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1. — Artvin Milletvekili Ha
san Ekinci'nin, Bakanlık Personel 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te 
açıldı. 

Sinop Milletvekili Yaşar Topçu'nun, 
Altınkaya Baraj Gölü altında kalan ara
zilerin istimlâk Dedelerinin ödenmesine 
ilişkin gündem dışı konuşmasına Bayın
dırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa Gi
ray; 

Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, 
18.2.1988 tarihli 24 üncü Birleşimde yap
tığı gündem dışı konuşmaya da Devlet 
Bakanı Nihat Kitapçı, 

Cevap verdiler. 
İran'a gidecek olan Ulaştırma Bakanı 

Ekrem Pakdemirli'nin dönüşüne kadar 
Ulaştırma Bakanlığına, Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın; 

ingiltere'ye gidecek olan Devlet Ba
kanı Cemil Çiçek'in dönüşüne kadar 
Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ni
hat Kitapçı'nın; 

İngiltere, Danimarka, Federal Alman
ya, Hollanda, Belçika, İspanya, Portekiz 
ve İtalya'ya gidecek olan Devlet Bakanı 
Ali Bözer'in dönüşüne kadar Devlet Ba-

Sayfa 
Genel Müdürüne ilişkin sorusu ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Bülent Akarcalı'nın yazılı cevabı 
(7/40) 128:131 

2. — Hatay Milletvekili Mus
tafa Murat Sökmenoğlu'nun, Ba
kanlık Mensupları için alınan çe
lik yeleklere ilişkin sorusu ve Dış
işleri Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın 
yazılı cevabı (7/48) 131:134 

kanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Yazar' 
in; 

İran'a gidecek olan Devlet Bakanı 
Yusuf Bozkurt özal'ın dönüşüne kadar 
Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ad
nan Ka'hVeci'nin; 

Yugoslavya, Federal Almanya ve Bel
çika'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı A. 
Mesut Yılmaz'ın dönüşüne kadar Dışiş
leri Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Ek
rem Pakdemirli'nin, 

Vekillik etmelerinin uygun görüldü
ğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkere
leri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Bazı milletvekillerinin belirtilen sebep 
ve sürelerle izinli sayılmalarına, 

Mardin Milletvekilli Abdülvahap Diz-
daroğlu'na ödenek ve yolluğunun veril
mesine, 

İlişkin Başkanlık tezkereleri ile; 
Başbakan Turgut özal'ın İran'a ya

pacağı resmî ziyarete, ekli listede adları 
yazılı parlamenterlerin katılmalarının uy
gun görüldüğüne İlişkin Başbakanlık tez
keresi ve eki liste, 

Kabul edildi. 

•>•«<« 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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Elazığ Milletvekili Ahmet Küçükel ve 
40 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgelerinin sorunları ve bu so
runların çözüm yolları konusunda bir ge
nel görüşme açılmasına ilişkin önergesi 
<8/3) ile, 

Gaziantep Milletvekili 
Ateş ve 34 arkadaşının ve 

Abdülkadir 

Zonguldak Milletvekili Koksal Top
tan ve 10 arkadaşının, 

Bankacılık sektörünün içinde bulun
duğu sorunları ve Anadolu Bankasının 
Türkiye Emlak Kredi Bankası ile birleş
mesinden önceki durumunu ve birleşme
den sonra ortaya çıkan sorunları tespit 
etmek amacıyla birer Meclis araştırması 
açılmasına iişkin önergeleri (10/10; 10/11) 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu; 
önergelerin gündemde yerini alacağı ve 
öngörüşmelerinin, sırasında yapılacağı 
açıklandı. 

Zonguldak Milletvekili Tevf ik Ertü-
zün ve 10 arkadaşının, gdir ve refah 

dağılımındaki mevcut durumu ve bu 
konuda alınması gerekli tedbirleri tespit 
etmek amacıyla bir Meclis Araştırması 
açılmasına lişk'in önergesi (10/6) üzerin
deki öngörüşmeler tamamlandı; Meclis 
araştırması açılması reddedildi. 

Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu ve 37 arkadaşının, Türk 
çiftçisine kredi veremez duruma geldiği 
iddia edilen Ziraat Bankasının içinde 
bulunduğu durumu ve bu konuda alın
ması gerekli tedbirleri; 

Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 
22 arkadaşının, ana işlevinden uzaklaş
tığı ve kredi veremez duruma düştüğü 
iddia edilen Ziraat Bankasının işlemleri
ni ve içine düştüğü durumun nedenlerini, 

Tespit etmek amacıyla birer Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergeleri
nin (10/7, 10/8) birlikte görüşülmesi ka
bul edildi; üzerinde bir süre görüşüldü. 

24 Şubat 1988 Çarşamba günü saat 
15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 
18.53'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Ilyas Aktaş 

KâWp Üye 
Bursa 

Mustafa Ertuğrıd Ünlü 

Kâtip Üye 
İstanbul 

Mustafa Sarıgül 

— 73 — 
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II. — GELEI 

24.2.1988 

Tasarılar 

1. — Olağanüstü Hal Kanununda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa-
rrsı (1/399) (içişleri Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 23.2.1988) 

2. — 5.8.1971 Tarihli ve 1467 Sayılı 
Harp Akademileri Kanunumun 5 inci 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı (1/400) (Millî Savunma Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
23.2.1988) 

3. — 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanu
nuna Bir Ek Madde İlave Edilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı (1/401) (Millî Sa
vunma ve Adalet Komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 23.2.1988) 

Teklifler 

1. — Hatay Milletvekilli Mehmet Dö-
nen'in; 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununun 2098 Sayılı Kanunla 
Eklenen Ek Birimci Maddesine Bir Bend 
Eklenmesi Hakkında Yasa Teklifi (2/24) 
(Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 23.2.1988) 

2. — İçel 'Milletvekili M. Istemihan 
Taîay'ın; Türk Ceza Kanununun 243 ün
cü ve 245 inci Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Teklifi (2/25) 
(Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 23.2.1988) 

3. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 8 Arkadaşının; Türk Vatandaş
lığı Kanununa Ek Kanun Teklifi (2/26) 
(İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 23.2.1988) 

KÂĞITLAR 

Çarşamba 

4. —• Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürsdler ve 3 Arkadaşının; 2860 Sayılı 
Yardım Toplama Yasası ile 3294 Sayılı 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 
Teşvik Yasasının Bir Kısım Maddeleri
nin Değiştirilmesine, Yürürlükten Kaldı
rılmasına ve Yeni Maddeler Eklenerek, 
Her Nevi Fitre, Zekât, Kurban Derileri 
ve Bağırsak Yardımları Toplama Yetki
sin in\ Türk Hava Kurumuna Verilmesine 
İlişkin Yasa Teklifi (2/27) (Sağlık ve Sos
yal İşler; Plan ve Bütçe Komisyonları
nla) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.2.1988) 

5. — Eskişehir Milletvekili Mustafa 
Balcılar'ın; Türk Asılı Olupta Dış Ül
kelerden Türkiye'ye Göç, İltica ve Ben
zeri Yolardan Gelerek Türk Vatandaş
lığa Alınanların Yurt Dışında Geçen Sü
relerinin Borçlandırılması Hakkında Ka
nun Tek'lilfi (2/28) (Sağlık ve Sosyal İş
ler; Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 23.2.1988) 

Tezkereler 

1. — Ahmet Ercüment Gedikli ve 
Haluk Kırcı Haklarındaki Ölüm Ceza
larının Yerine Getirilmesine Dair Baş
bakanlık Tezkeresi (3/450) (Adalet Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
23.2.1988) 

2. — İsmail Tanrrkulu Hakkındaki 
Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/451) 
(Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 23.2.1988) 

Rapor 
1. — 2872 Sayılı Çevre Kanununun 

Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak-
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kında 20.6.1987 Tarih ve 3401 Sayılı Ka
nun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi 
Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tez
keresi ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/2) 
(S. Sayısı: 15) (Dağıtma tarihi : 24.2.1988) 
(GÜNDEME) 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle 
yoklama yapılacaktır. 

(Bursa Miılıletvekıilıi Mustafa Ertuğrul 
Ümlü'ye kadar yoklama yapıldı) 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMA
LAR 

1. — içel Milletvekili M. Istemihan 
Talay'ın, Turgut Özal'ın Başbakanlığı 
döneminde Türk idare sisteminde ortaya 
çıkan çelişkili yönetim uygulamalarına 
ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — İçel MttetvelkOli fotemıi-
hıan Talay, Sayın Turgut Özal'ın Başba
kanlığı döneminde Türk idare sistemlinde 
ortaya çılkan çeliışlkili yönetim uygulama-

Yazıh Soru Önergesi 
1. — Tunceli Milletve'kiH Kamer 

Genc'in, Diyarbakır Cezaevinde yapılan 
açlık grevi sonucu bir yurttaşımızın öl
düğü iddiasına ve olayın sorumlularına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/68) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.2.1988) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız 
vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

Harı üzerinde gündem dışı söz istemiştir, 
kendilerine söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Talay, 
Gündem dışı söz talep eden arkadaş

lardan özellikle irticaim, süneye riayet et
meleridir. 

M. ISTEMİHAN TALAY (İçel) — 
Sayın Başikan, değerli milletvekilleri; yü
ce heyetimizi saygılarımla selamlıyorum. 

Hepinizin biildiığiı gibi, sağlıklı bir ik
tidar yönetimi, hedef saptamayı, lamaca 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Baışkaııveıküi Abdullualim Araş 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Sangül (İstantbuî), Mustafa Ertuğnıl Ünlü (Bursa) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 26 ncı Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

— 75 — 
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yönelik kararlar almayı, bu kararların ni
telikli kişiler tarafından uygulanmasını ve 
nihaî olarak da iarzu edilen sonuca ulaş
mayı öngören bir süreçler 'bütünüdür. Bu 
bilimsel çerçeve içinde bakıldığında, Sa
yım Turgut Özal iktidarında, Türkiye ger
çekken çok kötü. yönetilmiştir, ehil olma
yan1 k'şilerce yönetilmiştir ve belli iiılke 
ve programlarla dayanmayan yaz boz sis
temiyle yönetilmiştir. Halka vaat ©dilen 
ile, ortaya çıkan sonuçlar sürekli birbiriy
le çelişmiş ve gayri ciddî bir yönetim tar
zı devlet bayatıma egemen olmuştur. Maa
lesef, bu eğilimler bugün de artarak de
vanı etmektedir. Örneğin; Sayın Başba
kan, enflasyonu yüzde ,10'lara çekeceğini 
ifıade etmiş, bugün enflasyon yüzde 60' 
larda doılaşımıakiıadur. 

Sayın Başbakan, orfcadireği güçlendir
mekten bahsetmişüir, bunu hedef almıştır; 
bugün «oırtadirek» diye bir kavram kal
mamıştır. 

Sayın Başbakan, ekonomiyi ltiberali-
ze etmek politikalarıyla yola çıkmıştır; an
cak, Ibugün Ibüıllüın bankaların 'faiz hadleri 
ve tfinanıs kararları, 'Merkez Bankası tara
fımdan, yani devlot tarafından jsapitan-
maktıadır. 

Yine, Sayın Başbakan çok kısa bir 
«süre önce, Türk Lirasının komver'tlibl ola
cağını iddia eıümiiş, Ibuıgün ise konvertibi-
lıite Ibir hayal olmuışitur. 

Yine, 'Sayım IBaışIbalkan, ıher ktoşulda 
ve her fırsatta, «Elkonomiınlin gerekleri 
neyse, o yaıpılacakltıır» dem'iş; ancak, 1987 
yıllında uyguladığı sorumisuz seçim eko
nomisi poHitllkaları ile, ekonomiyi raydan 
çıkarmıştır ve aynı Başbakan bu kürsü
den, Ibüt'ün müJieltıve'killerinin gözlerimin 
içine baka baka, <«Ben seçim yılında zam 
yapacak kadar enayi miyim» demiştir. 
Bu da, devlet /yonetimlinlin ciddiyetiyle 
bağdaşmayan Ibir uyguılaımadır. 

Sayın Başbakan, bakanlikların sayı
sını azaltıp, ©tikin 'bir yönetim ve fazla 
kadroları 'ortadan kailidir arak, tasarrufa 
yönıeüen bir yönelin kurmak istediğini 
iiıddia etlmiş; Ibuıgün devlet bakanlıkları
nın sayısı tekrar 15 'e yülkıseMİ'iırıiış ve 
KİT'lere «arpalık» tabir edilen kadrolar 
ilhdas edilmişi tir. 

Yine, Sayım Başibakan, «Biziım döne-
miıriizde anarşi loillmayaoakıtiır, ıbir daıha 
horölamıayaoaktır» diye İddia etmiş; an
cak, bugün güneydoğuda, hepimizi üzen 
bir anarşii sürüp gitmektedir. 

Değerli arkadaşlarım. Sayın Başiba
kan, milletin gözünün içine baka baka, 
«Çayımızda radyasyon yok» demiş ve 
bize o fadıyasyonll'u çayı içlkıtlmliş; bugün, 
ıgerl kalan radyasyonlu çayın nasıl im
ha edileceği dahi bir sorun haline gel-
ımlişitir. 

Değerli arkadaşlarıımı, lisiter adına 
«Türk Waıtiengate»i deyim, islter «ıMlT-
Gate» deyin, ilk defa, Sayın Öizal'ın liltiti-
danmda, kişilere yönelik siyasal amaçlar
la ve IMtT'in ıgöreıvlerd dışında bir rapo
run Ihazıdanımasi olayı ortaya çılkmışıtır. 

Değerllıi milileitlvekilerli, (buna ibenzer 
daha yığınla örneği ısaıyımafc mümkündür; 
ancak, yukarıdaki örneklerden ibiır tanesi 
ıbiıle, 'bir başbakanım siyasal iktidarını bi
tirecek lollaıylıaıidır. 

Bütün bu gerçekler çok açıkça orlba-
ya koymaktadır ki, son dört yıllda Tür
kiye kötü yönetillmişitliır, gayni ciddî yö-< 
ndtlilmliştir ve Sayın Barbakan, halka ne
yi ıslöz vermişis'e, hiçbirinde başarılı ola
mamıştır. 

[Değerli ımlillIötıvekilHeri, ş'ilmldi lise, Sa
yın IBaşbakan, bütün bu sorumsuzllulklar-
'dan dalha da valhJim lolmalk üzere, Türki
ye'nin bugüne kadar tanımadığı, devlet 
yaşantımıza ve ıgalıeneklerimize aykırı bir 
yönetüım tarzını açıkça uygullanıaıya baş-
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laımıştır. Bugün artık Türkiye'deki ikti-
4ar, Anavatan iktidarından çok, Sayın 
Öziail ateşinin iklLldarı faaline dönüşmüş
tür. (ANAP sıralarından «Ayıp, ayıp» 
sösleri) Gerçekleri söylüyorum... 

BAŞKAN — Devam ed.'n Sayın Ta-. 
ilay. 

M. ISTEMİHAN TALAY (Devam
la) — «Aile veya hanedan yönetimi» di
ye de 'bilinen ibiöyle 'bir yönetime, Tür
kiye Cumhur iyeti ıgerçekit'en Tay ilk değil
dir. Sadece îılke-l Ikabiıleilende veya Orta
çağda rasifclanalbilen böyle ıbir yönetim 
tarzının, hem de çağ atladığı lidd'ia edi
len Ibir 'ülkede uygulanması, gerçeklten 
'büyük bl:sr çelişkidir, gerçekten büyük bir 
ıtaLifaısizlIk'tir. (ANAP sıralarından gürül-
ıtülıer) 

ABDÜLBAKt ALBAYRAK (İstan
bul) — Kararı sen m'i vereceksin? 

'BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt
fen... 

M. İSTEMİHAN TALAY (Devam
la) — Değerdi miilleDvelkilleni, dinlerseniz, 
objektif 'olarak, ısize 'bu iktidar olgusunu 
anlatacağum... 

iBAŞKAN — Sayın Talay, cevap ver
mek medbuiriyeltiinde değilsiniz; devam 
edin efendim. 

'M. İSTEMÜHAN TALAY (Devam-
la) — Değerli milfetvekil'lerii, size çolk 
açık ve net olarak soruyorum. Çok de
ğerli 292 ANAP 'mMle'tvekii arasında en 
başarılı, en yetkili, en yetenekli ekono-
miısıt Sayın Yusuf Bbzkurt özal mıdır? 
(ANAP 'şuralarından «Evet» sesleri) Evet
se, mesele kalımııyor. 

Bildiğiniz gibi, bugün, Sayın Yusuf 
Bozkurt Özal, «ihracat ve yatırım teş
viklerini, Hazine işlemlerini ve bütün eko
nomik kararları Itelk başına atabilecek bir 
yetkiyle Hükümettin en kuvveMi bakanı 

durumundadır. (ANAP sıralarından gü
rü lüler) 

BAŞKAN — Sayın Tatoy süreniz dol-
ımuışltur, toparlayın uz efendilim. 

A. CENGİZ TAĞYAR .(Antalya) — 
Sayın B'aşkan, bu ne biçim gündem dışı 
konuşma?.. 

!M. İSTEMlHAN TALAY (Devamla) 
— Değerli arkadaşlarım, size objektif 
'bazı 'olguları kanıtlamak istiyorum; ama, 
Sayın Başkan da, siz de fazla konuşma
ma herhalde izin vermek durumunda de
ğişiniz; fakat, sizlerin (bu olguyu teşhis 
edip, kendi içinizde değerlendirip eteşt'ir-
ımeniz çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti 
ileriye gidecektir, bu tip anormal yöne
lttim opguları ortadan kalkacaktır. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Talay. 

2. — Niğde Milletvekili Doğan Ba-
ran'ın, patates üreticilerinin içinde bu
lundukları sıkıntılı durum ve alınması ge
reken önlemlere ilişkin gündem dışı ko
nuşması. 

BAŞKAN — İkinci gündem dışı ko
nuşmacı olarak, Niğde MliüeUvekliTİ Sa
yın Doğan Baran, patates üreticisinin 
içimde bulunduğu durumla «İlgili konuş
mak istemektedirler; kendilerine söz ve
riyorum. 

Buyurun Sayın Baran. (DYP «ırala
rından alkışlar) 

Efendim, süreniz 5 dakikadır. 

DOĞAN 'BARAN (Niğde) — Sayın 
Başkan, Düce Mecllisin değerli üyeleri; 
'hepinizi saygıyla selamlarım. Zamanın 
elverdiği süre içerisinde patates, aımlbarı 
olan Niğde'hîlizldeki patates üreıtidlerinin 
sıkıntılarını ısizilere aktarmaya çalışaca
ğım. 
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Bilindiiği ıgilbi, Türlkiye genelinde, ahım 
Igüoü azalan çiftçi elkim alanlarını idaralt-
tmalklta; tfcanım ürünleri iiUhallaitı, tanımsal 
kaynaMarım Kurumasına neden olimaikta; 
tanımım ırriilî gelllir içerisindeki payı ilik 
defa yüzde 18'e düşmekte ve Türkiye, 
dünyada Ikendi kendimi besleyen yedi ül-
Ikeıden Ibiıri allıma özelliğini giderelk kay-
IbdbmelklBddir. 

Son yıllarda (tarım ürünleri ihracatı 
azalımalkıta, lihalatt artımafle'ta ve «arım 
glirdileririin (fiyatıları enlflasıyonun üzerün-
ıde Ikalt be ıkalt artarken, taban fiyaftları 
enflasyon aranımın alltınlda Geallmaikita ve 
beş yıl içerisinde, çiftçimiz yarı yarıya 
fakirleşımıiış bulumima'ktadır. 

1987 yılımda, ürdtilci, ıbomumlulk pata
tesin klilasuınu 450 Miradan allmış, patates 
daha topralkıtayiken, ımazot alabıilıme'k üçün, 
kilosunu 35 İradan ısataı^tur. Bir varil 
mazoft 40 Ibin lira olduğu ive parası da 
bunu almaya y ötmediği için, esnafltan 
ibir ıkefi'lı göstermek şartıyla ve üç ay va-
•de yapmaik süratiyle 40 ıbin liralık ma-
zo'tu 75 ıbin liraya alımışftır. Şu andıa pa
tatesin Ikıilosu ise 55 ilâ 60 llira arasında-
td.nr. 

Sayın üyeler, patates, üreticinin yüz 
ıkaraısı olmuştur. Değil el emeği ve alın 
iterinin 'karşılığını bulması; üretici, bor
cunu Ibile ödeyemez İhale geıllmliştir. Şu 
anda patates ürfeltiitciı&'i ibir Ikil'o ekımek ala
bilmek için 6 Ikilo patates, Sakıp Salban-
cı'nın poşet içerisinde ısatılan 1,5 litre
lik suyunu alabilmek. için lise 8 Wo pa
tates satmak durumunda kalmıştır. 

Hükümet olarak, üreticinün çürümeye 
ter*k. edilmiş olan patatesini niçin ailimı-
yonsunuz? Bu patatesi almak için mu-
ha'kkak seçim arifesinde mi olmanız icap 
eder? (DYP sıralarımdan «Bravo» sesleri, 
allk ıslar) 

iHepinlizin bildiği gibi, 1986 yılında 
Nlgdelde bir araiseçim yapıldı. Patates, 
o zaıman da üreticinin elinde ıkallımıştı. 
Biir kilo patatessin maliyeti 45 liraydı. 
Hükümetiniz, bu 'patatesi 30 liradan al
dı. Onu da nasıl aldı? Üretici farzımu
hal 5 ton patatesi ofise götürmüışse, bir 
(kısmına «Yumuşak» dedi, bir kısmına 
«4,5 'santimetrenin alltınlda» dedi ve 5 ıton 
patatesin 1,5 (tonunu 30 liradan aldı. 
İnanınız, üretbinıin eline geçen para, nak
diye ve çuval parasını karşılamadı. 

Patates, üreticinin ellimde (daha önce 
de kalmıştı. Bundan on ön'iki sene ev
vel Sayın Genel Başkanımızın, Başba
kan olduğu yıllarda da patates, üretici
nin elinde kalmıştı; ama, o zaman hti-
ikıülmöt, patatesi cari piyasa fiyatının üze-
rinlden, «Yumuşak mı? 4 ısanıtlimdtreden, 
5 saniKiimetreden, küçüık mü?» diye bak-
ımalk'siizın, ihem d'e ambarında, malhalılin-
de tümüyle satım aldı ve (götürmedi, yi
ne üreticiyle bıraktı; «tstersen sat; ne 
yaparsan yap» dedi. 

Bu nasıl böyle oluyoır? O zaman öy
le otluyor da, 1986'da niye böyıle oluyoır? 
Çünkü, o zamanki hükümete göre, dev
let millet için vardır; devletin görevi, 
ürdticlnlim refah ve mutluluğudur. Anla
şılıyor 'ki, bugünkü Hükümete ıgöre, miıli-
lleit, devlet İçin var; devlet de, bir avuç 
mutlu azınlık için var. (DYP ve SHP 
s ı ralaondan alkışil ar) 

İEğer, devleti, kâr ve zarar hesabı 
üzerine oturan bir şirket gözüyle görür
seniz, elbette 'ki üreticinin durumu işte 
böyle olur. 

(Sayın tnilietivekilleri, bu Hükümet za
manlında, Türlkiye, dünyada (tarımımı ko
rumayan tek ülke olmuştur. 1986 yılın
da iktidarın yetkili bakanı geddi, pata
tes üreten 'köyleri gezdi, sonra da dönüp 
dediler (ki : Patates yerline musir ekin.» 
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Topraklar kumlu olduğu için, üretici, pa
tates ellemeye mecburdu, yine patates ek
ti, bu sene de patates ekecek, nisan ayın
da patates ekecek; ancak, 1987'de 450 
liraya alıdığı tohum 700 lliraya, 45 Hizaya 
alîdığı şeker gübresi 94 lliraya, 98 liraya 
a'ıdığı üre gübresi 20.0 liraya 200 (liradan 
aldığı mazot 300 ''liraya fırlamış vaziyet
te. Üretici, Ziraat Bankasına gidiyor, 
«Borcun var, önce borcunu öde» Idiıyor-
lar; (borcu olımayan üreticiye de, «He
nüz daha para gelmedi, para gellince ve-
ririz» diyorlar. 

BAŞKAN — Sayın Baran, toparla
yınız efendiiım. 

DOĞAN BARAN '(Devamla) — Bu 
yıl Melen diz ve Misli Ovalarında yüzün 
üzerinde traktör haczedildi. Yıllar yılı 
tahsildar yüzü görmeyen köylerimizden 
İcra memuru çılkamaz oldu. Çiftçi, 'bor
cunu ödemek İçin çiftini çubuğunu 'sat
mak meclbuııiyeti'nde kaldı; ama, para 
olmadığı için alan yok. Çilfıcçinlkı parası 
olisa, önce kuyularım elektrik (borcunu 
löder. Ne hazindir iki, (bumdan onilki sene 
'evvel Melerudiız ve Misli Ovalarında açıl
mış olan 106 'kuyunun 47 tanesi, (köylü 
elektrlik borcunu ödemedi ıdiiye çalışltırıil-
ımıyor. Çağ atlayan Türkiye'de, Türkiye' 
nin gerçek durumu ne hazindir ki, bu
dur. 

BAŞKAN — Sayın Baran, lütfen to
parlayınız efendim; hayli zaman geçti, 
rica ©diyorum. 

DOĞAN BARAN (Devamla) — Hü
kümete ısoruyors'unuz, «Çiftçi ekim yap
maya .mecbur» diyor. Çifltçi «Ne ekece-
ğ'm?» diyor, «Ne ekersem ek» dliyor; 
«tcap ederse, duşarıidan getiririm içeride 
satarını, (gerekirse Yunanistan'dan pata
tes itlhal «derim» diyor. 

Muhterem m ille tivek illeri, önerimiz 
şudur: Patates taban fiyatı uygulaması
na en ikıısa zamanda 'geçilmesi jıcap et
mektedir. Tüketim fazlası olan patates
lerin, un, nişasta, jüt, a'Hkbil ıglbi, sanayi
de kullanılan yan ürünlere dönüştürül
mesi ve patates üreticisine yeterli kredi, 
mümkün olduğu kadar da ıdüşük faizle 
veırilmellidıiır. 

Sayın Tanım Orman ve Köylşleri Ba
kanına bu kürsüden sesleniyorum1: Pata
tesler çürümeye terk edilmiştir. Üretici 
şaşkın, çaresiz ve de sahipsizdir. Soruna 
en kusa zamanida çare buUmamızı istirham 
ediyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlanın. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Baran. 

Gündemin «Kanun Tasarı ve Teklif
leri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İş
ler» kısmına geçiyoruz. 
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Y. — KANUN TASARI VE TEKLİFLİ 
DİĞER 

/. — 3392 sayılı 103 İlçe Kurulması 
Hakkında Kanunun Geçici Birinci Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Hükmünde Kararname ve İçişleri Ko
misyonu Raporu (1/380) (S. Sayısı : 10) 
(1) 

BAŞKAN — Birinci sıradaki 3392 
sayılı 103 İlçe 'Kurulması Hakkında Ka
nunun Geçici 'Birindi Maddesinin Değiş-
tiriıliırasine Daiir Kanun Hükmünde Ka-
rannamenVJn Kabulü Hakkında Kanun 
Tasarısının görüşlmeilerine .başlıyoruz. , 

Komisyon ve Hülküimeit yerlerini al
mışlardır. 

iRaporun lokunup okunmamasını oy
larınıza sunuyorum : Raporun okuınma-
smı kaibut edenler... Etmeyenler... Ra
porun okunımaıması .fcalbul ddiilımüştir. 

