcıya, 200 bjin metre
karelik Germiler Koyu AÜtay Kolektif
Şirketine, 40 bin metrekarelik Samanlık
Oyuktepe Koyu <Sabri Eftürk'e.

Sayın milletvekilleri, şimdi sizlere,
elimdeki bilgi ve belgelere dayanarak yağ
manın bir kesitini sunacağım.
Yağmanın Bodrum cephesi : ZeytinÜkahveMe 4 500 metrekarelik bir alan
Mandalya Turizm A. Ş.'ye, Ilıca Bükün
de 1100 bin metrekarelik b'ir alan M. Sait
Keten'e, Zeytinlikahvelde 75 bin metre
karelik bir alan Salilh-'Nezir IDeniz ikili
sine, Damkıtepe Burnumda 50 bin metre
karelik bir alan Serdarlı Turizm A. §.'
ye, Zeytinlikahvelde 125 bin metrekare
lik bir alan Özkanlak Limited Şirketine,
Anam Adasırüda 100 bin Tnetrekarelük bir
alan Şemsettin ve Hüsnü Yılmaz öney
ikilisine.

Yağmanın Marmaris cephesi : Pamucakta 35 blin metrekarelik bir alan
Mordeniz A.Ş.'ye, Adaağzında 12 600
metrekarelik bir alan Ragıp Görasaoğlu'na *bu muhterem zatın da bir sayın
bakanımızın yakını olduğu söylenıir, me
rakımı gidermek için ve doğrunun orta
ya çıkması için öğrenmek istiyorum- Pamucak'ta 110 bin metrekarelik bir alan,
temelinde yağlıboyacılık olan Durmuş
Yaşar'ın Altın Yunusuna, -burada on bin
lerce ağacın kesildiğimi anımsatmak isti
yorum; ormandan ısınmak için, zarurî ih'tiiyacını karşılamak İçin bir tek dal kesen
köylünün traktörünü, baltasını müsadere
edip kendisM hapse atarken, turizm adı
na onbinlerce ağacın, genç ormanın, 15
yıllık ormanın kesilmesini de yüce heyeHinlizÜn takdirlerine arz ediyorum-.
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156 bin metrekarelik Tavşan Adası
Kartal otel Motel A,Ş.'ye, Kumlubük
mevkiinde 100 'bin metrekarelik bir aflara
Kumtur Ticaret Anonim Şirketine, Günnücek mevkiinde 1.5 dönüm miktarındaki
'bir alan Fazlı Kaşıkçı'ya, Pamucak Boynuzbükü mevkiinde 40 bin 'metrekarelik
'bir alan yine îbrahim Yazıcı'ya; Sayın
Bakanım, burada da İbrahim Yazıcı'ya ta
nınan imtiyazın nereden 'kaynaklandığını
öğrenmek, millet adına 'benim hakkım ol
sa gerektir. (SHP sıralarından «Bravo»
sesleri, alkışlar.)
Aktaş mevkiinde 50 bin metrekarelik
bir alan Obataş A.Ş.'ye, Yalancı Boğaz
mevkiinde 20 bin metrekarelik bir alan
A. -Bozalllı - Abdullah Özbek ikilisine,
100 bin metrekarelik Gemioturan koyu
Hanifli Polat ve Alı Armağan'a, Çanak
Limanında 70 bin metrekarelik allan yüne
bu ikiliye, İçmelerde 16 bin metrekarelik
bir alan Hamdi Bedıirhanoğlu'na.
Dalaman İlçesi sahillerinde boynuzlu
'bir kuruluş, boynuzlu bir köşeyi kapıyor;
yani Boynuzbükü mevkiinde 307 400 met
rekarelik bir alan Altınboynuz Anonim
Şirketine tahsis ediliyor. Bedrettin Dalan,
bu şirketin ortaklarındandır. Sayın Baş
bakanın oğlu Efe Özal'ın da Altırabbynuz
Şirketiyle ilişkisi olduğu söylenmektedir.
Doğru mudur? Biliyor musunuz? Bilmiyorulmı, söylenmektedir; şüyuu vukuundan
beterdir.,
İstanbul Belediye Başkanı Bedrettin
Dalan'ın, bazı iş makinelerinin Dalaman
Belediyesine hediye ettiği biliniyor; bu ikıram'dan sonra, Boynuzbükü'ne altyapı
hizmetleriinin, özellikle yol bazında, Dala
man Belediyesince kısmen götürülmüş ol
ması ne anlam taşıyor? Sanıyorum benim
kadar dizler de merak edıYo^sunuzdür.
Ayrıca Fethiye başta olmak üzere,
tüm Muğla'da -yine merakımı gidermek
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ve doğrunun ortaya çıkması için bu konu
ya, özelikle değiniyorum- Asım Ekren
ile Devlet Bakanı Yusuf Özal'ın da bu
yağmadan nasiplerini aldığı iddiaları do
laşmaktadır; gerçeğin ortaya çıkması için
Sayın Bakandan veya bir başka yetkiliden
bu konuda açıklama beklediğimizi özel
likle belirtmek isterim.
Bunlara ek olarak, Köyceğiz Sultaniye'de kaplıcaları da içine alan tahsisi,
Ortaca ilçesinin sınırları içindeki Sarıgerme Koyunun başına gelenleri, doğadaki
dengeyi bozduğu ve neslinin tükenmek
üzere olan deniz kaplumbağlarıraa zarar
vereceği için tüm dünyayı ayağa kaldıran
Dalyan
îztuzu olayını, Fethiye'de
Kıtrak Koyunun tahmis nedeniyle halka
kapatıldığını, Bodrum Güvercinİk'teki
Son kalan toprak parçaılarının da tahsis
edildiğini ve yine Bodrum Karaada'nın
tamamının bir Alman firmasına verildiği
ni, saygıyla bilgilerlinize sunarım.
Sayın Başkan, değerli milletvekilerli;
sahil yağmasıyla bir başka uygulama da
turizm alanı olarak ilan edilen bölgelerde
yaşanmaktadır. Bakanlığın, gözüne kes
tirdiği sahil bandı, hemen turizm alanı
ilan edilmekte ve arkasından düşük fiyat
larla kamulaştırılan bu alanlar sahiplerinin
feryatları arasında başka kişi ya da ku
ruluşlara tahsis edilmektedir. Bu uygu
lamanın somut örneğini de Antalya Ke
mer'den vereceğim.
Kemer Köyü, Kiriş mevkiindeki bir
alan, Bakanlıkça turizm alanı iılan edilerek
kamulaştırılmıştır. 226 parsel numaralı ve
40 250 metrekare miktarındaki arazi, ba
şarılı bir otel İşletmecisi olan sahibinden
alınarak, Kiriş Otelcilik ve Turizm; A.Ş.'
ye tahsis edilmiş bulunmaktadır. Bu tah
sis anlayışını reddediyor; bundan sonra
ki değerlendirmelerin takdirinde ise ilgili
leri kendi vicdanları ile baş başa bırakı
yorum.
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Maliye ve Gümrük Bakanlığının ör
nek olarak Milas ilçesinin Kazıklı ve
Tuzla 'koylarını balık üretim ve yetliştirme amacıyla yaptığı tahsisleri de vurgu
lamakta yarar görüyorum. Bakanlığın
değerli yetkilileri zahmet edip 'buraları
ve daha önce bu amaçla 'benzer yol İle
kiraya verdikleri öteki yerleri gidip gö
rürlerse, o koylarda balık üretimi yapıl
madığını, Tanrının lütfettiği mevcut ba
lıkla yötiinildiğini ve balıkçılıkla geçinen
yöre insanının rızkı ile oynandığını, ar
tı, 'burada turistik tesislerin amacı dışın
da ve kaçak olarak yükselmeye başladığı
nı göreceklerdir.
Özel kesimin, kıyılarımızda Anayasa
ya karşı sürdürmekte olduğu pervasızca
yağmaya ilişkin eliımde oldukça yüklü bil
gi ve belgeler var. Zamanın yetersizliği,
daha ayrıntılı bilgfi vermeme engeldir; an
cak (meraklıları varsa, her zaman 'kendi
leriyle görüşmeye, tartışmaya ve mevcut
•bilgileri aktarmaya hazır olduğumu her
kesin -yüce huzurunuzda- bilmesini arzu
ve Ulan ediyorum.
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na israf diyoruz. Yakınmamız yağmadan
dır, hazırcılıktandır. Yakınmamız yoksul
halkımıza sahillerimizin kapatıfUmasındandır. Ayrıca, aşağıdaki sorulan sormayı
da hak biliyoruz,
Bu saydığım ve çoğunu da sayamadı
ğım 'tahsisli koy ve alanların çoğunun alt
yapısı, doğal dokusu ile birlikte bizlere
Tanrının bir lütfudur. Bu anlamda, 'bu
güne dek, buralarda bir iki küçük dev
let müdahalesi -'belki de ancak- yapılaibilmüştir. Neden 'buralar ve neden 'buralar
da kıyı şeridi ihlalleri? Tel örgüler ve si
lahlı (bekçiler neden? Neden halka açık bu
koy ve alanlar da, hemen bunların geri
sindeki inşaatta biraz zahmet isteyen alan
lar değil? Neden hukuka karşı hileler?
kamu yararına koruma altına alınacak
yerlerin ıbu pervaisız yağması neden?

Sahillerimizde kamu kesimi yağması
na geçmeden önce, belirtmek istediğini
bir nokta vardır. Bu konuşmamdan son
ra, herhangi bir yetkili buraya gelerek,
yapılan bu tahsislerin ve kiralamaların
yasal olduğunu ve amacın turistik yatak
sayısını artırmak olduğunu, tahkiîs ve ki
ralamalardan önce her türlü prosedürün
yerine getirildiğini vesaire söyleyebilir,
fbunları hep biliyoruz. Biz, aynı plağı din
lemek istemiyoruz.

16 Mart 1986 tarih ve 86/10479 sayılı
Bakanlar Kurulu kararına bağlı olarak
çıkartılan ve 7 ŞubaJt 1988 tarih - yani
çok yenli - 19718 saydı Resmî Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe güren ve adına
«6831 .sayılı Orman Kanununun 16, 17,
18 ve 115 inci Maddeleri Gereğince Yapı
lacak Arazli Tahsisleri ve Verilecek izin
lere Ait Yönötmölik» denen yönetmelik,
kimi ve neyi kalkındıracaktır? Bu, Türk
turizmini ımü, yoksa hanedanın mensupla
rıyla yakın çevresini rni?
Bizim îddiıalarimız ve öğrenmek is
tediklerimiz .'bunlardır. Yoksa, 'bilinen
şeylerle dolu, daha önceleri çok dinlediğimıiz aynı plağı yeniden dinlemek de
ğildir.

SHP Grubu olarak biz, yapılan tu
ristik tesislere karşı değiliz. Kıyılarımızın
uluslararası turizme 'açılıyor 'olmasından
yakınmıyoruz. Altyapı noksanlığı nede
niyle turizme elverişli kıyılarımızın, hâlâ
turizm için kullanılabilir kıyılar Haline
gelmesinden yakınıyoruz ve bunun adı-