Tasarlının 'tüimü üzerindeki müzakere
lere geçiyoruz. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?. 
Yoik. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, SHP Grubu aklına Sayın 
Hi'lmi Ziya Postacı konuşacak. 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siıint) — Hiç baikmadan «yok» 
diyor. 

BAŞKAN — Efendim, şu ana kadar 
söz takibi gelimedi. Bendeniz de sordum, 
ses çıkmadı. 

'Sasyaldemokraft Halkçı Parti Grulbu 
adınia, Sayın Milimi Ziya Postacı; buyu
run. 

ıSHP GRUBU ADINA HİDMt ZÎ-
YA POSTACI (Aydın) — Sayın Başkan, 

(1) 10 S. Sayılı Basmayazı tutanağa 
eklidir. 

İRİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
İŞLER 

sayın ım'ileiıveklli: eri; bugün, daha önce 
afenan karar gereği, yasama görevine 
ayrılmış çalışma günlerlimizin lilkinli ya
pıyoruz ve Ibu ilik günde de, 18 Haziran 
1987 günü çok uzun müzakerelerle ka-
hufl edilmiş bvir yasanın, çok aceleyle ka
bul: edi'mTış Ibir yasanın ortaya çıkardığı 
sıkunltıDann Ibir kere daha gözden geçirt
ilerek düzeltilmesi için yeni bir yasa ta
sarısıyla karşı karşıya kailuyoruz. 

ıBu konudaki görüşlerijımizi, 119 uncu 
•Birlerimde yine 'bu çatı altmda yapullmış 
müzak er eleri sizlere hatırlatarak, sürdür-
ımek iliyorum; çünkü, Ibir yandan çağ 
a ulamak; ama çağı atıl arken, a'tlaimanın 
da 'b:ır nötıicıesini görmek hepimizin hak
kı ollım alıdır. 

Çağ .altlamak ,aynı zamanda Ibir be
ceri (işidir. Çağ atlaımak iddiası ortaya 
atılldığında, zamanın ve sürenin de iyi 
kul Van ılıması gerekir. Zamandan tasarrufu 
sağlayamazsak, zamanında çek uzun mü
zakerelerle görüşülen yasaları, benim de
diğim ol'suın mantığı ile ve sayıya güve
nerek çıkartırsak, inanın, ibundan sonra 
aynı konuyu, aynı konu üzerindeki ya
saları yine 'birçok kez görüşmek zorun
da kalacağız; çünkü, yap dan yanlışlar ve 
inadın getirdiği' sonuç, uıyguCaimada 'birta
kım sıkıntıları da birilikte getirmektedir; 
sizler de ım'iMalün vekilli olarak bu sıkın
tıları duyunca, değiştirmenin gereğine 
inanmaktasınız. 

Zaten, bu yasa çıkarrlııken, bu sıkın
tılar hu kürsüden dile getirilmiş. Ben, ye
ni milleitıveklJli arkadaş'larıımın ve daha 
önce Ibu Mecıliste XVII. Dönemde gö
rev yapmış arkadaşlarımın hafızalarını 
'biraz canlandırmak istiyorum; yeni ge-
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len arkadaşlarımın da, ufacık bîr yan
lışlığın nefere sebep olduğunu görerek, 
'bundan ısonra verecekleri karanda, İna
dı ıbir kenara bırakıp, (bu mıeımlekete hiz-
möt (için gereğinde doğruya hep bera
ber katılmanın şart olduğunu (belirtimek 
liısıtiyoruım. 

iKıymeıtC'i arkadaşlarım, 103 ilçe ku
rulması Ihakkında yasa süraiöle çıkarılır
ken çok enteresan gelişmeler ollftnuş; Hü
kümet -o gün 64 merkezi teklif eihm'iş, 
İçişleri Komisyonuna gelmiş 69 olmuş, 
Fan ve Bütçe Komisyonunda 98'e çık
mış; görüşmeler sürerken de, yeniden 
sayıma ve tasnife tabi tutulmuş, 103 ol
duğu anlaşılımuş. 

CENGİZ TUNCER (Arttalya) — Ola
bilir. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — He
yetler geldi, 'heyetler... 

ZİYA ERCAN (Konya) — 100 tane 
daha gelebilir; normal. 

iBAŞKAN — .Sayın Ercan, ılültfen efen-
d.im... 

HİLMİ ZİYA POSiTAd (Devamla) 
— Tabiî efendim, daha önce de öyle 
'söylemişisiniz, aynısını söylemişsiniz; ama 
o aynen sıöyted.ıklerinıizi bugün düzetımek 
zorunda kalıyorsunuz. Biz de onu söylü
yoruz. Bu Mecliste süreyi kötü küllan-
dığcrnızı, ücranın 'işini zOırlaşıtırdığıımızı 
'baıhane ederek Meclisi çalıştırırnıyorsunuz, 
«çalıışmaımuza engeli oluyorsunuz» diyor
sunuz. Ben şunu açıkça söylüyor um... 

ZİYA ERCAN (Konya) — Konu ile 
ıh iç alakası yok bunların. 

BAŞKAN — Sayın Ercan, hat'ilbin 
karşılıklı konuşmasına niçin imkân ve
riyorsunuz?.. Tahammül edemiyorsanız, 
sizi iüıtlfen arka sıralara alalım efendiim. 

Say:n Postacı, isiz, aşağıdan, söz atan 
milletvekilline cevap vermek <meebur'iye-
tinde değilsiniz. 

HİUMıl ZİYA POSTACI (Devamla) 
— .Biliyorum Sayın Başkan, biliyorum; 
ama... 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Arka şuralara sataşmayın Sayın Balkan. 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt bundan 
'istisnadır. 

HiİUMt ZİYA POSTACI (Devamla) 
— Kıymetli arkadaşlarını, inanın, .bu ko
nudaki görüşler'iimlizl açıklamakta, çok 
ciidldî olarak, bundan 'böyle meydana ge
lecek yanlışları . önleyetbilmenin gayreti 
vardır. 100 de yaparsınız, 200 de yapar-
sınız 400 de yaparsanız; kâğıt üstünde 
yaparsınız. Ben isimdi size sorsam, bu 
103 'ilçe merkezinden ihangisine bir kay-
ımakaım, bir savcı, bir devlet görevlisi 
atadınız, desem, acaba cevap verebile
cek m'isiriiız? 

ZIYA ERCAN (Konya) — Bir aya 
kadar geliyor. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Devamlıa) 
Evet, yapacaksınız, yapılmasından Ibiz 
de ımetmnunnyet duyarız. Ülke .içindeki 
sıkımtıiları çağa uygun şekilde yakalamak 
için nıuıtlaka yeni yerleşiımle>re, yeni kad
rolara iıhtiyaç vardır; ama, bakınız, 1988 
de yürürlüğe koyacağınız ibu yasa ile İl
gili atanmış 'bir tane kaymakam, Ibir ta
ne kamu göröMİisi göstereımezsiniz bana. 

Ben, ıbütün saımı'm iye timle, Sosyalde-
ımokrat Halkçı 'Parti Grubu adına sizlere 
'bir kere daıha şunu söylemek istiyorum,: 
Lütfen, ıbu Mecl-'sıte, evvelce yapılan bir 
yani!ıslığın düzelıjüımesi yolundaki gayret-
ter1 Jm ize engelleme yapmayın. 

Yasa yapmak, bir (teknik işidir; yasa 
yapmak, uygulamada kolaylıkları geltir-
ımesl gereken ıbir olaydır. EngeClemeyİ 
yapsa yapsa muhalefet yapar; ama, gö
rülüyor ki, yaptığınız yasalarla, engdle-
meyi siz kendi içinizde hazırlamışsınız. 
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Bu konuyu görüşmek (için söz 'istemek 
ve yapılan lyamhşlaris bundan sonra o'l-
ımasın diye dille getirmek, en azından siz
lere büyük yarar getirir, en azından bun
dan İktidar yararlanır. Buna kulak ka
bartırsanız, iktidarıyla 'muhalefetiyle çok 
iyi Ibir çalışma dönemi geçiririz. Bunları 
Söylediğimizde neden memnun örtmüyor
sunuz?.. 

İSMAİL DAYI (Balıkesir) — Boşa 
zaman hareıyorsun. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Davamla) 
— Sayenizde Iboşa harcıyoruz elfendiim. 
Bumdan selklız ay önce buradaki haklı 
itirazlara kulak verişleydiniz, bugün bu
rada boşa zaman harcammaz'dı. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

Kıymetli arkadaşilanım, olay aslında 
basit; süratle çıkan bir yasalda gözden 
kaçmış 'veyahut da bugün halkın şika
yetleriyle düzeltüımesi istenilen konu çok 
basit; aırroa, !bu yanlışın neden yapıldığı
nı ve .böyle (yanlışların yapıilimaması için, 
Ibir kere olsun konuyu dikkatle izlemek 
ve bundan böyle ıbu yanlışlara düşme
mek de, bu dönem (milletvekillerinin tor
ca oOmalıdur. Niye olmalıdır? O yasayla 
ilgili .tutanakta, «Yaptığınız bu iş Ana
yasaya aykırıdır» deniliyor. Anayasanın 
7 ne i ımaddeısiyle size verilmiş ıbir görevi, 
hatta istenilenden fazlasını, buyurun Sa
yın Hükümet, Sayın Başbakan, İstediği
nizde kuillıanın; size 70 'yetmez, 69 yet
mez, 103 olsun, onun üstüne de 40 tane.. 

CENGİZ TUNCER (Antalya) — 100 
tane, 100... 

»BAŞKAN — Lütfen -efendim... Lüt
fen... 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Devamla) 
— Siz ,ne .söylediğimi adayacaksınız; 
ama, ibiraz geç kalacaksınız gibi geliyor. 
(ANAP sıralarından .güriillttiler) 
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BAŞKAN — Sayın Postacı fırsat ari-
yor, siz de bu fırsata vesile oluyorsunuz. 

İSEYİT AHMET DALKIRAN (Yoz
gat) — İyi çalışmamışsın. 

(HtLMıt ZİYA POSTACI (Devamla) 
— Yok, çoik iyi çalıştım. 

(Balkın, önce şu Anayasayı bir kere 
okumanızı ıtaivsiıye .ederimi. (ANAP sı-
•ralarından ğürülIıtüHeır) Anayasanın 7 ncii 
maddesi, «Yasaima yetkisi Türk Milleti 
adına Türkiye Büyük Millet Meclisinin
dir. Bu yetki devredilemez» diyor. 

»Anayasamızın 123 üncü maddesi de, 
«ftdare, kuruluş ve görevleriyle bir bü
tündür ve İkan unla düzenlenir. 

lîdarenln kuruluş ve görevleri, mer
kezden yönetim ve yerinden yönetimi 
esasına dayan ur. 

Kamu ıtüzelkişillıği, ancak kanunla ve
ya kanunun açıkça verdiği yetkiye daya
nılarak kurulur» diyor. 

Şimdi, bunları söylerken, inanın... 
NECAT TUNÇS'ÎPER (Bahkesir) — 

15 dakika geçlti. 
IBAŞKIAN — Sayın Tunçsiper, biraz 

'sionra zatı âliniz çıkacaksınız, bunları ko-
nuşacaksınıız. Lütfen... İstiyorsunuz ki, 
Ihaltip ısizıin istikametinizde konuşsun ve
yahut da bir hatip çıksın, başka bir ta
raf, o ıi,si!!"kameT/je konuşsun. <SHP sıra
larından ı«iBravo 'Balkan» sesleri) 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Devamla) 
— Kıymetli arkadaşlarımı, biz, ibu kür
süde gereksiz kavga yapmayacak, bir sa
taşmayı 'bahane edip, buranın Yüce Mec
lis olduğunu unutmayacak kadar da si
yasetin içinden dikkatle gelmiş insanla
rız. 

Efendim, süremin bitişini Sayın Baş
kan hatırlattığında ben de bu kürsüden 
İnerim. 

Şilrndi, kıymetli arkadaşlarım, bu 119 
uncu Birleşimi tutanaklarını bir kere da-
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ıha gözden geçirin. Bunları size satır satır 
anfjaıtîsam,- o günkü gürültüleri tekrar bu
rada yaşayabiliriz; aıma, «İzlerden şu ko
nuda tekrar dikkatli ©''imanızı, bilhassa 
bu yasa değiiş/'k'Jîği ile önümüze (gelen 
fırsattan faydalanarak, ımulhalleifeıtln sesi
ne her ziaman, inadınızı 'kullanarak değil, 
iyi niyetinizi kullanarak kulak vermeni
zi listeyeceğimı. 

CENGİZ TUNCER (Antalya) — Öy
leyiz, hep iyi niyetliyiz. 

HİLMİ ZIYA POSTACI (Devamla) 
— Değilsiniz, ıher zaman değilsiniz. İyi 
niyettiniz, kendi isitetkledmiize uıyigun gel
diği zamanda oluyor. 

Kiymıeltlıi arkadaşlarıim, bakımız, canı
nızın İstediği gibi yönettelbillinsiniz, kabul 
ediyorum; iktidarsınız 've sayınıza gülve-
niyorsuınuz; canınızın istediği gibi de ya
sa çıkarırsınız. 

iA'Lt IER (tçd) — Çıkarırız tabiî. 
HıİLMIl ZİYA POSTACI (Devamla) 

— Çıkarıyorsunuz... 
Canınızın iıstediği gilbi, canımızın bun

dan önce 'istediklerinden vazgeçip, o an
da yeni bir şey ide yapıyorsunuz; aıma, 
bunun faturası pdk de öyle ucuz olma
yacak. (SHP s ıralar ından alkışlar) 

ÖENGİZ TUNCER (Antalya) — Ca
nlımızın islüediği değil, milletin istediği... 

«ÎUMİ ZİYA POSTACI (Devamla) 
— Ben, şu veya bu düşünceyle değil, Sos-
yaldemokrat Halkçı Partinin bu Mecli
sin çalışmasında ne kadar titiz, ne ka
dar didd'i olduğunu anla'jmak üzere kür
süye geldim. İnanın, aynı dikkati sizler 
de gösterirseniz.. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

IBakın geçenlerde de, bir tek maddelik 
yasayla Bakanlıkların sayısını artırmak 
için saatlerce konuktuk. O gün size bu 
kürsüde yine aynı şeyi söyledim; yaptı
ğınız iş düpedüz, engefileme oluyor, de

dim. Bu Mecliste engellemeyi muhalefet 
yapar; yani bunun siyasî literatürdeki 
yeri budur. Ensgeîüeımeyi iktidar yapıyor
sa, gördüğüm kadarıyla aklıma iki, hal 
geliyor: Birincisi, ya ileride ımuhlbemel bir 
ımulhalıslfete hazırlık yapıyorsunuz, engel-
ikime nasıl yapılır diye hazırlanıyorsunuz. 
(SHP sıralarından lallkışılar) 

ABDÜLIBAKİ ALBAYRAIK (İstan-
ibul') — Rüyanda görüyorsun galiba. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Devaımla) 
— Sizi değerlendirmem bu. Siz de ak
sini iddia edersiniz ve İddia e'ttiğiniiz öl
çüde uzun süre iktidarda kalabilirsiniz. 

»İkincisi dalha kölüü bir îibJtknal... 
(A'NİAP sıralarından «Kararı hakem ve
rir» sesleri) Evet, bakam verir; ama, ha
kem de düdüğü ımaalesef yanlış çalıyor 
çoğu zaman. (ANAP «liralarından gürül
tüler) 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
OOmaz, milletin verdiği karara, «yanlış» 
denmez. 

BAŞKAN — Sayım Posltacı, lütfen 
karşılıklı konuşmayalım efendim. Diya
logu seviyorsunuz; ama... Karşılıklı ko
nuşmadan Genel Kurula hitap ediniz 
efendim. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Devamla) 
— Sayın Başkan, İnamın karşılıklı konuş-
mamak İçim çok dikkat ediyorum, söyle
nenlerin çoğumu duymaımazlıktan geliyo
rum; ama... 

BAŞKAN — Öyle olacak efendim, 
duymayacaksınız; biz de duymuyoruz. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Devamla) 
— Kıymetli arkadaşlarım... 

ALİ ER (İçel) — Sen, ciddî olan bir 
şey varsa ona geç. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Devamla) 
— Tabiî, ciddidir... Bakın, bundan önce
ki dönemde, 400 ilçenin maliyetiınin ne 
olacağı, sorulmuş; «Biz bunu yaparız, da-
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ha fazlasını da yaparız» denmiş. Bir sa
yın üye arkadaşımız da, «O hesaba enf
lasyonu da ikattınız mı?» demiş. O gün 
sizin tesptiniz bir ilçe için 3 milyar lira 
civarında; 100 tanesi 300 milyar lira. Bu
gün bunların hiçbiri olmadığı için söylü
yorum; eğer o gün dedğiniz rakamılar 
doğruysa, bu hesaplara göre, artan enflas
yonu da koyarsak, 103 ilçe kurulması için 
gereken miktar 50 milyarı geçecektir ve 
daha bir tanesini yapmadınız. Hazırlan
makta olan bir yerel seçim öncesinde bu 
değişikliği getiriyorsunuz. Bu yerel seçim 
öncesinde, belki bazı yenlere, ilçelerin bir
kaç tanesine göstermelik kaymakam ata
yacaksınız; ki, tahmin ediyorum, başta şu 
ismi geçenler olacaktır. Bunları -yine o 
günkü zabıtlara açıkça geçmiştir- bir 
seçimi öncesinde seçmene baskı aracı 
olarak kullanımayınız. Bunun faydîa ge
tirmeyeceğini sizler de göreceksiniz. Bu 
Meclise, aynı yasa \ü>e gelmiş insanlar 
olarak. Oran hesabına fazla girmeye
ceğini; ama inanın, yaptıklarınızın sonuç
larına bakarak sizler de bir gün gelecek, 
«•Keşke yapmasaydık» diyeceksiniz ar
kadaşlarım. 

Kıymetli arkadaşlarım, gelen değiş'k-
liğe b:ı anlayış içerisinde, biz «Evet» di
yemeyeceğiz. 

İSMAİL DAYI (Balıkesir) — Zaten 
neye «Evet» dediniz ki?.. Söke'yi-1 il ya
palım mı? 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Devamla) 
Tabiî yapın. 

BAŞKAN — Sayın İsmail Dayı, rica 
ediyorum efendim... 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Devamla) 
— Yani, ertesi oturumda gelip, sataşma 
için söz mü isteyin... 

İSMAİL DAYI (Balıkesir) — Söke' 
yi il yapalım mı? 

BAŞKAN — Sayın Dayı, size hiç ya
kışmıyor efendim; sıam'mî söylüyorum 
yakışmıyor. Rica ediyorum.., Yani, Baş
kanı huzursuz etmekten,- rahatsız etmek
ten zevk mi alıyorsunuz efendim? 

İSMAİL DAYI (Balıkesir) — Estağ
furullah efendim; hatip kardeşimizi çok 
sevdik. 

BAŞKAN — Efendim, kardeşimizi 
seversiniz, sevmezsiniz; ama, Meclistesi
niz... 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Devamla) 
— Kıymetli arkada şiarım, sözlerimin so
nuna gelirken, sizlere, bakın üstüne basa 
basa söylüyorum; düzeltilme, değiştirilme 
noktasına gelinceye kadar, bu Anayasa 
hepimiz'n Anayasasıdur; her şeyi bu Ana
yasaya göre yapmak zorundayız. Bu Ana
yasaya, değişiklik İsteklerimiz saklı kaldı
ğı müddetçe, yine saygıyla bakarız; ama, 
s'zlere açıkça bir daha sesleniyorum : 
Bu Anayasanın bugünkü hükümleri içeri
sinde, Anayasanın sizlere yüklediği her 
görevi de eksiksiz yapmak zorundasınız. 
Bu Yasadaki bu değişiklik, bizlere bir 
başka açıdan açıklama fırsatı verdiği iç'n, 
sizlere teşekkür ediyoruz; ama, -inanın, 
buradaki her hususa, itirazî bakışlarımız 
hariç, o değişiklik günü geldiğinde yapı
lır, o zaman onu da konuşuruz- bugün 
sizler de, bizler de bu Anayasaya ciddî 
ciddî uymak, eğilmek zorundayız. 

MUSTAFA HİLMİ ÖZEN (İstanbul) 
— Grubuna söyle. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Devamla) 
— Ben size de söylüyorum efendim. 

Hepimize yasama görevi vermiş olan 
oylara saygı duymak zorundayız, Anaya
saya saygılı olmak zorundayız ve hiçbiri
mizde, canımızın listediği gibi yasalar üze
rinde oynama hakkı da yoktur. 

O yüzden, yasa çıkarma günlerine 
ayırdığınız bu ilk 'toplantıda bizlere bu 
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sözleri söyleme fırsatı verdiğiniz İçin ay
rıca teşekkür ediyorum; çünkü, başka tür
lü 'bu fırsatı belki yakalayamayacaktık. 

Kıymetli .arkadaşlarım, inşallah, Tür
kiye'de liıdiarî bölünmede bekleyen birçok 
ilçemiz de tarafsız gözle isteklerine kavu
şur, onlara süratle gerekli atamalar yapı
lır; onadalki yerel yönetim seçimleri de, 
böyle gelgitlerle oradaki limanların sılkın-
ti'lart veya yönetimin istekleri bu değişik-
l'Merıe gerek kalmadan halledilımrş. olur. 

Sizleri, Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
Grubu adına saygıyla selamlıyor, hepinize 
teşekkür ediyorum arkadaşlar. (SHP sıra
larından alkışlar) 

BAİŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Postacı. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın 
Necat Tumçsiper; 'buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA NECAT 
TUNÇSİPER (Balıkesir) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 3392 sayılı 103 
İlçe Kurulması Hakkında Kanunun Ge
çici Birinci Maddesinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı için 
Anavatan Partisimim görüşlerini açıkla
mak üzere söz almış bulunuyorum. Bu 
vesileyle, grubum ve şahsım adına siz de
ğeri! milletvekillerine saygılar sunarım. 

Yasa tasarısı üç maddeden ibaret 
olup; birinci madde ana madde olarak; 
ikincisi yürürlük; üçüncüsü de yürütmey
le ilgilidir. 

3392 sayılı Kanunla, istanbul'da Kü-
çükçeıkmece, Ümraniye, Pendik, Kâğıt
hane <lle izmir'de Buca ilçeleri kurulmuş 
bulunmaktadır. 

Yeni ilçelerin kurulmasıyla, 1580 sa
yılı Kanun gereğince, büyükşehjr beledi
yeleri sınırları içinde yeni ilçe belediye
lerinin teşkili zorunlu hale gelmiştir; an
cak, 3392 sayılı Kanunun geçici 1 inci 

maddesiyle, bu ilçelerde belediye seçim
leri, ülke genelinde yapılacak ilk genel 
mahallî idareler «©çimlerine 'kadar erte
lenmiş ve 'bu belediyelere ait hizmetlerin 
de, büyükşehir belediyelerince yürütül
mesi hükme bağ^nnııştı. Yasada, bu sü
re içimde, adı geçen ilçelerde belediye hiz
metlerinin, geçici olarak, ayrıldıkları bele
diyeler tarafından yürütülmesi öngörül
mektedir. Böylelikle, belde hizmetlerinde 
verimlilik, ©Ukinliık ve sürat sağlanmış 
olacaktır. Buca içim, izmir Büyükşehir 
Belediyesi yine yetkili kılınmaktadır. 

Mahallî İdareler seçimleri yapıldıktan 
sonra, yeni belediyeler teşkilatla nımcaya 
kadar bu belediyelerim hizmetlerinin ak
samaması ve sürekliliğin sağlanması ama
cıyla, ayrıldıkları belediyelerce geçici ola
rak hizmetlerin yürütülmesi öngörülmek
tedir. 

Yeni kurulan belediyelerin araç, ge
reç, kadro, menkul, gayrimenkul ve 'ben
zeri ihtiyaçlıarınım, 3030 sayılı Kanunun 
geçici hükümlerini'Jn bu belediyelere Ikıya-
sen uygulanması suretiyle temin edileceği 
ve koord'riasyonun büyükşehir belediye
lerince sağlanacağı hükme bağlanmakta
dır. Böylece, Bakırköy'den ayrılan Kü-
çükçekmece, Üsküdar'dan ayrılan Ümra
niye, Kartal'dan ayrılan Pendik ve Şişli' 
den ayrılan Kâğıthane İlçeleri belediyele
rine ait hizmeitler, belirtilen esaslar daire
sinde, belde hizmetlerimde verimlilik, et-
kinik ve sürat sağlanması amacıyla ay
rıldıkları belediyeler olan Bakırköy, Üs
küdar, Kartal ve Şişli belediyelerince; 
keza izmir'de Buca için, İzmir Büyükşe
hir Belediyesince yürütülecektir. 

Yasa tasarısı, tatbikattan doğan ak
saklıklarım giderilmesi liçim hazırlanmış 
olup, günün ihtiyaçlarına cevap vermek
tedir., 
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Bu nedenlilerle, Anavatan Partisi Gru
bu olarak, yıaısa tasarısını olumlu karşılı
yor, müspet oy vereceğiimıizi ıbHd'iıriıyoır ve 
Yüce Meclisin 'die'ğeriıi üyelerime saygılar 
sunuyorum. (ANAP 'sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Tunçsiper. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sa
yın Yaşar Topçu; buyurun. (DYP sıra
larından alkışlar) 

DYP GRUBU ADrNA YAŞAR 
TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin değerli üyeleri; 3392 Sayılı 103 
İlçe Kurulması Hakkında Kanunun Geçi
ci Birinci Maddesinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Hükmünde Kararnamen in 
Kabulü Hakkındaki 'Kanun Tasarısının 
tümü hakkında yapılmakta olan görüş
meler sebebiyle, partimin görüşlerini arz 
etmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Yüce Meclisin malumudur ki, Türki
ye'nin sahip olduğu bütün ilçelerin adedi 
580 civarındadır. Zaman zaman, büyüyen 
beldelerin, ihtiyaca cevap vermek için il
çe haline getirildiği olmuştur; ama, geç
miş dönemlerdeki bir iki istisna dışında, 
siyasî çıkar sağlamak amacıyla' Türkiye' 
nin 103 beldesin'n ilçe haline getirildiği; 
yani mevcut ilçelerin hemen hemen 1/5' 
ine, 1/5,5'ine yakın beldenin ilçe haline 
getirildiği görülmemiştir. 

Şimdi bu noktada -demin sanıyorum 
SHP sözcüsü konuşurken de laf atıldı-
«Biz seçim kazandık, büyük bir ekseriyet
le geldik» diyenlere selam ederiz; o işin 
nasıl olduğunu gayet güzel gösteren bir 
uygulamadır bu. Şimdi, 103 ilçeye niye 
bir tane hâkim atayıp da, kongre yap
mıyorsunuz?.. Haydi, yapsanıza!.. (ANAP 
sıralarından «Sonra» sesleri) Sonra değil; 
sıkıntınız var; bütün partilerin sıkıntısı 
var. Gidini haydi, bir ilçe seçim kurulun
dan, bu yaptığınız ilçelerden bir tanesinde 

kongre yapmak istediğinizi bildirin de, 
hâkim isteyin... 