Batı, güneybatı, güney ve Marmara
sahillerimizde, özel kesim sahil yağması
nın vardığı 'boyutları hiç de aratmayan ve
hatta bazı noktalarda son derece 'bariz
ibir şekilde sollayan kamu yağması da
dikkatlerinizi çökmek üzere tarafımdan
sunulacaktır.
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Bu yağmadan kesitler vermeden ön
ce, yanlış anlaşılmamasını sağlamak, ama
cıyla bir şey söylemek istiyorum. SHP, alt
grup çalışanları gibi, üst düzey çalışanla
rının dinllenmak İçim sahillerimizden ya
rarlanmasına kesinlikle karşı değildir; an
cak, hukuka saygılı bir düşünceyi taşıyan
ve savunan parti olarak, yasa ve yönetme
liklerin ve hele Anayasanın ihlaline kar
şıdır. Amacımız, bu yağmayı sergilemek
tir. 'Vereceğimiz bilgililerden, başka 'bir an
lam çıkarılmamasını, özellikle yüce he
yetinizin ve ilgililerin takdirlerine arz edi
yorum.
Genetikle 'bu tesislerin girişlerinde
asılı bulunan tanıtıcı levhalarda, «ıFalamca kuruluşun personel eğitim tesisleri ve
ya merkezi...» gibi tümcelerin yazılı ol
duğu görülür. Büyük bir Anayasa ihlali
vardır. Her yerde rastlanan 'bu yağmaya
ilişkin vereceğim somut örneklerin tümü
Antalya'dan olacaktır. Zaman yetersizliği
nedeniyle diğerlerini veremeyeceğim, Ba
lıkesir, Muğla, Marmara ve İzmir gibi
illerde veremeyeceğim örnekleri de din
leyen Yüce heyet üyelerimizin ve okuyan
herkesin Antalya modeline monte etme
si mümkündür; çünkü ayını uygulamadır.
Örneklerimiz Antalya'nın Lara'sımdan.
Önce, Yüce Heyeti, bir nebze olsun, bil
meyenler için Lara 'hakkında biılgülendirmek istiyorum. Kulüp Otdl Sera'dan baş
layarak Aksu Çayının denize döküldüğü
noktaya kadar Lara sahili 10 kilometre
dir. Bu isahilin bir bölümü, yani beş ki
lometrelik bir bölümü şu anda kullanıma
açıktır. Kopat mevkiinden Aksu Çayına
kadar olan bölümü ise yol olmaması ne
deniyle -Genellikle Hazine mülkiyetinde
olan bir bölümdür- turizme şu anda elve
rişli bir durumda olmadığı için açık de
ğildir. Aslında bir yol götürülmesi ha
ilinde de bu israftan kurtulmuş olacaktır
Türk turizmi.
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Tabiî iki bu kıyı şeridinin tamamı -10
kilometre uzayıp gidiyor, koca AkdenizAnayasa güvencesiyle, devletin. Uzanan
ideniz, gözlerim alabildiğine Akdeniz ka
rakteri. Arkanızda ise yemlesin çam ağaç
larıyla dolu engin bir alan ve sadece Ak
deniz'e özgü nefis, incecik de bir kum;
işte 'Lara burası.
(Lara'mm girişinde Karpuzkaldıran As
kerî Tesisleri ile karşılaşırsınız, yani eği
tim merkezi ile. Türk Silahlı Kuvvetleri
nin havacılarıyla başlayan Karpuzkaldıran yapılaşması, daha sonra tüm kuvvet
komutanlıkü arının personel eğitim1 mer
kezine dönüşmüş, ıgüya personel eğitim
merkezine. Denize sıfır noktadan başla
yan yapılaşma, orta boy bir Akdeniz il
çesi büyüklüğünde bir alana yerleşik, Bir
nizamiye ve nizamiyede tüfekli bekçiler...
Tabiî, Karpuzkail'dıran'ın çepeçevre te'l
örgü ille koruma altına alînımış olmasını
söylememe gerek yok; arazi tapulu. An
talya halkı Karpuzkaldıram'da bugüne
kadar bir tek eğitim çalışması yapıldığını
görmemiş; ama tatilin yapıldığını herkes
biliyor.
Devam ediyoruz... Hemen sonra önü
müze Bayındırlık Bakanlığının ve PTT'
mim eğitim merkezleri çıkıyor...
M. KEMAL DUDUOĞLU (Hatay)
— İlkokul mu var orada*?!..
TUFAN DOĞU (Devamla) — Her
halde.
Buralarım da Karpuzlkalldıran'dan far
kı yok. Tel örgüler, bekçiler, beton yı
ğınlar ve sıfır noktadan başlayan, yapı
laşmalar. Buralarda personel ya da işçi
personel eğitimi yapıldığı görü'ımemiş;
ama üst düzey bürokratlarınım çoluk ço
cuk burada tatil1 yaptıklarını gene bütün
Antalyalılar biliyor.
öykümüz sürüyor... Karşımıza, karaköllu falan, hiç de mimarî estetiği oUmıa-
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yan, aynen mezbaha tipindeki binalarla
bezenmiş bir emniyet eğitim sitesi çıkı
yor. Emniyet eğitim tesisleri de örnekle
rimi biraz önce verdiğim tesislerde olduğu
gibi, aynı fotoğrafı veriyor.
Gelelim gözümüzün nuru TRT'ye.
«Film platosu kuracağız, burası Höllywoöd olacak» diye TRT yetkilileri ilgili
lere 'baş vuruyor, önce bu gerekçe ile
ormandan yaklaşık 1 100 dönüm orman
alanını kopararak hemen tel örgü güven
cesi içine alıyor. Tel örgü güvencesi içi
ne aldığı Hdllyvvood'un yola yakın olan
yerine de iki tane hizmet binası kondu
ruyor. Bu işi kotaran TRT yetkilileri,
dönüyor gerçek amaçlarıma ve sıvıyorlar
kollları. Ormandan tahsis yol'uyla elde
edindikleri arazinin önündeki tamamı kı
yı kenar şeridi içinde kalan 559 dönüm
kumsalı da 10.4.1985 tarihinde Antalya
Nazım İmar Plan kanatları gereğince,
sadece büfe, kabin, duş, gölgelik ve tuvailet gibi sabit olmayan 'geçici tesisler in
şa ©dilmesi şartıyla Maliye ve Gümrük
Bakanlığından tahsis yoluyla alıp, kapa'tıyorlar. Tel örgüler, nöbetçiler ve şanti
ye binaları derhal kuruluyor; başlıyor di
ğerlerimde olduğu gibi, denize sıfır nokta
dan ruhsatsız ve tamamı kaçak yapılaş
ma.
Antailya Belediye Meclisi karışıyor,
«Durun, ne yapıyorsunuz?..» falan diyor
lar, «Sana ne?» deniliyor ve iş tamam.
tki yıl içinde tamamlanıyor TRT'nim per
sonel eğitim merkezi. Türkiye'de 'bir ben
zerini görmediğim, Avrupa ve Amerika
ülkelerinde de benzerine az rastlanır nitelikteki TRT Eğitim Merkezini lütfen,
AUahaşkına gidiniz bir görünüz. Bu ruh
satsız tesis ve kaçak yapılaşma, tüm yet
kililerin ve kamuoyunun gözleri önünde
o denli modem, o denli lüks ve o denli
görkemi ille iki yıl içinde nasıl bitmiş
gidimiz bir görünüz Sayın Bakanım.
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Antalya'deki yağmada bir de vakıf
çıkıyor karşımıza, tik defa; Türkiye'de
ilk örneği : «Akdeniz Sağlık Vakfı», İl
ginizi çekeceği umuduyla, 1985 yılında
kurulan Akdeniz Sağlık Vakfı'nın vakıf
senedinde yazılı kurucularından bazıları
nım isimlerini vermekte yarar görüyo
rum : Sayın Sudi Türel, Sayın Mükerrem
Taşçıoğlu, Sayın Mustafa Kalemli, Sa
yın Yener Ulu'soy (Antalya eski 'Beledi
ye Başkamı), Sayın Mustafa Çakaloğİu,
Sayın Ali Dizdaroğlu; (Antalya'nın
ANAP'lı XVII noi Dönem' milletvekille
ri), Sayın Cengiz Dağyar (Antailya ANAP
Milletvekili), Profesör Tuncer Rarpuzoğlu (Akdeniz Üniversitesi Rektörü) ve Be
lediye Meclisinin haberi otlmaksızın, istimi arkadan gelsin usulü, sonradan alı
nan bir karar var, Antalya Belediyesi tü
zelkişiliği.
Vakıf, 25.9.1986 tarihinde, Antalya
Belediyesine yazılı olanak başvuruyor. Di
yor ki, «Antailya İli sınırları içinde, dün
ya standartları düzeyimde, Ortadoğu'ya
hizmete yönelik 400 yataklı modern bir
hastanenin kuruluşu 'için, (Hükümetimizce
'gerekli destek sağlanmıştır. Bu nedenle,
kurucusu bulunduğunuz Akdeniz Sağlık
Vakfına, kurulması planlanan söz konu
su hastane içim, Lana sahil bandında, tak
ribi 300 dönümlük bir alanın tahsisi ko
nusunda gerekli emir ve müsaadelerimizi
arz ederim.»
Gerekli Hükümet desteği sağlanmış,
iş danışıklı' dövüş olduğu içim Antalya Be
lediyesince gerekli imar planı değişikliği
de öncesinden yapılmış ve bir yeşil alan;
ortasına küçücük bir bina kondurulmuş,
hastane yeri olarak plandaki yerimi almış.
İşler yolunda gitmiş, Tarım Orman ve
Köyişîeri Bakanlığı da, istenilen yerdeki
300 dönümlük orman alanını vakfa tah
sis etmiş.
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Antalya girişinde, turistik nitelik taşı
mayan, eğer hastane, orman içinde ağaç
lıklı bir yere kurulacaksa, nefis ve kesif
onmanlarla yüklü Kepez var; neden Ke
pez değil de, Lara sahil şeridi içindeki
küçücük ağaçlanın, rüzgârın etkisiyle bo
dur ağaçların bulunduğu böyle bir yer
'hastane için?.. Hastaneye itirazımız yok;
ama, neden 'burası?
Şimdi bütün Antalya ve ben, zanne
diyorum! bu izahımdan sonra sizler de,
oraya hastane mi yapıllacak, yoksa bir
başka şey mi yapılacak, merakla bekli
yoruz.
Kısa adı AKSA'V olan ve 'Bayan Zey
nep Ekren'in başkanlığını yaptığı Antal
ya Kültür ve Sanat Vakfı'nın 'bir festi
val organizasyonundan dolayı -bu da bir
ihbardır Sayın Bakanım- Kulüp Otel
Saraya ödenemeyen yüklü borç karşılı
ğında, Kulüp Otel Seranın, hemen önün
deki yeşil lalanın büyük bir bölümünü
(bungalovlarla 'işgal ettiğini ve 'kiraya
vermeye •başladığın* bilgilerinize arz
ediyorum.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
bu yapılanlar, Türk turizmlinin patlama
sı İçin yapılan yatırımlar ve" hizmetler
değillerdir. Bunların her biri, birer Ana
yasa ihlalidir. Bunların her biri, eğitim
merkezi adı altında, seçkinlerin, seçil
mişlerin değil, seçkinlerin, devletin
kesesinden, kendileri için yaptırdık
ları lüks dinlenme tesisleridir. Bunların
her fairi, Türkiye'de sahil yağmasının
en somut örnekleridir.! Bunlar, bu haliy
le birer ayıp ve utanç a'bidesidifl'er. Lüt
fen, bu çirkinliklere el. (konulsun ve dur
'denilsin, Yüce Meclisten, Hükümetten,
Cumhurbaşkanına dek sorumluluk taşı
yan herkesi SHP Grubu olarak, bu utanç
abidelerinin yılkı'lmasına ve dur denilmesıine davet ©diyorum.
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RIZA ILIMAN (Çorum) — Yağ
mayı önlenmeye davet ©diyoruz.
TUFAN DOĞU (Devamla) — Bu
katliamı, bu talanı, bu yağmayı, bu vur
gun ve soygunu, bu ayrıcalığı lütfen dur
duralım diyorum.
Kamu (kesimi yağmasından örnekler
verdiğiım Lana sahilinde iyi örmekler de
var. Kıyı şeridi içinde, oba tipindeki
geçicıi dinlenıme tesislerinin bazıları, Ki,
bunların da tamamı; bir tanesi hariç;
Endüstri Meslek Lisesi öğretmenlerine
ait olanı hariç, kamu Ikesiminiindir - yı
kılmış. Bu uygulamadan dolayı da il
gilileri huzurunuzda tüm
İçtenliğimle
kutluyor ve bu türden
çalışmalarının
sürmesi dileğinde bulunuyorum.
Sayın Başkan, djeğerii ımıilletvelkilleri; planlı ve akılı bir çalhşma sonunda,
kısa vadede Türküye ekonomisinin düz
lüğe çıkmasına büyük katkı sağlayaca
ğına inandığımız turizm
sektörü !için
1 saatte çok şeyler söylemek olası;
ama her şeyi söylemek mümkün değil.
Sadece Iturizm, Yüce Meclisin üzerinde
günlerce durması, konularını hakkani
yet Ve alkil ölçüleri içinde tartışması ve
sentezini yakalaması gereken 'bir sektör.
Turizmle ilgii değerlendirmelerimizi kı
sa başlıklarla birkaç noktaya değinerek
tamamlamak istiyorum. Bu kısa değer
lendirmeyi yaparken dayanağım, Sayın
Bakanın Plan ve Bütçe Komisyonunda
ki iki konuşması olacaktır.
«Turizmde çeşitleme» adı verilen ve
turizmde hareketliliği yılın onilki ayında
sağlayacak olan termal, dağ, kış, kong
re, göl, av, orman turizmini de içine
alan allanllarda gerekli turizm planlama
sı yapıılmalıdır. Bakanlığı bu çalışmanın
içünıde oluyor görmek, memnuniyet veri
yor.
Karadeniz kıyıları, Bodrum Belediye
Başkanı Cevat Bilgiçsin kendi yurttaşını
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kendıi toprağından kovan mantığı doğruMuisiMida değil - daha önce bir balka
nımız da aynı mealde laf söylemişti, aynı
değerlendirmeyi yapmıştı - turizm ama
cıyla mutlaka turizme açılmalıdır. Aynı
şekilde, Doğu ve Güneydoğu'da yer allan
mitolojik ve termal değerlerdeki yerler
de turizm amaçlı hale getirilmelidir.
Hızlı ucuz ulaşım için, Bakanlığını
Türlk Hava Kurumu ile işbirliğine gire
rek gerçeMeştireceği küçük ve ucuz havaaliaınian ve bu alanlara inebilecek kü
çük uçalfclar life yolcu taşıma girişimleri
ni yerinde buluyoruz. Aynı amaç için,
deniiz uçakları kullanma girişimlerinin
de yanındayız.
İl özel idarelerinin kültür ve turizm
yatırımları üçin devreye sokulmak isten
mesi sevindirici bir karar. Böylelikle,
vali saltanatları, yüksek ağırlama gider
leri, önemli ölçüde devlet için yararlı
yatırımlara dönüşmüş olacaktır inancın
dayız.
Turistik tesisler:
Her önün© gelenin bir arsa kirala
yarak açtığı denetimden yoksun kam
pingler, çevre ve deniiz kirliliğini tehli
keli boyutlara getirmiş bulunmaktadır.
Ülkemizde, her önüne gelen kamping
açmamalıdır,
açamamalıdır ve bunun
da kuralı konmalıdır ya da mevcut ku
rallar yaşamla geçirilmelidir.
Ayrıca, yıldızı bol turistik tesislere,
arındırma, yakıma ve imha tesisleri yap
ma zorunluluğu proje aşamasında geti
rilmeli ve devlet desteği bu amaç liçin
yatırımcııya sağlanmalıdır. Bakanlığımızı
da bu ıdeğerlendıirme içinde buluyoruz
ve girişimlerini destekleyeceğimizi
de
Sayın Bakanımıza sunuyorum.
Turizmde, salt çok yıldızlı otellere
önem ve öncelik verilmemelidir. §u an
da yetersiz olan ve turistik yatak sa— 637
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yısının artmasında katkısının olacağına
inandığımız ev pansiyonculuğuna dönük
devlet desteği daha da artırıiknalı, rakam
lar gerçekçi düzeye getirilmeli ve bu iş
için halk
bürokrasiden
arındırılarak
özendirilmelidir.
Eğitim yetersizliğinde ittifak halinde
yiz. Getireceğimiz farklı görüş ve öneri,
tesis sahip ve işletmecileriınin de olay
öncesinde 'belli bir eğitime tabii tutulma
larıdır. Altını çiziyorum, tesis sahipleri
nin ve işiletmecilerinin de olay öncesinde
mutlaka hizmeti gibi eğitime tabi tutulmalları gerekir. Yani, bir miktar parası
olan, çoğunlukla da devletin Ikred'ilendirmesine güvenerek turizme soyunan yağlıboyacı ve soğuk demirci, belli bir eği
timden geçtikten sonra kendisini turizm
hareketimin içinde bulmalıdır.
Ayrıca, eğitim konusunda söyleyeceğim'iz bir ibaşka şey de, devletin turizm
le ilğü eğitime egemen olmasıdır. Tu
rizmi eğitiminin tamamen belili bir süre
sonra özel girişimcilere devri düşünce
si yanlış bir düşüncedir. Özel girişim
ci, kendi personelini eğitmek için ken
di eğitim kurumlarını kurmalı ve fakat
denetim ımutlaka devletin elinde olmalı
dır.
Bakanlık bünyesinde kurulmuş olan
haberalma merkezinin kuruluşunu tak
dirle karşılıyoruz, Ayrıca, eğitimi ger
çekleştirecek öğretmenlerin yetiştirilme
sinde acele edilmesi gerektiği inancını
da Sayın Bakanımıza aktarıyoruz.
Bakanlığın turistik tesis ve işletme
ler için öngördüğü fiyat serbestliğini ke
sinlikle doğru bulmuyoruz. Tarifeli fi
yat uygulaması içinde dahi turiste ka
zık atmayı marifet belleyen zihniyetin,
kendilerimin belirleyerek bakanlığın bil
gisine sunacağı fiyatlar 'ile işi daha da
azdıracalfcl'arırji takdMetinize sunuyoruz
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ve bu konuda da bakanlığın denetim
mekanizmasını daha
yoğunlaştırarak
kendi koyacağı tarife üzerinden bir fi
yat belirlemesine 'gitmesini de tavsiye
©diyoruz.
Yurt içi ve yurt dışı tanıtma olayının
yetersizliğinde ittifak haindeyiz.
özel
(idarecilerin ve öteki yerel yönetimlerin
kanıtım için devreye sokulmasının doğ
ru olacağı inancındayız.
Türbanların özelleştirilmesine temel
den karşıyız. 'Blir hükümet politikası şek
linde gelişen özeleştirme için Sayın Ba
kanın komisyonda yaptığı konuşmaların
da getirdiği gerekçelerin tümü tutarlı,
geçeri ve kabul edilebilir değildir. Son
ra, ikimin malı kime, kimler tarafımdan
ve ne halkla veriliyor? Saçı bitmedik ye
timin hakkını, bırakın yaşıyorken dün
yada; ama bu dünyadan göçüp gittikten
sonra Tann'ya nasıl Vereceksiniz? Ko
nu daha sonra tarafımızdan Meclise ge
tirileceği için şimdilik bu kadarla yeti
niyorum.
Turizm polisi müessesesinin kurul
maması için hiçbir mazeret gösterilemez. Yerlisiyle yabancısıyla turist, kül
tür düzeyi düşük, eli ve beli tabancalı
polis ve jandarmanın zabıta anlayışı için
deki davranışiarıyıla hiç değilse tatilde
karşılaşmak istemiyor. Beli düzeydeki
kültürü edinmiş, yol yordam, dil ve ada
bımuaşeret kurallarını eksiksiz bilen, eği
tilmiş (insanlarla mücehhez turizm polisi
olgusu, bazı noksanlıkları ile de olsa,
mutlaka hemen kurulmalı ve önümüzdeki'
sezona mutlaka devreye alınmalıdır.
Sayın Başkan, değerli nıiiletvekillerimiz; turizmlle lilgii ısözleriımii, zamanın
darlığı nedeniyle burada bitiriyorum.,
Biraz da geneli çerçevede kültüre değin
mek itiyorum,!
Sayın Başkanım, öğrenebilir miyim,
sürem ne" kadardır?
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BAŞKAN — 12 dakiıka efendim.
TUFAN DOÖU (Devamla) — «Ye
ter artık» dedirtmeyeceğim size Sayın
Başkanım, onun için erken bitirmeye ça
lışıyorum.
BAŞKAN — Rica ederim efendim...
TUFAN DOĞU (Devamla) _ Kül
tür ve Turizm Balkanılığı bütçesi üzerin
de, önceki yıllarda - yaptığım incelemeler
sonucunda vardığım sonuç odur - bu
kürsüde yapılan konuşmalarda, turizme
oranla kültür sorunları daha çok nasi
bini almış. Azalan zamanım nedeniyle
kültürle ilgili genel konulara değinmek
le yetineceğim.
Bu alanda çalışan ve yığınla sorunla
rı çözüm bekleyen yazar, editör, sanat
çı ve uzman yurttaşlarımızın bizi bağış
lamasını ve bu yıl için 'turizme verdiğimüz önceliği hoşgörüyle karşılamalarını
beklediğimizi peşinen vurgulamak iste
rim. Kaldı İlci, partimiz temsilcisi mil
letvekili arkadaşlarımız, 'Plan ve Bütçe
Komisyonunda yaptıkları konuşmalarda,
•kültür sorununa ve kültürün sorunlarına
önemli yer ayırmışlar, önemli değerlen
dirmeler yapmışlar ve partimizin bu ko
nudaki politikalarını dile getirerek Sayın
Bakıanıa önerilerini sunmuşlardır. O ne
denle de, biraz gönül rahatlığı içinde,
grup sözcüsü olarak, turizme biraz
daha fazla yer ayırma gereğini duy
dum.
Kültür, bir toplumun zaman içinde
yarattığı değerlerin toplamı ve biriken
uygarlığıdır ve kültür, insanın içinde ya
şadığı tarihsel, toplumsal, geleneksel ve
göreneksel değerlerin, bilgi, düşünce, sa
nat, bilim ve teknoloji ile beslenerek, ge
lişerek ulaştığı bir yaşam1 biçimidir. Kül
tür, bir yandan toplumca öğrenilerek ye
ni kuşaklara devredilirken, diğer yandan
da toplumdaki ve dünyadaki değişimler638 —
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den etkilenen ve etkilenmesi kaçınılmaz
olan sürekli 'bîr oluşumdur. Bize göre
çağdaşlaşmanın gereği, temel kültürümüz
den uzaklaşmamak ve geçmüşiı inkâr et
memekti. Çağdaş uygarlığı yakalamak ise,
bize Atatürk'ün gösterdiği ana hedeftir.
Çağdaş bir toplum hiçbir zaman yıllar.
öncesinin kültürel değerlerine saplanıp
kalamaz. Sahibi bulunduğu o kültürel de
ğerlerin mirasçısı olduğunu unutmayarak,
özgürce düşünerek ve hedefleri iyi sap
tayarak çağdaş uygarlığa ulaşmak ancak
mümkün olabilir.,
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ra kısıtlama politikaları olarak bakıyo
rum
Bir millet, kendi içinden çıkan sanat
çılardan korkmamalıdır. Suçu ve günahı
ne olursa olsun, sinema sanatçısı olarak,
tüm dünyada saygın bir yeri olan Yılmaz
Güneydin sanatını saygıyla karşılamak ge
rektiğine inanıyorum. Yurt dışında kaçak
ken, neredeyse vatan haini ilan ötene...
TALAT İÇÖZ (istanbul) — Neslini
methediyorsun?
TUFAN DOĞU (Devamla) — Ken
disini demedim beyefendi, sanatını de
dim.
Yurt dışında kaçakken, neredeyse va
tan haini ilan etme noktasına geldiğimiz
Cem Karaca, şimdi Sayın Başbakanla ge
zilere çıkmaktadır. Dönmemiş olsaydı, va
tan hainiydi.

Toplumlar sadece geçmişe özlem du
yarak yaşayamazlar. Geçmişten yararla
narak geleceğe yönelmenin gerekliliğine
inanıp, ulusal kültürünü çağın koşulları
na uygun bir yaklaşımla işleyip geliştir
mekle 'görevlidirler, yani ulusallıktan ev
renselliğe yönekneyen toplumlar kalkına
mazlar, ilerleyemezler. SHP'nin kültüre
genel olanak bakış açısı budur. Bu yak
laşım açısından şu veya bu nedenlerle,
zaman zaman ülkemizin 'başına musallat
olan ara rejimlerin neden olduğu ve da
ha Önceki dönemlerde yayınlanması için
hiçbir engellemenin, yasağın bulunmadığı
kitapların yakılmasını şiddetle 'kınıyor ve
gönlümüzün Türkiye'nin böyle bir orta
ma bîr daha gelmemesi dileğimde olduğu
nu iletiyorum.

CEMAL ÖZBİLEN (Kırklareli) —
Yani, Yılmaz Güney'in nesini methediyor
sun?
TUFAN DOĞU (Devamla) — Yılımaz'ı methedmiyorum, sanatını methedi
yorum.; Tartışırız beyefendi; arna bu kür
süden değil, başka bir yerde 'tartışırız.
Ben 'burada Yılmaz'ın kişiliğini değil sa
natını methediyorum. (SHP sıralarından
alkışlar.)
GÖKSEL KALAYCIOĞLU (Ankara)
— Sanatının nesini methediyorsun?