ABDÜLBAKİ ALBAYRAK (İstan
bul) — Acele etme, olacak... 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ne 
zaman olacak?.. Evvela mevcut ilçelere 
hâkim bulun da, ondan sonra bunlara 
gelin. (DYP sıralarından alkışlar) 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) — 
ANAP yaptı; siz kendinize bakın. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ev
vela, mevcut İlçelere bulun hâkimi. 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) — 
!Biz yaptık... 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Siz 
yaptınız... Yapmadınız, sadece kanun hük
münde kararname çıkardınız. Kanun 
hükmünde kararname çıkarırken hata 
yaptınız, her kanunda yaptığınız gibi. 
Hep, çoğunluğunuza güvendiğiniz için, 
içinizdeki hukukçulara danışmadığınız 
için, bu konuları doğru dürüst konuşup 
buraya getirmediğiniz için; «Ganim -
XIV üncü Louis gibi-kanun benim, benim 
çoğunluğum var, nasıl olsa ben istediğimi 
yaparım» diyerek, her meseleyi buraya ge
tirip, görüşmeden -dün yaptığınız gibi-
geçirdiğ;niz İçin, olanlar -işte bunlar... 
(DYP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

Hani istikrar?.. Geçen de söyledim, 
her kanunu yirmi- kere buraya değiştirme
ye getiriyorsunuz, ondan sonra diyorsu
nuz ki, «Türkiye'nin istikrara ihtiyacı 
var.» Nerede İstikrar?.. İstikrar, uygula
ma birliği, uygulamanın sürekliliği demek
tir. Bunu sadece kendi İktidarınız için dü
şünüyorsunuz. Eğer Anavatan'ı iktidar 
yapacak bir kanun söz konusu ise, hep 
birlikte istikrar peşindesiniz, başka bir şey 
söz konusu ise, kanun benim, benim ço
ğunluğum var, istediğimi yaparım... 
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AYHAN SAKALLIOGLU (Sakarya) 
— Kanuna Doğru Yoıl da panmak kal
dırdı, «evet» dedi. 

YAŞAR TOPÇU {Devamla) — Şim
di, konuyu istismar ederseniz, istismar 
•edilecek bir noktaya getirirseniz, efen
diler, Türkiye'de 40 bin köy var, gönlü
müz ve Doğru Yol) Partisi Grubu ister 
ki, hepsini kaza yapalım. Tarihi iyi in
celeyenler bilir; eskiden, Osmanlı 'impa
ratorluğunun kazaları vardı. 'Bunlar sa
dece ilçe merkeziyle, çevresindeki: bağ 
bahçeden ibaretti; köyü falan yoktu; 
Osmanlıda sancaklarını bu tür kazaları 
vardı, işte bunun gibi, bütün köyleri kaza 
yapabiliriz, hatta hatta, isterseniz, kolay
lık olur, bu sıfatları değiştiririz, bütün ka
zalara iilı deriz, bütün köylere ilçe deriz, 
koy kavramını kaldıırıveririz, olur biter! 

HALİL ŞIVGIN (Ankara) — Bunları 
yapmak sjze ait değjil, bize ait; çünkü, si
zin gücünüz yetmez. 

(YAŞAR TOPÇU {Devamla) — Bizim 
gücümüz yeter yetmez... Herkesin fonk
siyonu değişik; biz muhalefetiz. Biz size 
hatalarınızı; ve yanlışlarınızı göstermekle 
mükellefiz. Bizim sorumluluğumuz bu, 
sizin sorumluluğunuz, iktidar sorumlulu
ğu; ama, gün gelir o yaptıklarınız ayak
larınıza dolaşır. 

(ERTBKÎN DURUTÜRK (İsparta) 
— îşte bir tanesi geldi dolaştı; önümüz
deki tasan. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Biz 
ıhienüz iktidar olltnıadık. İktidar olduğu
muz zaman hukukun içinde kalarak, ül
ke ihtiyaçlarının içinde kalarak, ülke im
kânlarının içinde kalarak, en iyi şekilde 
bu ülkeyi yönetiriz, sizden iyi yönetiriz; 
bunu bilin. (DYP sıralarından alkışlar) 

Dün ben burada şunu söyledim : Du
rağan'ın üç iane köyünün istimlak be
delini Hükümet ödemedi, ©akanınız gel

di, burada tersimi söyiledi, hatta saptıra
rak söyledi ve «'Kamulaştırma hakkın
da açılmış olan tezyidi bedel davaları
nın» filan dedi. Ben davadan bahsetme
dim. Ben «köylerin toprakları su altında 
kaildi, niçin bedelini ödemiyorsunuz?..» 
dedim; cevap yok. îlgili bakana sordum; 
«Param yok» dedi. Paranız yok da... 

BAŞKAN — Sayın Yaşar Topçu, ne 
alakası var da, konuyu saptırıyorsunuz? 
Ne alakası var? 

YAŞAR TOPÇU (Devamda) — 5a-
ym Başkanıım onu söylleyeceğim, devle
tin parası yoksa... 103 tane ilçe kayma
kam ister, bunlar mıaaş ister, bu 103 tane 
ilçe 103 tane kaymakam lojmanı ister, 
hâkim ister, kâtip ister, tapu memuru is
ter, nüfus memuru" ister; ister de ister... 
Onun liçin alakası var. 

ALÎ TOPÇUOĞIJU (Kahramanma
raş) — Üçe oi'imasına karşı mısınız? 

YAŞAR TOPÇU ((Devamla) — Şim
di, adım başına, üç beş kilometre aralık-
llaria ilçe ne kadar iyi; vatandaşın mah
kemeye glittmek için kilometrelerce öbür 
tarafa gitmesini! hiç kimse istemez. 

HALİL ŞIVGIN (Ankara) — Biz de, 
kolaydık olsun diye böyle yapıyoruz. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ama, 
bunlar gerçek ihtiyaca cevap veriyorsa, 
hele helle seçim malzemesi olarak kulla-
nıilmııyorsa, buna hep beraber taraftar 
oluruz; mesele budur. Siz, iktidarı alabil
mek için, -bizim burada belirteceğimiz 
odur- yani o çok övündüğünüz yüzde 36 
oyu alabilmek için bu iştleri istismar me
selesi olarak getirdiniz; bizim karşı ol
duğumuz budur. Yoksa, memleketin ih
tiyacı varsa 103 yenine 203 ilçe yapılır, 
580 ilçe daha kurulur. Demin söyledim, 
eğer ihtiyaç varsa, kurulur. Bide bu il
çeleri çalıştıracak eleman varsa kuruîur; 
ama, demin dediğim gibi, daha parti 
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(kongremizi yapacak hâkim bulamazken, 
bir sene evvel kanun çıkarıyorsunuz, bir 
sene sonra, çıkardığınız kanun aksıyor; 
bakıyorsunuz ki olmuyor, değişiklik tasa
rısı getiriyorsunuz. 'Biz, -zaten ihtiyaç var
dır- kanunun getiriliş şekli bu işe pek uy
gun değil, diye düşündük ve dedik ki, bir 
değişiklik önergesi verelim de, partiller 
hâkimsizlikten kongre yapamıyor, bu 103 
ilçenin kongresi, eskiden mensup olduğu 
adlî kazasında (kaza hudutları yani, adlî 
kazadan bahsediyorum) görülsün. Çün
kü, hâkime gittiğiniz zaman, «orası yeni 
bir 'ilçe olmuştur, benim kaza hudutları
mın dışına çıkmıştır, ben orada kongre 
yapamam» diyor. 

Bir de, gün ayırarak, hani «haftada 
liki gün kanun çıkaracağız» diye getirdi
ğiniz fcanuh'ar işte bunlar; üç maddelik 
kanunlar. Neymiş? İstanbul merkezde iil-
çe yapılan üç-dört ilçenin belediye hiz
metleri aksıyormuş. Bunun için bir ka
nun tasarısı getiriyorsunuz ve buna iki 
gün ayırıyorsunuz. Bu da ayrı bir ko
nu. 

Muhterem milletvekillileri, ülke ihti-
yaçlıarına cevap veren ve ülkede gereksiz 
yere kanun sayısını artırmayan; Meclisin, 
yasama yetkilerini, vatandaşın beklediği, 
istediği, umduğu yönde kuH!anmasına yö
nelik her türlü kanun teklifinde biz va
rız; bunları oturup konuşuruz, tartışırız. 
Biraz sonra buraya başkıa bir kanun tek
lifi gelecek. Bize göre -orada belirtece
ğiz- ülken:n bir ihtiyacına cevap veriyor; 
bir- maddeliktir; ama, ihtiyaca cevap ve-
riyordur. Göreceksiniz, müspet görüş'jeri-
mizi söyleyeceğiz; ama, bu kanun yap
ma işinden, ben, halisane, bu Meclisin bir 
üyesi olarak ve grubum adına size son 
olarak söyleyeceğim söz şudur : Bu, «ka
nun benm» zihniyetinden vazgeçerek... 

ALİ TOPÇUOĞLU ıÇKahramanma-
raş) — Kanun Meclise aittir. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Evet, 
dediğiniz gibi olsa bu işler olmaz; Mec
lisin sahip olduğu yetkilerin çok büyük 
bir kısmını yürütmeye vermezsiniz. Bu
gün, yasama faaliyetlerinin hemen: hemen 
üçte ikisini yürütme götürüyor. GeTecek 
olan kanun tasarıllarını getirin bakın; 
hepsi, kanun hükmündeki kararnamele
rin Meclise sunuilmasından ibaret. 

IB;z!ım büyük hocamızın bir sözü var
dır, der ki... 

ALt TOPÇUOĞLU tKahraımanma-
raş) — Konuya gel, konuya. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ko
nuya gelüyorum. 

«Muhallefet, haksızlıklara meşruiyet 
vermez». 

iBiz, sırf bu sebeple, bu yaptığınız işler 
yanlış olduğu iç:n karşıyız; yoksa, 103 
i'çeye ihtiyaç varsa 103 ilçe yapıllmıasına 
karşı değiliz; bunda varız. Yaptığınız iş
ler yanlış oilduğu için, biz, getirmiş oldu
ğunuz tasarıya karşıyız; bu sebeple de 
menfî oy kulllanacağız. 

İnşallah bundan sonra, bu ikazları
mız -muhalefet olarak biz görevimizi ya
pıyoruz- yerini bulur, iktidar partisi gru
bu bu ikazlarımızı dikkate allır ve Mec
lis tam anlamıyla fonksiyonlarını ifa ede
cek halle gelir ve memleket meseleÜerine 
çare bulur. 

Maruzatımız bundan ibarettir. Hepini
ze siaygıilarımızı sunuyoruz. 

Bir sonraki tasarının görüşülmesin
de, ş;.mdiki söylediğ'miz sözlerin teyidi 
yönünde, sizlere söyleyeeekFerimiz baki 
kalmak üzere, hürmetlerimizi tekrar arz 
ediyoruz. (Alkışlar) 

IBAŞIKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Topçu. 

Sayın İçişleri Bakanı, buyurun efen
dim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA KA
LEMLİ '(Kütahya) —Sayın (Başkan, Yü
ce 'Meclisin değerlisi üyeleri; sayın grup 
sözcülerini dikkatle dinledim, önce, bazı 
yanlışlları düzeltmemiz lazımdır. Sayın 
Postacı ve Sayın Topçu, sözlerinin baş
langıcında -eğer bir sürçü ılisan olmadıy
sa- yeni bir kanun getiirdiğiımıizi ifade et
tiler; ayrıca, 103 ilçenin kurulmasıyla il
gili prosedürü de kanun hükmünde ka
rarname olarak vasıflandırdılar. Önce 
bunu düzeltmek lazım. 

/103 ilçenin Ikurullmasıyla ilgili prose
dür bir kanun gereğidir; Yüce Meclisin1 

kararıyla kanunlaşmış bir kanunun gere
ğidir ve kanun numarası da 3392'dir. Bir 
kere bunu düzelltelim. 

«İLMİ ZİYA (POSTACI (Aydın) — 
Aksini söylemedim' Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA KA
LEMLİ (Devam'a) — İkinci olay, bugün 
bizim bu Mecliste şu anda konuşmakta 
olduğumuz olay, 3392 sayılı 103 İlçe Ku
rulması Hakkımda Kanunun Geçici 'Bi
rinci Maddesinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Hükmünde Kararnamenin kanun-
laştırı'ması olayıdır. Bir de bunu düzelt
mek istiyorum. 

Şimdi, bu iki yanlışı) düzelttikten son
ra, sayın grup sözcülerinin biraz da -ku
suruma bakmasını'ar- kendilerini zorlaya
rak, sırf bu kanun hükmünde kararname
nin kanunlaşması sırasında -belki de ko
nuşmuş olmak için- yaptıkları konuşma
larda, yukarıdan aşağı bir inceleme yap
ma gereğini duydum. Tamamen bugün
kü konumuzun dışında, deniliyor ki; siz 
103 iilçe yaptınız, bunu siyasî bir olay ola
rak getirdiniz ve bundan seçim'lerde me
det' umdunuz; ama, bugüne kadar bir 
kaymakam dahi tayin etmediniz... 

İERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) — 
Varsa aksini söyle; var mı? 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA KA
LEMLİ (Devamla) — Müsaade buyu
run, efendim. 

Evet, biz bu Mecliste kanunla 103 il
çe yaparken, siyasî, bir tercih kulilandık; 
bunun saklısı gizlisi, yok ki. Gayet tabiî, 
.siyasî bir tercihtir ve 103 ilçe gibi çok 
büyük bir rakamda bir siyasî, iktidar, iilçe 
yapma kararını Yüce Meclisten geçirebi
liyor ise, bu, o siyasî 'iktidarın, her şey
den önce, gücünü gösterir. (ANAP sıra
larından a'kiışlar) 

IERTEK1N DURUTÜRK (İsparta) — 
Var mı ki?!. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA KA
LEMLİ ((Devamla) — Olayın en önemli 
tarafı bu zaten. Bunu dolaylı olarak söy
lüyorsunuz. Açık söyi'eyin, niye dolaylı 
olarak söylüyorsunuz? 

ıGeleliımı .ikinci olaya... 
ıAHMET ERSİN (İzmir) — Başka var 

m:<, daha başka var mı? 
İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA KA

LEMLİ (Devam'a) — Var, çok var; din
lemek lütfunda bulunursanız, çok var. 

Bakınız efendim, bu Yüce Meclllsin ta
rihine şöyle bir bakalım : Bizim, 1957'den 
önce 484 tane ilçemiz var. İlk defa, De
mokrat Parti İktidarı zaman nda, 1957'de 
büyük çapta bir ilçe yapma olayı var; 
78 adet iilçe yapıCmış. Yine, bu, Yüce Mec
listen kanunla çıkmış. İhtiyaçtan doğ
muş; vatandaş istemiş. Siyasî tercihler ih
tiyaçtan doğar, gayet tabiîdir bu. 

CUMHUR KESKİN «Hakkâri) — 
Hâkim .gönder, savcı gönder. 

(İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA KA
LEMLİ (Devamla) — Arkasından, 1957' 
den bu tarafa gelirsek, hiçbir siyasî ikti
dar, hatta devamı olduğunu iddia ettiği
niz partileriniz dahi ilçe yapma cesareti
ni gösterememiş. (ANAP sınai arından 
«Bravo» sesferi, alkışlar) 
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CUMHUR KESKİN (Hakkâri) — 
Hâk'ım gönder, savcı gönder. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA KA
LEMLİ (Devamla) — Bakınız 1981'de 2 
adet lilçe yapılmış, 1983'te 6 adet ilçe ya
pılmış, 1985 t̂e 2 adet illçe yapılmış ve 
198'7'de, işte bahsettiğiniz bu kanunla 103 
adet ilçe yapılmış. 

İERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) — 
İlçe hani? 

CUMHUR KESKİN (Hakkâri) — 
Kaçında hâkim var? 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA KA
LEMLİ (Devamla) — Geliyorum', geli
yorum, 

/Yüce Meclisin değerli üyeleri, sayım 
ımillfetvekilleri; önce, ilçe yapmak için bir 
siyasî tercih yapacaksanız, bir siyasî ka
rar vereceksiniz. İşte, yaptığımız birinci 
•iş bu. iBu siyasî kararınız, tercihiniz, bu 
Yüce Mecliste ıteceHli edecek iki, karar ha
linde çılkacak; kanunlaşacak iki1, ondan 
sonra bu ilçe'lerin kuruluş aşamasına ge
çeceksiniz. (SHP ve DYP sıralarından gü
rültüler) 

KIZA YILMAZ (Ankara) — Kanun 
kuvvetinde kararnameyle imi? 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA KA
LEMLİ (Devamla) — Dinleyin efendim, 
dinleyin. 

Yüce Meclis karar vermeden, siz na
sıl o ülçölıerin kadro teşkilatını (kurarsınız? 
Mümkün mü bu? Yani, Yüoe Meclisin 
iradesinin üzerine mi çıkacaksınız? Müm
kün değil böyle bir mantılk. (ANAP Sina
'larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

IRIZA YILMAZ (Ankara) — Ne ge
rek vardı kanun Ikuvvetinde kararname 
çıkartmaya? 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA KA
LEMLİ (Devamla) — Bunun mantık sil
silesi nedir? Önce siyasî kararı alırsınız, 
arkasından kadro tertibini yaparsınız, 

bütçe imkânlarını koyar ve atamalarını 
gerçekleştirirsiniz; bizim de yaptığımız 
budur. IBu ilçelerin kaymıafcamlları şu an
da kurstadır sayın milletvekilleri; mıayıs 
ayında kursları bitecektir. Bütçe imkânla
rıyla birlikte, mayııs ayında «da tayinleri 
yapılacaktır; hiç kimsenin bundan şüphe
si olmasın. En geç haziran ayı başına ka
dar, bu ilçelerimizin kayımakamılarıı dia di
ğer yöneticileri de peyder pey yerlilerine 
oturmuş olacaklardır. 

Size açık bir şey daha söylıeyeyiım; iç
işleri Bakanlığının yaptığı hazırlık sonu
cu benim önüme igelen rakamlar... 

ADİL AYDIN (Antalya) — Kayma
kam yerine maiyet memuru oturtacaksı
nız. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA KA
LEMLİ (Devamla) — Dinileyin efendim, 
gittiği zaman görürsünüz, sizler die tö
renle yerlerine oturmalarına refakat eder
siniz, orada bulunursunuzı büyük şeref
tir, millletveklleri için die büyük şereftir. 
(ANAP şuralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) Yeni bir ilçenin kaymakamının ye- . 
rine oturması töreni, bütün milletvekille
ri için büyük şereftir, siz ide katılın efen
dim, tavsiye ediyorum. 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) — 
Sizden bize düşmez. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA KA
LEMLİ (Devamla) — Şimdi bakınız, bu 
ilçelerimizin çoğunun hükümet binaları 
da yapılmış durumda; vatandaş kendli 
gayretiyl'ıe gerçekleştirımliş, biınallarını ha-
ziirlamış, lojmanlarını hazırlanııış. Bunun 
tercümesi nedir? iBLr ihtiyaç var, ihtiyaç 
doğmuş, vatandaş hazırlamış, kendi oyla
rıyla getirdiği siyasî iktidardan talep et
miş, bu siyasî iktidar da bunu gerçekleş
tirmiş. Sizin gücünüz olursa, siz, kanu
nu kaldırıp tersini yaparsınız efendim. 
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(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Yüce IMecllise saygılar sunarım ©fen
dim, 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim. Ta
sarının tümü üzerinde başkaca söz iste
yen larkıadaşırnaz yar mı efendim? 

(YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Şahsım 
adına söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 

Sayın Başkan, şahsım içim (ben söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Tabiî. 
Buyurun Sayın Topçu. 
YAŞAR TOPÇU ((Sinop) — Sayın 

Başkan, Yüce Meçteki saygıdeğer üye-
ieni; Sayın İçişleri Bakanı, ıburada, ko
nuyu başka yöne çeikımeseydii, tabiî kil 
söz allmayaoalktıım. 

Arkadaşlar, ne zamandan iberi Tür
kiye Büyük Millet Medllislleri ıbucak veya 
beldeleri! illçe yapmaktan korkuyor? Bu 
cesarete Sayın İçiişjleri Bakanının varlığıy
la mı ulaşmış iki, «Cesaret meselesi» 
diyor? (ANAP sırallarından «Cesaret 
meselesi, cesaret mesdllesi» sesleri) 

Tabiî, 'tabiî... Hiçbir şey Ideğiıl1, cesa
ret meselesi ıfallastı değil, bu ülkenin 'ihti
yaç duyduğu1 zamanlarda illçe ve ili ya
pılmıştır; Türkiye Cumhuriyetinin ilik 
kurutuşunda il sayısı belidir. Omdan son
ra yapılan ili ve (ilçeler ide bellidir. 
(ANAP sıralarından ıgürüBüıler) fctediği-
niz kadar Iburada Ibağırın, ıbaşka bir şey 
Söyleyeceğim; Biz, «M1 ve illice, vatanda
şın ihtiyacından doğar» dedik; Çünkü, 
Türkiyelin 1923 ilerden 19501lere ve 
1960'lara kadar olan imkânları 'başkadır, 
ondan sonraki iırnkânlariı başkadır. 1940' 
landa, benim memleketimde, vatandaş 
duruşmasına gellrnek için ilki gün ik!lbu-
çufc ıgün yol yürüyordu. Vatandaş pazar

tesi ıgünü duruşması için geliyordu o za
man için söylüyorum oıraıda hâkim bey 
bulunmuyordu. Kendisine mübaşir veya 
kâflip, «Geriı dön, falanca 'gün geli» diye 
tekrar ıgün veriyordu. Vatandaş yine, 
heybe ısıntınıda ifcibuçuk üç gün yürüye
rek köyüne dönüyordu. Ondan sonra, 
duruşma gününe yetişebilmek için evinde 
yaltmadan geri dönüyordu. Bugün Tür
kiye'de, uçağa bindiğiniz zaman Hakka
ri'ye -iki saat sonra gidiyorsunuz. ((ANAP 
sıralarından «'Sayemizde, sayemizde» ses-
lieri) 

AUPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) 
— Biızlım' iktidarımız döneminde; saye
mizde gidliyor. 

YAŞAR TOPÇU ((Devamla) — Ta
biî, ıtaibiî gidiyorsunuz. Şimdi, bana, i'-
çe yapltığınız, ilçe olarak ayırdığınız bel
denin esas ilçesinde nüfus memurunun 
ne kadar işi var, adliyenin ne kadar işi 
var, kaymakamllıığın ne kadar işi var, 
ıtapunun ne kadar işi var; diğer devlet 
dairelerinin ıjışiı çok da, bu işleri böknek 
için mi âlice yaptınız, Sayın İçişleri Ba
kanı rakam verebilir mi? (ANAP sıra
llarından «Verir, verir» sesleri) Veremez, 
veremez.. 

Bir başka yanlışlığı daha düzelte
lim: Sayın İçişleri Bakanı diyor ki, 
«Kaymakam tayin edeceğiz; kursltalar» 
Türkiye Cumhuriyetinin Siyasal filgi
ller Fakültesini ve hukuk fakültesini biti
ren gençleri İçişleri Bakanlığına başvu
ruyor, İçişleri Bakanlığı da, zaman za
man bunHarın bir kısmını sınava tabi tu
tarak ayırıyor ve kursa gönderiyor. Bun
lar da ülkenin kaymakama ihtiyacı 
olan yerlerine gönderiliyor; ama, zaten 
founilar her zaman yapılıyor; yani 103 ilçe 
kuruildu diye yapıillmıyor. Sayın Bakanın 
mu'tat ve ru'tin işleri, burada, 103 illçe 
için yapılmış gibi göstermeye hakkı yok-
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ttur; yani, odayı saptırmaya hakkı yok
tur. 

•İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA KA
LEMLİ ^Kütahya) — Yanlış anlllaımış-
sınız. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — He
pinizi ligilendiriıyor. Türkiye Cumhuri
yetinin MeclJslari hiçbir zaman (bir bel
deyi liDçe yapmak cesaretini bulamamış
tır 'gibi, öyle korkak, çekingen ıbir tavır 
içerisinde • ollmıamıışıtır. Bu, sadece ıhir 
ihitiiyıaç TneseÜesiıdiır. ©iz dedik ki, Tür-
kOye'nin dlh'tiyacı varsa 203 (tane yapalıım, 
303 tane yapall'ım; ama, burnu siyasî bir 
istismar konusu lyapmayaillıım; s,)z öylle 
kuMaridınız, biziım arz etmek istediğimiz 
odur. 

Saygılar sunuyorum. 1(DYP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun iSaym Baya-
znt. 

M. TURAN BAYAZIT (izmir) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın 
iç'steri Bakanı, biraz önce -muhalefet 
sözcülerine layık gördüğü- kendi deyimle
riyle, «Sırf konuşmuş olmak için» şu kür
süye çıkmasalardı, ben madde üzerinde 
söz almayacaktım; çünkü, bir önergemiz 
var, onun üzerinde konuşmayı yeğlemiş
tim; ancak, gördüm iki, Türkiye Cumhu
riyetinin İçişleri Bakıanı, bırakın siz dev
let geleneklerimi, bugün uymaya ve uygu
lamaya mecbur olduğu Anayasadan bile 
bihaberdir. (ANAP şuralarından «Allah 
Allah!.» sesleri) Yine, Birinci Özal Hü
kümeti İçinde yer alan bir Bakan olma
sına rağmen, Türkiye Cumhuriyetimin 'bu
günkü Sayın İçişleri Balkanı, geçmiş ikti
darım, (Birinci özal Hükümetinin) ıbu ta
sarının kanunlaşmasına nasılı yaklaştığını, 
bu tasarının kanunlaşmasında hangi esas
lara dayandığını bilmemektedir... 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA KA
LEMLİ (Kütahya) — Yok canım!.. 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — 
Bunları izah etmeye çalışacağım. 

Sayın Bakan dediler ki, «Elbettekl si
yasî tercih buna hâkim okta». 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Baka
na, Anayasayı açıp okuımalıannı salık ve
riyorum; Sayın Balkana, 11 İdaresi Kanu
nunu okurmalarını tavsiiye ediyorum. İda
rî ünitelerin kurulmasında, illerin, ilçele
rin kurulmasında, anayasa koyucu kanun 
koyucu, «Siyasî tercih» diye bir ölçü al
mamıştır arkadaşlarım... 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) 
— Karar, karar... 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — 
Sayın Bakanı bu yaklaşımı karşısında 
takdirle yâd etmek isterim! ^irinci Özal 
Hükümeti bu tasarıyı görüşürken de yi
ne böyle bir ölçüyü esas olarak alma
mıştı. Onun için, Sayın Balkanın bu hatalı 
dey.'imlerimi, hiç değilse tatbikatta düzelt
mesini İstirham ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 103 İlçe Ku
rulması Hakkında Yasa, 29 Kasımda bir 
hukuk darbesiyle 'iktidarı ele geçiren Sa
yın özal'ın dayandığı nirengi noktaların
dan birisidir. (ANAP sıralarından gürül
tüler, SHP sıralarından alkışlar) Evet, 
açıklayacağım arkadaşlar. 