Bu yaklaşım açısından, sanata ve sa
natçıya getirilen her türlü kısıtlamalara
SHP'nin karşı olduğunu belirtmek isterim.
O nedenle 'basın yayın ve tüm sanat dal
larındaki sıkı sansüre. Muzur Yasasına,
Pül'is Vazife ve Salahiyetleri Yasasında
yer alan sanat ve sanatçının faaliyetleri
ni engelleeyn hükümlere, film ve video
deöetimline, yalan halber yu'titurmacasıyla
Ibasını susturmak için sürdürülmekte olan
her türü girişimlere; düşünce, sanat ve
bil'im özgürlüklerine getirilen sınırlamala

TUFAN DOĞU (Devamla) — Ha
nımefendi bir örnek veriyorum, Cem Ka
raca gelmemiş olsaydı, vatan haini diye
bağıracaktık, aynı şeydi. Sanatçıya ve sa
nata duyulması gereken saygı. Kişilik ay
rı bir olaydır, sanattaki kişilik ayrı bir
olaydır. Bunu arz etmeye çalıştım. Siz
katılmayabilirsiniz, saygıyla karşılarım;
ama siz de beni lütfen saygıyla karşıla
yın.
Sürekli 'bir araştırma ve gelişme ihti
yacı iç'inde olan sanatçılarımızın karşısına
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pasaport engelini çıkartmak. ve Rahmi Saltuk gibi toplumun kucakladığı bıir halik
ozanının konserlerine yasak koymak ne
dendir?
töayın Başkan, değerli milletvekilleri;
bu ülke bizimdir. Geminin içinde birlikte
yolculuk yapıyoruz. Deniz, aşın dalgalı,
hava fırtınalı, gelin elele verelim, sakin
Ulimana birlikte gidelim, Bilinmelidir ki,
inat kimseye murat getirmemiştir.
Saygılarımla., (SHP -sıralarından alkış
lar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın
Tufan Doğu.
Şahsı adına lehinde, Adıyaman Milletvekiliı Zeynel Aslan; 'buyurun efendim.
ZEYNEL ASLAN (Adıyaman) — Sa
yın Başkan, değerli 'milletvekilleri; Kül
tür ve Turizm Bakanlığı bütçesinin le
hinde, şahsım adına söz aJlmış 'bulunuyo
rum. Yüce Meclisin değerli Başkan ve üye
denim- saygıyla selamlıyorum.
Sayın mıillletvekilleri. Kültür ve Tu
rizm Bakanlığı, 1981 yılında Kültür Ba
kanlığı ile Turizm ve Tanıtma'Bakanlığı
•birleştirilerek Kültür ve Turizm Bakan
lığı aidini almıştır. Bu bakanlığımızın
amacı, kültürel değerleri yaşatmak, geliş
tirmek ve yaymak, yurdumuzun turizme
elverişli bütün imkânlarını ülke ekono
misine katkılar sağlayacak şekilde orga
nize etmek, kültür ve turizm konularıyla
'ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yön
lendirmek, koordinasyonu sağlamak, ta
rihî ve kültürel değerlerimizi korumak,
yurt içlinde ve yurt dışında tanıtmak ve
'bu değerlerin zaman içerisinde tahribatı
nı önlemektir.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, manevî,
tarihî Ve kültürel değerleri araştırmakta,
geliştirmekte, korumakta, ve bu (suretle
millî bütünlüğün aynı hedeflere yönlen
mesinin sağlanmasına yardımcı olmakta
dır.
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Sayın rm'Hetwklillıeri, bir milleti mil
let yapan unsurların başında, o milletin
«millî kültürü gelir. Millî kültür değerleri,
milletleri aynı idealler etrafında toplayan,
onîaırm birilik ve 'beraberliklerini sağlayan
ve insanları aynı hedeflere yönelten un
surlardır^
Kültürümüzün temel unsurları olan
d!il, inanç, örf, adet, yaşama şeklimiz,
folklorumuz, musikimiz ve yüce mlilletimizün şanlı tarihi de araştırılarak, asrımı
zın anlaşılabilir şartlarında geliştirilmiş,
bu maksatla çeşitli faaliyetler şeklinde
geçtiğimiz dört sene İçinde icra edilmiş
tir.
Dilimiz, televizyon ve radyoda, yadır
gamayacağımız bir şekilde ve yaşayan
Türce şeklinde ifade edilmeye başlanmış;
geçmiş dönemlerde «öz Türkçe kelimeler
bulacağız» diye dilimize giren birtaki'm ya
kıştırma ve saçmalıklardan bu suretle kurtulunmuştur,
örf ve âdetlerimiz yadırganarak, ilkel
görülerek terk edilme noktasındayken,
gerek yayın kuruluşlarımız ve gerekse
okul kitaplarımızda yeniden yaşanır hale
getiriillmiş, mah'alllî folklorun geliştiırilimesij ve yaygınlaştırılması sağlanmış ve bu
konuda gereken maddî destek temin ediilmÜştir.
Yine, temel kültür değerlerimizden
olan folklorumuz, gerek mahallî festival
lerde ve gerektee uluslararası organizasyon
larda memleketimizi en iyi biçimde ve
kendine has şekilde temsil etmiş, ülkemi
zi dışarıda tanıtmış Ve ülkemize karşı bir
meralk ve ilgi uyandırmıştır.
'Sayın ımilietvekfilleri, son iki yıl içinde,
ülkemiz, turizmden Önemli döviz kazan
maya başlamış ve turizm, döviz girdi ka
lemleri arasımda ikinci sırayı almıştır.
1987 yılında turizmden elde edilen dö
viz, tüm 'İhracatımızın yüzde 15'i gibi
640 —
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önemli 'bir orana yükselmiştir. Turizm
deki bu gelişme, ülkemizin istikrarlı bir
ülke haline gelmesi, can ve mal güvenli
ğinin Sağlanması, dışarıda yapılan tanıtım
faaliyetlerine önem verilmesi, memleketi ımizde arzu edilen her türlü malın bulu
nabilir olması, tarihi ve tabiat zenginlik
lerimizin tanıtılması ve nihayet Kültür
ve Turizm Bakanlığının geçtiğimiz dört
yılda uyguladığı turizm amaçlı yatırım
ve teşvik tedbirleriyle sağlanmıştır. Bu
'sayede, turizm yatırımları ik'i sene gibi
kısa bir zamanda süratle gelişmiş ve ya
tak kapasitemiz, 50 bin dvarından 120
bine ulaşmıştır. Yatak kapasitemizin ar
tırılmasıyla, turizm gelirlerimiz daha da
artacak ve turizm, ülkemizin kalkınma
sında vaz geçilmez bir sektör hüviyetini
kazanacaktır.
Sayın milletvekilleri, turizm deyince,
sadece yazın deniz kenarındaki 'turizm
faaliyetlerii akla gelmemelidir. Bu sektör
den her bölgenin gelir sağlayabilmesi için,
'bilhassa doğu ve güneydoğunun tarihî
zenginlikleri, tabiat güzellikleri, av tu
rizmi, dağcılık, kayak merkezleri gelişti
rilmeli, kurulmuş olan millî parklara ye
nileri ilave edilmeli ve bu bölgelerimizin
turizmden pay almaları sağlanmalıdır.
Bu konunun 'gerçekleşmesi için, 'ba
kanlığımızın tanıtım ve yatırım faaliyet
leri yanında, bölgeye önemli teşvik ted
birleri getirilmiş ve özel sektörün yatırım
yapması özendlirilmİşıtlir.
Turizm, bugün dünyada sezonluk bir
faaliyet değildir. Turizm, bütün bir yıl
boyu gelir getirecek şekilde organize ol
makta ve bu anlayış içinde faaliyet gös
termektedir.
Vatandaşlarımız da turizmlin memleketiımüz açısından önemini kavramış ve
kalkınmamız için önemli bîr sektör ol
duğunu anlamıştır.
— 641
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Turizm altyapısı, bütün sektör ve ba
kanlıklar ittfbariyfle önemli ölçüde halle
dilmiş ve bu sektörün tam randıman ver
mesi için daha birçok yatırımın yapıl
ması, uzun vadede kalkınma planları he
defleri arasına alınmıştır.
Sayın milletvekilleri, bu anlayış içlinde
1988 yılı bütçesi Hükümetimiz tarafın
dan hazırlanırken, Kültür ve Turizm Ba
kanlığının deruhte ettiği çok önemli gö
revler nazara alınarak, 'bir evvelki yıla
göre bütçe yüzde 103 nispetinde artırıla
rak 118 milyar liraya bağlanmış ve Yü
ce Meclisimizin onayına sunulmuştur.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Bütçesi
nin milletimize, memleketimize haüırlı hiz
metler yapılmasına vesile olmasını diler,
Türkiye Büyük Millet Meclisi sayın üye
lerine saygılar sunarım. (ANAP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın
Aslan.
Efendim, Kültür ve Turizm Bakanı
Sayın Mustafa Tınaz Titiz söz istemiş
lerdir; buyurun efendim. (ANAP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar.)
KÜLTÜR VE TURıtZM (BAKANI
MUSTAFA TINAZ TİTİZ (Zonguldak)
— Sayın (Başkan, değerli; milletvekilleri
hepinizi saygıyla selamlıyorum. '(ANAP
sıralarından alkışlar)
Gecenin bu ilerlemiş saatinde tüken-'
ımeye yüz tutan sabırlarınızı fazla zoriamalksızın ve benden önce konuşmacı
larımızın idle getirdiği konuları tekrar
etmeksizin Ibazı satırbaşlarıyla kültür
ve turizmdeki poliıtikalarımüzı sizlere arz
etimek işitiyorum, ©u (münasebetle, ben
den önceki konuşmacılara, vermiş olduk
ları aydınlatıcı bilgiler ve yol gösterici
eleştirileri dolayısıyla huzurunuzda şükranlaomı arz etmek istiyorum efendim.
IDeğerlli milletvekillileri, önce, kültür
konusunda bazı satırbaşları vermek isti-
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yorum. Genel&le yayığın olan ve sık sık
dlile getirilen bitr eleştiri, Türkiye Cumhu
riyetinin belirli bir kültür polüfıkasının
olmadığı yolundadır. Bunu çok doğru
olarak nitelemek, zannediyorum kil hak
kaniyete uyamaz. Belki, yazaiş tek bin
«netin halinde, üzerinde ^Türkiye Ouımhurliyeti Kültür Poliiıtifcası» denilen bir
ımet'n bulunamaz iıse de, bu metnin bazı
alt parçaları mulhteliff tarihilerde, muh'telıiif kuruluşlar tarafından yayınlanmış tır. Yine de, zannediyorum şunları tes
pihte yarar var.
IBenden evvelki arkadaşlarımın gayet
vukufla dile getirdiği gibi, kültür, birçok
alt daldan oluşuyor; dili, ibadet, yemek,
davranış, saygı, ıtemizliik bunların ancak
çok ufak bir Iböllüimlü. ©unların hepsiiıni
birden bir tek kültür politikası kavramıı
altında »tespit etmek oldukça zor. Çün
kü, hepsinin binden üzerinde bir toplum
sal mutabakat, bir konsensüs sağlanmak
oldukça zor. Aıyrıca, bunlara ait yapıkcak çalliışma son derece hac'ımlii. Herhan
gi ibiır dalda politika tesp'iıt edeb&lmek
için, onoe sorunların, bu konudaki du
rumun 'tespitli, bundan sonra çözüm ge
liştirme, ondan sonra bu çözümleri
içeren bir politika oluşturma adıımları
gayet alhşıtaıış, klasik bir yöntem,.
İşte bu nedenlerle, bir bütün kültür
ıpollitifcası yerine, her dal için ayrı bir
çalışma yapılması bir lilfce olarak IBakanlığımızca benimsenmiştir ve bu ilke çer
çevesinde gerekli çalışmalara başlanmışı
(bulunmaktadır. 198*8 sonunda, sanıyorum
ki bu dallarda poDMka çalışma dokü
manları, üzerimde (gerekli mercilenin, ge
rekli kesimlerin ıtartışma yapmasına ıknkân sağlamak üzere komuoyuımuza açık
lanabilecektir.
Simidi sizlere, tüm dallardaki, bu bahsettiğüm, çok ufak biır kısmını verdiğim
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dalardaki politikalarda bazı ortak ilkeleriınr'ızden söz etmek istiyorum. Bu ortak'
ilkeler \tespîlt edildikten sonra bunların
ayrıntıları konusunda, muhtelif alt fcülıtür dallarına yansıtılması konusunda an
laşabilmek, daha az tartışma yapmak,
zannediyorum ki mümkündür. Bumllar son
derece az, ıfafcat oldukça önemlli ikeller.
İBirindsi, Atatürkçü düşünce temel
hareket noktasıdır. Çağdaş, hiftımi esas
alan, millî ibinl&ğimizi idame ve güçlendkımıeye dayalı düşüncedir. Bundan en
ufak şekilde 'taviz verilmeksizin bütün
a'Ut kültür dalları çevresinde oluşturula
caktır.
İkincisi ise, milffi kültürümüzün, mili
kültür değarîeriımizin çağdaş normlar
'iıçiınde yorumlanıp, Igeçm'iışlten geleceğe
köprtüler
kurulmasıdır. Bu da ikinci
esas ilkemizdir.
Bu çerçeve içerisinde tespit edilecek
olan kültür politikalarının uygulanma
sında da bazı ilkellerden hareket edilmesi!
mecburiyeti! vardır. -Şöyle ki; Bu politi
kaları uygulamak için, yeni takanların
devreye sokulmasının yanı sıra ve belki
de onlardan daha da ağırlıklı olarak,
mevcut kapasitelerin kullanımına ağır
lık verilecektir. Eğer buna bir örnek
vermek gerekirse, yeni kütüphane bina
ları, tiyatro salonları ve bu gibi inşaat
lar yerıiıni veya bunların yanı sıra - daha
ağırlıklı olarak - mevcutlar, bikhirîerinden ayrı çatılar altında da olsa düzenleyip
kullanmaktır, tfcincisi-gene pratik bir ör
nek olarak sunuyorum - kullamımıda
«24 365» dediğimiz, yılın 365 günü ve
her günün 24 ısaıatinin tam IfcuianıilacağH
mı ifade • eden modeldir. Bunlar yani
mevcudu İyi kullanmak politikanın Ibı-.
rimel temel ikeslil oluyor.
İkincil ilke, mevcut ve kurulacak
kültür merkezli veya bölümlerinim; yerel
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yönetimlerim fcaıtıllacağı IkuıruHuşliaır eliyle
liştetimesi suretiyle, tuk taraftan (Kültür
ive Turizmi (Bakanlığı personelimde tasarırujfa igji'tsmetk, biır taraftan dalha verimi
hizmet almak, diığer taraftan da Ikajiifıiye
personete daha ilyti ücret ödemek ve ye
rel yönetimileriını sorumluluğunu artır
maktır,
Üçüncü ilke, Kültür ve Turizm Ba
kanlığı fonlarını katalizör ollaırajk kulla
narak, yerel yönetjirnlierim para ayırmala
rını teşvik etmektik. Şu 'bir gerçektik ki,
ne kadar geniş olursa olsun, (isterse bu
bütçenin ora mıislıi ıkadaır para; ayrılsın,
ülkemizin kültür merkezi veya 'bunların
alt 'bölümlerime ait lihtiyaçlaonı Ikarşılamak için gereken para, 'bu ayrılacak
olan payların çok üzeriimidedk. Dolayı
sıyla, (Kültür Balkamılığı fonlarıyla bütün
memlielkeitlilmi'ziın ihtiyaçlarımı karşılamak
gibi, limkânı olmayan ve bizleri yanlış
yerlere sevfcedebilecâk olan düşünceleri
yerine, bunlarıtoaıtallizör(yardımcr) ola
rak kullanıp, esas yükün yerel yönetim
ler tarafımdan 'karşılanmasını sağlamak
ve tabiî ki, geri 'kalmış, kalkınmada ön
celikli yörelerimizdeki devlet İcatkısımın
rolünü unutmaksızım.
Bir diğer ilke, kamu eliyle işletme
cilik yapmak yerine, hizmet satın al
maktır. Belki ıbkaız sonra Yüce Heyeniıze ibütçe kalemileri sırasında geHecek
olan önergelerde de dikkat ledüleoeği giibi,
Ibunu, Kültür ve Turizm Bakanlığının
1988 yılımdan itibaren çok önemli (bir
politika değişıiklliği olarak 'huzurlarınıza
getirtmiş bulunuyoruz. Böylelikle, her
ıtîürillü hizmeti Kültür ve Turizm Bakan
lığının sınırlı Ibütçeleriyle yapmak yerine,
'bunları hizmet almak amacıyla kullanıp,
aynı parayla daha çok hizmet üretmek
tir. ©unu, üzeninde hassasiiyetle durdu
ğumuz liberali ekonomi prensipierimim,
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Kültür ve Turizm Bakanlığı politika
larına da somut olarak yansıması! sek
ilimde değerlendirmemizi rica ediyorum.
'Örnek vermek gerekirse, kütüphane işletirniimde devlet memuru istihdamı yerine,
hizmet satın almak; 'i kültür ve turizm
müdürlerine araiba tahsis1 etmek yerine,
bunlara Ikülometre ıtalhsis ©dip, hu yetkiyi
kendilerine vermek.
Kültür politilkiaıBan ilkelerinden biır
haşkaısı, ibuigüne kadar diğer endüstri
ve sınaî yatırımlar alanında çok iyi so
nuçlar vermiş olan, «Yap islet - devret»
mlodıellinıe (benzer olarak, «Restore et - işdet - devret» modelinin kullanılmasıdır.
Bu yola, kısa sürede ve çok sayıda fcülItür varüğıımııza hayatiyet Ikazandırılacaktır.
iBlir başka ilke, her türlü denetimlin
ana ilkesinin, millî birliği bozmamak ve
toplumun her konudaki hürıriıyetlerinıi
engellememek kaydıyla azamî serbestlik
olacağıdır. Bu konuya, müsaade ederse
niz, Ibkaz sonra milletvekili arkadaşları
mızın bMsMn yöneltmiş olduğu eleşti
riye oevap 'verirken daha ayrıntılı ölaırak değinmek listiyorum.
Bk başka ilke, 10 hin yıllık medeni
yetlerin kalıntılarına, İnsaniliğin tümüne
hizmet vermesi nedeniyle, uluslararası
(katkılarım sağlanması mecburiyetidir.
Bunca yıllak medenûyet izlerini, sadece
Türkiye Gumıhuriyeti bütçesinin sınırlı
fonlarıyla tekrar ortaya çıkarıp bunları
'insanlığım hizmetine sunmak, pratik bir
yaklaşım değildk. Burada, bütün İnsan
lığın, ibütün dünya m/illetlerinim katkısını
İstemek medburiıyetiimdıeyiz.
Bir başka ilke, kültıür politikalarına,
en ıgenel anlamı i'le deyllet desteğinin
sağlanımasıldıır. Bu, yazarlara sağlanacak
teşviklerden tutunuz da, kî/tap okuyan,
kitap yayınlayan kuruluşlara sağlanacak
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olan 'Sübvansiyon ve desteklerle kadar
tümünü kapsamaktadır. Bu dike, 1988
yılı içerisinde hayata da geçirilecektir, Bu
nu, buradan sizlere ulan ediyorum.
Bir başka ilke, devletim sanat allanındaki rolünü daraltıp, devlet prestiji
(sembolü hallime getirip öze'l kuruluşlarım
desteklenmesidir. Sadece devlet ©İliyle
•tiyatro, bale, opera, müziilk ıgilbi sanat
dalarını icra. etmek yerine, bunları, ha
kikaten Türkiye Cumhuriyetinin prestijne
(layık bir şekillide; ama, dar kapsamda yap
mak, bumun dışında geri kalan aktivitıelerıi diğer özel (kurutuşlar vasıtasıyla yap
maktır.
INihayet, (gendi küMr politikalarımın
tespit ve uygulanmasında Kültür ve
Turizm Bakanlığımın rolünün geniştetiılımesi ve koordinasyon etkisinin artırılımasu gerekir.
IKjüllitlür ıpoliıtilkaliaırınım oluşturulmasın
da üzlenecek ilkeller bunlardır.
iDeğerli milletvelküleni, bu genel çer
çevenin yanı sıra, bir iki özel önemi baiz
noktaya da ayrıca işaret etmek ihtiyacı
nı duyuıyörum. Bunlardan bir 'tanesi, oku
manın 'teşvik ledilmesiı meselesMıir.
Toplumumuzun bir bilgi toplumu ha
iline gelebilmesi, her 'türlü prdblemimi
araştırıma ve okuma yoluyla kendi ken
dine çözebilir hale gelimıesıi, tamamen
okumanın teşvikliyle ilişkilidir ve bu
amaçla bir sürekli kampanya açılmış
bulunmaktadır. Bu kampanya, ayrıca bin
iki araçla da desteklenecektliir. Oer tür
lü israf sayılabilveoek hediyenin, kitap
hediye ediimesliın© Ikanaıfee ©dilmesi bun
lardan birisidir. «Çelenk yerine kitap»
olarak ısembolıize etfciğiımiüz düşünce bu
dur. "Kültür yayMarına beli oranda
devlet desteği uygulaması da İlk/inciı 'kat
kıdır..
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Bu arada, sizlere arz etmek istediğim
bir konu, «Niçin az okuyoruz?» konu
sunda bir analizi, burada yanımızda bu
lunduruyoruz. isteyen
arkadaşllarımiiza
buradan 'takdim edebiliriz 50 adet ka
dar, yanımızda getirdik.
likinci arz etmek istediğim özel önıemlli nokta, devlet ödülleri konusudur. Bu
nun anlamlı biır sisiteme kavuşturulmasını
Ibu yıl içinde gerçekleştireceğiz. Sik sık
ve her münasebette ödüller vermek yeri
ne, bunu ıgerçeköen ulaşılması için çok
çaba sarif edilmesi gereken ödüller ha
ine getirmeyi
planlıyoruz. Tabiî bu
'kapsam içinide, aynı şekillide devliet sanat
çılığı kavramını da daha anlamlı bilr nokitaya oturtmayı planllııyoraz.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
ıturizm konusundaki başlıklara gelince:
Turizm sektörümüzün son yıllarda gös
terdiği gelişmelere benden önceki değerlii
millltetvekillıeri tarafından işaret edilldi.
Ben, turizm politikamızda 1988'den iti
baren uygulayaoağıımız bazı noktaları be'lirtmıekle yetıinmeik istiyorum.,
Bu ilkelerin başında, sturlizm poitikasıı nın ana illkeısiilnlin « Yumuşalk tuıri'uzm» deyi
miyle sembolise edildiğini hatırlatmakla
başlamak istiyorum. Yumuşa|k turizm, son
beş yıl! içinde lAvrupa'da ortaya çıkmış
olan ve ekonomik olanak verimli, sos
yal olarak sorumlu ve çevre bakımlından
da bilinçli: turizm dermek 'olan yepyeni
bir kavramdır. Ayrıca, bölgelerin kulla
nımında merkezî master planlı ve fakat
yerel limaır planlı bir ısdıstem, turlîistler ıaçıısından, mevcut imkânlar ve yerel kültürü
deforme etmeye yöneiik olmayan, fakat
onlara uymaya çalışan bir 'turizm cinsi;
ağırlayan ülke veya turisti ağırlayan kiişi
veya Ikuruiuışilar açısından 'ise, turisti
Sömürmeye çalışmayan ve ıturizm tica
reti ahlakına uyan 'turizm cinsi demek-
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ıtk-., Turizm poiitikaımızıin (1988'den iti
baren ana ilkeli, «Yumuşak 'turizm» de
diğimiz ve bu 'M üç cümleyle aktardığım,
arz ettiğim (hususlar olacaktır ve »nihayet
yumuşak turizm, arazi kullanımımda müm
kün olduğunca 'tabiatı değiştirmeden; fa
kat, onun iç/inde ım'iimkün olan gerekli
konforları sağlayabilen turizm cinsi de
lmektir,. Şimdi ışu anda bakanlığımız için
de, bu soyut (görüşlü kaideleri elle tu
tulur plan ve mevzuata çevirmek için
çalışma grupları çalışmalar yapmaktadır.
'Kısa ıslüre için/de (bu yıl içlinde) bunların
bir kısmımı hayata geçinmiş olacağız.
Turiznı politikasının diğer bir ilkesi,
çeşitilendirime olacaktır: Dağ, göl, orman,
kültürel, sağlık ve bunlar 'gibi sayılabi
lecek olan turizm; ayrıca, katılanlar
açısından «genç» «orifca yaş», «üçüncü
yaş» grubu igiıbi turiızm; ayrıca, «tek tek»
turizım veya «kitle» turizmi dediğimiz
tıuriıznı ıgilbi, turizm cinsileri açısından son
derece zengin bir ülkeye salhıibiız.
Tabiî ki, bu kadar farklı cinsten ıturizım çeşidine sahip olmak, turizm (gibi
kırılgan veya diğer tabirle, ı(mesliekî ta
birle) fraigiitesirni, «Fragile» denen bu
sektörün, kırılganlığını azaltıyor, herhanıgi bir sektörün biır bölümlünde herhangi
bir konjonktüre!! değişiklik veya bozul
ma olduğu takdirde, diğer kısımlar ta
rafından telafi edilebiliyor. Bu nedenle
«sezon» yerine «yıl» tabirini bu yıldan
itibaren kullanmaya başladık. Artık
«turizmi sezonu» açmıyoruz, «turiızm
yılıı» açıyoruz. Ayrıca, turizmi .sadece ıgüney ve batı kıyılanımızda son derece az
insanın yararlanabildiği bir turizm çeışliıdiı olmaktan çıkarıp, bütün Türkiye'ye
yaygıniaştırryoruz ve bu
münasebetle
Kjaradenizi de turizme açıyoruz. Arkadaşlarımıız burada dile getirdiler; 2 Mayıs
ta başlayan haftada, muhtemelen Sayın
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Cumhurbaşkanımızın da
katılmasıyla
ıKaradenizdeki herhangi iliımizde Kara*
denizin de Türk turizmine resmen açıl^
dıığını ilan edeceğiz.
AflUl ESER (Samsun) — Zonguldak'
tan başllayalım,
IKÜUTÜR VE TURİZM iBAKANI
IMÖSTAFA TINAZ TİTİZ (Devamla)
— Hayır, Zonguldak değil.
Ayrıca, kültürel turizme açılış, yine
bu turizmin kırulganliğımı azaltan un
surlardan bir tanesidir. Türkiye gibi,
yüzlerce medeniyetin üst üste yerleşmiş
bulunduğu bir ülkede kültürel turizm,
ibir başka ülkede sahip olunmayan bir
özel imkân 'anlamına geliyor.
Değerli milletvekilleri, turitam politi
kasının bin yeinıi İkesii de, beli yörelerimi
teşviki yerine, (fizibilitesi olan her 'türlü
projenin desteklenmesi meselesidir. >198'8'
iden itibaren Turizm Bankası, bu ilke
çerçevesinde,' fizibl olan (olurluğu bulu
nan) her 'türlü projeye destek ve teşvik
sağlayacaktır. Ayrıca, yalnız konaklama
tesislerine değil, ikinci harcama dediği
miz;, konaklama tesisinin yan tesisleri
sayılabilecek veya çarşı pazarda turistik
eşya, hatıra eşyası gibi 'yerlerde yapıla
bilecek olan veya eğlence yerlerinde ya
pılabilecek olan harcamaları tenııhı ede
cek yatıranları da teşvik etmeyi bu yıl
dan itibaren düşünüyoruz.
Turiızm sektörünün en önemli girdisi'
ulaşım. Seyahat
acentelerinin charter
'işletimi için kredi verilmeye ilke itibarily le karar 'verilmiştir, özellikle Türkiye'ye
gelrnek istemesine rağmen, Türk Hava
Yolarının sınırlı kapasitesi veya dış hava
yollarının evvelden planlanmış seyahat
tarifeleri dolayısıyla gelme imkânı buDamayan çok sayıda turist olduğunu biliyo
ruz. Bunların bir bölümünün de, özellik-
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le yurt 'dışınıda iş yapan Türk tur opeırafcörleriıniın çoik (büyük paralar sarfıyla
yabancı uçak şirketlerinden dharter uça
ğı kiraladığı 'da Ibilllgilerimiz arasındadır.
(İşte »bir taraftan yabancı ülkelerde tur
operatörlüğü yapan Türk operatörlerimi
teşrik etmek, bir taraftan da Türk seya
hat acentelerimi ibu 'konuya teşvik etmek
üzere ıbu yıldan iıtilbarien dharter işletecek
lolan Türk seyahat acentelerine desitek de
sağlanacaktır. Türk Hava Kurumumun
(gerek karaya inen, (gerekse sahiller-iımizdeki konaklama ıtesisHierimim doğrudan
önüne 'inerek, ıhem Ihir taraiftan yol ihti
yacını azaltan, Ibir taraftan da yollllann
yapımı için gerekli süreyi Ibir anda kısal
man küçük uçak işletiminin desteklenmesi
de Ibu Cümledendir; bütçemizde bu da
öngörülmüş Ibüluınmak'tadıır.
Değerli miletvekıilleri, altyapı yatırım
ları, turizm yatırımlarının en ağır keıslimıidiır vie zannediyorum ki, ıbir ül
kedeki turizmin gelişmesi haşlıca ıbu
faktöre bağlıdır. Altyapının Ibiır baişika önemli özeliği de, betonlaşma
meselesine yol açan elnı önemli fak
tör öllmıajsı meselesidir.; Bugün turizmden)
çok ıbüyülk gelirler sağlayan ülkelerin
Ibaışlarında çdk ibülyük dert biçiminde
Ibülunıan ive «beton ormanı» ıblîçilmdrtde
o dlMllere yerleşmiş hullunan olgu ajtya-.
pıyla çolk yakından ilişkilidir. Bir terazi!
kefesinde altyapısız turizmin olamaya
cağı; ama diğer 'kefede de ıbu altyapının
tenj Ikııs'a zamanda ıbir Ibetom ormanına
yol 'açması ilkellerini düşündüğünüz tak
dirde, altyapının nasıl ikii tarafı 'keskin
tbilr bıçak o'Iduğuınıu takdir edeceksiniz,
(Mevcut fonları en iyi kullanmak ve
betonlaşmadan da, kaçınabilmek için, alt
yapı yatırımliarınıın çok akıllıca planlan
ması 'gerekmıelkte. İşte bunun da çaresi,
Iküçük uçak iışlietmeciliğininı teşiviikinden
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geçmelktedjir. Son derece güzel tabiat (ver
gisi tepeler veya koylara, fazla; ibeton'laşmayaı yol açmaksızın, ve fakat ora
ya insanlarım ulaşmasını da sağlayabilımenin yolu, oraya ibüyük paralar harca
yarak yoîllar yapmaktan ziyade, belki mev
cut ufak kapasiteli yollanı Ibir miktar ıs
lah etmek; fakat onun dışında oraya ta
rifeli veya (tarifesiz küçük uçakların iş
leyebilmesini temin etmekten geçiyor.
O ıbakımdan, küçük uçak işletmeciliği ibu
yıldan itibaren Kültür ve Turizm Ba
kanlığınım direkt ya da dolaylı olarak en
önemi destekleme konularından bir ta
nesi olacaktır.
Kanalizasyon konusu, yıllardır en bü
yük şikâyetlerdin yoğunlaştığı dalardan
ıbir tanesidir. Kıymetli mıiilteıtvekilerimizden birisi ıbfflr igazete haberini djiıle ıgetürdiler; önıum doğruluk derecesini taihklilk ediyoruz; ama o haber doğru da
olsa, doğru olmasa da,, kanalizasyon
konusu, özellikle ibüyük hızla, gelişen
turizmimizde önemle ele alınması ve
dikkat edilmesi gereken konıuılardam ıbir
tanesidir.
Bir taraftan, tabiatı bozmadan, ona
entegre olacak ıbiçimdie vie çok ıgenliş ala
na sahip Türkiye topraklarında turizm
yatırımı yapacağız; ama, öbür taraftan
da, bu çevrenin kirlenmesini enigeleyeoeğiz. Burada da 'birbirine terls çalışan |iıki
unsur ıvar. Jşlte ibunum da çaresi, çok pa
halı kaimalzasyom altyapı yatırımları ye
rine, ıpajket arıtma tesisleri iıle Ibu İşi çö
züme bağlamalktır. Tabiî ki, çdk geniş
insan kütlelerinin yaşadığı ısahlil (şehirle
rini kastetmiyorum, oralarda tabiî hem
kanalizasyon teslis1!, hem de arıtma: te
sisleri (gerekiyor.
iDeğerliı milletvekileri, turiızm (politi
kamızın en önemli ilkelerinden ıbir ta-
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ımesi de eğitimdir. 'Buna, benden evvel
'konuşanı bütün milletvekillilerimiz değin
diler. 11083 i e 1987 yılları arasındaki
beş yılllıık dönemde Türkiye'ye ıgelien tu-'
rislt ısayısmda, ortalama yüzde 75 artış
olmuş; aynı dönem içimde Ibeligeilıi yatak
ların sıayısınlda lise yüzde llöOfe yalkın bin
artış olmuştur,. Turizm geirlıerknliiz yüz
de 300 artmış, üç mlislii katlanılmıştır.
Bu ıkonodalki yatırımlar yüzde 5C( antmıştır. Yatırımcı ıflirmıalların sayısı altı ıkat
artmıştır, yüzde 600 dür; (fakat, butlun
ıbu tablo karşısında Ibu (ilşlletrde çalışacak,
olan becerili personel sayısı ancak 30
antaJb'Jmiştir,. tBunun sebepleri, «devlet
eliyle eğitim» Ibk; «öğretim teknolojisinliq sorunlarınım bulunması» 'ilkidir. Delvletin yanı sıra 've ağırlıkla özel müteşeb
bislerin 'kullanımı birinci problemin çö
zümüdür. 'Bugüne kadar ibik t'atraıfltan 'Mil11 iEğitfflm Gençlik ıSpor Bakanlığı, 'bin
taraftan YÖK, ıbirfcaralftalında Kültür ve
Turizm fialkanilığı turizm eğitim ımerikezleriı vasıtasıyla, turizm personeline be
ceri kazandırılmıştır. Ancak, gerek sayı,
gerekse nitelik iltlilbariyle bugün bu eğiti
mim yetersiz olduğunu hepimiz kabul
ediyoruz. Dolayısıyla, bunun yanı sıra
ive onlar - da igeliştidılereık, daha çolk ve
ağırlı'k'la özel müteşebbislerin (kullanımı,
1988 yılından liıtibaren temelli politikamız
olacaktır. iBeceri 'kazandırma programla
rında öızel müteşebbiste halen kullanıl
maktadır; turizmin dışındaki alanlarda
dahi, vıe geçen yıldan 'bu yana son derece
'iyi solnıuçlar alınmış ve beceri 'kazandır
ma programlarında hizmet veren özel
müteşebbislerin ısiaiyıısı ibulgüne Ikadlar lka|t'be kat artmıştır. Dolayısıyla, ortada basarilı bir uygulama, başarılı bir örnek var-<
dır. Aynı lörneği, çök lilhtiya|cımız olan
turizm aLanunda Ikulanmamak için hiçbir
nedeni yolktur. iBir tarafltanj da, turizm
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eğitimli alanına yatırım yapmak is'teyecek
olara özel müteşebbisler de aynen turizm
yatırımcıları gilbi destekleneceklerdir.
Öğrenim teknolojisine ıgeliince:
Öğretim teknolojisinde, ıbu yıldan
itibaren üzerinde çalıştığımız ve yüne yıl
'içerisinde uygulamaya koyacağımız üç
tane nokta var. ©unlardan ıbir tanesi
modüller eğitim 'ilkesidir. Ülkemizin fark
lı eğitim kurumları tarafından, fark
lı
zamanlarda,
farklı
öğreticilerce
yetiştirilen insanların kalitesinde 'fark
lılık: olduğu ve ıbu eğitimin olduk
ça zor ve pahalı olduğu biir gerçek.
Bunun çarelerinden bir tanesi bütün dün
yada 'benimsenmiş olan modüler eğitim
di^
İkincisi, son derece kısa ibiır s'ürede
becerili personellimizin ısayiısıinn aırtırma
medburüyetiımliız dolayısıyla, Ibir hızlı öğ
retim 'teknolojisine ihtiyaç var. Dünyada
üzerinde uzun yılardır çalışılan ve ısonı
yılarda da uygulamaya konulmuş olan
bu hızlı öğretim îtelknıolojıisi, Türkiye'de
de 'bu yıl kulanılmaya başlanacaktır.
iNiıhayet, turizm eğitimlinde en büyük
darboğazımız olan öğrenci eksiği prob
lemi idle, ileriı teknoloji desteği dediği
mliiz ve 'bir tarafta bilgisayar, öibür ta
rafta lazer disıkli optik ıdiskler vasıtasıy
la, ıbu semenini sonundan' itiibaren yürür
lüğe konacaktır. Öğretim teknolojisi ola
rak ıbu üç ilkeye dayalı bir eğitim meto
du, bu ısene sonlarından! itibaren kuilamılımaya başlanacaktır. Bu ıneden'ie de,
buna turizm eğitim projesi değil, ıilarjiı
teknoloji destekli turizm eğitim projesi
gibi bir isim vermliış bulunuyoruz; 1988'
de parça parça uygulanacaktır,
Değerli milletvekilleri, turizm politi
kasının bir 'ilkesi de enformasyonu hizmetlıerin&n ıgeiliştıirtillrneslidk. Turiızm bü
roları vasıtasıyla bulgun bu hizmetler ve
rilmeye çalışıhyor. (Bu iMzmetüerin bugün
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soranılaın /vlajr; yabancı dıiıi bilen elemanı
mız az, ücretler lyeıtmliyor ye buna benızer ısoruindar mevcut, Bunların geliıştiırilip
dahaı sorumlu ıhıajle getirilmesi hedefleriımıiz arasımda bölünüyor,
Bunların yana sıra, özel müteşelbvbllsita lellıiyle enformasyon hizmeti satın
alımacajktıır. Hizmet satın allıma ilkesi bu
rada; da, kullanılacak, Bıiızzat devlet mıemunlları eliyle emfotrmasıyom hizmeti ver
mek yerime, bu hizmetler, bulnilaırı vere
bilecek damlardan uıyguım fiyatlarla; sa
tın aSınacak ve bu konuda bir rekabet
piyıajsıaj^mın oluşturulması da sağlanacak
tır.
Yinie '24 saat ve yılda; 365 güm esasıma
göre çalışacak olan ve ıböllgesel (merkezler
şekŞndie organize olacak olanı bedava,
çevrilebilir telefon haltları, yine bu mev
simden liltibaıren bir iki noktada harekete
geçecektir. Bu itip hizmet ihtiyacımın en|
yoğum olduğu 'Antalya bölgesinde be
daiva çevriieibfiir ve yıiınmi dört saat,
'ilki üç dilde thiızmet veren personellin bu
lunduğu Ibiir merkez uıyguilaımaya soku
lacaktır, Diğer taınaiftap da PTT'nim devreye sokmuş olduğu ve süratle gellilştirmıiş bulunduğu lbi%i bankasıyla koordi
nasyon sağlayarak, bilgisayar destekli enformasyon. hizmeti de yine ibu semeki
projeler içimdedir,.
Müze, eski eser ve bu glibü yerlerde
giereklıi olan rehberlik faaliyeti tamamen
özel müteşebbislere yaptırılacaktır. Buinılaırımı devlet memurlara etiyle som derece
kısıitib imfcâmilarla yapaliması yerine, bu