GÜNEŞ TANER (İstanbul) — De
mokraside darbe olmaz. 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — 
Ben, «hukuk darbesi» derken, çok yüzey
sel olan orantıları kastetmiyorum; onlar 
da önemli; ama, o darbenin şartları ger
çekleştirildi. Nasıl, bir askerî darbede 
köşe başlarına, -önemli tepelere, önemli 
kavşaklara tankları koyarsanız; işte bu 
Yasa da, Sayın Özal'ın hukuk darbesini 
yapmak için önemli noktalara yerleştirdi
ği (stratejik noktalara yerleştirdiği) bir 
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zorlama unsurudur. (SHP sıralarından al
kışlar) 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstan
bul) — Yani, kanuna hakaret ©diyorsun. 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — 
Sayın Bakan dedüler ki, «Bunların kay-
maikamıllan kurstadır ve mayıs ayı sonu
na kadar tayin edileceklerdir.» 

Temenni ediyorum bu sözleri gerçek
leşsin; lama, Sayın Bakana inanmıyorum 
arkadaşjlanm. {ANAP sıralarından «tman 
inan» sesleni) 

HALİL ŞIVGIN (Ankara) — İnan
ma, güven. 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) 
— Çünkü... İzah edeceğim, biıliyonsunuz 
ben tahrikten yılmam; onun için, lütfen 
dinleyin, izah, edeceğim. 

... inanmıyorum arkadaşlarım. (ANAP 
sıralarından gürültüler). 

MEHMET SAĞDİÇ (Ankara) — 
İnanıyorsun da, işine gelmiyor. 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) 
— inanmıyorum arkadaşlar; çünkü, Sa
yın Bakana inanmamamızı haklı gösterir 
Sayın Bakanın siyasî sabıkası vardır. 
(ANAP sıralarından gürültüler, SHP sı
ralarından alkışlar). 

Nedir bu siyasî sabıka, hatırlasınlar 
lütfen. Birbuçuk seneyi aşkın bir macera 
yaşayan ve vatandaşın bir umudu gibi 
gösterilmesine rağmen, hâlâ uygulamaya 
konulmayan Sağlık Temel Yasa Tasarısı 
görüşülürken, Sayın Bakan komisyonda 
ve burada, «Acelemiz var, acelecilik bi
zim iktidarımızın şiarıdır. Bir göz mua
yenesi için saat 3'lerden itibaren sıraya 
giren vatandaşları kurtarmak lazımdır, 
bir kalp ameliyatı için senelerce bekle
meyi önlemek lazımdır. Onun için, bu 
kanun tasarısını çıkarmamız gerekir» de
mişlerdi. (ANAP sıralarından «Doğru, 
doğru» sesleri). Doğru! Birbuçuk seneyi 

aşkın bir zamanda o kanunu hâlâ yürür
lüğe koyamadınız. İşte, siyasî sabıka bu
dur. (SHP sıralarından alkışlar). Sayın 
Bakana bu nedenle inanmıyorum; çünkü, 
şu kanunun görüşülmesi sırasında, sor
duk; «59 tane kaymakam kararnamesi 
imzadadır» dendi. Eğer yantlıyorsam ve 
konuyu takip edememişsem özür dilerim; 
ama - benim izlediğime göre - hâlâ ve hâ
lâ, 59 kaymakamın kararnamesi çıkmadı. 
(SHP ve DYP sıralarından «lmzada{!)>> 
sesleri). Onun için, burada gerçekleri söy
leyin arkadaşlar. 

Burada siz, halkı aldattık zannediyor
sunuz; ama, halkı aldatamıyorsunuz; çün
kü, halk biliyor; halk, sizden, bizden da
ha akıllı; ama, şu milletvekillerini asla 
aldatamazsınız. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Peki, biliyorlar da na
sıl bize oy veriyorlar? 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) 
— Söyledim, «Hukuk darbesi» diye. Onu 
şöyle bir düşünürseniz -Sayın Taşçıoğlu, 
kendi babacan üslubuyla kendi kendine 
bir özeleştiri yaparsa - nedenini anlarsı
nız. 

Muhterem arkadaşlarım, şu kanun ta
sarısının uygulamasında, Hükümet, göre
vini ihmal suçunu işlemiştir; çünkü, tasa
rının 1 ve 2 nci maddelerini birlikte de
ğerlendirdiğinizde, tasarının 1 inci mad
desi, «Şurada, şurada, şurada 103 ilçe ku
rulmuştur» der. İsterseniz açıp okuyunuz 
- çoğunuz tasarıyı okumuyorsunuz bile, 
onu biliyoruz - tasarının 2 nci maddesi 
ise, «Bu kanunla kurulan ilçelerde, mer
kezî idare tarafından oluşturulacak teşki
lata ait kadroları ihdas etmeye Bakanlar 
Kurulu yetkilidir» der. Burada, Bakanlar 
Kuruluna bir süre tanınmış değildir ar
kadaşlar. Burada, Anayasaya aykırı da 
olsa, bir yetki devri vardır. Kanun vazıı, 
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kadro verme yetkisini hükümete devret
miştir; ama, hükümet bu yetkiyi derhal 
kullanmak mecburiyetindedir. Haziran 
ayına şurada üç ay kaldı. On aylık bir 
süre içinde yetkisini kullanarak bu ilçe
lere fiilen kadro vermeyen Hükümet ve 
bütün 'bakanlar -çünkü, her bakanlığın 
teşkilatı olacaktır - 'hukuken görevi ihmal 
suçu işlemiştir; siyasejen - ilk pozisyonu
nu, ilk durumunu devam ettirmektedir -
103 tlçe Kurulması Hakkında Yasayı va
tandaşın üzerinde bir siyasî baskı aracı 
olarak devam ettirmenin ve mahallî ida
re seçimlerinde bunu bir siyasî istismar 
vasıtası yapmanın yollarını gözlemekte
dir. 

Sayın Bakan bir misal verdiler: 
«Menderes Hükümeti zamanında, 1950'li 
yıllarda 78 ilçe kuruldu, o günden bugü
ne hiçbir iktidar cesaret edemedi, biz ce
saret ettik, 103 ilçe kurduk» dediler. 

Muhterem arkadaşlarım, ilçe kurmak 
iskambilden ev kurmaya benzese, şimdiye 
kadar her iktidar bunun gibi binlerce ilçe 
kurardı; ciddî iktidarlar onu yapmadı. 
Sayın Bakan misal verdiği konuda yayım
lanan o kanunu lütfen iyi okusunlar, o 
kanunda bir madde vardır; evet, 78 ilçe 
kurulmuştur; ama, kanun vazıı halkına 
demiştir İki, o zamanki hükümet halkı
na demiştir ki, ben 78 ilçenin şu, şu, il
çelerini 1 Ocak 1956'da kuracağım, ya
hut 1957'de kuracağım. Şu cetveldeki şu, 
şu, şu isimli, şu kadar ilçesini falan tarih
te kuracağım. Onda da bir siyasî amaç 
vardı; ama, onda siyasî bir ahlak düs
turu, onda siyasî bir ahlak uygulaması 
vardı. (!SHP ve DYP sıralarımdan «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

lOnun için, bütün Meclisi bu 103 illçe 
halikının bir temsilcisi sayarak, Hükümet
ten bekliyoruz arkadaşlarım, önergemiz o 
anlamdadır. Tekrar kürsüye çıkmayaca

ğım, onu açıklamak istiyorum'. (ANAP 
sıralarından «Çık, çık» sesleri) 

ALÎ SAMİ AKİKAŞ ((Balıkesir) — 
Çık, çık, bir daha çık. 

İM. TURAN IBAYAZIT (Devamla) — 
Hükümet sekiz aylık görev ihmalini ar
tık durdurmalıdır. Buı ilçelerin' biaıngilerinii 
hangi tarihte kuracağımı kamuoyuna allan1 

etmelidir. Bunu ilan etmediği takdirde, 
önerge kabul edilerek metne girmediği 
takdirde, Hükümet katılmadığı takdirde, 
Sayın ıBalkanın biraz önce burada verdiği 
teminatım geçerli ve inandırıcı bir yönü 
olmadığı konusundaki1 şüphemiz kuvvet 
kazanacaktır. 

Yüce heyetinize saygılar sunuyorum' 
arkadaşlarım. ı(SHP ve DYP sıralarımdan 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. • 
İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA KA

LEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkam, sa
taşma gerekçesiyle söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sataşma hangi konuda 
efendim? 

(İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA KA
LEMLİ (Kütahya) — Efendim, bundan 
evvelki bakanlığıımdaki görevimle ilgili... 
(SHP ve DYP sıralarımdan gürültüler) 

ıBAŞKAN — (Bir dakika efendim... 
Dinleyelim... 

İİÇ1ŞLER1 BAKANI MUSTAFA KA
LEMLİ (Kütahya) — Efendim, bundan 
önce, Sağlık ve Sosyal Yardım Balkamtığı 
görevim sırasında çıkan 3359 sayılı Ka
nunla ilgili, Sayın iBayazıt çok ağır itham
larda bulunmuşlardır; bu konuyla ilgili 
olarak söz istiyorum!. 

IBAŞKAN — Sadece bu konu için bu
yurunuz. (ANAP sıratlarından alkışlar) 

(İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA KA
LEMLİ ı(Kütahya) — Sayım Başkan, sa
yın milletvekilleri; bir insanım, politik ya
şantısı boyunca, Yüce Parlamentonun ça-
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tısı altına girişinden itibaren her türlü 
ıgöreve getirilmesi tabiî bir olaydır. Ben de 
Birindi özat Hükümetinde şerefle, Çallıs
ına ve Sosyal Güvenlik (Bakanlığı göre
viyle arkasından da Sağlık ve Sosyali Yar
dımı Bakanlığı göreviyle vazifelendiril
dim; her ilki görevimi de şerefle yerine ge
tirdim, bundan büyük gurur duyuyo
rum. (ANAP sıra'arınıdan alkışlar) 

!Sayın Bayaztt'ın, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı görevim sırasında bu Yü
ce Meclise getirilen ve Yüce Mecliste ka
bul olunan 3359 sayılı Kanunla ilgili ola
rak ileri sürdüğü ithamları reddederim. 
Ben, bana düşen görevi en iyi şekliyle ye
rine getirdim. Benden sonra göreve gelen 
arkadaşım da, o kanunun licaplarım en 
iyi şekilde yerine getirmektedir. 

$aytnı Bayazıt da bu Meclise miütletve-
kili olarak gelmiştir; valilikten gelmiştir, 
devlet tecrübesi, devlet terbiyesi vardır; 
kendisini her zaman saygıyla dinlerim. 
öyle ümit ederim ki, kendi beklentileri 
de zaman içerisinde bu Mecliste gerçek
leşir. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, ta
sarının tümü üzerindeki müzakereler ta
mamlanmıştır, 

Tasarının maddelerine geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenller... 
Kabul etmeyenler!.. Tasarının maddeleri
ne geçilmesi kabul edilmiştir. 

il inci maddeyi okutuyorum : 

3392 Sayılı 103 İlçe Kurulması Hakkın
da Kanunun Geçici Birinci Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Kabulü Hakkında Kanun 

Tasarısı 

/MADDE 1. — 3392 sayılı 103 İlçe 
Kurulması Hakkında Kanunun' Geçici 1 
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inci maddesi aşağıdaki şekiGde değiştiril
miştir, 

«Geçici Madde 1. — İstanbul ve İz
mir Büytiıkşehir belediyeleri hudutları 
içinde'kurulan ilçelerin merkezlerindeki 
belediye seçimleri, ülke çapında ilik genel 
maıhallî idareler seçimleri ile birlikte ya
ptır. 

Bu süre içinde Küçükçekmece, Ümra
niye, Pendik, Kâğıthane ilçe belediyeleri
me ait hak, yetki ve görevler; ayrıldıkları 
belediyeler tarafından 27.6.1984 tarihli 
ve 3030 sayılı Kanun hükümlerine göre 
kulanıllır ve yürütülür. 

|Bu süre içinde Buca Üçe Belediyesine 
ait hak, yetıki ve görevlerin tamamı ise İz
mir Büyükşehir Belediyesi tarafından kul
lanılır ve yerine getirilir.' 

İlık genel mahallî idareler seçimlerini 
müteakip mezkûr bdlediyeTer teşkilatla-
nıncaya kadar bunlarımı her türlü hizmet
lerinin ayrıldıkları be'ediyeler ı(Buca içlin 
İzmir Büyükşehir Belediyesi) tarafından 
yürütülmesine devam olunur. 

Yeni kurulan mezkûr belediyeler hak
kında 3030 sayılı Kanunun geç;ci hüküm
leri kıyasen uygullanur ve koordinasyon 
büyükşehir bellediyelerinoe sağlanır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

(Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler.. 1 indi madde 
kabul edilmiştir. 

Geçici maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE — 12.3.1986 tarih

li ve 3268 sayılı, 9.4.1987 tarihli ve 3347 
sayılı Yetıki Kanunları ile IBalkanllar Ku
ruluna verilen Kanun Hükmünde Karar
name çıkarma yetkisi, 3392 sayılı 103 İl
çe Kurulması Hakkında Kanun için adı 
geçen kanunlarla verilen süre bitimine 
kadar geçerlidir. 
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iBAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul'. edilmiştir. 

Geçici madde teklifi vardır, okutuyo
rum : 

Yüksek Başkanlığa 
S. 10 sayiıll rapora aşağıdaki geçici 

maddenin eklenmesini arz ederiz. 
(M. Turan Bayazıt 

İzmir 
M. tsteminan Talay 

İçel 
Hilmi Ziya Postacı 

Aydın 
Ayhan Arifağaoğlu 

Artvin 
Turhan Hirfanoğ'u 

Hatay 
M. Kemal Dudııoğlıı 

Hatay 
3392 sayılı 103 İlçe Kurulması Hak-

kındı (Kanuna aşağıdaki geçici: madde 
ek!enm:ştir : 

«Geç;ci 'Madde — ©akanlar Kurulu, 
bu kanuna göre kurullan iı'çelerin 'kadro
larının hangi tarihte verileceğini, iilçe adı 
ve tarihi belirlemek üzere, bu ikanunun 
yayınlanmasını izleyen iki ay içinde (ka
rarlaştırır.» 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon (ka
tılıyor mu efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI 
GALİP iDEMÜREL {Malatya) — Katıl
mıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA KA

LEMLİ (Kütahya) — Katılmıyoruz efen
dim, 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyen'er... 
önerge Ikabull edilmemiştir. 
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2 nci maddeyi okutuyorum :. 
(MADDE 2. — Bu Kanun yayımı ta

rihinde yürürlüğe girer. 
'BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Madde kabul! edilmiş
tir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
(MADDE 3. — Bu Kanun hükümleri

ni Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 
(Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edeniler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerindeki müzake
reler tamam'anmış tır. 

Tasarın!n tümünü oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ta
sarı kabul edilmiş ve kanunlaşrnıiştıır. Ha
yırlı olsun. (ANAP sıralarından alkışlar) 

2. — Bazı Kanunlarda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/146) (S. Sayısı : 11) (1) 

BAŞKAN — 2 nci sıradaki, Bazı Ka
nunlarda Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Hükmünde Kararname ve 
Adalet Komisyonu Raporu üzerindeki 
müzakerelere geçiyoruz. 

Sayın Komisyon?.. Buradalar. 
Sayın Adalet Bakanı?.. Buradalar. 
Komisyon raporunun okunup okun

mamasını oylarınıza sunuyorum : Komis
yon raporunun okunmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Komisyon raporunun 
okunmaması kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerindeki müzakere
lere geçiyoruz. 

(1) 11 S. Sayılı Basmayazı tutanağa 
eklidir. 
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Söz isteyen?.. Buyurun. 
Sayın Gürseler, şahsınız adına mı, 

grup adına mı söz istiyorsunuz? 
GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — 

Grup adına efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SHP GRUBU ADINA GÜNEŞ 

GÜRSELER (Tekirdağ) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; (Ba
zı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Hükmünde Kararname ile 
ilgili yasa tasarısı konusunda Sosyalde-
mokrat Halkçı Parti Grubunun görüşleri
ni açıklamak üzere söz aldım; sözlerime 
başlarken hepinizi saygılarımla selamlıyo
rum. (SHP sıralarından alkışlar) 

Öncelikle, tasarının adından da anlaşı
lacağı gibi, ortada bir kararname konusu 
var. Öncelikle, Anayasanın 9 ve 140 inci 
maddeleri açısından bu kararname duru
munu değerlendirmek istiyorum, izin ve
rirseniz. 

Biliyorsunuz, Anayasanın 91 inci mad
desi, «Kanun hükmünde kararnameler, 
Resmî Gazetede yayımlandıkları gün yü
rürlüğe girerler. Ancak, kararnamede yü
rürlük tarihi olarak daha sonraki bir ta
rih de gösterilebilir. 

Kararnameler, Resmî Gazetede ya
yımlandıkları gün Türkiye îBüyük Millet 
Meclisine sunulur. 

Yetki kanunları ve bunlara dayanan 
kanun hükmünde kararnameler, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi komisyonları ve 
Genel Kurulunda öncelikle ve İvedilikle 
görüşülür. 

Yayımlandıkları gün Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunulmayan kararname
ler bu tarihte, Türkiye Büyük Millet Mec
lisince reddedilen kararnameler bu kara
rın Resmî Gazetede yayımlandığı tarihte, 
yürürlükten kalkar. Değiştirilerek kabul 
edilen kararnamelerin değiştirilmiş hü-
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kümleri, bu değişikliklerin Resmî Gaze
tede yayımlandığı gün yürürlüğe girer» 
denmektedir. 

Bu madde çerçevesinde kararnamenin 
tarihine baktığımız zaman görüyoruz ki, 
29.9.1987 şeklinde, geçen yıla varan bir 
tarihi var. Diyeceksiniz ki, «Resmî Gaze
tede yayımlandığı gün Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunuldu, görüşülemedi, 
bu seneye kaldı.» Ancak, İçtüzüğün 78 
inci maddesine göre, yasama yılı içinde 
sonuçlandırılmayan * tasarı ve tekliflerin 
hükümsüz kaldığı hükmü de ortada. Ben 
konuşmama başlarken, sadece bu karar
nameni değil, genel olarak, geçen dö
nemde sunulan kararnamelerin tümünün 
Anayasanın 91 inci ve içtüzüğün de 78 
inci maddesi açısından, geçersiz olduğu 
kanısındayım. Bu anayasal bir sorundur; 
bunun değerlendirilmesi gerekiyor. Önce 
bu hususa dikkatlerinizi çekmek istedim. 

İkinci husus da şudur: Kanun hük
münde kararnameler, sistemimize hızla 
girince ve aşırı sayıda kanun hükmünde 
kararname yürürlüğe konunca, bu kanun 
hükmünde kararnamelerin yargı işlerine 
de el attığı görüldü; yani, yargı organları 
üzerindeki tasarruflar da, kanun hükmün
de 'kararnamelerle yapılmaya başlandı; 
bunun en açık örneği, 241 ve 243 .sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamelerdir ve 
bunlar Anayasanın: 140 inci maddesine 
aykırıdırlar. 

Biliyorsunuz, Anayasanın 140 inci 
maddesi, «Hâk:m ve savcıfenn... özlük 
işleri, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâ
kimlik teminatı esaslarına göre kanunla 
düzenlenir» diyor. Halbuki, bol bol ka
nun hükmünde kararname ile, hem hâ
kim ve savcıların özlük işleri, hem de 
yargının diğer çalışmaları düzenleniyor; 
241 ve 243 sayılı Kanun Hükmünde Ka-. 
rarnameler böyleydi, şimdi Yüce Mecli-
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sin huzurunda alan kanun hükmünde ka
rarmamı e de böyledir. Hem Anayasanın 91 
•inci maddesi açısından, hem de 140 mcı 
maddesi açısından, kamum hükmünde ka
rarnamelerle ilgili, Anayasaya aykırılığı 
dikkatlerinize biır kez daha sunuyorum. 

Bunları söyledikten sonra, fazla vak
tinizi almamak için, yasa maddeleri üze
rimde ayrıca ıbir değerlendirme yapmak iş
itiyorum. 

Yasanın, yargının isteyişi, hâkimlerim, 
savcıların .stajları ve eğitimleri konusun
daki hükümlerime biır karşı çıkmamız 
yok; bü husus komisyonda da görüşülür
ken ifci maddeye itirazımızı bildirmiş ve 
muhalefet şerhimizi vermiştik; bunlardan 
biri tasarınım 5 inci, diğeri de 9 uncu 
maddesidir. 

Tasarının 5 inci maddesinde yapılmak 
istenen bir düzenleme vair ve 2802 sayılı 
Yasanın 11 imci maddesinden esinlenerek 
birinci fıkrasına biır ek yapılmak isteni
yor; aynen okuyorum : «İdarî yargı hâ
kim adayları için birinci fıkradaki bilgi
lerle İlgili olarak, staj yaptıkları il vali
liklerince düzenlenecek raporda iıl valisi
nin mütalaası ile birlikte Adalet Bakan
lığına gönderilir» diyor. Burada karşı çık
tığımız, il valisinin mütalaasıdur. 

Sayın üyeler, dikkatimizi çekmek iste
diğim husus şu : 11 valisi, idarî yargıda 
çalışacak bir hâkim hakkında mütalaa ve
riyor. İdarî yargının adı üstünde; valili
ğin ve diğer idarî kuruluşların çalışma
larını bir ölçüde denetliyor; ama, o idarî 
yargımın kararlarına uymak zorunda olan 
vali, idarî yargıda çalışacak hâkimim sta
jı sonunda rapor veriyor; bunu yerinde 
bulmuyoruz. 

Ayrıca; tasarının 9 uncu maddesinde, 
2802 sayılı Yasanın 20 noi maddesinde 
bir değişiklik yapılıyor ve son cümlede, 
hâkim ve savcılarım kademe ilerlemesin -
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de, «Kademe ilerlemesi yapmış sayılam-
lardam ilerlemeye müstahak olmadıkları 
sonradan tespit edilenlerin kademe ilerle
meleri, ilerlemiş sayıldıkları tarihten ge
çerli olmak üzere Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulunca iptal edilir» deniliyor. 

Yani, hâkime, savcıya verilen bir ka
deme ilerlemesi, ileride her an geri alıma -
bilime durumunda. Bu, her şeyden önce, 
kazanılmış bak ilkesine aykırı; bu, her 
şeyden önce, hâkimin bağımsızlığı ilke
sine aykırı. Verdiğiniz kademe ilerleme
sini geri: alma tehlikesini, hâkimin başın
da «Demöklasim Kılıcı» gibi sallandıra-
oafcsınjz ve her an, ona verdiğimiz kade
me ilerlemesini geri alacaksınız... Buna 
karşı çıkıyoruz. Bunları, yasanın madde
lerimde karşı çıktığımız hususlar olarak 
söylüyorum1; çünkü, 20 nci maddenin atıf 
yaptığı hadde, yani, hâkimlere kademe 
ilerlemesi vermeyi düzenleyen madde, 
Hâkimler ve Savcılar Kanunumun 19 un
cu maddesi. 

19 uncu maddede, balkın ne diyor : 
Kademe ilerlemesi verebilmek için üç 
şart var: Bulundukları kademede en az 
bir yıl çalışmış olacak, olumlu sicil almış 
bulunacak Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
(Kurulunca ilan edilen «ilke» kararların
daki diğer koşulları taşıyacak. Üç koşul 
var; ama, üçüncü koşul en belirsizi. Bu 
koşuldan yararlanarak, yargıca, savcıya 
verdiğimiz kademe ilerlemesini her zaman 
ıgeri alabilirsiniz. O nedenle, buna karşı
yız. 

Bu fırsattan yararlanarak ve Sayın Baş
kanın da hoşgörüsüne sığınarak, bu yasa 
tasarısının değerlendirdiği, «yargımızın iş
leyişi, çalışmaları, yargıçların eğitimleri» 
konusunda da, bazı hususları dile getir
mek istiyorum. Sayın Bakan ve Sayın Ko
misyon Başkanımız da bilirler; komisyon-
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da, bu konuları sürekli olarak dile getir
meye çalışıyoruz. 

Öncelikle söylemek istediğim şu: Biz 
o döneme yetişemedik; ama, İstanbul Hu
kuk Fakültesinde Schwarz döneminde 
okuyan büyüklerimiz vardır. Kendisinin 
«Siz, ülkenizde adliyeye yatırım yapmıyor
sunuz. Halbuki, adliye, üretimin dolaylı 
kaynaklarından biridir; adliyeye yatırım 
yapmanız gerekir» diye bir sözünü hoca
larımız bize anlatırlardı. Ben, oradan kay
naklanarak, Faruk Erem'in «Adalet Re
formu» isimli kitabındaki bir sözünü ak
tarmak istiyorum: «Adalet ucuz bir ka
mu hizmeti değildir, toplumca fedakârlık 
ister. Diğer devlet dairelerindeki lüks ya
nında, adliye binalarının, mefruşatın, kır
tasiye noksanının, kırık dökük masaların, 
sandalyelerin Türk adaletine nasıl yakıştı-
rıldığını anlamak imkânsızdır.» 

Siz de, «Türkiye, öyle o kadar geliş
miş bir ülke değil, adliyenin de eksiklik
leri var ve bunları gidermeye çalışıyoruz» 
diyeceksiniz; ama, adliyeye verilenlerin 
lüks olmadığı kanısındayız. Yargıçları, 
savcıları ve o hizmette çalışan tüm insan
ları mutlu, rahat ve huzur içinde çalıştır
mak görevimizdir. 

Türk adliyesi, bugün büyük bir sorun 
içindedir. Sorunun başında, Sayın Baka
nım ve Adalet Bakanlığında çalışan di
ğer arkadaşlarımızın da kabul ettiklerini 
sandığım bir sayısal eksikliğimiz var. Sa
yın Bakandan aldığım rakamlarla söylüyo
rum : Şu an Bakanlıktaki kadromuz, yar
gıç olarak 4 206; 3 733 de savcı kadromuz 
var. Yani, toplam 7 939 yargıç ve savcı 
kadromuz var; fakat, bunun 5 667'si do
lu; ancak, iddia ediyorum, - ayrıca bu bi
limsel makalelerde de var - Türkiye'nin ih
tiyacını karşılayacak sayı, yaklaşık 8 bin 
değil; Türkiye'nin yargıç ve savcı ihtiya
cını karşılayacak sayı, 32 268. Yani, eli-
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mizdeki kadrodan eksiğimiz var, elimizde
ki kadronun sadece 5 667'si dolu; ama, 
asıl olması gerekenden de 26 601 eksiği
miz var. Yani, biz 32 268 yargıç ve savcı 
çalıştırmamız gerekirken, 5 667 yargıç ve 
savcı çalıştırıyoruz. 