liışin 'bin piyasası oluşturulacak ve özel
(müteşebbislerin buraya; teşviki ısağlamiacaktır.
IDeğerlıiı millıetvekiiıerıi, turizm pazarlajması vıe ıtamııtrna konusuna da biraz
değlkımıek iısitlitytoıruim.
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Şu tespiti yapmamız zannediyorum
gereklidir!: Turlizm pazarlaması ve taımıtrnıası, o ülkelere yolla|mıiş bululnduğuımuz
Ibir (iki memurla yapılaibilleioek tbiır iş de
ğildir. Tanıtma ve pazarlama, yalnızca
broşür isteyenlere, oraya; gelip rezervas
yon konularımda 'bilgi soraplaıra onlarım
diılinjde 'bazı iblilllgiiileri vermek de demek
değildir. Tanıtma ve pazarlama, bir pa
kettir. Bu pakette şunlar olmalıdır.
O ülkedeki turizm faaliyetlerinin iz
lenmesi, bir cins haber almadır, Ibir entelajanstır.
.İkincisi, o ülke insanlarının tatil faa
liyetlerinin izlenmesidir. O İnsanlar ne
reye gidiyorlar, ne yapıyorlar?
Üçüncüsü, Türkiye hakkında kitle
iletişim araçlarının faaliyetlerinin izlen
mesidir. Türkiye hakkında nasıl bir imaj
vardır?
Dördüncüsü, o ülkedeki kamuoyunun
duyarlı olduğu konular nelerdir?
Beşincilsi, o ülke insanlarının Türkiye
ve Türkler hakkında düşünce ve kanaat
leri neleridir?
Altıncısı, bütün bunların bir aktif
satış politikasıyla (yönlendirilmesidir.
Bu çıdk 'yönlü faaliyetler, yine çok
yönlü araçlar paketiylen yönlendirilebi
lir; yoksa, oraya gönderdiğiniz ne kadar
başarılı, ne kadar becerili olursa ol&un,
Ibir iki •memurunuz vasıtasıyla yapılacak,
<yönl eridir ilecek işler değildir. 1988'den
itibaren i((bu yıl) ilk adımlar atılmak üze
re, ibu şekilde Ibir araç paketine dayalı
bir 'tanıtma - pazarlama sistemi uygula
nacaktır.
Değerli milletvekilleri, turizm konu
sundaki (başlıklara nihayet vermeden, en
önemli (konulardan bir tanesi olan iç tu
rizme değinmek istiyorum. Prensip iti
bariyle üzerinde durduğumuz en önem
li konulardan Ibir tanesi budur. Dış tu-
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rizm pazarında muhtelif sebeplerle ola
bilecek dalgalanmaları
massedebilecek
olan ve 'bir taraftan da çalışan Türk in
sanının verimini artırmak, üzerinde ga
yet hassasiyetle durmamız (gereken ve
durduğumuz konulardan bir tanelsidir.
Ancak Ibu konudaki politikaları, sadece
belli fonları ve belli kaynaklan olma
yan sosyal politikalar yerine, fonlarının
kaynağı belli olan nereden gelip nereye
ıgitftiği »belli olan ve insanların tatil 'ihti
yaçlarıyla, veriımlilikleriyle akıllıca ilişkifendirikniş Ibell'i politikalara oturtmak
mecburiyetindeyiz. Bu konudaki çalışma
mızın ©sası da (budur.
Değerli milletvekilleri, kültür ve tu
rizm ıpoliltilkalarımız konusundaki bu il
keleri yürütmek üzere, küçük ve etkin
Ibir bakanlık öngörüyoruz. Devlet memu
runu, tam gereken görevlerde yüksek üc
retlerle istihdam etmeyi, bunun dışında
ki hizmetleri ise satın alma yoluyla ye
rine (getirmeyi öngörüyoruz.
Sayın Başkan, değerli mille'tvekilleri;
ısözlerime ıson vermeden önce, benden ev
vel isö'z almış bulunan kıymetli milletve
killerinin değinmiş olduğu bazı nokta
lara burada cevaplarımı arz etmek işiti
yorum.
•Doğru Yol Partisi Milletvek'illerimizıden Sayın İrfan Demiralp'in İdile getir
miş olduğu bazı noktalara bilgi arz ede
ceğim :
«Döviz tevdiat hesaplarının geri ödenemediği» olgusundan yola çıktılar. Bu
bilgi, hangi kaynağa dayanıyor bilmi
yorum; ama, Itdk kelime ile bu doğru
değildir.
«Turizm gelirindeki artışlar küçüktür,
bunlar başka ülkelerdeki gelir artışına
nazaran komiktir» gibi bir benzetme ya
pıldı. Gelir artışı küçük değildir. Gelir
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küçüktür; fakat, artışları son derece an
lamlıdır, belirlidir. Bu ikisi arasındaki
farkın, özellikle değerli mille'tivelkillerimiızin dikkatlinden kaçmadığını umuyorum.
Tabiî İki turizme bizden evvel girmiş bu
lunan, Ibu (konuda yıllar önce politikalar
uygulamaya başlamış bulunan ülkelere
nazaran, ımutlalkdeğer olarak şu anda tu
rizm (gelirlerimiz küçüktür; lama artışları,
demin arz ettiğim (gibi, son yıllar itiba
riyle katlama mertebesinde sayılacak ka
dar büyüktür.
«Balkanlığıın bütçe payı azalıyor» eleş
tirisi yapıldı ve rakamlar verildi. Bu ko
nuda Ibir aritmetik gerçeğe dikkatinizi
çekimek (istiyorum : Tabiî ki yıllar itiba
riyle bütün bakanlıkların bütçelerinin
nispî olarak artması imkânı yoktur; ba
zıları artacak, bazıları azalacaktır. Bu
rada artan veya azalan, mutlakdeğerler
değil, nispetlerdir. Nitekim, Kültür ve
Turizm Bakanlığının bütçesi ide yıllar iti
bariyle mütlaikıdeğer olarak artmıştır. An
cak, genel bütçe içindeki payları azalmış
olabilir; bu, Külltür Bakanlığının veya
Turizm Bakanlığının veya her ikisinin
biriden öneminin azaldığı değil; tersine,
belki (başka alanlarda yeni ihtiyaçların
ortaya çıktığı anlamına gelir. Kaildi ki,
biraz sonra arz edeceğim gibi, turizm
alanına yapılmış olan yatırımların genel
bütçe 'içindeki paylan azalmamakta; ter
sine, artmaktadır. 1984'te genel bütçe
içindeki yaitırıimlar payı yüzde 1,9, 1985
yılımda yüzde 2,39, 1986 yılında yüzde
2,46, 19871de yüzde 2,72 ve 1988 için
teklifimiz yiüzde 3,11 İd ir.
«Borçlar turizme yansımamıştır» şek
linde Ibir eleştiri oldu. Yabancı yatırımcı
ısaynsı beş yılda yüzde 600 civarında artış
göstermiştir. Ayrıca da, turizm sektörü
ne verilen yabancı sermaye izinlerini de
yıllar itibariyle arz etmek istiyorum :
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1983 (yılında 9 firmaya 1 milyon 840
Ibin dolar, 1984 yılında 13 firmaya 2,89
milyon 'dolar, 1985 yılımda 16 firmaya
14,98 milyon dolar, 1986 yılında 40 fir
maya 46,63 'milyon dolar, 1987 yılında
iıse 77 firmaya 132,67 milyon idolar ya
tırım izni verilmiştir.
«Kanunî Sergisinin sorumsuzca yapıl
adığı» konusunda İbir eleştiri, yapıldı. Buna, tek kelimeyle verilecek cevabımız
var; hayır, üllkemiz tanıtımına katkıda
bulunmaktadır. Slon olaralk Londra'dan
gelmiş olan insanlarımız (herkes) British
Mouseum önünde yüzlerce metrelik kuy
rukları bizlere anlatmışlardır. Ayrıca, Ka
nunî Sultan Süleyman Serleri, davet eden
üllke (tarafından finanse
edilmektedir.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, bütçesinden
milyonlarca idolar harcanriıamaktadır.
Kanunî Sultan Süleyman Sergisinin do
ğuracağı ilgiyi artırmak yanı sıra, mo
dern Türkiye'yi, diğer kültür 'hazineleri
ni tanıitmalk ve Türtk ve Türkiye (için.
müspet İmaj oluşmasına katkıda bulun
mak üzere, Başbakanlık Tanıtma Fo
nundan finanse edilen yan 'tanıtana faa
liyetleri düzenlenmekıtedir. Amerika Bir
leşik Devletlerinde bu amaçla 52 ıtür
konferans, seminer, müzik, folklor gös
terisi, yayınlar ve bu gibi aktiviteler dü
zenlenmiş; bunlar için de yaklaşık 2,5
milyon dolar harcanarak, tahminen 160
ila 200 milyon dolarlık tanıtma neticesi
alınmıştır.
Turizm (Bakanlığının, ayrılarak «Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığı» adı altında
mutlaka ibir ayrı bakanlık (oluşturulması
teklifi, eleştirisi dile getirildi. Aynı eleş
tiri, aynı teklif başka mille'tveikilleriimiz
tarafından, gerek «kültür» .gerek «turizm»
ağırlıklı olaralk yapıldı.
Değerli milletvekilleri, buna, loldükça uzun bir biçimde, 'Bütçe Komisyo
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nunda yaptığımız konuşmada da değin
miştim. Bu konuda mutlak bir doğru
olduğu inancında değilim. «Mutlaka Ibu
işin doğrusu tektir, bunun dışında hiç
bir doğru yoktur» gibi bir görüş ola
maz; her ikisi de olabilir. Başka ülkelere
bakıldığı takdirde, oralarda turizm ba
kanlıkları yalnız veya başka bakanlık
larla birlikte ya ıda hiç turizm ba
kanlığı olmaksızın, bazen turizm ofisleri
şeklinde yürütülebilmektedir.
IBu organizasyon, o sektöre verilen
önemden ziyade, bir örgütlenme mesele
sidir. Keşke, bakanlılklıarımızı ya da bi
rimlerimizi sadece adlarım değiştirerek,
bunları birleştirerek etkinleştirmek müm
kün olsa, hemen yarın sabahtan itibaren
300 tane ayrı bakanlık kurulur ve Tür
kiye Cumhuriyetinin yüzyıllardır çözüle
meyen sorunları yarın sabah çözülmüş
olundu. Ama. dediğim gibi, bu konuda
mutlak bir doğru olduğuna inanmıyo
rum. Her iki çözüm de olabilir, yeter ki
hangi ad altında olunsa olsun, gerekli
görevlerin doğru olarak, sapmadan ve
belli politikalar uyarınca yapılmasıdır.
«Turizm gelirlerinin her kuruluşa gö
re farklı farklı hesaplandığı» şeklinde bir
eleştiri getirildi.!
Değerli milletvekilleri, Türikiye Cum
huriyet Merkez Bankası, Kültür ve Tu
rizm Bakanlığı, Devlet İstatistik Enstitü
sü tarafından ayrı bazlara dayalı, ayrı
dönemlere dayalı hesaplar yapılmıştır.
Dünyada turizm gelirlerinin hesaplanma
sında kullanılan en yaygın 'metot binde
5 örneklemeyle yapılan anket imetlodudur.
Bakanlığımız bu tmetJddu ilki misli ör
neklemeyle yani binde 10 olaralk kul
lanmakta, bu nedenle OECD turizm ra
porlarında Kültür ve Turizm Bakanlığı
naikamları kullanılmaktadır. Anket ile
bulunan turist başına ortalama harcama,
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b kategoride gelen (turist sayısıyla çar
pılıp gelir (bulunmaktadır. Merikez Ban
kası lise, geç (belli olan ıson yıllki turist
başına 'harcatmalar yerine, 'bir evvelki yı
lın harcamasını veya son üç yılın orta
lamasını (kullanmakta, Ibu nedenle de ra
kam, gelişen turizm trendi dikkate alın
dığında, (biraz daha küçük çıkmaktadır.
Bu, aradaki hesaplama tmetodu farkınıdan doğan Ibir meselddir. ©un/dan (böyle,
bu yılldan itibaren (!1988'üen itibaren) gere!k Merikez Bankası, gerek Kültür ve
Turizm Bakanlığı, gerekse Devlet îstatistilk Enstitüsü aynı metodu kullanacak
tır.
ıPersonel giderlerinin (bütçe içinde
yüzde 25'e geldiği, 49771de ise (bunun
yüzde 10,5 civarında olduğu eleştirisi
getirildi. iBu konuda çok kesin kriterler
bulunmamakla birlikte, kamu harcama
ları cetvelinde aşağı yukarı yüzde 30'lu'k
ıbir personel harcamaları, cari harcama
lar normal kabul ddiknek'teldir. O ba
kımdan, şimdiki personel giderlerinin
yüzde 25 olmasının, fazla Ikritize edile
cek (bir husus "olmadığı inancındayız.
19771de 29 milyon dolar, bugün iise
14 milyon ıdolar turizm bütçesi, tama
men doların değer değişikliği ile ilgili
ıbir husustur. Bu konudaki yanlışlığa işa
ret e'tmek istiyorum.
Ayrıca, Ideğerli milletvekilimizin, tu
rizm çeşidinin gerekliliği konusu fikrine
tamamen iştirak e/diyorum. Kültür ve
Turizm Bakanlığı Ö77 000 yatak kapa
sitesi için 1/25 000 ölçekli planlarını yap
mış bulunmaktadır. Bunun içimde 24 000
yatak (kış turiami için, 38 000 yatak ter
mal turizmi için, 15 yatak 'ise Ürgüp ve
çevresi için planlanmıştır. Yat turizmin
de 8 000 yatak kapasiteline halen ulaşılımuştır. Bir Itarafiüan (da «Türkiye, bü
yük müze» sloganı ile çeşitlemeye ilişkin
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çalışmalar yürütülmelktedir. Dolayısıyla,
Ibu önerisine 'teşekkür e/diyorum.
.«(Karadeniz'e önem verilmemiştir» me
selesine idemin ıdeğinldim; Karadeniz'i bu
sekilide açıyoruz.
Kıyı ve deniz kirlenmesi konusunda
ise, fizikî plan bunların (başlıca önlem
lerinden biridir. Fizikî planlar yapılmak
ta, dolayısıyla, kıyıların rasgele kullanı
mı böylelikle önlenmektedir.
Diğer taraftan, ilhlbar kabul edilebile
cek bazı noktalara değimdiler değerli miltetvekilimiz; onları inceleteceğim. Ayrıca
da, 'bir 'bilgi olmaisı (bakımından isöylüyo-'
rum, yatlara pis su tankı konma zorun
luluğu getirilımiış olup, sıkı olarak denet
lenmektedir.
Gene, Doğru Yol Partisi rcıil'letvekil
lerimizden Sayın Alaelfctin Kurt'un fay
dalı önerileri oldu; onların tümüne çok
teşekkür ediyorum; gayet dikkatle din
ledim, hepsinden faydalanacağım.
Ayrıca, kültürel yayınların satılabile
ceği yerlerin eksik olduğunu, (bunların
yenilerinin açılması gerektiğini söylediler.
Doğrudur ive çok yakında Kültür ve Tu
rizm Balkanlığı yayınlarının tamamı, sa
dece Bakanlığımıza ait satış yerlerinde
değil, Türkiye'de (bütün kitap saltan, hat
ta, her türlü eşya satan yerlerde de sa
tılmaya (başlanacak kâr marjları buna
göre ayarlanacak ve teşvik edici hale
getirilecektir efendim.,
Anavatan Partisi Grulbu adına görüş
lerini serdeden Sayın ismail Dayı ve Sa
yın Itsmet Özarslan'a getirdikleri güzel
görüşler için teşekkür ediyorum.
SHP milletvekili Sayın Tufan Doğu'
nun bazı eleştirileri oldu, onların (bir (kıs
mına değinmek istiyorum : «İki ayrı ba
kanlık olmaksızın sorunlar çözümlene
mez» konusundaki eleştiri'sine katılrnıyorum. Sorunların çözümlenmesi, iki ayrı
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bakanlık veya İtele (bakanlık meselesi de
ğildir; buigüne kadar bakanlıklar birleşıtinilmi'ş veya ayrılmıştır, sorunların çö
zülmesi taimamen uygulanacak politika
ların akıllı olmasıyla ilişkili bir işjtir.
Yoksa, bundan evvel de -bakanlıklar ay
rı ayrı 'iken- turizme ait veya kültüre ait
bu problemlerin hepsi çözülüp, buigüne
sorun kalmaması gerekirci.
«ıBol yıldızlı oteller» meselesine de
ğindiler. Türkiye'de bugün yaklaşık
120 000 yatak kapasitesinde turizm bel
geli tesis bulunmaktadır. Bunun sadece
7 500 yaltaklık bölümü, yani yaklaşık
yüzde 6*sı 5 yılldizlı otellerdendir. 4 yıl
dızlı otellerin kapasitesi 8 000 yataktır.
4 ve 5 yıldızlı (otellerin tümünün yatak
kapasite oranı lise yüzde 13''tür. Bu oran
ları uluslararası normlara igöre mukayese
ettiğimiz zaman, bırakınız bol yıldızlı
otellerin fazlalığını, bu konuda açık var
dır.
(Kültür ve Turizm (Bakanlığı yatırım
larının ıgenel (bütçe içindeki payına (de
ğinildi. Bunun ımultlakdeğerinin azalma
dığını, tersine arıttığını; yatırımların pa
yının ise, ıgenel bütçe içindeki nispetinin
de, mutlak değerinin de arttığını demin
arz ettim efendini.
Dalyanca ekosiisteim tahribatı konu
sunda eleştirileri oldu.
Değerli milletvekilleri, Dalyan civarı
dediğimiz /ve hakikaten dünya ekolojisin
de çok önemli bir yeri olan ve tek de
nilebilecek olan bu yöre, 1974 yılında
11 (bin yaltak ile planlanmış bulunmakta
dır. Daha sonra dünyadaki ve Türkiye'
deki bu könıidaki uzmanların uyarılarıy
la bu kapasite 11 biniden 6 bine düşürül
müştür. Anavatan Partisi iktidarı zama
nında fee, çevrenin korunması konusun
da gösterilen özel duyarlıktan dolayı, bu
kapasite *6 binden '660'a indirilmiş ve çev
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re turizm alanı lolarak ilan edilerek millî
park statüsünden çok daha güçlü olarak
(korunmaya alınmıştır. Bu konudaki ça
lışmalar henüz tamamlanmamış olup ay
rıca yörede belki dünyada eşi nadir bu
lunan «Caretta caretta» denilen özel kap
lumbağaların araştırılması için bir de
araştırma merkezi kurulması yolunda
çal ışımalar yapılmaktadır.
Dolaynsıyla, buıgün gıös'lerilen duyar
lığı (bir ekosistem tahribatı olarak nite
lemek, zannediyorum en hafif tabiriyle
bir haksızlık olsa gerektir.
(Sahil yağması konusuna değinmek
istiyorum : IBakanlığıimızca yapılan ara
zi tahsisleri, 2634 sayılı Turizmi Teşvik
Yasasına göre yapılıyor. Bu kanuna gö
re -hem lafzı böyle, hem İde uygulaması
böyle- çıkarılan (Kamu Arazilerinin Tah
sis Yönetmeliği uyarınca ilanen ve de
alenen yaıpılımaktadır. Herhangi bir ga
zetede değil, 3 Itane tirajı yüksek gaze
tede araziler ilan edilmekte; yapılacak
tekliflerin neler içereceği, İstenen belge
lerin neler olduğu bilidirilmek'te; hatta,
değerlendirmenin de hangi kıstaslara gö
re yapılacağı 'alenen ortaya konmaktadır.
IBu çerçevede bakanlığımız, bugüne
kadar 187 müteşebbise 80 640 yatak ka
pasitesine tahsis izni vermiştir. (Bunları
sahil yağmaisı olarak değerlendirmenin
ıdloğru olacağını zannetmiyorum; ancak,
^değerli miiletlvekilimizin İhbar olarak or
taya koyduğu, eski Genelkurmay Baş
kanlarından birisinin oğluna arazi tahsisi
konusunu ve Idiğer ihbar kabul edilebile
cek olan hususları, gayri kanunî bir iş
olup olmadıkları açısından inceleteceğim.
ıBu /konudaki söylentilerin veya diğer
haberlerin dışında açık olarak bana ve
rilebilecek elide bilgi ve belgeler varsa,
lütfen bunları versinler, her birinin üze«
rine çekinmeden gideriz.
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Değerli atni'Heitivdk'illeri, kamu eğitim
tes'islerıi uzun yılların birikimidir. Bunları
turizme kazandırabilmek için her iktidar
döneminde (geçmiş yıllarda) sözler ve
rilmiş ve eleştiriler yapılmış; ama, bu
güne kadar fou söylenilenlerin hiçbiri, hiç•bir İktidar döneminde gerçekten uygula
namamıştır. IBunun altında iki sebep yat
maktadır :
Bir (tanesi, (bir ihtiyaç vardır; me
murun, işçinin, bir kamu görevlisinin,
insanımızın tatil yapma ihtiyacı vardır.
Bu 'ihtiyacın karşılanması için uygun bir
.midide! bulmaksızın bunları polisiye tedıbirle kapatmak çare değildir.
İkincisi (bunların yerine bir ekonomik
tercih isMemi geltirmeden, hu tesisleri, ku
ruluşların elinden almak mümkün değil
dir. Dolayısıyla, hu konuda çalışmakta
dır ive zannediyorum iki kusa süre içinde,
hu hususta bugünküne nazaran daha an
lamlı bir çözüm (getirilebilecektir.
(Fiyat serbestliği konusundaki eleştiri
ye katiyen katılmıyorum ve bu konuda
cevabım gayet kuşadır : Fiyatları rekabet
'belirleyecektir. Onun dışında, Kültür ve
Turizm Bakanlığının kâğıtlara yazıp gön
derdiği Ifiyaltlara kimse uymadığı gibi,
dünyada uyan da hiç görülmemiştir.
TURjHAN'ı özelleştirme işini doğru
•buluyoruz. ÜMelik TORBIAN'm taşı, top
rağı 'veya arazisi (değil; sadece işletmesi
özelleştirilmekfcedir. İşletmeciliğin özel
sek'üörün iilşi olduğunu, devlet memurla
rının kamu düzenini sağlamak, kural koy
mak. ve (bu kuralları denetlemek gibi gö
revleri olduğunu; bunlara, otel işlettir
mek, çay yapmak, kahve pişirmek, ye
mek pişirmek ve servis yapmak gibi gö
revleri vermenin, en azından devlet me
murunun prestijini azaltan ve saygınlığı
nı zedeleyen (bir davranış olduğunu huzu
runuzda vurgulamak istiyorum.
— 653
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Kısa adıyla «Kitap yakma» şeklinde
anılan konuya gelince :
Değerli milletvekilleri, bu konu, dün
yada sadece Türkiye'de uygulanan ve sa
dece bizim karşı karşıya bulunduğumuz
bir problem değildir. İlke itibariyle -adı
ne kadar çirkin, ne kadar sevimsiz olur
sa olsun- hiçbir ülkede bütünyle sınırsız
hürriyetler bulunamaz; hiçbir (ülke, baş
ka alanlardaki tüm hürriyetlerini sadece
yayın veya bir Ibaşlka yolla sağlanacak
hürriyetlerle tahrip etime özgürlüğünü
kimseye veremez, /vermemiştir. Dolayısıy
la, hüriyetlerin temel taşı' ve temel çer
çevesi lolan millî birlik konusunun tah
ribi, hiçbir şekilde başka özgürlüklerin
alanı içinde düşünülemez. Burada olsa
olsa, demetim mekanizmasından değil,
demetim mekanizmasının işleyiş biçimin
den şikâyet edilebilir. Uygulamada hata
lar olabilir, bunu peşinen kabul ediyo
rum; sizlere buradan bir kitap göstermek
işitiyorum, Ibu kitabın İçinde, Amerika
Birleşik (Develileri gibi dünyanın özgür
lükler ülkesi diye bilinen ve her türlü
fikrin dile getirilmesinin serbest olduğu
zannedilen bir ülkede, yasaklanmış bu
lunan Ik'itapların listesini görüyorsunuz.
Aşağı yukarı bine yakın eser, şu kitabın
içinde resmen yayınlanmış bulunmakta
dır. Arzu eden arkadaşlarımıza takdim
edebilirimi.- Bunu bir örnek olarak su
nuyorum. Buna benzer çok sayıda yasak
yayın, dünyanın gelişmiş olan ülkeleri
nin -tümünde vardır. Yoksa, burada ba
zı kavramların arkasına sığınarak, insan
ların okuma özgürlüğünü, fikir edinme
özgürlüğünü, geliştirme özgürlüğünü engelleyemeyliz. Yayın deyince, teröristin
elkitafoı, molbtof kokteylinin nasıl imal
edildiği, gazete kağıdıyla insanın nasıl
öldürüldüğü gibi konularda yapılacak ya
yınların, yayın kategorisine sokulmasının
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'doğru olmadığı inancm'dayım. Bunları
yazanların ıda, ıbellki, yazar dediğimiz o
saygın yüce sınılfm bir şanssızlığı olduğu
nu huzurunuzda ifade ettoelk üstiyorum.
Ama, Ibu Ikıonulda uygulamada problem
ler olduğunu tahmin ediyorum; çok fark
lı Ikuruluşlar tarafından farklı kıstaslara
ıgöre denetimler yapıldığı ıdoğru olabilir.
Bu Ikonuda daha geniş tabanlı uygula
ndığı ilkeler Itarişılmayacak, mümkün ol
duğu kadar az tartışılacak olan bir de
netim sisteminin kurulması gerektiğini
tamam'en 'kabul «diyorum, Bu konuda
<da ıgerdkli çalışmaları yapacağımı sizlere
vaat eıdiyoruım.1
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
ben sözlerimi burada tamamlamak isti
yorum. 1988 bütçesinin kültür ive turizm
hayatımıza hayırlı ve uğurlu olmasını di
liyorum. IBıenlden evvel söz almış bulu
nan, Ibündan sonra Ida soruları (vasıta
sıyla görüşmelere katkıda bulunacak olan
"tüm milletvekili arlkadaşlarııma gönülden
teşekkürlerimi isunuyorum; hepinize say
gılarımı, şükranlarımı arz ediyorum efen
dim. '(Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın
Balkan.
İçtüzüğün 62 nci maddesi gereğince,
sion söz milletvekilinin olduğu için, Sayın
Sökmenoğlu; buyurun efendini. (DYP sı
ralarından alkışlar)
Sayın ISölkimenoğlu, hem son siöz size
verilmiş oluyor Ihem ide normal konuş
manızı yapmış oluyorsunuz efendim.
MUSTAFA (MURIAÎT SÖKIMENOĞLU '(Hatay) — ISayın Başkan, muhterem
mille'tlvekileri; Kültür ve Turizm Bakan
lığı bütçesi üzerinde görüşlerimi arz et
meden önce, yükselk müsaadelerinizle,
kumar mafyasına, tek Ikoilu canavar olan
makineli 'kumara 'karşı direnç jgösteren,
buraları Türik vatandaşlarına ve özellik-
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le ıgekjceğin teminatı olan gençlere şim
dilik kapatan ISalyın Balkanı huzurları
nızda tebrik dderlken, 'taraflımızdan bu
konuda verilim iş olan kanun teklifinin
de, Türkiye Büyük Millet Meclisinde
beklediğini hatırlatıyor, Yüce Heyetinizi
saygı ile selamlıyorum. (Alkışlar)
HAYDAR KOYUNCU ((Konya) —
Şimdilik değil; bitti, kapatıldı!
(MUSTAFA MURAT SÖKMENÖĞL'U (-Devamla) — Açılmasın diye temi
nat verdik.
ISayın 'milletvekilleri, küllfcür nedir?
Külltür hayattır, yani yaşayan varlıktır.
Hayatın her parçasında kültürün bir un
suru yaitaıatktaldi'r. Zamanın içerisinden,
tarihin içinden süzülüp (gelen değerler bir
millî kültürü oluşturur. Bu millî kültür
eğer uluslararası kabul görürse, o zaman
ıbir uygarlığa müncer olur. Kültürün hâ
lâ tartışma konusu yapmaya devam et
tiğimiz takdirde, hepimizin üzerinde dur
duğumuz, titrediğimiz temel değerlerimi
zi zedeleyeceğiim'izden endişe öderim.
Önemli olan, büyük Atatürk'ün bizler
için gösterdiği hedefe, çağdaş medeni
yet seviyesine ulaşmada, birilik ve bütüntülüğümüzü Ikorulyabilmelk, temel değer
lerimizi kolayabi İtmektir.
Sayın milletvekilleri, unutmamak gareklir ki, her insan gibi her milletin de, kendi
simi diğerlerinden ayıran vasıfları vardır.
îşte milllî kültür dediğimiz ortak değerler
manzumesi de burada ortaya çıkıyor. Bu
vasıflardan sıyrılarak, çağdağ medeniyete
ulaşacağız demeyi mümkün göremiyoruz.
Gene, millî kültürümüze bağlı kalacağız
diyerek, gelişen medeniyetten uzak kala
rak da bir noktaya ulaşılabileceğine inan
mıyoruz. Millî otoayan, kendi hasletleriımlizi 'taşımayan bir olgular topluluğu» ile
ulaşılacak illeri medeniyet düzeyi ne ka
dar kalıcı olmaz ise, tutucu ve gelişmeye
654 —
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kapalı bir kültür 'bağnazlığı ile de top
lum bütünlüğü sağlanamaz.
Sayın millletvekilTeri, kültürün var ol
ması, değişimi ile yaşaması, toplumların
belirli şartlarına -bağlıdır. Toplumsal ya
pının çeşitli olgulardan meydana geldiği
ni unutmayalım. Bir toplumu, insanı, ku
rumları, ekonomik yapısından ve kültür
olgularından soyutlamanın imkânı yoktur,
Bunların hepsi birbirini daima etkleyecektir. Bir toplumda ekonomik yapıyı bir
yana iterek yalnız kültür olgusu üzerinde
durmak mümkün değildir. Toplumların
değişimlerini, teknolojinin gelişmesini bir
yana bırakıp, tek •başına tarihî değerler
içerisinde saklanıp kalmak da mümkün
değildir. İnsanlar yaşama hakkımı kulla
nırken, öncelikle içinde yaşadığı toplu
mun değerlerine, prototipine uymaya
mecburdurlar ve yine insanlar, 'bu proto
tip içerisinde ekonomik varlıklarını sür
dürmek durumundadırlar. Onların bir
devlet halinde var olması, toplumsal ku
rumların yerleşmesi ile mümkün olabil
miştir.
Türkiye gibi hızlı değişen, .sanayileşen
toplumlarda, kültür yapılarının korunma
sı ve insan lilişkilerihin düzenlenmesi da
ha zor olmuştur. Özellikle sosyal kurum
laşmada Türkiye'nin geçirdiği aşamalar
daha dikkat çekicidir. Büyük şehirlerde
ki gecekondulaşmanın gerektirdiği kültü
rel ve ruhsal sıkıntı, toplumumuzun ana
meseleleri anasında yer almaya devam et
mektedir.
Sayın milletvekilleri, uzun yıllar yer
leşen alışkanlıklar insanlarda ve toplum
larda süreklilik kazanıyor ve bunların
başka bir sekile dönüşmesinde güçlükler
doğuyor. Toplumsal zıtlaşmalar ve ça
tışmalar buradan ortaya çıkıyor. İşte,
bütün bunlar göz önüne alınarak, genel
bir değerlendirme yapmak zorundayız.
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Muhterem milletvekilleri, 1000 yıllık
iftihar ettiğimiz tarihin içerisinde oluş
muş, yerleşmiş pek çok değerlerimiz var
dır. Bunları yaşatmak, geliştirmek ve biz
den sonraki nesillere ulaştırmak, cihette
ki bizim anagörevlerimizden
birisidir.
Ancak, kendi toplumumuzun içerisinde
ki her alandaki değişikliği bir yana ite
nleyiz, görmemezlikten gelemeyiz.
Sayın milletvekilleri, Hükümetin ken
di inancıdır; ama biz, kültür ve turizmin
bir bakanlık içinde bulunabileceğine inan
mıyoruz. Farklı iki alana hizmet götür
mek durumunda olan ve iki anagörevi
yüklenmiş bulunan bu Bakanlığımız, kor
karız ki bu yapısı ile hizmetleri arzula
nan şekilde yerine getiremeyecektir.
Sayın milletvekilleri, memleketimizin
anameselelerinin birisi de, hiç şüphesiz ki
bir türlü okuma alışkanlığını yerleştirememiş olmamızdır. Kültürümüzün yaşama
sında ve gelişmesinde en önemli araç
olan kitap ve okuma, maalesef diğer ül
kelerle kıyaslanmayacak derecede geri
dedir. Kâğıt fiyatlarının pahalı olması,
dağıtan hizmetlerinin yeterli bulunmama
sı, ulaştırma masraflarının yüksekliği, el
bette ki bu konuda etken olmaktadır.
Ama, meseleleri yalnız bunlar arasında
görmek de kabil değildir. Kitap yazımını
ve kitap okunmasını teşvik etmek, cazip
hale getirmek lazımdır. Her şeyden evvel,
kitap yasaklamaktan sıyrılmış bir zihniye
te erişmemiz şarttır.
Muhterem milletvekilleri, Bakanlığın
önemli görevlerinden birisi de, ülkemizde
turizm altyapı hizmetlerini geliştirmek ve
turizm eğitimimi sağlamaktır. Başlatılan
çalışmaların devamında, turizm altyapı
çalışmalarının geçen yıllardaki planlama
lar içinde devam ettiğini görmek, kıyı
projelerinin ilerlediğini tespit etmek,
memnuniyet vericidir.
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Turizm, yatırımları için bütçeden ay
rılan ödeneği yeterli görmeye elbette ki
imkân yoktur. Bir an önce, Türkiye'nin
turistik altyapı hizmetlerinin tamamlan
ması gereğine inanıyoruz.
Sayın milletvekilleri, turistik tesisler,
yüksek fiyat politikasından mutlaka kur
tarılmalıdır. Ülkemizde, «turistik» sözü,
insanı ürküten, korkutan bir deyim ol
maktan çıkarılmalıdır, ülkenin turizm im
kânlarından, her şeyden evvel bu vata
nın asıl sahipleri kendi vatandaşlarımızın
istifade edebilme şartları bulunmalıdır.
tç turizm ihmal edilmemelidir. Turizm
Bankasının elinde bulunan tesisler, hiç de
ğilse ulaşılmaz, girilmez yerler olmaktan
çıkarılmalıdır.
Muhterem milletvekilleri, devletin ta
nıtılması konusu, mutlaka ortak bir gö
rüşle yapılmalıdır. Turistik ve kültürel
tanıtmayı, ticarî tanıtmadan ayırmanın
imkânı olmadığı gibi, ülkenin sosyal ta
nıtılmasından soyutlamak da mümkün
değildir. Çeşitli kuruluşlarca yürütülen bu
çalışmaların birleştirilmesi yerinde ola
caktır ve bu tanıtma çalışmalarında özel
sektörden, özel kuruluşlardan yararlan
manın da gerçekçi ve şart olduğuna ina
nıyoruz.
Bütün aleyhteki şartlara rağmen, Kül
tür ve Turizm Bakanlığı personelinin üst
görev şuuru ile işler yürütebilmiş ve be
lirli bir noktaya gelinebilmiştir. Dileriz
ki, önümüzdeki günlerde daha ileri.mer
halelere kavuşma imkânı bulunabilsin.
Sayın milletvekilleri, fevkalade önem
verdiğimiz kültür hizmetlerinin bütünlü
ğüne tekrar dikkatlerinizi çekmek istiyo
rum ve diyorum ki, meseleye yalnız; ta
rihî eserleri korumak zaviyesinden bak
mamak lazımdır. Kültür anlayışının, hızla
gelişen toplumda doğuracağı sıkıntılar
göz andı edilmemelidir. Kültür, katı ka
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lıplar içerisine sıkışıp kalmış bir olgu de
ğildir. insan bilgi ve görgüsünün geliş
mesi, sosyal kurumların oluşması ve özel
likle ekonomik yapıdaki değişiklik, kültü
rün gelişmesinde fevkalade önem taşımak
tadır. Bütün uyguladığımız topyekûn dev
let politikası içinde meseleye bakmak zo
rundayız.
Sayın milletvekilleri,
uyguladığımız
politikayla, halkı alıştığı temel değerle
rin dışına itmeye hakkımız yoktur. Mil
letimizin temel değer ölçülerinin toplum
da yaşadığını unutmamak lazımdır. Top
lumumuzda sosyal adalet inancı vardır.
Âdil olmak, eşit davranmak anafcaidelerimiz içerisindedir. Toplum anlayışımızda
tefecilik yoktur. Temel inancımızda, her
gün insanları daha çok fakirliğe itmek
yoktur. Değer ölçülerimiz içinde rüşvet,
irtikap, yolsuzluk yoktur.
Sayın milletvekilleri, tevekkül duygu
sunu yanlış anlamamak, değerlendirme
mek gerekir. Türk halkı uygulanan eko
nomik politikanın ıstırabı içerisinde, bu
temel değerleriyle çatışma durumuna ge
tirilmemelidir. Türk Milletinin mutfağı
yanmaktadır. Yanan mutfak, bizzat mille
tin gerçekleri yaşadığı kendi mutfağıdır;
Çankaya'dafci konutların mutfağı değil
dir.
Gerçeklerin göz ardı edilmemesini te
menni ederek, Kültür ve Turizm Bakan
lığı 1988 bütçesinin hayırlı olmasını dile
yerek, yüce heyetinizi saygıyla selamlı
yorum. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın
Sökmenoğlu.
Görüşmeler bitmiştir.
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın
Başkan, bir sorum var.
BAŞKAN — Bir dakika, Sayın Genç...
Öner Miski'nin de yazık bir sorusu var,
onu okuyalım, ondan sonra sorarsınız.
656 —
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Şayia öner Miski burada mı efen
dim?.. ,Yok.
Soru, işleme konulmamıştır.
Buyurun Sayın Genç.
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın
Başkan, Sayın Bakana, verdiği bilgiler
den dolayı teşekkür ediyorum. Gerçek
ten, turizm konusunda verdiği bilgiler
den yararlandık. Katıldığımız düşüncele
ri var, katılmadığımız düşünceleri var;
ancak vardığımız sonuç; Sayın Bakanı
mız konuyu çok iyi kavramış, kendileri
ni tebrik ederim.
Son zamanlarda gazetelerde kumar
makineleriyle ilgili birtakım söylentiler
var. Acaba gazetelerde çıkan bu yazılar
daki gibi, kart sistemi veyahut herhangi
bir sistemle çalışan kumar makineleri
Türk vatandaşları için faaliyete geçirile
cek mi?
Biliyorsunuz değerli arkadaşlar, 'bu
kumar (makineleri, etrafında
birtakımı
şaibeler dolaştı, birçok 'insanın hayatını
söndürme, ben istiyorum ki, tek
rar, kumar makinelerinin Türkiye'
1. — Kültür ve Turizm
Prog.
kodu
101!