Bu neden? Hukuk fakültelerimiz sü
rekli mezuh veriyor; ama, mezunların bü
yük çoğunluğu savcı ve hâkim olmak is
temiyor. Onun da nedeni, hep biliyoruz, 
parasal zorluklar. Sayın Adalet Bakanımı
zın lütfedip verdikleri rakamlara göre söy
lüyorum; bugün Adalet Bakanlığında en 
kıdemli yargıcın aldığı para 628 186 lira. 
Mesleğe yeni başlayan, 9 uncu derecenin 
1 inci kademesindeki bir yargıcın aldığı 
para 166 707 lira. 166 707 lirayla göre
ve başlayan bir" yargıç ve tabiî hukuk fa
kültesini bitiren insanlar, bu parayla Ana
dolu'nun ücra. yerlerinde, adalet dağıtma 
sorumluluğunun altına giremedikleri için, 
yargıç ve savcı olmuyorlar; kendi doğduk
ları ve büyüdükleri yerlerde, avukatlıkta 
birkaç yıl sıkıntı çekmeyi göze alıyorlar. 

Onun için, Öncelikle, yargıçlarımızın 
ve savcılarımızın parasal zorluklarını, loj
man sorunlarını ve araç sorunlarını aş
mamız lazım. Hep söylüyorlar; gidin en 
ücra kasabaya, müdürlerin memurların 
altında makam arabaları var; ama, gidin 
büyük şehirlere, sabahları adliyeye git
mek için durakta otobüs bekleyen yargıç
lar, savcılar var. Adliyeye yatırım yapmak, 
bu ülke için zor bir şey değil; adliyeye 
yatırım yapmalıyız. Adliyeye yatırım yap
mak, bu ülkede üretimi dolaylı olarak ar
tırmanın en önde gelen koşuludur. Bakın, 
bu insanlar 1986 yılında 1 548 755 ceza 
davasına baktılar. Yine bu insanlar, 
2 112 545 hukuk davasına baktılar. Kaç 
kişi baktı? Yukarıda da söylediğim gibi, 
5 667 kişi. 

Yargının öbür yüzünü de, bu konuş
madan yararlanarak gözlerinizin önüne 
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sermek istiyorum. Hep yargıçları söylüyo
ruz, hep savcıları söylüyoruz, hep üst dü-
zeydeküeri söylüyoruz; bir örnek de kâ
tipler, icra memurları ve diğer personel. 
Bakın, 7 Şubat 1988 tarihli gazetede ya
yımlanan ve Rize Adliyesinde çalışanların 
Sayın Bakana çektikleri telgraf; geçim sı
kıntısı içinde feryat ediyorlar ve biz hep 
hâkimleri, savcıları söylediğimiz için, «Bi
zi de görün» diyorlar. Şunları söylemek 
istiyorum: Türkiye'de, yargıç ve savcı 
dışında, Türk adliyesinde çalıştırdığımız 
insan sayısı 39 793, yani yargıç ve savcı 
dışında Türk adliyesinde çalışan 40 bin 
insan var. Bunların ortalama maaşı 100 
bin lira; 100 bin liraya çalıştırıyoruz. Ba
kın, 14 üncü derecenin 2 nci kademesin
deki bir mübaşir 94 815 lira alıyor, 5 inci 
derecenin 2 nci kademesindeki bir müba
şir 114 600 lira alıyor, 12 nci derecenin 
2 nci kademesindeki yazı işleri müdürü 
112 152 lira alıyor, 1 inci derecenin 2 
nci kademesindeki yazı işleri müdürü, 
332 876 lira alıyor ve bu insanlar belirt
tiğimiz bu çok dar olanaklarla görev 
yapmaya çalışırken, sürekli olarak yargıç
lara ve savcılara az da olsa sağlanan ola
nakları görüp, onların maaşında yapı
lan ve bizim gene de beğenmediğimiz 
olanakları görüp feryat ediyorlar. Elbet
te, yargıçlar, savcılar ve adliyenin diğer 
çalışanları arasında fark olacaktır; an
cak, bu farka rağmen adliyenin diğer ça
lışanları rahatça yaşayabilmelidirler. Adli
yede çalışan bir odacının, mübaşirin, kâ
tibin, yazı işleri müdürü ve icra memu
runun; cezaevlerinde çalışanların gördük
leri hizmet, devletin diğer' memurların
dan çok farklıdır. Adliyede çalışanları nü
fus memurluğunda çalışanlarla, adliyede 
çalışanları sivil savunma müdürlüğünde 
çalışanlarla, adliyede çalışanları devletin 
diğer herhangi bir dairesinde çalışanlarla 

bir tutamazsınız. En alt derecedeki odacı 
bile, mahkeme salonundan kaleme götür
düğü, koltuğunun altındaki dosyaların so
rumluluğunun bilincinde olması gereken 
insandır. O beğenmediğiniz üç beş sayfa
lık bir dosyada, gün geliyor milyarlık ev
raklar bulunuyor. O milyarlık evrak üze
rinde tasarruf hakkı, hiç değilse taşıma 
hakkı, el uzatma hakkı olan insana ver
diğimiz para 100 bin lira bile değil. Bu
nu bir kez daha Yüce Meclisin gözleri 
önüne sermek istiyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti şu 40 bin 
insanın, yani sağdan da saysanız 40 bin, 
soldan da saysanız 40 bin insanın yaşam
sal sorunlarına çözüm bulacak güçtedir. 
Bu 40 bin insanı, adliyede sürekli çile çe
ker, adliyeden çıkıp saat beşten sonra so
kakta başka iş yapar (badanacılık yapar, 
simit satar) halden kurtarmamız lazım. 
Nasıl ki, bir hâkim akşam evine giderken 
kasabın önünden geçmemeye çalışmamah 
ise, nasıl ki, bir hâkim bir şehre gittiği 
zaman nereden ucuz ev bulurum diye do-
laşmamalı ise, adliyede çalışan bîr yazı 
işleri müdürü de, bir icracı da, bir kâtip 
de, bir odacı da, bir mübaşir de her tür
lü parasal kaygıdan uzak olmalıdır; ama, 
tabiî adliyede bir mübaşire bir milyon 
lira maaş verilsin de denmiyor; fakat, o 
insan da kendi koşulları içinde rahat ve 
huzur içinde yaşasın deniyor. Bütün bun
ları, bu olanaktan yararlanarak Yüce Mec
lisin ve Hükümetin dikkatine sunmak is
tedim. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyo
rum, Sayın Başkana saygılar sunuyorum. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Gürseler. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın 
Mehmet Onur. 
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Buyıuşun Sayın Onur. 

ANAP GRUBU ADrNA MEH
MET ONUR ^Kahramanmaraş) — Sa
yın 'Başkan, Türkiye Büyük MitMet Mec-
feinin sayın üyelierıi; 'bulgun, yüce heye
tinizin incelemesine sunulmuş bulunan, 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
me hakkında, Anavatan Partisi Grubu
nun görüşlerim açıklamak üzere, huzu
runuza gelmiş bulunuyorum. 

Sayın nıaltevekililleni, yüksek maıluım-
krı olduğu üzere, (bazı kanunlarda de-
ğişiMıifc yapıflması, 12.3.1986 tarihli ve 
3268 sayıh Kanun JHe 9.4.1987 «arihli- ve 
3347 sayılı Kanunun verdiği yetkiye 
dayanılarak, Bakanlar Kurulunca, 
11.9.1987 tarihinde Ikaıradaştınknış ve 
ıbu kanun hükmünde kararname, 
29 iByllüt 1987 tarihi ve 19589 sayıflı 
Resmî Gazetede yayınDanairk, 276 numa
ra altında yürürlüğe girmişitir. 

Söz konusu kanun hükmünde karar
name, ibiHıindiği gibi, 3221 sayılı Hâkim 
ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Ku
ruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda; 
2802 sayi'h Hâkimler ve Savcılar Kanu
nunda; 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununda Ibazı değişikltikîer yapıltmasını 
öngörmektedir 

ŞVrcdi, adı geçen kanunların rnadde-
tferind*- değişiklik yapılmasına esas teş
kili eden temel ilkellere 'temas ©tımek 
is'tiıyorum: Biraz önce 'ifade ettiğim gibi, 
değişikliğe tabi tatulan kanunlardan iJki-
ni 3221 sayıila Hâkim ve Savcı Adayları 
Eğitim Merkezli Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun teşkili etmektedir. Ma
lumları olduğu üzere, 3221 sayüı Ka
mınla, Hâkim ve Savcı Adayları Eği
tim Merkezinin kuruillması, hâktim aday-
ikrmın meısfleğe en iyi şekiMe hazırlıan-
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malarına imkân sağlayan, son derece 
yaradı sonuçiltan müşahede edilen önemli 
(bir adım olmuştur. 

Eğimim merkezimin kurtuluş amaçları
nın en «yi sekilide igwçekl'eişltiri!lımıesi ve 
hâkim ve savcı adaylarının menfaatrna 
olacak sekide en üst dıiizeyde hizmet 
vermesini temin için, huzuıüiarıııızdaki 
kanun hükmünde ıkararname ülıe 3*200 sa
yılı Kanun ele alınmış ve 8 imci mad
desi yeni bir düzenlemeye tabi tutuir-
ımuş, ayrıca 3221 sayılı Kamına bir ek 
madde ilave edilmesi yolluna gidilmiştir. 

3221 sayılı Kanunun 8 inci maddesi
nin 2 numaralı (bendinin l(îb) al't ıbendi ite 
4 numaralı 'bendinde yapıfian değişiklik-
!ede «Itdarî Yargı hâkim'lerinin stajian-
nın alitı ayliık dönemlerini ifl vaizliklerin
de yapmaları 'imkânı tanınmakta ve 
'böylece bu hâkimlerin idarî mekaniız-
raanırı çaüoşma tarzına en üslt düzeyde 
ünsiyet keşfetmeleri amaçlanmaktadır. 

3221 say illi Kanuna ilave edilen ek 
madde 'ise, eğiıtim merkezinde görev-
leridirıilen öğretim görevlilerine, aldıkları 
ek ders ücreti miktannca ders ücreti 
ödenmesi esasını taşımaktadıır. 

Kanun hükmünde kararnameyle de
ğişikliğe ta'bi kıîiınan ikinci kanun, 2802 
sayılı Hâkitm'Jer ve Savcılar Kanunu
dur. Genel1 hatillarııyıla bu değişMk, hâ
kimler ve savcıların bazı idarî haklarıy
la ügili ibulunmakta ve kanunda, bu ko
nuda kendisini gösteren aksakhkılıarın 
ıgideriılmesi amaçllıanmakltadır. Huzurla
rınızda bulunan kararnameyle, 2802 sa-
yıh Kanunun 8, 9, 11, 13, 15, 18, 20, 31 
ve 41 inci maddeteninde iyeni düzenle-
mdere yer veritoiş'fcir. Şimdi, bu yeni 
değişMıiiklere kısaca temas etmek istiyo
rum. 

8 inci maddedeki değişiklıik, 647sayılli 
Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda 
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3351 sayılı Kanunla gerçekdbştitrdllien ve 
«uygulamada asıl mahkûmiyet, fau mad
de büküimlierine ıgöre çevrifen para ce
zası ve tedbiridir» şeklindeki hükmün ge
tiriliş amacına uygun olarak, 2802 sa
yılı (Kanunun mesleğe fcalbulle ilgili) oûan 
8 inci maddesine yansııtıdlması amacını 
taşımaktadır. Bu konuya konuşmamın 
son kısmında etra'fllıea 'temas edeceğini 
cihette, 'burada ayrıca değerli 'vafciıClerini-
zi alirnak disıterniyorum. 

9 uncu maddedeki yeni düzenleme 
de, bazı nâkiım adaıyllaırrnın, adaiylîıığa 
atanımıadan önce diğer kamu kuruluş
larında çal'iştıkları sırada, kadro, maaş 
ve derece yönünden elide etıtifcleni ıha'k-
larıının korunmasını amaçlamaktadır. 

11 linçi maddedeki yenilik, lidarî yar
gı hâkiım , adaylarının dil valiliklerinde 
yapacakları staj sonunda, halklarında dü
zenlenecek rapor ve ibeHgelerl'e dl'gdılli bu-
ılu'nımalktadır. 

13 üncü maddede, hâkim adaylığı- , 
nm diki yıl oiDduğu dikkate atamış ve 
atama işlemlerimde gecikmeler olduğu 
takdirde, ibu gecikmelerin değerlendiril
mesi amaçlanmaktadır. 

Diğer ıtarafitan, ıs'taj süresini dolduran 
adaylar deki, kura ile tespit 'edilecek 
görev ve görev yerlerimin tayinimde, ilı-
giılliilerin eş durumlarının göz önünde 
ıbuliundurulmasıs sağlanmaktadır. 

15 dinci maddeye dıllave edilen bir fıkra 
iüıe, mesleğe, diğer memuriyetlerde çal'ış-
tıfctan sonra ıgirenleriın, o memuriyette 
iktisap etaiış oldukları kadro ve kıdem 
derecelleri dikkate alınmakla birilikte, bu 
maaş dereceleriyle görevlerimde geçen 
sürelerdin Ihâkiımllik ve savcılık mesleğin in 
sınıf ve 'kıdemi üzerinde etkiDi olmaması 
uTlkesi1 vurıgulanımaktadıır. 

18 inci maddedeki değişiklikle, 241 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
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657 sayılı Devtet Memurları Kanunun -
daki kademe dDeriemesimiın otomatik ha
le ge'Birillddği ığöz önünde tuitulimıuş ve 
bu 'hükme paraleli fotir hüküm 2802 sayılı 
kanuna yansıtıllmasıı amaçlanmışltır. 

20 nci maddedeki değişiklikle; Hâ
kimler ve Savcılar Kanunundaki kademe 
ilerlemesinin yapılış şeklinin, 241 sayıüı 
Kanun Hükmünde Kararnameyle para
lel olması temin ediılmiışitir. 

31 inci maddedeki yeni düzenleme, 
ımastır ve doktora öğrenimi dılıe Türkiye 
ve Orta Doğu Amme İdaresi (Enstitü
süne devam edenlerin 'bu ısüre içerisin
deki öizJlük ve sosyali haklarına dıair açık
lık getirilftmelklte ve ayrıca, bu eğitim 
süresince izinlii sayılacakları ci'hetllle, Ibuna 
karşıtlık ımıedbuıri hdızmeltile mükellef ol
maları öngörülmektedir. 

'41 >inoiı maddedeki değişiklikle, mu
vazzaf askerlik 'hizmetlerini yaptıktan 
sonra Itekrar göreve dönmek isteyen ha
tam ve savcıların yeniden atama dşlle-
ımine ıtabi tutülimaliaırı konusunda, 657 sa
yıl! Devlet Memurları Kanununun 83 
üncü maddesine paralellik sağlanmak
tadır. (Böylece, hâkim ve savcı diken as
kere gidenlerin, dönüşlerimde, IbeHlli sü
re içinde A'dalbt Bakanlığına Ibaşvunma-
iarı hallimde, ayrıca aitama istemine gereik 
kalmadan göreve ibaş'lamalları imkânı 
temin ediılmiş ibulünnıaktadır. 

Sayın m illet vekilleri, 276 sayıih Ka
nun Hükmünde Kararnamenin ele aldığı 
üçüncü kanun ıiıse, 657 sayılı Devlet Me-
-muriliarı 'Kanunudur. Yüksek maıHumlaırı 
olduğu üzere, 647 .sayılı Cezaların İnfazı 
Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin 
dördüncü fıkrasında 3355 sayılı Kanun
la yapılan değişiklikte, «Uygulamada 
asit mahkûmiyetin, şahsî hürriyeti bağ
layıcı cezadan çevrilmiş olan para ce
zası veya tedbir» olduğu esası 'getirdi'-
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mistir. Yine bilindiği' üzere, 657 sayılı 
Kanunun, devlet memurluğuna alına
caklarda aranan şartllıarı glösıtenen 48 inci) 
maddesinin ı(a) 'bendinim 5 numaralı fık
rasında, bazı suçi'lara işaret ©d)i;!irniş ve 
bu (suçlardan dolayı hürriyeti bağlayıcı 
cezaya hüküm'ıü bu3unımaik dur'umunun, 
memuriyete girişi engelll'eyen »bir halı ol
duğu vungu'Janmıştıır. 

Görüldüğü üzere, 657 sayıüu Kanu
nun 48 inci maddesinde, memuriyete 
alınmaya ımani hail, para cezasına ımah-
Ikûımîıyet değiıî, hapis cezasına mahkûmi
yettir. 647 sayılı Kanunda, 3335 sayılı 
Kanunla yapılan değiişiklıilfote ise, tabii
yeti bağlayıcı cezadan çevrilen para ce
zası asıl malhkûımiıyeit Ikalbul edildiği ci-
holilıe, bazı suçlardan hürriyetüı bağlayıcı 
cezaya maJhkûım edilmiş ve f akait, ırnah-
Ikemece ibu cezaları para cezası veya 
Itedbire çevrüllm'ış otöanlların memuriyet 
görevine atomaîiarı mümikün halie1 geli-
ımetote; bu ise, kamu hiızmeıbinde çalışa
caklarda aranan vasıifliarın göz ardı edil
mesi gilbi, istenmeyen «bir sonucun yara-
(tılknıasına sebep otoalktadır. 

lişüe, 276 sayılı Kanun Hükmün
de Kararname ille 657 sayılı iDevlet 'Me
murları Kanununun 48 imci maddesin
de yapılan değiışikllilk, Ibu büyük sakın
cayı gidermek gayesine matuf (bulun
makta ve 48 linçi maddedeki) «Hürriyeti 
'bağlayıcı ceza İle 'hükümlü bulunmak» 
şartı, para cezasını da kapsamak üzere, 
«hükümlü Ibuüunımak» sekinde değiştiril-
mekitiediir. 

Sayın miletivekfileri, huzurunuzda 
ibutöunan ve düzenlenmesmdekii aımaçillan 
ana Ihatîıarıylla arz dfctiğiım 276 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamenin, takdir 
ve 'tasviplerinize maızihar ollmıası suretiyle 
kanunlaşması hallinde, 3321, 2802 ve 657 
sayılı Kanunlarda görül'en Iboşlluklann 

— im 

ddlidurullıacağıına ve uyîguilamadakiı Ifcered-
dütıierjn giderfeoeğine olan limancımızı 
ifade eder, yüce heyetimize saygılar su
narım. (ANAP sıra'Jarından a'llktşllar) 

BİAŞKlAN — Teşekkür öderim. 
Tasarının 'tümü üzerinde başkaca söz 

isteyen?., Yok. 

Tasarının ımaddeteime geçillımesdnij 
oylarınıza sunuyorum!: Kabul edenler... 
iBbrneyenfer... Tasarının maddelledıne ge-, 
çlmasiı kabul! ©diflmiışibir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kamın Hükmünde Kaı-
raırnamieniin Deği^liıilerek Kajbulü Hak

kımda Kanun Tasarısı 

IMIAOOE T. — 31221 sayıh HM|:m ve 
Savcı Adayları Eğitim 'Merkezi Kuru
luş ve Görevleri Hakkında Kanunun 
8 inci maddesinin (2) numaralı bendinim 
l(lb) allt bendi ille (4) muımaralk! Ibendi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Ib) İdarî yargı hâkim adaylarıma! 
'bu dönemin alltıı ayı IDanış'tıayda, allltı ayı 
lil vaffiiM'erinde, alltı ayı ibölige iidare, dda-
ıre ve vergi mahkemeler'inde tamamlaitı-
ihr.» 

«4. Stajın; Yargıtay ve Danışıtayda 
yapıOma şeklıi ııile ıbu maddenin uygulan
masına dair diğer hususlar Yargıtay ve 
Danıışıtayın görüşleri altamak suretiyle 
çıkarılacak 'yömetaıelıMe, il' valfklleran-
de yapılıma ışdkılıi üfe hangi iliierde yapulla-
cağı lise 'Adaifelt ve İçişleri BakanliıMların-
ca Ibirllıilkte hazırlanacak yönetaıeliikte 
gösiter'iTr.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 
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2 mci (maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2..— 3221 sayılı Hâkim ve 

Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş 
ve Görevleri Hakkımda Kanuna aşağıda
ki Ek Madde eklenmiştiır. 

«Ders Ücreti 
EK MADDE 1. — Eğitim merkezin

de görevlendirilen öğretim görevlilerim
den; 

a) ÜmCvorısite öğretim üyelerime, 
Yükseköğrenim Fereomal Kanununa göre, 

v 
b) Üniversite dışından görevlendiri

lenlere, birimci derecede olanlar içim pro
fesörlere, ikinci derecede olanlar için do
çentlere, üç veya daha aşağı derecede 
otolar ıile kamu görevlisi olmayanlar için 
okutmanlara ödenen ek ders ücreti ımi'k-
tarınca ders ücreti ödenir.» 

BAŞKAN — Madde üzerimde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : • 
MADDE 3. — 2802 sayılı Hâkimler 

ve Savcılar Kanunumun 8 linoi maddesıi-
nin (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«h) Taksirli suçlar hariç olmak üze
re, ağır hapis veya üç aydan fazla hapis 
veya affa uğramış olsa bile Devletim şah-
s'/yetime karşı işlenen suçlarla zimmet, .ih
tilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırı
cılık, ısaıhtcc'lik, ıkıamcı kötüye kullanma, 
doilıanılı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref 
ve haysiyet kırıcı bJr suçtan veya kaçak
çılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat 
karıştırma, Devlet s'.darımı açığa vurma 
suçlarından dolayı hükümlü bulunımarnak 
veya bu suçlardan veya taksirli suçlar ha
riç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti 
'bağlayıcı cezayı .gerektiren bir fiiildien do

layı soruşturma veya kovuşturma altımda 
olmamak,» 

BAŞKAN — Madde üzeründe söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sumuyoruım : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edıilmıiştiır. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — 2802 sayılı Hâkimler 

ve Savcılar Kanununum 9 uncu maddesi
nin ikinci fıkrası aşağıdaki sekilide değiş-
tirilrnıiştk. 

«Yukarıdaki maddede belirtilen mOte-
1 ilklere sahip olup, yazılı yarışma sınavı iı'.e 
ımülakatta başarı gösterenler, başarı dere
celerine göre sıraya konularak Adalet Ba
kanlığınca ömceden belirlenen ihtiyaç sa
yısına, daha önoe başka görevlerde kadro, 
maaş ve derece yömümden iktisap etmiş 
oldukları haklar nazara alımmıak suretiy
le lisans, mastar ve doktora öğrenim du
rumlarına göre Devlet mıamuriyetıime giriş 
derece ve kademesiyle veya bu dereceler
den aşağı olmamak şartıyla müktesep ola
rak almış oldukları derece ve kademeyle 
adaylığa atanırlar. Bu atamada, daha ön
ce serbest avukatlık yapmış olanların avu
katlıkta geçen sürelerl'miim üçte ikisi de 
değerlendirilir. Bu sıraya göre ihtiyaç sa
yısınca atamanların dışımda kailamlar b:r 
hak iddia edemezler.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
te yem?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — 2802 sayılı Hâkimler 

ve Savcılar Kanununun 11 İnci maddesi-
r>e birinci fıkradan sonra gelmek üzere 
aşağıdaki fıkra eklenmiş, ikinci fıkra ise 
üçüncü fıkra olarak aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 
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«Ldarî yargı hâkim adayları içrn bi
rinci fıkradaki bilgOlerlıe ilgjli alarak, staj 
yaptıkları il vadıMılklerimce düzenlenecek 
raporda il valisinin mütalaası ile birlikte 
Adalet Bakanlığına gönderilir.» 

«Yukarıdaki fıkralarda gösterilen 
merciler bu husustaki kanaat ve mütalaa
larını, Adalet Bakanlığınca hazırlanacak 
fişlere yazarlar.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yak. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — 2802 sayılı Hâkim

ler ve Savcılar Kanununun 13 üncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«Atama 
Madde 13. — Stajını tamamlayan ve 

mani hali görülmeyen adayların mesle
ğe kabullerine Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek 'Kurulunca karar verilir. 

Mesleğe kabullerine karar verilen ad
lî yargı hâkim adaylarının, Adalet Ba
kanlığında adlî yargı teşkilatının ihtiya
cı ile eş durumu ve diğer durumları göz 
önünde bulundurulmak suretiyle tespit 
edilecek görevleri ve görev yerleri, Hâ
kimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca ya
pılacak ad çekme ile belirlenir. 

Mesleğe kabullerine karar verilen ida
rî yargı hâkim adayları Danıştay ıtetkiik 
hâkimliğine atanırlar. Bu görevde iki 
yıllarını tamamladıktan sonra idarî yar
gı teşkilatının ihtiyacı ile eş durumu ve 
diğer durumları göz önünde bulundurul
mak suretiyle tespit edilecek görevleri ve 
görev yerleri, Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulunca yapılacak ad çekme 
ile belirlenir. 

Atamalar, ilgililerin adaylığa giriş 
derece ve kademelerine bir derece ek-
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lenmek suretiyle bulunacak derece ve ka
demeler üzerinden müşterek kararla ya
pılır. 

Atama işlemi gerçekleşinceye kadar 
10 uncu maddede' •belirtilen iki yıldan 
fazla geçen adaylık süresi ile avukat 
adaylarının mahkemelerde yaptıkları staj 
süresi, hâkimlik ve savcılıkta değerlendi
rilir.» 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde 
söz isteyen?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 7. — 2802 sayılı Hâkimler 

ve Savcılar Kanununun 15 inci madde
sine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«9 uncu maddenin ikinci fıkrasına 
göre adaylığa diğer kamu görevlerinde 
iktisap ettikleri derece ve kademe üzerin
den atananların bu derece ve kademele
ri ile o görevlerde geçen süreler hâkim
lik ve savcılık sınıf ve kıdeminde nazara 
alınmaz.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 8. — 2802 sayılı Hâkimler 

ve Savcılar Kanununun 18 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Genel Kural 
Madde 18. '— Hâkimlik ve savcılık 

mesleğinde bulunanlar aşağıdaki mad
delerde gösterilen usul ve e'saslar uyarınca 
her yıl kademe ilerlemesi ve her iki yıl
da bir derece yükselmesi yaparlar. 

Süresini dolduranların kademe ilerle
meleri 20 nci madde hükümleri dairesin
de yapılır. Derece yükselmeleri ise, yılın 
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Nisam, Ağustos ve Aralık aylanılın son 
günlerinden geçerli olmak üzere Hâıkim-
ler ve Savcılar Yüksek Kurulunca ya
pılır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 9. — 2802 sayılı Hâkimler 

ve Savcılar Kanununun 20 indi maddesi 
aşağıdaki şekilde değ i ş t irilmii ştir. 

«Kademe ilerlemesi 
Madde 20. — 19 uncu maddedeki 

şartları haiz olanlar, bir yıllık ilerleme 
süresini doldurdukları tarihte, başka bir 
işleme gerek olmaksızın bir ileri kade
meye ilerlemiş sayılırlar ve keyfiyi Per
sonel Genel Müdürlüğünce sicillerine iş
lenerek ilgililere duyurulur. 19 uncu 
maddedeki şartları taşımadıkları anlaşı
lanların kademe ilerlemesi yapıp yapa
mayacaklarına her ay Hâkimler ve Sav
cılar Yüksek Kurulunca karar veril ir. 
Kademe ilerlemesi yapmış sayılanlardan 
ilerlemeye müstehak olmadıkları sonra
dan 'tespit edilenlerin kademe ilerlemele
ri, ilerlemiş sayıldıkları tarihten geçerli 
olmak üzere Hâkimler ve Savcılar Yük
sek Kurulunca iptal edilir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?... 