O : 3

de
faaliyete
geçeriıltmesi
önlenme
li, Acaba, gazetelerde çıkan haber
lerle 'ilgili Sayın Balkan ne düşünüyor
lar? Bunlar doğru mu, değil mıi, öğren
mek istiyorum?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI
MUSTAFA TINAZ TİTİZ (Zonguldak)
— Sayın Başikanım, bu konudaki cevabı
mı larz ediyorum: Gazetelerde çıkan ha
berler doğru değildir.
Teşekkür ederim. (ANAP sıraların
dan alkışlar)
BAŞKAN — Başka soru sormak iste
yen var mı efendim? Yok.
Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesi
üzerindelki görüşmeler bitmiştir.
Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesi
nin bölümlerine geçilmesini oylarınıza
sunacağını:
Bölümlere geçilmesini Ikaibul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir,
Bölümleri okutuyorum:

Bakanlığı 1988 Malî Yılı Bütçesi.
Açıklama

Genel yönetim ve destek hizmetleri

BAŞKAN — Bu bölümle ilgili üç
önerge vardır, ayrı ayrı okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına!
Aşağıda belirtilen değişikliğin kabu
lünü arz ve teklif (ederiz.

Lira
8 800 000 000

B. Doğancan Akyürdk
İstanbul

Abdülbaki Albayrak
İstanbul
Talat Içöz
İstanbul
Ayçan Çalkıroğullaırı
Denizli
Reşit Ülker
İstanbul

Fethi Çelikbaş,
Burdur

Ali Babaoğlu
Nevşehir

Adnan Yidız
İstanbul

Eyüp Cenap Gülpınar
Şanlıurfa
657 —
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IKüMir ve Turizmi Balkanlığmın 1988
Malî Yılı Bütçe Tasarısında yer alan ta
şıt ödeneklerimin, aşağıda 'belirtilen faaliPrograım bütçe kodu
101-02-2-001-600
101-01-1-003-300
101-02-1-001-300
111-01-2-001-600
111-01-1-001-300
111-03-2-001-600
111-03-1-001-300
111-06-2-341-900
111-06-3-343-900
111-06-2-342-900
111-06-3-344-900
111-07-2-001-600,
111-07-1-001-300

9 . 4 . 1988
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yeSÜerkı 300 «Hizmet Alımları» liarcamıa Ikalemtae lalktarıtaıasını arz ederiz.

Düşülen

Eklenen'

80 000 000

20 000 000
60 000 000
65 000 000
65 000 000
40 000 000
40 000 000
78 000 000
78 000 000
114 000 000
114 000 000
70 000 000
70 000

Türkiye Büyük Millet Meclıisıi Başikanlığına
Görüşütmdkte olan «Kültür ve" Turizm Bakanlığı 1988 Yılı Bütçesi»niin:
(101-02-2-001-600) tertibinden 340 milyon,
(111 »01 -2-001 -600) tertibinden 85 milyon,
(111 -03-2-001 -600) tertibinden 35 milyon,
(111-05-2-001-600) tertibinden 15 milyon,
(111 -06-2-341-900) tertibinden 48 milyon,
(111 -06-2-342-900) tertibimden 53 milyon,
(111 -07-2-001 -600) tertibinden 130 milyon liranın düşülmesi ve ©Mi taşıt cetve
linde yer alan;
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Ad'ddıi

1 (a)
3
2
3
5
2
3'
10
2
2
3
5
13'
2
31
5
7
2
3*
4

l1
4
4
6
1
2
1
2
20
l1
2
2
1
1!
2
4
1
4
2
2

B : 50
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Taşıtın cinsi
Binek otomobil
Station - Wagon
Binek otomobil
Station - Wagon
Kaptı - kaçtı (Minibüs)
Binek otomobil
Station - Wagon
Otobüs (En az 20 kişilik)
Binek otomobil
Binek otomobil
Station - Wagon
Kaptı - kaçtı (Minibüs) tam yüküü, ağırlığı en az 12 000 kg,
Kamyon şasi - kabin
Binek otomobil
Station - Wagon
Kaptı - kaçtı (Minibüs)
Pick - Up (Kamyonet) (Şoför dahil 3 veya 6 kişilik)
Binek otomobil
Station - Wagon
Arazi - binek (En az 4, en çok 8 kişilik)

Taşıtların ekli taşıt cetvelinden çıka
rılmasını arz ve teklif ederiz.
B. Doğancan Akyürek
İstanbul
Ayçan Çakıroğıüları
Denizli
Rüştü Kâzım Yücelen
İçel
Fethi Çelikbaş
Burdur
Ali Babaoğlu
Nevşehir
Kaya Okan
Sivas
Yılmaz Haneoğlu
Ordu
îhsan Nuri Topkaya
Ordu
Cenap Gülpmar
Şanlıurfa

Mehdin Işık
Muş
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
Görüşüknetke olan Kültür ve Turizm
Bakanlığının 1988 Yılı Bütçe Kanun Ta
sarısının (101-02-2-001-600) taşıt alımları
bölümündeki aşağıdaki sıralarda yer alan
lamı vö ödeneklerinin bütçeden çi
li arz ve Itiekif ederiz.
Sıra
No.
1 (a)
2
3

Çıkacak
sayı

Çıkarılması teklif
edilen ödenek
20 000 000
60 000 000
30 000 000

Çıkarılması önerilen toplam 340 000 000
Türk lirasıdır.
— 659 —
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Ali Eser
Samsun
M. Murat Sökmenoğlu
Hatay
Alaettin Kunt
Kocaeli
Koksal Toptan
Zonguldak
Man Demiralp
ıSatmsun
Vefa Tanır
Konya
Program bütçe kodu
101-02-2-001-600
101-01-1-003-300
101-02-1-001-300
BAŞKAN — Komisyon?.,,
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Genel Kurulun takdirlerine bıra
kıyoruz Sayın Başkam,
BAŞKAN — Sayın Balkan?...
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI
MUSTAFA TINAZ TİTİZ (Zonguldak)
— Katılıyoruz Sayın Başkanım.
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.
Diğer önergeyi 'Okutuyorum
efenidim:
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına;
Görüşülmekte olan «Külttür ve Tu
rizm Bakanlığının 1988 yılı Bütçesi»nin:
1(101-02-2-001-600) tertibinden 340
milyon liranın düşülmesi ve ekli taşıt
cetvelinde yer alan taşıtların taşıt oet-

9 . 4 . 1988
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BAŞKAN — Önergelerin bu bölü
me aiit kısımlarım tekrar okutup, oyla
rınıza sunacağım:
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
Aşağıda belirtilen djeğjiş'iıkliğjiın kabu
lünü arz ve teklif ederiz.
Doğancan Akyürek '(İstanbul), ve ar
kadaşlara»
Kültür ve Turizm Bakanlığının 1988
Malî Yılı Bütçe Tasarısında yer alan
taşıt ödenettdnin aşağıda belirtilen
faaliyeiierinin 300 «Hizmet Alımları»
Karcama kalemine aktartmasını arz ©de
niz.
Düşülen

Eklenen

80 000 000
—
—

—
20 000 000
60 000 000

velinden çıkarılmasını arz ve teklif ede
riz.
Bedrettin Doğancan Akyürek (İstan*
bul) ve arkadaşları.
BAŞKAN — Komisyon?...
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
BAİŞKANVEKİLÎ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Komsiyon takdire bırakıyor Sa
yın Başkan.;
BAŞKAN — Sayın Balkan?...
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI
MUSTAFA TINAZ TİTİZ (Zonguldak)
— Kabul ediyoruz efendim.
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza su
nuyorum dfenidıim: Kabul! edenler... Et
meyenler... Kabul ©dilimidir.
Sayın üyeler, Ali Eser ve arkadaşları
mın önergesi, biraz önce yüksek kurulu
nuzca kabul ©diten önergeler mahiyetinde
olduğu için, ayrıca işleme tabi tutmuyo
ruz.

T. B. M. .M
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Bölümü, ka'bul ed'iılen önergelerle bitlikte tekrar okutup,

oylarınıza

sunaca

ğım :
Prog.
kodu
1011

İli 1

Lira

Açıklama
Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Kültür sanat hizmetleri

8 460 000 000

m 729 000 000

BAŞKAN — İBu kısımla ülfgi'li önergderi tekrar okutuyorum :
Türkiye Büyük HM ilet Meclisi Başkanlığıma
Aşağıda belirtilen değişikliğim kabulünü arz ve teklif ederiz.

Program Bütçe Kodu
111 -01 -2-001-60O
M1-01-1-001-300
111 -03 -2-001 -600
111-03-1-001-300
111-06-2-341-900
111-O6-3-343-9O0
111-06-2-342-900
111-06-3-344-900
111 -07-2-001 -'600
111-07-1-001-300

Bedrettin Doğancan Akyürek (İstanbul)
ve arkadaşları
Eklenen
Düşülen
65 000 000
65 000 000
40 000 000
40 000 000
78 000 000
78 000 000
114 000 000
114 000 000
70 000 000
70 000 000

BAŞKAN — Sayın Komisyon?..
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Komisyon, Genel Kurulun takdir
lerime bırakıyor Sayım Başkan.
-BAŞKAN — Sayın Bakan?..
K Ü L T Ü R VE TURİZM
BAKANI
MUSTAFA TINAZ TİTİZ (Zonguldak)
— Katılıyoruz Sayın Başkan.

K A M E R G E N Ç (Tunceli) — Sayın
Başkan, Anayasaya göre, ödemde artır
ma yetkisi yok Genel Kurulun. Bu öner
genin muameleye konmaması lazım.
BAŞKAN — Omu, aynı bölüm içimde
aktarma olarak aldık efendim.
KAMER G E N Ç (Tunceli) — Efen
dim, o bölümf.erin ödeneğinin artırılması
anlamına gelir. Bana göre işleme konul
maması gerekir. Tam emin dSeğilim; ama,
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yanlış yapılmasın. Ben, ikaz için söylüyoram4
BAŞKAN — Haklısınız, Anayasaya
göre öyledir; ama, aynı bölüm içinde ak
tarma mahiyetinde gördüğümüz için oy'luyoruz. Onu, uzun uzun düşündük efen
dim.
KAMER GENÇ ı(Tunoeli) — Yanlış
lık yapılmasın efendim, günahı, veremle
rim boynuna.

9 . 4 . 1988
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BAŞKAN — Haklısınız efendim, o
konuyu düşündük.
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum ?
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkaril ığınıa
Görüşülmekte olan «Kültür ve Tu
rizm Bakanlığı 1988 Yılı BütçesİMiim;

fl'll-01-2-0011-600) tertibinden 85 000 000
(111-03-02-004*600) tertibinden 35 000 000
(111-05-2-001-600) tertibinden 15 000 000
(111-06-2-341-900) tertibindea 48 000 000
(111-06-2-342-900) tertibinden 53 000 "000
(111-07-2-001-600) tertibinden 130 000 000 liranın düşülmesi ve ekli taşıt cetve
linde yer alan taşıtlarını taşıt cetvelinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.
Bedrettin Doğancan Akyüreık (istanbul)
ve arkadaşları
BAŞKAN — Komisyon?..
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKtLÎ ÎUHAN AŞKIN (Bursa)
— Takdire bırakıyoruz Sayın Başkan,
BAŞKAN — Sayın Bakan?..
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ (Zonguldak) —
Katılıyoruz Sayın Başkan,
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.
Bölümü, kabul edilen önergelerle birilikte tekrar okutup, oylarınıza sunacağım.
flrog.
kodu
11:1

İİ 2

Açıklama

Liraı

Kültür Sanat Hizmetleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler,.. Kabul edil
miştir.
Ülke turizmimin Geliştirilmesi ve Tanıtılması
Hizmetleri

— 662
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19 179 000 000

T. B. M. .M
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önerge vardır, okutuyorum :
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ilgili bir

1988 Malî Yılı Bütçesinin (112-01-2-307)
«Turistik Amaçlı' Uçak Pisti Yapım - Ona
rım Projesi» faaliyeti adı altında 900
«Transferter» harcama kalemi açıklama
sında yer alan «Bu ödenek Ulaştırma 'Ba
kanlığına ödenir» İfadesinin çıkarılmasını
arz ederiz.
BAŞKAN — Komisyon?..
IPLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Takdire bırakıyoruz Sayın Başkan.
»BAŞKAN — Sayın Bakan?..

Türkiye Büyük Millet Meclisi
ıBaşkanllığına
Aşağıda belirtilen değişikliğin kabulü
nü arz ve teklif lederiz.
(Haydar Özalp
Niğde
Seçkin Fırat
Bollu
Mahmut Karabulut
Sıvai
Kaya Opan
Sivas
Ali Babaoğlu
Nevşehir

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI
MUSTAFA TINAZ TİTİZ (Zonguldak)
— Katılıyoruz Sayın ©aşkan.

Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul!
edilen Kültür ve Turizm.' Bakanlığının
Plrog.
kodu
112

900

O : 3

'BAŞjKAN — önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir.
112 nci bölümü tekrar okutuyorum :

liraı

Açıklama
Ülke Turizminin Geliştirilmesi ve TanıMlması
Hizmetleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Hizmet Programlarına Dağıtıliamayan Transferler
BAŞKAN — Kabul,edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.,
TOPLAM

19 179 000 000

1 312 000 000

117 314 000 000ı

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul ediil
miştir,
Kültür ve Turizm 'Bakanlığı 1988 Ma
lî Yılı bütçesinin bölümleri kabul edil
miştir.
2. — Kültür ve Turizm Bakanlığı
1986 Malî Yılı Kesînhesabu

BAŞKAN — Kültür ve Turizm Ba
kanlığının 1986 malî yılı kesinhesabının
bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.

— 6*2 —

Bölümleri okutuyorum :

M

Prog.
101

111

112

900

990

Ödeneğin Çeşidi
Genel yönetim ve destek hizmetleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Kültür sanat hizmetleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Ülke turizminin geliştirilmesi ve tanıtılması hizmet
leri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Özel ödeneklere ilişkin hizmetlerin yürütülmesi
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
GENEL TOPLAM
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.

CETVELİ
Ödenek
Lira
2 947 611 000

Gider
Lira

2 804 688

31 821 594 000 29 265 785

9 046 191 000

7 242 074

2 095 320 000

2 013 637

29 160 474

25 199

45 939 876 474 41 351 385

T. B. M. .M
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Kültür ve Turizm Bakanlığı 1986 ma
lî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edil
miştir.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 1988 ma
lî yılı bütçesiyle, 1986 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiş bulunmaktadır. Ha
yırlı olmasını dileriz. (Alkışlar).
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Sayın üyeler, bugünkü program ta
mamlanmıştır.
Yarınki programda yer alan Millî
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının büt
çesi ve kesinhesabım görüşmek ve 10 Ni
san 1988 Pazar günü saat lG-iOO'da top
lanmak üzere birleşimi kapatıyorum.
Kapanma Saati : 23.23

•m
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Türkiye Büyük Millet Meclisi
GÜNDEMİ
50 NCİ BİRLEŞİM
9 i 4 . 1988 Cumartesi
Saat : 10.00
1!
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA
SUNUŞLARI
. 2
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK
İŞLER
X 1. — 1988 Malî Yılı Bütçe Kanunu
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu
Raporu (1/393) (S. Sayısı : 22) (Dağıtma
tarihi : 1.4.1988)
X 2. — 1986 Malî Yılı Genel Bütçeye
Dahil Dairelerin Kesinhesaplanna Ait
Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğu
na İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi
ile 1986 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu
Raporu (3/254, 1/337) (S. Sayısı : 44)
(Dağıtma tarihi : 1.4.1988)
X 3. — Katma Bütçeli Kuruluşların
1988 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı
ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporu
(1/394) (S. Sayısı : 23) (Dağıtma tarihi :
1.4.1988)
X 4. — 1986 Malî Yılı Katma Bütçeli
İdarelerin Kesinhesaplanna Ait Genel
Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İliş
kin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1986
Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesin
hesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe
Komisyonu Raporu (3/253, 1/338) (S. Sa
yısı : 45) (Dağıtma tarihi : 1.4.1988)
3
SEÇİM
4
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA
DAİR ÖNGÖRÜŞMELER
1. — İzmir Milletvekili Birgem Keleş
ve 39 arkadaşının, yüksek faizin ekono
mik, malî ve toplumsal etkileri konusun
da Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/13)
2. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak ve 12 arkadaşının, tutuklu ve hüküm
lülere cezaevlerinde yapıldığı iddia olunan
haksız ve insanlık dışı uygulamalar ko
nusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
102 ye 103 üncü maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/14)
3. — Tekirdağ Milletvekili Güneş
Gürseler ve 33 arkadaşının, ülkemizin sa
hip olduğu çevre değerlerini korumak ve
mevcut çevre sorunlarım gidermek için
gerekli tedbirleri tespit etmek ve bir çev
re politikası oluşturmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15)
4. — Hatay Milletvekili Mustafa
Murat Sökmenoğlu ve 41 arkadaşının,
T.R.T. ile ilgili konuların ve yolsuzluk
iddialarının açıldığa kavuşturulması ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir

Meclis araştırması
önergesi (10/16)

açılmasına

ilişkin

5. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet
Selvi ve 44 arkadaşının, kamu iktisadî te
şebbüslerinin özelleştirilmesi konusunda
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/17)
6. — Sakarya Milletvekili Mehmet
Gölhan ve 18 arkadaşının, ülkemizin sa
nayileşmesi Ikonusunda Anayasanın 98
inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci madde
leri uyarınca bir genel görüşme açılma
sına ilişkin önergesi (8/4)
7. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp ve 21 arkadaşının, Türkiye'deki
resmî vd özel bankalarda açılmış olan
döviz tevdiat hesapları ve tüketim mal
ları ithalatı konusunda Anayasanın 98
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişiklin önergesi (10/18)
8. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak ve 17 arkadaşının, sağlık sorunları
konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzü
ğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca
bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/5)
9. — Tokat Milletvekili Kenan Sü
zer ve 38 arkadaşının, işsizliğin boyutla
rını ve yarattığı bunalırnlar ile bu husus
ta alınması gerekli tedbirleri tespit etmek
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/19)
10. — Denizli Milletvekili Adnan
Keskin ve 20 ar'kadaşımn, millî eğitimin
içinde bulunduğu sorunların nedenlerini
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci,

İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri
uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/20)
6
SÖZLÜ SORULAR
1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur
Keıskin'in, olağanüstü hal ilan edilen iller
de bazı okul binalarının askerî amaçla ya
da karakol olarak kullanıldığı iddiasına
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/3)
2. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü
tüncü'nün, işçi, memur ve emekliler ile
dul ve yetimlerinin ekonomik sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/6)
3. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, hayali ihracat yaptığı gerekçesiy
le hakikında dava açılan bir firmaya ver
gi iadesi ödendiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/52) (1)
4. — Balıkesir Milletvekili I. önder
Kırlfnın, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı
olan zırhlı araç ve gereçlerin alımında bir
A.B.D. firmasının tercih edilmesinin nede'nine ilişkin Millî Savunma Bakanından
sözlü soru önergesi (6/9)
5. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak Ceylan'ın, olağanüstü hal ilan
edilen illerde ateşli silah ruhsatı almak
için yapılan müracaatlara ilişkin içişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/10)
6. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 1983 - 1987 yıllarında görevleri
ne son verilen, haklarında nakil işlemi
uygulanan ve müfettişlik sınavına tabi tu
tulan öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru
önergesi (6/15)
7. — Hatay Milletvekili Mustafa
Murat Sökrnenoğlu'nun, T. Q Ziraat

Bankasınca ziraî kredilerin durduruldu
ğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından
sözlü soru önergesi (6/77) (1)

tekleme ve Fiyat istikrar Fonundan ya
pılacak ödemeye ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/24)

8. — istanbul Milletvekili Mehmet
Moğultay'ın, kamu konutlarının tahsis
gayesine ve kira bedellerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/20)

14. — izmir Milletvekili Türkân Akyol'un, günlük bir gazetenin 29.1.1988 ta
rihli nüshasında yeralan Devlet Bakam
Cemil Çiçek ile ilgili bir yazıya konu edi
len olaya ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/25)

9. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne kadar
gerçekleştirilen lastik ayakkabı, bot, çiz
me ve terlik ihracatına ve bu mamuller
için Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonun
dan yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/57) (1)
10. — Tunceli Milletvekili Kamer
Genc'in, Anadolu Bankasına yüz milyon
liranın üzerinde borcu bulunup da
31.12.1987 tarihi itibariyle borcunu öde
memiş olan kişi ve kurumlara ve tahsil
edilemeyen banka alacakları hakkında ne
gibi işlem yapıldığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/21)
11. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, 3392 sayılı Yasa ile kuru
lan ilçelere ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/22)
12. — Hatay Milletvekili Turhan Hırfanoğlu'nun, 1987 ve 1988 yıllarındaki
taşkınlar nedeniyle Hatay İline bağlı bazı
ilçe ve köylerde zarara uğrayan vatandaş
lara ne gibi yardımlar yapıldığına ve
taşkınların önlenmesi için alınacak ted
birlere ilişkin Başibakandan sözlü soru
önergesi (6/23)

15. — İstanbul Milletvekili Yüksel
Çengel'in TELETAŞ'da PTT'ye ait oldu
ğu belirtilen % 40 hissenin bir kısmının
özelleştirilmesinde izlenecek yönteme iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/26)
16. — Afyon Milletvekili Abdullah
Ulutürk'ün, 1987 yılında alınan şeker
pancarı için üreticilere ne zaman ve nasıl
ödeme yapılacağına ilişkin Tarım Orman
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/27)
17. — Hatay Milletvekili Mustafa
Murat Sökmenoğlu'nun, kumarhanelerin
açtığı sosyal yaraları önlemek ve kumar
haneleri cazip halden çıkarmak için ne
gibi tedbirler alındığına ilişkin Kültür ve
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi
(6/28)
18^ — Tekirdağ Milletvekili Güneş
Gürseler'in, Kanunî Sultan Süleyman Sergisi'nin Londra'daki açılışının Başbakanı
temsilen eşi Semra Özal tarafından yapı
lacağı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/29)

13. — İstanbul Milletvekili Yüksel
Çengel'in, 16.1.1988 - 27.1.1988 tarihleri
arasında gerçekleştirilen plastik ve deri
terlik ihracatına ve bu terlikler için Des-

19. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'
in, sağlık nedeniyle yurt dışına gitmek is
teyip de sakıncalı görüldükleri için pasa
port verilmeyen vatandaşlarımıza ilişkin
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/30)

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uya
rınca sözlü soruya çevrilmiştir.

20. — Amasya Milletvekili Mehmet
Tahir Köse'nin, iller Bankası 16 ncı Böl-
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ge Müdürünün bir müteahhide fazla
ödemede bulunduğu iddiasına ilişkin Ba
yındırlık ve îskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/31)
21. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det Selvi'nin, işçilerin ekonomik ve sos
yal sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanından sözlü soru önerge
si (6/32)
22. — Erzincan Milletvekili Mustafa
Kul'un, belediye kurulması için istemde
bulunan yerteşim birimlerine ve bu istem
lerin değerlendirilmesinde hangi ölçüle
rin esas alındığına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/33)
23. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, pancar üreticilerine yapılacak
ödemelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/34)
24. — Kütahya Milletvekili Mehmet
Karikimaz'ın, Kütiahya ilinde yeni kuru
lan ilçelere gerekli atamaların ne zaman
yapılacağına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/78) (1)
25. — İzmir Miletvekili Neccar Türkcan'ın S. S. K. ve Bağ - Kur üyelerinin
bazı sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru
önergesi (6/35)
26. — İçel Milletvekili M. Istemihan
Talay'ın, Deniz Kuvvetlerimize yeni ka
tılan bir firkateynin isimlendirilmesine
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü
soru önergesi (6/37)
27. — Tekirdağ Milletvekili Güneş
Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliğince 1987
hasat döneminde satın alınan ayçiçeği
ürünü için üreticilere fiyat farkı ödenip
ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi
£6/38)

28. — Kocaeli Milletvekili Alaöttitt
Kurt'un, Bakanlık Danışmanlığına yapı
lan bir atamaya ilişkin Kültür ve Turizm
Bakanından sözlü soru önergesi (6/39)
29. — Zongul'dak Milletvekili Güneş
Müftüoğlu'nun, Amasra Sağlık İstasyo
nunun sağlık hizmetleri yönünden yeter
siz kaldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru
önergesi (6/40)
30. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'
in, Çorum Ilı Alaca İlçesi PTT binasının
işletmeye açılmamasının nedenine ilişkin
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/41)
31. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Çorum İli Sungurlu İlçesinde yap
tırılan konfeksiyon fabrikasının hizmete
açılmamasının nedenine ilişkin Devlet
Bakanından sözlü soru önergesi (6/42)
32. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Çorum İline bağlı bazı köylerin
sınır ihtilafı nedeniyle odunsuz kaldığı
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/43)
33. — Ankara Milletvekili Kâmil
Ateşoğulları'nın, Sıkıyönetim Kanunu
na göre görevlerine son verilip de bilahara işe alınanlara arada geçen süre için
aylık ve özlük haklarının verilmediği
iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/44)
34. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, halen görevde bulunan
valilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/45)
35. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, Tunceli İline bağlı bazı
köy ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayın
da meydana gelen olaylara ve bu olay-

-

tarın sorumlularına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/46)
36. — Antalya Milletvekili Hasan
Namal'rn, Antalya tli Beldi'bi mevkiinde
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine yap
tırılan binalardan bazılarının Antalya
Valiliğince yıktırıl'dığı iddiasına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47)
37. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Çorum İli Ortaköy İlçesi Yaylacık Köyünde yaptırılan ortaokulun öğ
retime açılmamasının nedenine ilişkin
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/48)
38. — Haitay Milletvekili Öner Miski'nin, ABD ile yapılan Savunma ve
Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının onay
lanmasının geciktirilme nedenine ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/49)
39. — Zonguldak Milletvekili Ş/inasi
Altmer'in, işçilerin kıdem tazminatların
dan vergi kesileceği iddiasına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru
önergesi (6/50)
40. — Adana Milletvekili Abdullah
Sedat Doğan'ın, tedavi amacıyla yurt dı
şına gitmek isteyen bir vatandaşımıza pa
saport verilmediği iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/51)

S

kin Adaljet Bakanından sözlü soru Öner
gesi (6/55)
43. — Zonguldak Milletvekili Şinasi
Altıner'kı, Vakıflar Bankasının Karabük
ve Safranbolu şubelerince köy muhtar
larına 28.11.1987 Cumartesi günü cami
lere ve köylere yardım adı altında öde
melerde bulunulduğu iddiasına ilişkin
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi
(6/56)
44. — Samsun Milletvekili Ali Eser'
in, Altınkaya Barajı baraj gölü sahasın
da kalan arazilerim istimlak bedellerinin
ne zaman ödeneceğine ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/58)
45. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Afyon İline bağlı kaç köyde iç
me suyu bulunmadığına ilişkin Tarım
Orman ve Köyişleri Balkanından sözlü
soru önergesi (6/59)
46. — Samsun Milletvekilli Ali Eser'
in, birinci özal Hükümetinde görev alan
eski bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/60)

41. — Erzincan Milletvekili Mustafa
Kul'un, Erzincan İline bağlı bazı bucak
ve köylerde kapatıldığı ve sağlık evine
dönüştürüldüğü iddia edilen sağlık ocak
larına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanından sözlü soru önergesi (6/54)

47. — Samsun Milletvekili Ali Eser'
in, bakanlar için satın alınan veya kira
lanan lojmanlara ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/61)
48. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, bankallardakli döviz tevdiat hesapilarına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/62)
49. — Samsun Milletvekili İrfan Demirolp'in, ülkemiz üzerinden İran'a silah
gönderildiği iddiasına ilişkin Millî Savun
ma Bakamından sözlü soru önergesi (6/63)

42. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, sıkıyönetim mahkemelerinde yar
gılanan sanıklara, 1402 sayılı Yasaya gö
re verildiği iddia olunan ek cezaya iliş

50. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, sağlık ocakilarıına ilişikin Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru
Önergesi (6/64)

6 51. — Afyon iM illet vekili Baki DurMaz'ın, din görevlilerinin eğitim prog
ramlarının geliştirilmesi ve ödeneklerinin
artırılması için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne ilişkin Devfiet Bakanından sözlü
soru önergesi (6/65)
52. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidlm'in, Sakarya İli Kültür Sarayı inşaa
tına ilişikin Kültür ve Turizm Bakanından
sözlü soru önergesi (6/66)
53. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya İli organize sanayi böl
gesi inşaatıma ilişkin Sanayi ve Ticaret
Bakanından sözlü soru önergesi (6/67)
54. — Zonguldak Milletvekili Güneş
Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol ligin
de uygulanan puan sistemine ilişkin Milî
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/68)
55. — Zonguldak Milletvekilli Güneş
Müftüoğlu'nun, rotasyona tabi öğretmen
lerin ımağduriyetllerine ve alınması gerekli
tedbirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve
Spor Bakanından sözlü soru önergesi
(6/69)
56. — Zonguldak Milletvekilli Güneş*
IMüftüoğlu'nun, ihtiyaç sahibi köylülere
kereste verilmediği iddiasına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri
Bakanından
sözilü soru önergesi (6/70)
57. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'nun, patates üreticilerinin sorun
larına karşı ne gibi tedbinler alınacağına
ilişkin Tarım Orman ve (Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/71)
58. — Zonguldak Milletvekili Koksal
Toptan'ın, Zongulldak İlinin su ihtiyacını
karşılayacak Ulutam Barajının ne zaman
tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve
İskân Bakanından sözlü soru önergesi
(6/72)
59. — Sakarya Milletvekilli Ahmet Neidim'in, çift pasaportlu kamu görevlile-

rine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/73)
60. — Kocaeli Milletvekilli Alaettin
(Kurt'un, Eskihisar, ve Topçular feribot
iskelelerinin inşaatlarına İlişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/74)
61. — Kocaeli Milletvekili Alaettin
(Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı mahalleler
den ikisine farkllı telefon kod numarası
verildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/75)
62. — Kocaeli Milletvekili Alaettin
Kurt'un, Gebze - Kocaeli 'arasındaki oto
yollun trafiğe açılmasından sonra yaptırı
lan tamirata İlişkin Bayındırlık ve İskân
Bakanından sözlü soru önergesi (6/76)
63. — Zonguldak Milletvekili Güneş
Müftüoğlu'nun, kamu kesiminde çalışan
işçilere verilmesi kararlaştırılan ek zam
mın ilk tak&idinin bazı kurumlarca öden
mediği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi
(6/79)
64. — Kütahya Milletvekili Mehmet
Korkmaz'ın, 1983 yılında kapatılan Kü
tahya Sümerbank Keramik Fabrikasına
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru
önergesi (6/80)
65. — Zonguldak Milletvekili Güneş
Müftüoğlu'nun, 1980 yılında linşa&sı ta
mamlanan Çaycuma Yem Fabrikasının ne
zaman hizmete açılacağına lilıişfcim Tarım
Orman ve Köyiışilıeri Balkanından sözlü
soru önergesi (6/81)
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KANUN TASARI VE
TEKLİFLERİYLE
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER
İŞLER
1. — 5.8.1971 Tarihli ve 1467 Sayılı
Harp Akademileri Kanununun 5 inci Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma Komisyonu Ra-

poru (1/400) (S. Sayısı : 20) (Dağıtma
tarih : 7.3.1988)
2. — 5434 Sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununa Altı Ek Madde ile İki
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında
18.6.1987 Tarih ve 3390 Sayılı Kanun
ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gere
ğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Gö
rüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezke
resi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (1/1) (S. Sayısı : 21) (Dağıtma tari
hi : 9.3.1988)
3. '— 743 Sayılı Türk Kanunu Mede
nisinin Bazı Maddelerinin ve 818 Sayı
lı Borçlar Kanununun 49 uncu Maddesi
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/392)
(S. Sayısı : 25) (Dağıtma tarihi :
14.3.1988)
4. — Bazı Kanunlarda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/396) (S. Sayısı :
26) (Dağıtma tarihi : 14.3.1988)
X 5. — Türkiye Cumhuriyeti ile Po
lonya Halk Cumhuriyeti Arasında Kon
solosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu
(1/373) (St Sayısı : 27) (Dağıtma tarihi :
16.3.1988)
6. — Olağanüstü Hal Kanununda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu
(1/399) (S. Sayısı : 29) (Dağıtma tarihi :
16.3.1988)
7. — Adıyaman İli Samsat îlçesinın
Merkezinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/350) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma
tarihi : 18.3.1988)
X 8. — Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile Malezya Hükümeti Arasında
Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylan

masının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm; Dışişleri komisyonları
raporları (1/348) (S. Sayısı : 34) (Dağıt
ma tarihi: 22 . 3 . 1988)
X 9. — Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hü
kümle ti Arasında Hava Ulaştırma Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm;
Dışişleri komisyonları raporları (1/349)
(S. Sayısı : 35) (Dağıtma tarihi :
22.3.1988)
X 10. — Evlenme Ehliyet Belgesi
Verilmesine Dair Sözleşmenin Onaylan
masının Uygun Bulunduğu Hakkında
Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri
komisyonları raporları (1/366) (S. Sayısı :
36) (Dağıtma tarihi : 22.3.1988)
X I I . — Türkiye Cumhuriyeti ile Ku
zey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında
Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dalir Ka
nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler;
Dışişleri komisyonları raporları (1/369)
(ıS. Sayısı : 37) (Dağıtma tarihi : 23.3.1988)
X 12. — Türkiye Cumhuriyeti ile
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasın
da İşgücü Anlaşmasının Onaylanması in
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Sağlık ve Sosyal İşler; Dışişileri
komisyonları raporları (1/370) (S. Sayı
sı : 38) (Dağıtma tarihi : 24.3.1988)
X 13. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Malta Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında 8 Ağustos 1985 Tarihinde İm
zalanan Hava Ulaştırma Anılaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar,
Ulaştırma ve Turizm; Dışişleri komisyon-

lan raporları (1/351) (S. Sayısı : 39) (Da
ğıtma tarihi : 24.3.1988)
X 14. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ille Fas Krallığı Hükümeti Arasımda
24 Eylül 19815 Tarihinde İmzalanan Ha
va Ulaştırma Anlaşmasının Onayllanımasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma
ve Turizm; Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/352) <S. Sayısı : 40) (Dağıtma ta
rihi : 24.3.1988)
X 15. — İşkenceye ve Diğer Zalima
ne, Gayri insanî veya Küçültücü Mua
mele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Millletler Sözleşmesinin Onaylanmasının Uy
gun Bullunduğuna Dair Kanun Tasarısı
ve Adalet ve Dışişleri komisyonları ra

porları (1/391) (S. Sayısı : 41) (Dağıtma
tarihi : 24.3.1988)
X 16. — Rehine Alınmasına Karşı
Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı- ve Adalet ve Dışişleri komisyonları
raporları (1/372) (S. Sayısı : 42) (Dağıt
ma tarihi : 24.3.1988)
17. — Devlet Güvenlik Mahkemeleri
nin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve
Adalet Komisyonu Raporu (1/411) (S.
Sayısı : 43) (Dağıtma tarihi : 28.3.1988)
(X)
terir.

Açık oylamaya tabi işleri gös