GÜNEŞ GÖRSELER (Tekirdağ) — 
Önergemiz var efendim. 

BAŞKAN — 'Müsaade buyurun efen
dim. 

Madde üzerinde söz isteyen?... 
ADALET BAKANI MAHMUT OL

TAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sa
yın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Ba
kan. 
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ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sa
yın Başkan, muhterem milletvekilleri; 
Hâkimler ve Savcılar Kanununa göre, 
hâkim ve savcılar, her sene bir kademe 
ilerletmesi, her ilki senede bir derece iler
lemesi yaparlar. Bu kademe ilerlelmesi-
nıi, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuru
ru tetkik eder ve bunu kazanmış olan 
hâkimin kademe ilerlemesini yapar. Şu 
anda mevcut durum bu. 

Getirilmek istenen durum ise şu: Bi
riken dosyalar, »biriken personel durumu 
itibariyle, Hâkim ve Savcılar Yüksek 
Kurulu, Ibu incelemeyi gününde yapa
maz ise, şu andaki mevzuata göre, hak 
ettiği günden itibaren geçerli olmakla 
birlikte, 'geciktirilmiş olarak bu işlem 
yapılıyor. Bu geciktirilme işlemini önle
mek için hâkim ve savcılara bir imkân 
tanınıyor; deniyor İki, «Personel Genel 
Müdürlüğü mevzuata uygun olarak bu 
kademe ilerlemıesini otomatikman yap
sın.» Yapsın; ama, Personel Genel Mü
dürlüğünün bu kademe ilerlemesini yap
maya, Anayasamıza göre hakkı yok. 
Dolayısıyla, yine, Hâkim ve Savcılar 
Yüksek Kurulu bu evrakları incelesin; 
Personel Genel Müdürlüğünün «Layık 
değildir» dediklerini tekrar incelesin, 
layık ise yapsın; «Layıktır» dediklerini 
de İncelesin, layık değillerse geri alsın. 

Şimdi, buna mukabil yapılan tenkit
ler şu: O yolda bir de önerge var, bir 
yanlışlığa düşmemek içtin izah ediyorum, 
Deniyor ki, «Verilen bir hak geri alı
nacak, Personel Genel Müdürlüğü bunu 
vermişse, verdi gitti. Hâkimler ve Sav
cılar Yüksek Kurulu bunun üzerinde ar-
ıtık bir mütalaada bulunmasın ve ıbu ve
rilmiş olsun.» Ama, Anayasamızın 159 
uncu maddesine bakalım. Anayasamızın 
159 uncu maddesinin üçüncü fıkrası, «Hâ-
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kimler ve Savcılar Yüksek Kurulu; ad
lî ve ddarî yargı hâkim ve savcılarını 
mesleğe kabul etme, atama ve nakletme, 
geçici yetki verme, yükselme (buradaki, 
bu) ve birinci sınıfa ayırma, kadro da
ğıtma, meslekte kalmaları uygun görül
meyenler hakkında karar verme, disip
lin cezası verme, görevden uzaklaştırma 
işlemlerini yapar...» diye devam ediyor. 
Yani, yükselme işlemi, Hâkimler ve Sav
cılar Yüksek Kuruluna ait bir İşlemdir. 
Burada, «Hâkimler beklemesin» diye bir 
imkân getirilmiş; gününde bu işlemler 
yapılsın; ama, ibir yanlışlık yapılmışsa, 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulun
dan bunu almak ve Personel Genel Mü
dürlüğünün, otomatiıkman Anayasada bu 
kurula verilmiş görevi yapmasını temin 
etmek gibi bir durum söz konusudur. 

Bu itibarla, bu noktadaki komisyon
daki muhalefet şerhi ve biraz önceki iti
razlar ve bu yolda verilmiş önerge, Ana
yasamıza aykırı bir önergedir. 

Arz ©derim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 

Bakan. 
Önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 11 sıra sayılı, Ba
zı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hak
kındaki tasarının 9 uncu maddesinin 
aşağıdaki şelkilde değiştirilmesini saygı
larımızla öneririz. 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

Mehmet Fuat Erçetin 
Edirne 

Kâzım Ulusoy 
Amasya 

Kâmil Ateşoğulları 
Ankara 

Mustafa Çakır 
Giresun 
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MADDE 9. — 2802 sayılı Hâkimler 
ve Savcılar Kanununun 20 noi maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Kademe ilerlemesi ' 
Madde 20. — 19 uncu maddede

ki şartlan haiz olanlar, bir yıllık ilerle
me süresini doldurdukları tarihte, başka 
bir hükme gerek olmaksızın bir ileri ka
demeye ilerlemiş sayılırlar ve keyfiyet 
Personel Genel Müdürlüğünce sicillerine 
işlenerek ilgiililsre duyurulur. 19 uncu 
maddedeki şartları taşımadıkları anlaşı
lanların kademe ilerletmesi yapıp yapma
yacaklarına her ay Hâkimler ve Savcı
lar Yüksek Kurulunoa karar verilir.» 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyorlar mı efendim? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKA
NI ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — Katılmıyoruz.; 

ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye, Hükümet ve 
Komisyon katılmıyor. 

Önerge! üzerinde söz isteyen?... 
GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) ~ 

Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun^ 
GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — 

Sayın Başkan, sayın üyeler; gerçi baş
langıç konuşmamda bu konuyu da bir 
ölçüde değerlendirdim; ama, Sayın Ba
kan, bir Anayasaya aykırılık konusu ileri 
sürünce, bazı hususları açıklamaya gerek 
gördüm. Şöyle: Sayın Bakan, «Personel 
Genel Müdürlüğünün kademe ilerlemesi 
vermesi Anayasaya aykırıdır, Hâkimler 
ve Savcılar Yüksek Kuruluna böyle bir 
kontrolü vermekle, onu ortadan kaldır
dık» dediler. Aslında, katılıyorum: fa
kat, «Kademe 'ilerlemesi yapmış sayılan
lardan ilerlemeye müstahak olmadıkları 
sonradan tespit edilenlerin kademe iler-
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İçmeleri, ilerlemiş sayıldıkları tarihten ge
çerli olmak üzere 'Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulunca iptal edilir» şeklinde
ki son cümle, önceki cümlelere göre 
fazla. Neden fazla? ilk cümlede, «Per-
sone'l Genel Müdürlüğünce sicillerine iş
lenerek ilgililere duyurulur» deniyor; 
sonra, «19 uncu maddedeki şartları ta-
şiimadıkları anlaşılanların kademe ilerle
mesi yapıp yapmayacaklarına her ay 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulun
ca karar verilir» deniyor. Yani, söyleni-
le'n Anayasaya aykırılığı gidermek 
için, Personel Genel Müdürlüğünün yap
tığı kademe ilerlemesinden sonra, her ay 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 
bunu inceliyor; bunda hemfikiriz, «O in
celemeyi yapsın, kademenin 'ilerleyip iler-

• lemeyeceğine o zatoan Hâkimler ve Sav
cılar Yüksek Kurulu karar versin, işi 
arada bitirelim» diyoruz. Yani, bu işi 
süresiz uzatıp; üç ay sonra, beş ay son- ' 
ra, bir sene sonra o hâkimin dosyası ka
rıştırılırken, «Bak, sana bir sene önce 
yanlış kademıe verilmiş, geri alıyoruz» 
denmesin; bizim demek istediğimiz odur. 
Personel Genel Müdürlüğünce yenine ge
tirilen kademe ilerlemesini denetleme 
hakkını Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kuruluna verdikten sonra, ayrıca bir 
cümleyle bunu sonsuza kadar bir ölçü
de uzatmak, bence, hem kazanılmış hak 
ilkesine, hem de yargıç teminatına aykı
rıdır. Hâkimler bu derecede, her an be
nim kademeni geri alınır kuşkusunda bı
rakmamak gerekir. 

Bu husus komisyonda da görüşülür
ken, Personel Genel Müdürlüğünün yan
lış yapacağından hareket edilmiş. «O yan
lışı düzeltme açısından bu getiriliyor» 
denilmişti. O zaman, Personel Genel 
Müdürlüğünü yanlış yapmayacak hale 
getirtmek gerekir; bu birincisi. İkincisi, 
biraz önce de söylediğim gibi, Hâkim-
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ler ve Savcılar Yüksek Kurulu her ayki 
değerlendirmede, o ay yapılan kademe 
ilerlemesini dikkate almalı ve işi, daha 
kazanılmış halk aşamasına gelmeden, ön
lemelidir., Bunu, hâkimin, savcının sici
line işledikten sonra, kademe ilerlemesini 
verdikten sonra, maaşını artırdıktan son
ra, «Biz sana yanlış kademe vermişiz, 
geri alıyoruz» demek doğru değil. Bu
nun her zaman kötüye kullanılmaya da 
müsait olduğu kanısındayız. 

Bu nedenlerle, önergemizin kabulünü 
arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür edöriz efen
dim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, maddeyle ilgili konuşabilir mi
yim? 

BAŞKAN — Mümkün değil efen
dim, madde üzerindeki müzakere ta
mamlandı, ondan sonra önergeyi oku
duk. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — O za
man önerge üzerinde konuşayım. 

BAŞKAN — Önerge üzerinde sade
ce önerge sahibi konuşur efendim; öner
ge sahibi arkadaş da konuştular. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — O za
man, soru sorayım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Soru müessesesi de, 
önergeden evvel yapılıyor efendim; 
teamül öyle, İçtüzük de öyledir. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... önerge ka
bul edilmemiştir. 

9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyo-
rum: Kabul edenler...; Etmeyenler... 9 
uncu madde kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum: 
Madde 10. — 2802 sayılı Hâkimler 

ve Savcılar Kanununun 31 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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Madde 31. — Meslekleriyle ilgili ko
nularda imaster veya doktora öğrenimi 
yapmak isteyenlerle Türkiye ve Ortado
ğu Amme İdaresi Enstitüsüne devam 
etmek isteyen hâkim ve savcıların, Hâ
kimler ve Savcılar Yüksek Kurulundan 
izin almaları şarttır. Aday iken öğreni
me başlayanlar hâkimlik veya savcılığa 
atandıktan sonra Kurulun muvafakatini 
almak şartıyla bu öğrenimlerine devam 
edebilirler. 

Birinci fıkradaki öğrenimlerini yapan
ların derece yükselmeleri, kademe ilerle
meleri, ;birinci sınıfa ayrılma, aylık, öde
nek, diğer malı ve sosyal hakları devam 
eder ve mecburî Öğrenim süresince izin
li sayılırlar. 

Ancak, bu şekilde' öğrenime devam 
edenler izinli sayıldıkları süre kadar Ba
kanlığa karşı mecburî hizmetle yüküm
lüdürler. Bu yükümlülüğü yerine getir
meden görevlerinden ayrılanlar kendi
lerine verilen aylık, ödenek ve diğer taz
minatların ilki katını ödemek zorunda
dırlar. 

Master öğrenimi ile Türkiye ve Or
tadoğu Amme İdaresi Enstitüsünü ba
şarı ile bitirenlere bir kademe ilerlemesi, 
doktora yapanlara bir derece yükselmesi 
uygulanır. Bu uygulamada alt derece ve 
kademede geçen süre üst derece ve ka
demede geçmiş sayılır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... 10 uncu mad
de kabul edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 11. — 2802 sayılı Hâkim

ler ve Savcılar Kanununun 41 inci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 41. — Hâkim ve savcı iken 
muvazzaf askerlik hizmetlerini yapmak 
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üzere silah altına alınanlar, bu süre zar
fında görev yerleri saklı kalmak suretiy
le aylıksız izinli sayılırlar. Askerlik hiz
metini tamamlayıp göreve dönmek iste
yenler, terhislerinden itibaren otuz gün 
içinde Adal'et Bakanlığına başvurmak, 
Adalet Bakanlığı da bu başvurma tari
hinden itibaren otuz gün içinde ilgilileri 
göreve başlatmak zorundadır. 

Yukarıdaki fıkrada gösterilen süre 
geçtikten sonra başvuranlar, görevden 
çekilımdş sayılarak haklarında 40 inci 
madde hükümleri uygulanır. 

Askerlik hizmetinde geçirilen süreler 
kademe ilerlemesi ve derece yükselme
sinde değerlendirilir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?... Yok. 

11 inci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... 11 in
ci madde kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 12. — 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun değişik 48 inci 
maddesinin (A) bendinin 29.11.1984 ta
rihli ve 243 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 4 üncü madde ile değişik 
5 numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«5. Taksirli suçlar hariç olmak üze
re, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis 
veyahut affa uğramış olsalar bile Dev
letin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, 
zimmet, ihtilas, İrtikap, rüşvet, hırsızlık, 
dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye 
kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı 
veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya 
istimal ve istihlak kaçakçılığı' hariç ka
çakçılık, resmî ihale ve alım satımlara 
fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa 
vurma suçlarından dolayı hükümlü bu
lunmamak.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?... Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenleri.. Etmeyenler... Madde 'ka
bul edilmiştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE !İ3,; — 2802 sayılı Hâkimler 

ve Savcılar Kanununun 10 uncu mad
desinin ikinci fıkrası, 19 uncu madde
sinin ı(c) bendi ve 49 .uncu maddesinin 
son fıkrası ile 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununun 59 uncu maddesinin son 
fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 1. — Halen gö

revde bulunan hâkim, savcı ve hâkim 
adaylarının diğer kamu kurumlarında 
kadro, maaş ve1 derece yönünden iktisap 
ettikleri htemet süreleri geçmişe yöne
lik malî bir hak doğurmamak ve hâkim
lik; ve savcılık kıdeminden sayılmamak 
kaydıyla kadro şartı aranmaksızın de
ğerlendirilerek derece ve kademeleri tes
pit edilir. 

BAŞKAN — Geçici 1 inci madde 
üzerinde söz isteyen?... Yok. 

Geçici 1 inci maddeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Ermeyenler... 
Geçici 1 inci (madde kabul edilmiştir. 

Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum,: 
GEÇİCİ MADDE 2. — Halen görev

de bulunan hâkim ve savcıların evvelce 
halcim adaylığında geçen ilki yıldan faz
la süreleri, geçmişe' yönelik bir hak do
ğurmamak kaydıyla kadro şartı aran
maksızın değerlendirilerek derece ve ka
demeleri tespit edilir. 

BAŞKAN — Geçici 2 nci madde üze
rinde söz isteyen?... Yok. 
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Geçici 2 nci maddeyi oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Geçici 2 nci madde kabul edilmiştir. 

Geçici 3 üncü maddeyi okuıtuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 3, — Hâkim ve 

savcı adayları eğitim merkezi tesisleri, 
alınan tüm adaylara hizmet verebilecek 
şekilde İkmal edilinceye kadar, 7 nci 
maddeye göre atanmış plan adayların 
eğitim (merkezine kabulleri, eğitim mer
kezinin kapasitesi göz önünde tutularak 
Adalet Bakanlığınca tespit edilecek esas
lar dairesinde yapılır. 

BAŞKAN — Geçici 3 üncü madde 
üzerinde söz isteyen?... Yok. 

Geçici 3 üncü maddeyi oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen' 
ler... Geçici 3 üncü mıadde kabul edil
miştir. 

Geçici 4 üncü maddeyi okuıtuyo
rum: 

GEÇİCİ MADDE 4. — Halen gö
revde bulunan hâkim ve savcıların, hâ
kim adaylığına başlamadan önce, mah
kemeler nezdinde yaptıkları avukatlık 
stajının ttamamı ile serbest avukatlıkta 
geçen sürelerinin üçte ikisi geçmişe yö
nelik bir malî hak doğurmamak kaydıy
la, kadro şartı aranmaksızın değerlendiri
lerek derece ve kademeleri tespit edilir. 

BAŞKAN — Geçici 4 üncü madde 
üzerinde söz isteyen? Yok. 

Geçici 4 üncü maddeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler..;. Geçici 4 üncü madde kabul 
edilmiştir. 

Geçici 5 inci maddeyi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 5. — 12.3,1986 ta

rihli ve* 3268 sayılı Memurlar ve Diğer 
Kamu Görevlileri Hakkındaki Bazı Ka
nunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
ve 9.4.1987 Tarihli ve 3347 sayılı, 
12.3.1986 Tarih ve 3268 sayılı Kanun «île 
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Kaimi Kurum ve Kuruluşlarıııın Teşki
latlarında Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yetkli Kanunları ile Bakanlar Kuruluna 
verilen Kanun Hükmünde Kararname 
çıkarma yetkisi 6.6.1985 Tarihli ve 3221 
sayılı, 24.2.1983 Tarihli ve 2802 sayılı, 
14.7.1965 Tarihli ve 657 sayılı kânunlar 
için adı geçen yetki kanunları ile verilen 
süre bitimine kadar geçerlidir. 

BAŞKAN — Geçici 5 inci madde 
üzerinde söz isteyen?... Yak. 

Geçidi 5 İnci maddeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Kabul etme-
yenleîr... Geçici 5 inci madde kabul edil
miştir. 

12 ncii maddenin birinci fıkrasında 
bir (maddî 'hata tespit ettik. Birinci fıkra
nın »on satırında, «4 üncü m'adde ile» 
yazılmış, bu «4 üncü maddesi ile» ola
cak. Bu maddî hatayı ifade ederek, dü
zeltiyoruz. 

Madde 14'ü okutuyorum: 
MADDE 14. — Bu Kanun yayımı 

tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde 14 üzerinde söz 
isteyen?... Yok. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 151 okutuyorum: 
MADDE 15. — Bu Kanun hüküm

lerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... 15 inci 
madde kabul edilmiştir. 

Tasarı üzerindeki müzakereler ta
mamlanmıştır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Son 
söz işitiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lehinde mi, aleyhinde 
mi efendim? 

— 111 

24 . 2 . 1988 O : 1 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Aley
hinde; oyumun rengini belirtmek üzere 
siöz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 

Başkan, değerli üyeler; önümüze getiri
len tasarı ile hâkimlerin durumlarının ve 
hâkimlik mesleğinin sağlıklı bir biçimde 
yürütülmesi için, idarenin, bunlara karşı 
giriştiği iyileştirici muameleleri, eylem
leri destekliyoruz. 

Hâkimlik mesleği, hakikaten çok zor 
bir meslek. Bu mesleğin sağlıklı olarak 
yapılması, hem vatandaş 'bakımından bir 
güvence, hem de hâkimler bakımından 
iyi bir işlem; ancak, bugün karşımıza ge
tirilen tasarının kanunlaşıp uygulaması
na geçildiğinde de göreceğiz ki, burada 
hâkimlik mesleğine, birbuçuk senelik bir 
staj getiriliyor; il valiliklerinde, idarî yar
gıda, Danıştayda ve bölge idare mahke
meleri nezdinde staj sistemi getiriliyor, 
adlî yargıda mahkemeler nezdinde staj 
sistemi getiriliyor. 

Bir konu hakkında, madde görüşü
lürken söz istemedim, onu şimdi dile ge
tirmek istiyorum. Bugün, idarî yargıda, 
çok korkunç denilebilecek derecede hâ
kim sıkıntısı vardır. Özellikle, Danıştay
da tetkik hâkimi sıkıntısı vardır. Danış
tayda tetkik hâkimi sıkıntısı olması, yar
gı görevinin süratle yerine getirilmesini 
engellemektedir. Yine, bölge idare ve 
vergi mahkemelerinde de büyük hâkim 
sıkıntısı vardır. 

Bugün bir idarî yargı hâkiminin tayin 
edilebilmesi için bir imtihan yapılsa; ver
gi ve idare mahkemesine bir hâkimin 
atanabilmesi için dört yıla yakın bir sü
renin geçmesi gerekir. Bu dört yıllık süre 
geçinceye kadar Sayın Adalet Bakanlığı
mız idarî yargı hâkimi ihtiyacını nasıl 
karşılayacaktır; ben onu merak ediyorum. 
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Arkadaşlar, biz bir hukuk devletiyiz, 
Anayasamızın 6 ncı maddesi vardır, çok 
önemli bir maddedir : Anayasaya göre 
devlet yetkisi kime verilmişse, onun ta
rafından kullanılması lazımdır; hiçbir ki
şi ve kuruluş, kaynağını Anayasadan al
mayan devlet yetkisi kullanamaz. 

Şimdi, buraya getirilen 9 uncu mad
de, «Hâkimler ve savcıların kademe iler
lemesi Adalet 'Bakanlığı Personel Genel 
Müdürlüğü 'tarafından yapılır» diyor. 
Gerçi bu, hâkimlerin lehine bir husus; 
ancak, ortada bir Anayasa hükmü var, 
Anayasanın 159 uncu maddesini biraz 
önce Sayın Bakan burada izah ettiler; 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 
görevlerinde, hâkimlerin gerek kademe, 
gerek derece olarak yükselmelerini sağ
lama yetkisi Yüksek Hâkimler Kuruluna 
aittir. 

Şimdi, getirilen bu tasarıda kademe 
yükselme yetkisi Adalet Bakanlığı Perso
nel Genel Müdürlüğüne verilmektedir. 
Bana göre, tasarı bu yönüyle Anayasaya 
açık olarak aykırı, İdare, böyle Anaya
saya aykırı bir tasarı getirip de Yüce 
Meclisten tasvip görmesini sağlayacağına, 
kendisi Personel Genel Müdürlüğü için
de bir önlem alarak, Personel Genel Mü
dürlüğünün kadrosunu genişletmek sure
tiyle, kademe ilerlemesi gelen hâkimleri 
zamanında tespit edip, Hâkimler ve Sav
cılar Yüksek Kurulunun tasvibine suna
bilir. 

Şimdi, bununla ne yapıyoruz?.. Hâ
kimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna ait 
olan bir yetkiyi, kademe kademe onlar
dan alıyoruz, Adalet Bakanlığına ve 
Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdür
lüğüne veriyoruz. Ben, özellikle 9 uncu 
maddeyi, Anayasanın 159 uncu madde
sine açık ve seçik aykırı gördüğüm için, 
bu tasarının aleyhinde rey kullanacağım. 
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Saygılar sunarım efendim. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Tasarının tümü üzerindeki müzake

reler tamamlanmıştır. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ta
sarının tümü kabul edilmiş ve tasarı ka
nunlaşmıştır. 

Hayırlı olsun. 
3. — 6.1.1982 Tarihli ve 2576 Sayılı 

Bölge tdare Mahkemeleri, İdare Mah
kemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Ku
ruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu (1/371) (S. Sayısı : 9) (1) 

BAŞKAN — Gündemin «Kanun Ta
rarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Ge
len Diğer İşler» kısmının üçüncü sırasın
da yer alan, 6.1.1982 Tarihli ve 2576 Sa
yılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare 
Mla'hkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin 
Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komis
yonu Raporunun müzakeresine geçiyo
ruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Raporun okunup okunmamasını oy

larınıza sunuyorum : Raporun okunma
sını kabul edenler... Etmeyenler... Rapo
run okunmaması kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerindeki müzake
relere geçiyoruz. 

Tasarının tümü üzerinde grupları adı
na söz isteyen?.. 

HtKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
SHP Grubu. adına, Sayın Kamer Genç 
konuşacaklar Sayın Başkan. 

(1) 9 S. Sayılı basmayazı tutanağa 
eklidir. 
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BAŞKAN — SHP Grubu adına Sayın 
Kamer Genç, buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA KAMER 
GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, de-
ğerîi üyeler; adlî yargıdan bağımsız idarî 
yargının varlığı, en gelişmiş biçim'iyle, 
Fransa'da bulunmaktadır. Biliyorsunuz, 
1799 yılında, Napolyon damştayı kurar
ken, onun yanında, iller idaresinde de, 
illerde danışmanlık yapmak üzere kon
seyler ihdas etmiş, sonra il idare ve ilçe 
idare kurulları kurmuştur. 

Ülkemizde idarî yangının gelişmesin
de Fransa'daki örneklerden esinlendiği
miz kuşkusuzdur. Ülkemizde idarî yargı 
görevi, 1982 yılına kadar, genellikle Da
nıştay tarafından yapılmakta idi. Bu ara
da il ve ilçe idare kurulları, vergi itiraz 
ve temyiz komisyonları ve diğer birtakım 
kurumlar, idarî bakımdan, idarî bir ku
ruluş; fakat verdikleri karar itibariyle 
ilk derece mahkemesi hüviyetinde karar
lar veriyordu; bu kararlar Danıştay da 
temyizen inceleniyor ve bu arada vergi 
davaları, Vergi İtiraz ve Temyiz Komis
yonlarında incelendikten sonra Danışta-
ya geliniyordu. 

1982 yılında, 12 Eylül idaresi, 521 
sayılı Danıştay Kanununu tümüyle değiş
tirdi; 2576 sayılı Bölge İdare Mahkeme
leri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mah
kemelerinin Kuruluşuna İlişkin Kanunu 
ve 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü 
Kanununu da çıkardı. 

Değerli arkadaşlar, bu kanunlar, ta
biî o zamanki Güvenlik Konseyinin da
nışmanlığını yapan asker arkadaşlarımı
zın kendi hukuk düşünceleri biçiminde, 
idarî yargının 'bağımsızlığı ve öteden beri 
idarî yargıya karşı duyulan büyük tepki
leri de içine alacak şekilde, idarî yargı
nın görev alanı mümkün olduğunca da
raltıldı; idarî yargıdaki bağımsızlık sis-
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temi kaldırıldı; idarî yargının işlemesinin 
temel nedeni olan yürütmenin durdurul
ması kararlarının, âdeta idare mahkeme
lerince, Danıştayca verilmemesi şeklinde 
dar bir kalıp içine sokularak, o zamanki 
Danışma Meclisine de sunulmadan, Gü
venlik Konseyinde kendileri tarafından 
çıkarıldı. 

Tabiî, bölge idare mahkemelerinin ve 
vergi mahkemelerimin getirilmesi, adalet 
hizmetinin sağlıklı yürütülmesi bakımın
dan olumlu bOr adımdır; çünkü, vatandaş, 
daha önce, ilk derece mahkemesi olarak 
Danıştaya başvuruyordu, oysa Danıştayım 
iş hacmi çoktu. Bilıiyorsunuz, ,12 Eylül ön-
ceslmde ben de, bu kurumda onsekiz se
ne hâkimlik yapan bir insan olarak çok 
olaylara şahit oldum; h>ir anda personel 
davası olarak 25 bin tane davanın geldi
ği görüldü; yüce kuruluşu içinden çıkıl
maz bir hale soktu bu durum. 

12 Eylül 19SQ'den sonra bunun tedbi
ri olarak, bölge 'dare, idare ve vergi mah
kemeleri s'steml getirilince, Türkiye be-
l:;li bölgelere bölünerek birçok davalara 
tabiî ki, 'mahallinde bakıldı. Bu bölgeler 
içinde, Ankara, İstanbul ve İzmir de mu
vazzaf bölge idare mahkemeleri, diğer 
bölgelerde ise gayri muvazzaf bölge ida
re mahkemeleri -sistemi geliri;'di ve bu 
sekiyle, adalet hizmetinin şekil itibariyle 
iyileştiriLmesi prensibi kabul edildi. 

Şimdi, Sayın Hükümetimiz, önümüz
deki tasarıda tek bir madde gitmiyor; o 
•c!a, 2576 sayılı Kanunda var. İdare mah
kemelerinin görevi içinde bulunan tam 
yargı davasındaki 75 bin liralık haddi 1 
milyon liraya, vergi mahkemelerinin tek 
hâkim,1 tarafından verilecek 75 bin lira
lık haddi de 1 milyon Liraya çıkarıyor. 
Ayrıca, 6183 sayılı Amme Alacakları Ka
nununun, o hadler içimde kalan ihtilafla
rının da, yine tek derece mahkemesi ita-
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rafından 'karana bağlanacağı hükmünü ge
tiriyor. 

Değerli arkadaşlar, idaırî yargının o 
ıkadar büyük problemleri var iki, bu prob
lemleri bir tarafa iterek, içinden küçük 
bir zerreciğini, alarak çözürn getirmek, 
'bence, Hükümetin faaliyetleriyle bağdaş
tırılmayacak bir konudur; çünkü, devletin 
bütün olanakları Hükümetin elindediu"; bu 
clanaiklıar çerçevesinde bir kanunu tü
müyle gözden geçirip, aksayan taraflarını 
Yüce Meclisin karşısına getirmesi; ka
nunları parça parça Yüce Meclisim kar
şısına getirerek, Yüce Meclisin zamanını 
'israf etmemesi gerekir. 

Bir defa, Türkiye'de, adlî yargı, bu
günkü sistemliyle işlemez haldedir. Bakım, 
bölge (idare ıraıahıkemelıeri kurduk, idare 
mahkemeleri kurduk; size örnek olanak 
İstanbul'u göstereceğim. İstanbul'da bu
gün vatandaşım hak arama özgürlüğü, 
idare mahıkıemölerimin işlememesi ınede-
nıiyle, ımürnlküm olamamaktadır. Ankara' 
da ise -Ankara hükümet imıerkezidir- zan
nediyorum 6 tane lidare mahkemesi var
dır; ama, her birimde 2-3 bin tane 
dava vardır. 1984 yılında açıldığı 
halde lidare 'mahkemesinde daha ka
rara bağlanmamı iş dava vardır. B'izim 
beklediğimiz; Adalet Bakanlığımın davayı 
süratlendirecek bir sistem getirmesiydi. 
Bu sistem de, 75 bim Linahlk haddi bir mil
yona çıkarmak değildir arkadaşlar. Bu
mun iyiıleştinieii -biraz sonra size arz ede
ceğim- çok yönleri vardır. 

'İstanbul ve Amkaıra'daki İdare Mah
kemelerime büyük görevler düşmektedir. 
Arkadaşlar, Is'tanbul'dıaiki belediyeler 
-Kendim şahit oldum- hukuk tanımamak
tadır. Vatandaşım elinde «Yürütmenin 
durdurulması» kararı olmasına rağmen, 
makineyi dayatıp, vatandaşım binasını 
yıkmaktadır,: Özellikle İstanbul'da, yine, 
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vatandaşın halk arama özgürlüğünü yok 
etmek içim; belediye, bir vatandaşım ta
şınmazının yıkılması içim laıldığı karları, 
cuma günü öğleden sonra vatandaşa teb
liğ etmekte ve vatandaşım dava açmasına 
fırsat vermeden, hemen binasını yıkmak
tadır. 

Arkadaşlar, adalet ve savunma her
kese lazıımdıır. Bir zamanlar, bu memle
kette, «foramın üzerinde Danıştay, yasa
manın üzerimde Anayasa Mahkemesi ol
duktan sonra, ıbu memlekette yönetimi ol
maz; bu nıeımileket yömetilemıez» dendi
ğini biliyorsunuz. Zannediyorum ki, o za
manlar o laflan söyleyen arkadaşlarımız, 
bugün doğru yola geldiler; ama, ANAP 
iktodarı doğru yola maalesef gelemedi. 

Değerli arkadaşlar, idarî yargıya iş
lerlik kazandıran en önemli olayın, yürüt-
mıenin durdurulması olduğumu biliyorsu
nuz. İdarî davalarda, biıliyorsunuz, rep
lik - düplik -msselesi vardır; yani, davayı 
açıyorsunuz, dava dilekçesi karşı tarafa 
tebliğ ediliyor, karşı 'taraf da cevap veri
yor; idare muhatap olduğu içim, gerekirse 
ek süre istiyor, ek süreden sonra ıtekmar 
cevap veriliyor ve böylece, dava, aşıldığı 
tarihten İtibaren, aşağı yukarı -dosyanın 
tekemmülü için- beş altı aylık bir süre 
alıyor. İdarî yargıda, tabiî, mahkemenin 
olayı karara bağiayabilmıesi, için, bu ge
cikmemin vatandaş hakkımı muhtel etme
mesi, onu ortadan ikaıldırmaması İçim, bir 
«Yürütmenıim durdurulması» lilkeısıi götkıill-
mişitir. Bu, idarî yargı sistemini kabul 
eden her ülkede vardır; Fransa'da da var
dır, Belçika'da da vardır, bizde de var
dır. 

Bugün, ANAP iktidarı idarî yargıyı 
işletmemek için, yürütmemin durdurulma
sı kararlarımı işlıetmıemek için, nıe yapı
yor?.. Mahkemelerin İş hacminim çoğal
masına rağmen, yeni mahkemeler ihdas 
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'etmiyor; çünkü, yeni mahkemeler ihdas 
etmeyi, kanun, Adalet Bakanlığına ver
miş. Bu, Adalet Bakanlığı ile Maliye ve 
Gümrük Bakanlığının görüşilıeri alınmak 
suretiyle, 'Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulu taraflından yerine getirilecektir; 
fakat, bu yerime getirilmiyor. Normal ola
rak, yürütmenin durdurulması davasının, 
-davanın niteliğine göre- dava açıldığı 'ta
rihten itibaren en geç bir hafita içinde 
karara bağlanması lazım. Olayın niteli
ğine göre, eğer dosyadaki belgeler yü
rütmenin durdurulması konusunda karar 
verillmıesıi içim yeterli değilse, o zaman 
mahkeme, idaremin savunmasına başvur
mak zorundadır. Bu halde de, en geç alt
mış gün içinde yürütmenin durdur uılim ası 
isteklerinim ıkıarara bağlanması gerekir; 
ama, maalesef, mahkemelerde, bir sene 
öne© açılmış davalarda, bir sene geçme
sine rağmen, hâlâ yürütmenin durdurul
ması isteği karara bağlıammaımıştır. 

Arkadaşlar, yani, dolaylı yollardan, 
böyle, vatandaşın hak arama özgürlüğü
nü kısırtlayacağıımıza, hak arama özgürlü
ğünü kanunila tamamen kaldursak, bence 
daha yerinde olur. Zaten, ANAP İktidarı 
zamanında, İdarî yargı yetkisinin kaldı
rılması konusunda birçok kanun çıktı. 

Arkadaşlar, ANAP iktidarı, Anayasa 
Mahkemesinin açık seçik kararı olması
na rağmen, 233 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameyle bir değişiklik yaparak, tut
tu, sözleşmeli personel hakkında çıkacak 
ihtilafların adlî yargıda çözümleneceği 
konusunda ikinci bir kanun hükmünde 
kararname çıkardı. Simidi, eğer biz bir 
hukuk devleti isek, hukuka saygılı isek. bu 
konuda verilmiş daha önceki kararları 
saygı göstermek zorundayız. Anayasa 
Mahkemesinin bu konuda verilmiş kararı 
var; Orta Doğu Teknik Üniversitesinin 
'sözleşmeli personeliyle ilgili olarak ka-
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nun var, o kanunda da aynı hüküm vardı 
ve o kanun, Orta Doğu (Teknik üniver
sitesinde sözleşmelerin yenilenmemesi se-
ıbdbiyle çıkacak ihtilafların adlî yargıda 
çözümleneceği konusunda hüküm getir
mişti; fakat, Anayasa Mahkemesine baş
vuruldu; Anayasa Mahkemesince, «ibu, 
kamu gücünün kullanılması nedeniyle te
sis edilen bir sözleşmedir, işlemdir; özel 
hukuk sahasında taraflar arasında eşitlik 
vardır; ama, kamu hukuku konusuna gi
ren işlemlerde, kamu gücünün kullanıl
ması suretiyle tesis edilen işlemlerde ka
mu yararı vardır, kamu yararının 
mahkemeler tarafından takdiri vardır. 
Bu itibarila, bu idarî, yargının görev alanı 
içindedir» denildi; ama, ANAP iktidarı, 
kanun gücünde kararname çıkarma yet
kisini kullanarak, hem de Anayasaya ay
kırı olarak... Çünkü, kanaatimizce kanun 
hükmünde kararnameyle mahkemelerde 
görev tayini mümkün değildir. 

Arkadaşlar, biz bunları söylüyoruz; 
niye söylüyoruz?.. Sizlerin bunları an
lamanız için söylüyoruz. (ANAP sırala
rından, «Süresi doldu» sesleri) 20 dakika 
konuşma hakkım var; bir de ayrıca şah
sım adına söz hakkım var; siz hiç rahat
sız olmayın. 

AHMET KARAEVLl (Tekirdağ) — 
Yani, şahsı, artı grup adına oluyor mu? 

KAMER GENÇ (Devamla) — Olur; 
siz herhalde burada benden kıdemlisiniz, 
bunların olduğunu bilirsiniz. 

Bu itibarla, arkadaşlar, bu Meclisin 
gündeminde yer alacak konuların, 
öncelikle hukuka, hukukun genel ilkele
rine, Anayasaya saygılı bir şekilde hazır
lanması lazımdır. 

Adalet Bakanlığının, hâkim ve savcı
ların çoğaltılması konusunda da bir engel
lemesi vardır. Bakın, 2802 sayılı Hâkimler 
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ve Savcılar Kanunu ile 2576 sayılı Bölge 
İdare Mahkemeleri, îdare Mahkemeleri ve 
Vergi Mahkemelerinin Kuruluş ve Gö
revleri Hakkında Kanunda, idarî yargıya 
atanacak hâkimler hususunda, hukuk ve 
hukuk bilgisine programlarında yer veren 
siyasal bilimler, idarî bilimler, iktisat ve 
maliye alanında yükseköğrenim yapan 
kişilerin imtihana katılacağı hükmü var. 
Sayın Adialet Bakanlığımız bir yönetmelik 
çıkarıyor; hu yönetmedikte diyor ki, «Ben 
idarî yargı için, ancak hukuk ve siyasal 
bilgiler fakültesinden mezun olan kişile
ri imtihana sokabilirim.» Nitekim, geçen 
sene böyle bir ilan yaptılar; bu ilanda 
hukuk fakültesi ve mülkiye mezunu dı
şındaki kişilerin imtihana alınamayaca
ğını bildirdiler. Bunun üzerine, yasayla 
imtihana girme hakkı olan bir vatandaş 
Danıştay Beşinci Daireye dava açtı ve » 
Danıştay Beşinci Dairesi de, bu yönetme
liğin iptali için açılan dava sonunda, yü
rütmenin durdurulması kararını verdi. 

Şimdi, böyle olunca, Sayın Adalet Ba
kanlığımız, kendisi adalet müessesesinin 
başı olarak evvela, yargı kararlarına say
gı gösterip, bu yönetmeliğini değiştirmesi 
ve idarî yargıdaki hâkim sıkıntısının, Da-
nıştaydaki tetkik hâkimi sıkıntısının en 
süratli bir şekilde telafisini sağlamak için, 
bu yönetmeliği geri çekip, kanundaki iba
reye uygun nitelikleri taşıyan fakülteler
den mezun olan kişileri imtihana alması 
lazımdı; ama, bugün bunların imtihana 
alınmaması -daha konuşmamın başında 
da dediğim gibi - adalet sistemi içinde, 
idarî yargı sistemi içinde, idarî yargı hiz
meti içinde, telafi edilemeyecek sakınca
lar ve vatandaş halklarını zarara uğrata
cak sonuçlar doğuracaktır. Bu itibarla, ben 
Sayın Bakanlığın, burada, bu işe çözüm . 
getirecek acil tedbirlere başvurmasını rica 
ediyorum. 

— 116 

Değerli arkadaşlar, eğer idarî yargıya 
işlerlik kazandırmak istiyorsak, evvela 
Danıştaya işlerlik kazandıralım; çünkü, 
en üst temyiz mercii olarak Danıştay var
dır. Damştayda bugün, tetkıik hâkimi sı
kıntısı had safhadadır, öyle daireler var 
ki, 6 tane üye, 2 tane tetkik hâkimi var. 

Arkadaşlar, Danıştayın çalışma siste
mi şudur: Damştayda, dosyayı tetkik 
hâkimi okur, kararı tetkik hâkimi yazar, 
heyete dosyayı tetkik hâkimi getirir, ra-
porte eder. Bu itibarla, tetkik hâkimi ol
madan, Danıştayın herhangi bir dairesi
nin çalışması mümkün değildir. 

BAŞKAN — Sayın Kamer Genç, to
parlayınız efendim. 

KAMiER GENÇ (Devamla) — To
parlıyorum Sayın Başkan. 

»Bugünkü haliyle, Damştayda biriken iş 
hacmi şöyle: Danıştayın vergi davalarına 
'balkan 4 tane dairesi vardır; Üçüncü Dai
re Dördüncü Daire, Yedinci Daire ve 
Dokuzuncu Daire. Bugün, Üçüncü Dai
rede 2 030 dosya vardır, Dördüncü Dai
rede 8 800 dosya vardır; Yedinci Daire
de 5 400 dosya vardır, Dokuzuncu Daire
de 3 369 dosya vardır. 

Getirilen bu tasarı ile 75 bin liralık 
tarh, 1 milyon liraya çıkarılmıştır. Bu
nun, Danıştaydaki iş hacmini ne derece 
küçülteceği konusunda, idaremin bir açık
lamasını bekliyoruz. 

Değerli arkadaşlar, aslında, getirilen 
Ibu tasarı, bir yönüyle bana göre olumlu 
da değildir; yani, hâkimlik teminatını or
tadan kaldırmaktadır. Bakın nasıl kaldır
maktadır? Ben sistemin işleyişini çok iyi 
bildiğim için size anlatayım; tabiî, takdir 
sizin. 

Ankara, tsıtanlbul ve İzmir'de muvaz
zaf bölge idare mahkemeleri dışında, 
normal bir bölge başkanı vardır, bir idare 
(mahkemesi başkanı ve bir de vergi mah-
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kemesi başkanı toplanarak, bölge idare 
mahkemesini oluşturmaktadır. İdare mah
kemesinin -1 miılyon liraya kadar - kara
ra bağladığı bir dava, bölge idare mahke
mesine gelecek; yani, ilk derece kararı 
veren idare mahkemesi başkanı 1 milyon 
liralık tam yargı davasında kararı ve
recek, gelecek bölge idare mahkemesine. 
Bölge idare mahkemesinde vergi mahke
mesi başkanı vergi sahasında ihtisas sa
hibidir. Bölge idare mahkemesi başkanını 
bilemeyiz tabiî, idare sahasında veya ver
gi sahasında mütehassıs olabilir, orada o 
kararı veren başkan, bölgede idare mah
kemesinde de o kararın verilmesine işti
rak etmektedir. 

Özellikle, teknik bir konu olması iti
bariyle vergiyi izah edeyim. Vergi mah
kemesi başkanı karan veriyor. Vergi 
özel bir ihtisas isteyen, konudur. Muha
sebe bilgisini gerektirir, bilanço analiz
lerini gerektirir, Vergi Usul Kanununu, 
velhâsıl vergi mevzuatının gerektirdiği 
birtakım konuları bilmesi lazım, öte yan
dan, idare mahkemesi hâkimi vergi mah
kemesi başkanı kadar o konuda bilgilen-
idirilmiş bir kişi değildir. Ne yapacaktır? 
Vergi mahkemesi başkanı kendi kararı
nın değişmemesi içsin, çalba gösterecektir. 
Daha doğrusu vergi mahkemesini buna 
yönlendirecektir. Buraya kadar, izlenen 
yol, belki bir dereceye kadar vergi mah
kemesinin veya idare mahkemesinin ver
diği kararın tashihi niteliğinde bir yol
dur; ancak, burada, bölge idare mahke
mesi, olayı kesin karara bağlıyor. Kesin 
karar verince, olayı karara bağlayınca, o 
kararı veren tek hâkime not veriyor. Bu, 
çok önemli bir olay arkadaşlar. Yani, 
bölge idare malhkemesS, tek hakimli mah
kemede ortaya çıkan uyuşmazlığı kesin 
karara bağlıyor ve not veriyor. Notu 
kimin hakkında veriyor? Kendisi ile be-
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raiber kurulda çalışan hâkim hakkında ve
riyor. Şimdi, bir hakimlin bu yolda zayıf 
(bir not alması demek, o hâkimin yüksel
me imkânlarının ortadan kalkması de
mektir. Bu, hâkimlik mesleği yönünden 
de, orada, o bölgede, tek hakimli vergi 
mahkemesinde ve idare mahkemesinde 
çalışan hâkimler için de çok büyük sa
kıncalar doğurur. 

O bakımdan, ben, hâkim bağımsızlığı
nın kaybolmaması için, Adalet Bakanlığı
nın, bu sistemden vazgeçmesini veyahut 
da her bölgede muvazzaf bölge idare 
mahkemelerini tesis etmesini teklif edi
yorum. Ben bir yerde mahkeme başkan 
olacağım, yanımda iki hâkimle çalışaca
ğım, o hâkimin bir kararı gelecek bana, 
ben onun hakkında not vereceğim... Zayıf 
not verdiğim zaman onun istikbali sön
müştür. Ne yapacak? O hâkim mecburen 
bana mahkûm olacak. Bu itibarla, bu çok 
önemli; tehlikeli bir sonuç doğuracaktır; 
hâkim güvencesini ortadan kaldıracaktır. 
IBunun çözümü; Bakanlık, Danıştaya çok 
miktarda tetkik hâkimi vererek, Danış
tay Kanununda değişiklik yaparak, Da
nıştay daire sayısını artırmak suretiyle 
ıbu sistemin ıslahına gitsin veyahut da böl
ge idare mahkemeleri sistemini muvazzaf 
Ibölige Mare mahkemesi sistemi haline ge
tirsin; bu itibarla da hâkimlerin bağımsız
lığından herhangi bir şüphe ortaya çık
masın. 

BAŞKAN — Tamamlandı mı Sayın 
Genç? 

KAMER GENÇ (Devamla) — Bağ
lıyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Rica ediyorum... 
KAMER GENÇ (Devamla) — De

ğerli arkadaşlar, biz Özellikle şunu arz 
ediyoruz.. Adalet mülkün teemlidir; her-
yerde söylüyoruz. Vatandaş haklarının, 
vatandaşın hak arama hakkının Türkiye* 
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de işlerlik kazanması lazım. Bugün idarî 
yargıda... 

BAŞKAN — Sayın Genç, rica edi
yorum efendim... 

KAMER GENÇ (Devamla) — To
parlıyorum Sayın Başkanım. 

IBAŞKAN — Lütfen efendim... 
KAMER GENÇ (Devamla) — idarî 

yargının işlerlik kazanmamasının bir di
ğer nedeni de, mahkemelerde alınmış ka
rarların idare tarafından - ister yürütme
nin durdurulması kararı olsun, ister asıl 
karar olsun - uygulanmamasıdır. 2577 
sayılı Kanunun 28 inci maddesi, «60 gün 
içinde yerine getirilir» diyor. Şimdi size 
Ibariz bir misal vereyim. 

Vatandaşın lokantasını kapatmışsınız; 
igitmiş, idare malhkemesiinde yürütmenin 
durdurulması kararını almış. Peki, idare
nin bu kararı uygulaması için 60 gün 
beklemesine ne sebep var? İdarî yargı
nın bugünkü işleyişinde, bunun gibi çok 
(büyük sıkıntılar vardır. Kimin için sıkın
tı vardır? Vatandaş için sıkıntı vardır. 

Maalesef, bugüne kadar Türkiye'de 
sağ iktidarlar, devamlı, yargıdan şikâyet
çi olmuşlardır; yargıyı çalıştırmamışlar
dır, yargının haklarının kısıtlanımasiı için 
her türlü önlemi almışlardır. Biz, dilimiz 
döndükçe size bu konuları anlatmaya ça
lışıyoruz. Bunun değerlendirmesi sizlere 
aittir arkadaşlar; ama, şunu bilmeniz ba
zını ki, eğer bu sistemle yürürsek, Tür
kiye'de hak arama özgürlüğü, yani de
mokrasinin temel niteliği olan... Anaya
samızın başında ne deniliyor? «Sosyal 
hukuk devletidir» deniliyor. Biz şimdi, 
sosyal hukuk devletini bıraktık... 

BAŞKAN — Sayın Genç... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Ta

mam efendim, cümlemi tamamlıyornaı 
Sayın Başkan. 
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ıBAŞKAN — Anayasanın maddele
rini, Danıştay*, bütün bunları burada an-
ktacaksanız, ikibuçuk saatte anlatamaz
sınız. Rica ediyorum... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sa
yın Başkan, ben Anayasanın maddesline 
geçmedim daha. 

ıBAŞKAN — Lütfen efendim... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Ta

mam, bir cümle söyleyeceğim. 
IBAŞKAN — Lütfen... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın 

arkadaşlar, bugün, sosyal hukuk devle
timden vazgeçtik, hukuk devleti istiyoruz. 
ANAP iktidarının uygulamaları, Tür
kiye'de, hukuk devletinde yoktu, Tür
kiye'yi kanun düzenine getirdi (!) 

BAŞKAN — Sayın Genç... Sayın 
Genç... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ben 
korkarım ki, Türkiye'yi ileride emir dev
leti haline getirecek... 

BAŞKAN — Sayın Genç... Sayın 
Genç... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (is
tanbul) — Adaletten bahsediyorsun; ko
nuşma süren bitti, tecavüz ediyorsun. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efen
dim buraya gelin... Bak... Sayın Başkan... 
Orhan Bey; bakın, siz benim dediklerimi 
anlamadınız. Tutanakları alın, okuyun. 
Siz, idarî yargının varlığından rahatsız 
olan adamlarsınız; çünkü, siz, Türkiye' 
de mahkemelerin varlığını istemiyorsunuz. 
Dün burada, Ziraat Bankası ile ilgili bin
lerce suiistimal söylendi... 

BAŞKAN — Sayın Genç... 
KAMER GENÇ (Devamla) — 1 tril

yon liralık suiistimali dile getirildi; ben 
hayret ettim... 

BAŞKAN — Sayın Genç... 
KAMER GENÇ (Devamla) — O 

olay karşısında ben olsam taş kesilirdim. 
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Hepiniz reddettiniz. Başka ne söyleye
yim size. 

BAŞKAN — Sayın Genç... Sayın 
Genç, rica ediyorum, toparlayınız ve 
ininiz... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Say
gılar sunarım. 

BAŞKAN — Rica ediyorum... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Bitir

dim Başkanım, tamam. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Tasarı üzerinde başka 
söz isteyen?.. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sa
yın Mehmet Topaç; buyursunlar efen
dim. 

ANAP GRUBU ADINA MEHMET 
TOPAÇ (Uşak) — Sayın Başkan, Yü
ce Meclisin değerli üyeleri; 2576 sayılı 
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mah
kemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Ku
ruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
olan 'bugünkü Kanun Tasarısı hakkın
da, Anavatan Partisi Grubunun görüşle
rini arz etmek üzere huzurunuzdayım. 
Hepinizi 'en derin saygılarımla selamla
rım. 

Sayın milletvekilleri, adlî yargıda ol
duğu gibi, idarî yargıda da iki dereceli 
bir sistemin kurulmasıyla ilgili çeşitli 
çalışmalar yapılmış ve bu çalışmalar ne
ticesi, bölge idare mahkemeleri, idare ve 
vergi mahkemelerinin kuruluşu düşü
nülmüştü. Bu konularla ilgili, 1982 yılın
da, 2576 sayılı Kanun çıkarılmıştır. İda
re ve vergi mahkemeleri, idarî yargıda, 
genel görevli mahkemeler olarak düşü
nülmüş, böylece, Danıştay Kanununda, 
Danıştayda ilk görülecek davalar dışın
da kalan bütün idarî davaların görül
mesi ve neticelenmesi, bu kanunla ida
re ve vergi mahkemelerinin görevleri 
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sahtsına aktarılmıştır. Bunun sonucunda, 
çok büyük rakamlara ulaşan idarî dava
ların büyük bir bölümü, iki dereceli bir 
yargı sistemi içerisine konulmuş ve Da
nışta yın binlerce davaya doğrudan doğ
ruya bakan bir yüksek mahkeme olmak
tan çıkarılması, temyiz ve içtihat mah
kemesi haline getirilmesi düşünülmüştür. 

Bu kanunla kurulan mahkemelere ba
kıldığında, bölge idare mahkemeleri ül
kenin çeşitli yerlerinde, coğrafî şartlar ve 
iş durumuna göre, Adalet Bakanlığınca 
kurulmuş, bu kuruluştan sonra, kurulan 
bu mahkemelerin kaldırılma yetkisi de 
yargı bağımsızlığı bakımından ve hâkim 
teminatını ilgilendirdiği için Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kuruluna bırakılmıştır. 

Bu kanunla, alt derece idarî yargı Sis
temi, bölge idare mahkemesi, idare ve 
vergi mahkemesinden oluşturulmuş hale 
getirilmiştir. İdare ve vergi mahkeme
leri, işin konusuna ve önemine göre tek 
hâkimle veya toplu olarak karar verme 
durumuna getirilmiştir. Muayyen bölüm
deki bazı davalara (bu kanunda, 75 bin 
liraya kadar değeri olan davalar) tek hâ
kimle, bunun üzerindeki davalara da top
lu olarak, hâkimler kuruluyla bakılacak
tır. 

Bölge idare mahkemeleri ise, Danış
tay üyesi olan bir başkanla, o bölge ida
re mahkemesinin yargı çevresindeki bir 
idare ve bir vergi mahkemesi başkanın
dan oluşmaktadır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Böyle 
bir şey yok; Danıştay üyesi yok orada. 

MEHMET TOPAÇ (Devamla) — 
Sayın milletvekilleri, durumu bu şekilde 
özetledikten sonra, bölge idare mahke
mesinin görevinden bahsetmek istiyo
rum. 

Bölge idare mahkemeleri, idare mah
kemeleriyle vergi mahkemelerinin tek 
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hâkimle Verdikleri kararları itiraz üzeri
ne inceleyen itiraz mercii olarak kurul
muştur; diğer uyuşmazlık ihtilafları dı
şında arta görevi budur. 

Şimdi görüşeceğimiz bu tasarıda ge
tirilen değişikliklerin ana noktası burada 
toplanmaktadır. Önce, şu izahattan son
ra, bu tasarıdaki 3 üncü maddedeki de
ğişiklikten bahsetmek istiyorum. 

Burada, bölge idare mahkemelerinin 
işlerliğini kazandırmak, bölge idare 
mahkemesine gidebilecek dosyaları ço
ğaltmak amaçlanmıştır. Şöyle ki : 75 bin 
liraya kadar olan davalara tek hâkimle 
bakan bu idare ve vergi mahkemelerinin 
itirazları bölge idare mahkemesine git
tiğine göre, 75 bin liraya kadar kıymeti 
olan davaların yekûnu çok az olduğu ve 
hatta hiç olmadığı için, bölge idare mah
kemeleri, kendisine dosya gelmeyen, iş
lerliği olmayan bir mahkeme haline düş
müştür. 

Şimdi, burada 75 bin liraya kadarki 
bu ihtilaflar, bu tasarıyla 1 milyon lira 
değere kadarki davalara tek hâkimle ba
kılması ve bunun itiraz mercii olarak da 
bölge idare mahkemesine gitmesi amaç
lanmıştır. 

Bizim görüşümüze göre, 1 milyon li
raya kadarki değer de bugün için pek 
kâfi sayılmamakta ve hatta öğrendiğimi
ze göre, bunun değişikliği ile ilgili - 2 
milyon liraya çıkarılmasını ve periyodik 
bir şekilde artmasını teklif edecek - bir 
değişiklik önergesi de hazırlanmış bu
lunmaktadır; buna da grup olarak tama
men katılıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, buradaki bölge 
idare mahkemelerine gidecek dosyalar 
ne kadar fazialaştırılırsa, yani bu tek hâ
kimle bakılan idarî ve vergi ihtilafları 
ne kadar fazlalaşırsa, Danıştaya giden 
davalar o kadar azalacak, bir nevi işbö-
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lümü olarak, yine biraz önce arz etti
ğim gibi, Danıştay bir içtihat mahkeme
si haline gelecektir. Yoksa, şimdi, 75 bin 
liranın üzerindeki her ihtilafın itiraz mer
cii yine Danıştay olmaktadır ve bu su
retle de Danıştayın iş yükü tamamen ge
nişlemektedir. 

Sayın milletvekilleri, bu tasarıdaki bir 
değişiklik de 2576 sayılı Kanunun 5 inci 
maddesinde getirilen değişikliktir. Bu de
ğişiklik, 1982'den bu yana yapılan tat-
bikatlardaki bazı tereddütleri ortadan 
kaldırmaktadır. 

2576 sayılı Kanunun 5 inci maddesin
de, görev alanına giren kısımlardan, 
uyuşmazlıklardan bahsedilmektedir. Ya
ni, vergi mahkemeleri ve idare mahke
melerinin uyuşmazlıklara baktığından 
bahsedilmektedir. Halbuki, buradaki ana 
kasıt dava meselesidir. Her uyuşmazlık 
bir dava değildir. Her uyuşmazlık bir 
dava olmadığına göre, en ufak vergi ih
tilafı veya en ufak bir idarî ihtilaftan, 
uyuşmazlık olarak kabul edilip, direkt 
idare ve vergi mahkemelerine gidilebilir 
sekilinde bir düşünce çıkmaktadır. Me
sela, bir vergi cezası, vergi dairesi ile va
tandaş arasında bir uyuşmazlıktır; ama, 
bunun telafisi için, itirazı gene vergi dai
relerine yapılmak suretiyle uyuşmaya da
hi gidilebilmektedir; ama, bu kanun met
ninde «Uyuşmazlık» dendiği için, en 
ufak uyuşmazlığı olan vatandaş, direkt 
olarak idarî mahkemelere veya vergi 
mahke'melerdıne müracaat durumuna geç
mektedir. İşte, biraz önce arkadaşların 
bahsettiği, iş hacminin fazlalaşması bu 
tereddütlerden doğmaktadır. 

Mesela, Çevre Kanununda mülkî 
amirin verebildiği cezalar vardır. Bu ce
zalar bir idarî uyuşmazlıktır. Yalnız, bu 
uyuşmazlık mutlak surette bir idare mah
kemesine gidecektir diye bir hüküm yok-
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tur. Bu uyu'şmazlıik durumu gene idare
de bazı itirazlarla da düzelebilmektedir. 
Bu bakımdan, şimdi bu tasarıda getiri
len değişiklikle «uyuşmazlık» tabiri «da
va» tabiri haline getirilmiştir. Yani, bü
tün idarî ve malî uyuşmazlıklar, bir ta
rafa alınmak suretiyle, dava olduğu tak
dirde buralara açılabilecek bir noktaya 
getirilmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, tasarının 
2 nci maddesinde ise, 2576 sayılı Kanu
nun 6 ncı maddesinin (a) ve (b) fıkrala
rında değişiklik getirilmektedir. Bu de
ğişikliklere göre, eski kanundaki 6 ncı 
maddede, «Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkındaki Kanunun uygulanma
sından doğan ihtilaflarda ve uyuşmazlık
larda vergi mahkemeleri yetkilidir» denil
mektedir. Halbuki, 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanunun bazı maddeleri bu kanunun şü
mulü içeris'ine girmektedir. Bir misalle 
bunu izah etmek gerekirse, bir öğrenci 
bir resmî kuruluştan burs almıştır; fakat, 
okulu bitirememiş, ya da bitirmiş de 
mükellefiyetini yerine getirememiştir. 
Devletin bu kişiden alacağı 6183 Sayılı 
Amme Alacakları Kanununa göre tah
sil edilecektir. Şimdi bundan doğan en 
ufak ihtilaf, vergi mahkemelerine dava 
konusu olarak götürülmektedir. Halbu
ki bu. vergi mahkemelerini alakadar eden 
bir durum değildir. Bu bakımdan da, 
şimdi buradaki 2576 sayılı Kanunun 
6 ncı maddesinin (a) ve (b) fıkralarına 
üstte atıf yapılarak «Genel bütdeye, il 
özel idareleri, belediye ve köylere ait ver
gi, resim ve harçlar ile benzeri malî yü
kümler ve bunların zam ve cezaları ile 
tarifelere ilişkin davaları» denilmek sure
tiyle hasredilmiş, yani bu tarz idarî da
valar vergi mahkemesinden çıkarılmıştır. 

Muhterem milletvekilleri, bu tasarı, 
idarî mahkemelerin 1982'den bu yana 
aksayan kısımlarını düzeltecek tarzda 
düzenlenmiştir. Bugüne kadarki (sekiz 
yıllık) tatbikatta, İdare, vergi ve bölge 
idare mahkemelerindeki aksaklıkları bu 
üç değişiklik tamamen düzeltmektedir. 
Eğer, bu kanunun içerisinde başka dü
zelmesi gereken veya aksayan bir du
rum olsaydı, burada o da teklif edilirdi. 
Demek ki, aksayan- tarafları kapsayan 
bir tasarı burada sizlerin tasviplerine su
nulmuştur. 

Grubumuza göre, bölge idare mah
kemelerine de işlerlik getirecek ve birçok 
tereddütleri ortadan kaldıracak olan bu 
tasarıya tamamen katıldığımızı belirtir, 
bu tasarının, kanunlaşmasıyla hukuk dü
zenimize çok büyük faydalar sağlayaca
ğını beyan eder, hepinizi saygıyla selam
larım (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Topaç. 

Tasarı üzerinde başka söz isteyen ar
kadaşımız?.. Yok. 

Tasarının maddelerine geçilmesini oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Tasarının maddelerine geçil
mesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
6.1.1982 Tarihli ve 2576 Sayılı Bölge 
tdarc Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri 
ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve 
Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — 2576 Sayılı Kanunun 
5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«1. İdare mahkemeleri, vergi mah
kemelerinin görevine giren davalarla ilk 
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derecede Danıştayda çözümlenecek olan-, 
lar dışındaki:» 

a) İptal davalarını, 
b) Tam yargı davalarını, 
c) Genel hizmetlerden bininin yürü

tülmesi için yapılan idarî sözleşmelerden 
dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmaz
lıklara ilişkin davaları, 

d) Diğer kanunlarla verilen işleri, 
Çözümler.» 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz 

isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Marde ka
bul edilmiştir 

2 nci maddeyi okutuyorum ; 
MADDE 2. — 2576 Sayılı Kanunun 

6 ncı maddesi aşağınaki şekilde değişti
rilmiştir. 

«Madde 6. — Vergi mahkemeleri : 
a) Genel bütçeye, il özel idareleri, 

belediye ve köylere ait vergi, resim ve 
harçlar ile benzeri malî yükümler ve bun-
iarın zam ve cezaları ile tarifelere ilişkin 
davaları, 

b) (a) bendindeki konularda 6183 
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usu
lü Hakkında Kanunun uygllanmasına iliş
kin davaları, 

c) Diğer kanunlarla verilen işleri, 
Çözümler.» 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde 

söz isteyen?.. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 

Başkan, 2 nci madde üzerinde konuşmak 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Değerli 

arkadaşlar, biraz öne tasarının tümü üze
rinde yaptığım konuşmayı, Sayın ANAP 
Grubu adına 'konuşan arkadaşımuz ya 
yanlış anladılar veyahut da kendilerinin 
belirli konularda bilgileri yok. Biraz ön
ce, kendileri, «Bölge idare mahkemeleri -
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mim başkanları Danıştay üyesidir» dedi
ler. Bugün hiçbir yerde bölge idare mah
kemesinin başkamı, Danıştay üyesi değil
dir. Bölge idare mıahkemeısiın'in başkanla
rımın, aşağı yukarı yüzde 90'ı, 1982 yılın
da kurulmuş olan Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu ve Adalet Bakanlığı tara
fından atanan Danıştay tetkik hâkimle
ridir. 

Şimdi, benim burada konuşmamın ana 
noktası şudur : Bizim istediğimiz, yargı 
görevimin, hem vatandaş bakımından sağ
lıklı olarak yürütülmesi (vatandaş hakla
rının, tarafsız, bilgili ve haklıya hakkımı 
verecek düzeyde bir yargı seviyesinde 
yargı mercilerinde yargılaınıması) hem de 
bu yargı hizmetini yapan hâk imlerin, hâ
kimlik görevimi tam bir serbesti içinde, 
hâkimlik 'bağımsızlığımı ortadan kaldır
mayacak bir düzeyde yapmalarıdır. 

Şimdi önıümüze getirilen tasarı, yani 
binincisi, «dava» yerine «uyuşmazlık» de
miş; bu hiç önemli değil. Danıştayda ça
lıştığımız zaman «dava» yemine «uyuşmaz
lık» kelimesi kullanılırdı. Yani, idareye 
müracaat etmek suretiyle, idarî işlemin ıs
lahı veya yemi bir idarî işlıem tesisi ko
nusunda 521 sayılı Danıştay Kanununda, 
2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanu
nunda da hüküm var; ama, bu artık böy
le, yani; idarî yargıda yerleşmiş olan ta
birdir. ki, o hiç önemli değildir. Burada 
getirilen 75 bin liranın, 1 imliılyon liraya 
çıkarılması; ancak, sayın arkadaşım bu
rada izah etti, «Bölge idare mahkeme
lerinin görevi budur» dedi. Bölge idare 
mahkemelerinin görevleri arasında bu 
var; ama balkın, bölge idare mahkemele
rinin esas görevleri şunlardır : 2576 sayılı 
Kanunun 8 inci maddesi, «Yargı çev
resindeki idare ve vergi mahkemelerimde 
tek hâkıim tarafımdan 7 mci madde hü
kümleri uyarınca verilen kananları itiraz 
üzerine inceler ve kesin olarak hükme 
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bağlar» 'diyor, (kendileri de söylediler. Bu
gün, emlak davaları dışında, artık bölge 
idare mahkemesinde çözümlenen bir olay 
yoık; ama, 75 bin 'lirayı 1 milyon liraya 
çıkardığınız zaman, Danıştayım Dokuzun
cu Dairesindeki üç bine yakın davanın 
aşağı yukarı yüzde 90'ı, tek hâkimim yet
kisi içinde kalır ve muvazzaf bölge idare 
mahkemesi olmayan yerlerde, bölge ddare 
mahkemesi, vergi mahkemesi başkanıyla, 
idare mahkemesi başkanından teşekkül 
edeceği için, bu defa, vergi mahkemesi 
başkanıyla, lidare mahkemesi başkanı, 
kendi aslî görevlerimi ıbjırakarak, bölge 
idare mahkemesiındeki göreve gelecekler
dir. 

Bir de, demin söyledim, burada «tarh
lar» kelimesi kul anılmış. 

Arkadaşilar, 213 sayılı Vergi Usul Ka
nununun 20 nci maddesinde, tarhın ne 
olduğu tarif edilmiş. Tarh, kanunlarda 
belirtilen nispetler üzerinden vergi mikta
rının hesaplanmasına ilişkin idarî bir iş-
ılemdir. Burada, Sayım Hükümet, «mat
rah» ı hedeflemiştir; «tarh» kelimesi ye
rine «matrah» deseydi daha isabetli olur
du. 

MEHMET TOPAÇ (Uşak) — O, 3 
üncü maddede. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Tabiî, 
3 üncü maddede; ama, bir daha söz al
mamak içlim şimdi değimiyoruım. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ©deriz Sayım 

Kamer Genç. 
2 nci madde üzerimde başka söz iste

yen?.. Yoık. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... 2 nci mad
de kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 2576 sayılı Kamunun 

7 nci maddesinin birimci ve ikinci fıkra
ları 'aşağıdaki şekilde değiştiriılmişitir. 
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«1. Toplamı bir milyon lirayı aşma
yan tam yargı davaları, idare mahkeme
leri hâkimlerimden biri tarafından çözüm
lenir. 

2. Kazançları götürü usulde tespit 
edilen mükelleflerin sınıf ve derecelerinim 
tespiti işlemlerine karşı açılan davalar 
ile her türlü vergi, resim, harç ve benzeri 
malî yükümler ve bunların zam ve ceza
ları toplamı bir milyon lirayı geçmeyen 
tarhlara ve bu miktarla sınırlı olmak üze
re 6183 sayılı Amme Alacaklarınım Tah
sil Usulü Hakkında Kanunum 'Uygulanma
sına ilişkin davalar vergi mahkemesi hâ
kimlerinden biri 'tarafımdan çözümlenir.» 

BAŞKAN — Buradaki «Amme Ala
caklarınım Tahsil Usulü Hakkında Kamu
mun Uygulanmasına» şeklindeki ibarenin 
«Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında Kanunun Uygulammasıma» biçi
minde düzeltilmesi gerekecektir. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — 
Sayım Başkam, maddede redaksiyon 'bakı
mından bir düzeltmemiz daha olacak; 
«İdare mahkemeleri» ibaresi «idare mah
kemesi» sekilinde değiştirilecek efendim. 

BAŞKAN — Evet, «idare mıahkeme-
si» olarak düzeltilmesi gerekiyor; bumu, 
maddî hata olarak, Geneli Kurulum oyla
rına sumacağız. 

Bu madde üzerimde söz isteyen var 
mı? 

AHMET ERSİN (İzmir) — Sayın 
Başkan, grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ersin. 
SHP GRUBU ADINA AHMET ER

SİN (İzmir) — Sayın Başkan, ' Meclisi-
m izlim değerli üyeleri; Yüce Meclise su
nulan tasarı ile 2576 sayılı Bölge İdare 
Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeler imim 
Kurulüuş ve Görevleri Hakkında Kamu-
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nun bazı maddelerinin değiştirilmesi is
tenmektedir. Tasarı, Adalet Komisyo
numda görüşülmüş ve bizlerin de oylarıyla 
kabuıli edilmiştir. Huzurunuzda da aynı 
oyumuzu tekrarlıyoruz; ancak, bir teknik 
noktayı belirtmek, gerekçede kabul edi
len ekonomik gerçekten söz etmek ve de 
adliyenin içinde bulunduğu sorunları, bu 
fırsattan yararianaırak sizlere anlatmak is
tiyorum. 

Komisyonda da dllıs getirdiğimiz tek
nik nokta şudur : Tasarı ile 2576 sayılı 
Yasanın ıtek hâkimle 'bakulan davalara ge
tirdiği 75 bin liralık parasal sınır 1 mil
yon liraya çıkarılmaktadır. Yalnız, 2576 
sayılı Yasayı, 2577 sayılı idarî Yargıllarna 
Usulü Yasasından ayrı düşünmemek ge
rekir. Her ilki yasa, numara itibariyle b'ir-
birlerin izlediği gibi, teknik açıdan da bir
birlerini tamamlamaktadır. Biri, idare ve 
vergi mahkemelerinin kuruluşunu, diğeri 
de bu mahkemelerin yargılama usulünü 
düzenlemektedir. İşte, bu nitelikteki 2577 
sayılı Yasanın 17 nci maddesi, Danıştay 
ille İdare ve vergi: mahkemelerinde duruş
ma yapiılabilımesi için, 200 bin, liralık bir 
sınırın bulunması gerektiğini belirlemek
tedir. Tasarı ile getirilen değişikliğe para
lel olarak, 2577 sayılı Yasanın 17 nci 
maddesineki bu sınırın da değiştirilmesi 
gaıekir. 

Değerli üyeler, biz bu konuyu Adalet 
Komisyonunda da dile getirdik ve Sayın 
Bakan, böyle bir değişiklik için ayrıca 
bir tasarı bazıriladıklairını belirttiler. Bu
nun bir an önce Yüce Meclise sunulma-
sunda yanar görüyoruz. 

Sayın milletvekilleri, biliyor sunuz, sü
rekli, enflasyonu ve hayat pahalılığını tar
tışıyoruz; ama, biz muhalefet olanak, ik
tidarın ortaya getirdiği enflasyon tespit
lerimi kabul etmiyoruz, iktidar da bizim 
ortaya getirdiğimiz enflasyon tespitlerimi 
kabul el mi yonlar. 
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Şimdi, bu tasarıyla Hükümetin kabul 
ettiği bir artış vardır. Bakınız; 2576 sa
yılı Yasa, 6.1.1982 tarihimde kabul edil
di. Bu tarihte 75 bin liranın bir değeri 
vardı ve bu miktar, idare ve vergi mah
kemelerinde tek hakimli davalarda sınır 
olanak kabuıl edilmişti, Bu miktarın üstü
ne çıkıldı mı, mahkeme, davayı kurul ola
rak görüyordu; ama, aradan beş altı yıl
lık bir süre geçti ve 75 bin 'liralık sınır, 
artan hayat pahalılığı karşısında komik 
kaildi. Yasa tasarısının gerekçesinde de 
belirtildiği gibi, bu meblağ, günün eko
nomik şartları karşısında çok küçük kal
dı ve tam 13 misilli aktırılarak 1 milyon 
lira yapııldı. Bu durumda bu, bayat pa
halılığı olmadığını ileni sürenlere güzel bir 
örnek olarak gösterilebilir. 

Şimdi, aslında, getirilen bu 1 milyon 
liralık sınır da bir müddet sonra yeterli 
olmayacaktır. Bu enflasyon ve hayat pa
halılığı devam ettiği sürece, bir ilki yıl 
sonra yeni, bir değişiklik tasarısı karşımı
za gelecektir. Dolayısıyla, bu 1 milyon li
ra! ık sınırın... 

BAŞKAN — Sayın Ersin, bu madde 
üzeninde lehte mi konuşuyorsunuz, aleyh
te mi konuşuyorsunuz? 

AHMET ERSİN (Devamla) — Grup 
adına konuşuyorum efendim. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi... 
GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — 

Lehte konuşuyor Sayın Başkan; enflas
yonu da anlatıyor. 

BAŞKAN — Evet, buyurun. 
Kendileri komisyon üyesi de onun 

için sordum efendim. 
GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — 

Evet efendim, hep bemaber komisyon üye
siyiz. 

AHMET ERSİN (Devamla) — De
ğerli üyeler, bu 1 milyonluk sınırın, bir
kaç yıl sonra yeniden değiştirilmek üze-
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re önümüze .gelmemesi için, 5 milyona çı
karılmasını öneriyorum ve hepinize say
gılar, sevgiler sunuyorum. (SHP sıraların
dan alk ıslar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Madde üzerinde başka söz isteyen?.. 
ADALET BAKANI MAHMUT OL 

TAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sa
yın Başkan, söz işitiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ADALET BAKANI MAHMUT OL

TAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sa
yın Başkan, muhterem milletvekilleri; 
Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 

Ahmet Ersim 'Beyin s'öy'jsd'ği murafaa 
meselesi, bir usul meselesidir, idarî Yar
gılama Usul Kanununda değişiklikler ya
pan tasarıyı da, Bakanlığımız, Bakanlar 
Kuruluna çevik; etmiştir ve üm't ederOm 
iki, pek yakında o da Yüce Meclise inıti-
kal edecektir. 

Sayım Kamer Genç ve Sayın Ahmet 
Erisin, bu yargılama usulleriyle ve bu 
mahkemelerle alakalı birçok tenkitlerde 
bulundular. 1982 yılında kurulmuş olan 
bu mahkemelerin Türk i ye'delki mazisi pek 
yeni. Buna rağmen, o günden beri tat
bikatta çıkan aksaklıkları hâkimlerimiz 
•tespit ediyorlar ve Bakanlığımızda müş
tereken yapılan çalışma sonucu biz de 
•buındarı süratle gidermek iç;n Yüce Mec
lise sevk ediyoruz. 

iŞu anda bu Kanunda tespit edilebi
len en büyük noksanlık, bu 75 bin lira 
meselesi. Bu bir enflasyon olayı değil; 
bu, tatbikatın meydana getirdiği bir hadi
se. Şimdi bakın, şu anda da karar veril
miş durumda değil. Şöyle ki : Biz 1 mil
yon olarak getirdik, bir 'başka arkadaş 2 
•milyon teklif etti, sayın konuşmacı «5 
milyon» dedi, zannediyorum ANAP Gru
bumdan da muhasebe işleriyle uğraşan 
bazı arkadaşlar bunun 5 milyon olması 
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görüşünde. tdd'aya göre, vergilerin ceza
ları itibariyle matrah devamlı yükseliyor. 

Şimdi, tek hâkim neye bakıyor? 75 
bin liralık davaya tek hâkim bakıyor. Bu
na ifraz hakkı var; itiraza da bölge ida
re mahkemesi bakıyor. Buna mukabil, 
75 bin liranın üzerindeki davalara üç hâ
kimle bakılıyor ve bunların temyizi söz 
konusu; Danıştaya geliyor. Aşağı yukarı 
75 bin liranın altında ihtilaf olmadığı 
için, bütün ihtilaflar Danıştaya geliyor. 
Bunun yanı sıra, 75 bin liranın altında 
ihtilaf olmadığı için, bütün ihtilaflara 
üç hâkim birden bakıyor, işi, hâkimler 
anasında taksim .edelim diyoruz. Bir hâ
kim için kaç bin liraya kadar hudut kon
sun? Bu bir garanti: meselesidir.' Nitekim, 
birçok dava temyize tabi değildir diyo
ruz. Orada, hakkın ölçüsüne göre bunu 
diyoruz. Hukukta bir başka ölçü, bir 
başka teori vardır : Hakkın büyüğü kü
çüğü yoktur, her hak aynı derecede kıy
meti haizdir, hepsi aynı emniyet sistemi
ne tabi olmalıdır; ama, tatbikatta bunun 
yerine getirilmesi mümkün olmadığı İçin, 
gerek bizde, gerek dünyanın her tarafın
da bu ölçüler getirilmektedir. 

Şimdi burada getirilen ölçü, tarafımız
dan teklif edilen 1 milyon liradır; ama, 
b'r başka iddia daha var, o da, bunun 
dahi az olduğudur. Mesele, tek hâkimi
miz için, tek bir idare mahkemesi hâkimi 
veya vergi mahkemesi hâkimi için emni
yet supabını kaç milyon lirada tutacağı
mız meselesidir. Bu, bir teknik meseledir; 
tamamen, mahkemelerin işleyişiyle alaka
lı bir meseledir ve bunu hazırlayanlar da 
hâkimlerdir; ancak, arkadaşlar bu husus
ta başka ölçüler getirebilirler. Bu ölçüler, 
hiçbir zaman bir enflasyon hadisesi de
ğildir. Biz bunu komisyonda da söyledik. 
Meseleye 'böyle bakarsanız, bu kanunlar 
hiç gelmez diye düşünmek lazım; ama, 
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bir tatbikatı, bir hakikatti görmernezlifcten 
gelemeyiz. 

Yüce Meclisim ıttılaına iarz ederiım. 
Saygılarımla efendim. (ANAP sırala-

ırımdaın alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür edenimi Sayın 

Bakan. 
Madde üzer imde başkaca söz isteyen?.. 

Yok. 
Madde üzerinde verilmiş önerge var

dır, okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bölge İdare Mah

kemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi 
Mahkemelerinim Kuruluş ve Görevleri 
Haklkıhda Kanunun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarlısının 
3 üncü maddesinin aşağidaki sekilide de
ğiştirilmesini arz ve teklif edeniz. 

MADDE 3. — 2576 sayılı Kanunun 7 
nci •mıa'd'dSosinin 1 inci ve 2 nci fıkraları 
aşağidaki şekilde değiştirilmiştir. 

l.ı Toplam iki milyon lirayı aşimayan 
tam yargı davaları, idare malhkelmesi hâ
kimlerinden biri taralfınldan çözümlenir. 

2. Kazançları götürü usulde tespit 
edilen mükelleflerin -sınıl ve derecelerinin 
tespiti işlemlerine karşı açılan davalar ile 
(her türlü vergi, resim, harç ve (benzeri 
malî yükümler ve bunların zam ve ceza
ları toplamı iki milyon lirayı geçmeyen 
tarhlara ve bu ımilktaflaria sınıflı olmak 
üzere 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygu
lanmasına ilişkin davalar vergi mah'keme-
<si hâkimlerinden bini tarafından çözüm
lenir. 

Gerekçe: 
Tasarı ile tek hâkim tarafından çözüm

lenecek davaiandiaki parasal sınır yüksel
tilmekle beraber, öngörülen bir milyon' 
lira sınır da yetersiz kalacağından, bu 
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sınırın iki milyon lira olarak belirlenme
sinin uzun vadede 'daha kalıcı bir tedbir 
olacağı görüşüyle bu teklif sunulmuştur. 

Ahmet Karaevli 
Teki|rldağ 

Mehmet Keçeciler 
Konya 

Ali Pınarbaşı 
Konya 

Şener İşleten 
Edirne 

M. Rauf Eftekin 
Kütahya 

(BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
önergeye katılıyorlar mı efendim? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI 
ALPAİSLAN PEHLİVANLI (Ankara) — 
Katılıyoruz efendim. 

ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN .SUNGURLU (Gümüşhane) — Ka
tılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Ka'bul edenler... Kabul etme
yenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Maddeyi, önerge istikametindeki deği
şik şekliyle oylarınıza sunuyorum-: Ka
bul edbnfer... Etmeyenfer... Kabul edil
miştir. 

Bir mia'dde eklenmesine dair teklif var
dır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Genel Kurulda görüşülmekte olan Böl
ge İdare Mahkemeleri, idare Mahkeme
leri ve Veng'i Mahkemelerinin Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı 
Müddetinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısına aşağidaki 4 üncü madde
nin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

MADDE 4. — 2576 sayılı Kanuna 
aşağıdaki Ek Madde eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — Bu Kanunun tek 
hâkimle çözümlenecek davaları 'belirleyen 
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7 nc.i maddesindeki parasal sınırlar 
1.1.1993 tarihinden itibaren 8 milyon lira 
olarak uygulanır. Bu uygulama sebebiyle 
idarî yargı mercilerince görevsizlik kararı 
veriîemez. 

Gerekçe: 
Ek madde ile paranın aılım gücündeki 

değişmeler göz önünde tutularak tek hâ
kim görevini belirleyen paraisal sınırlarır? 
1.1.1993 tarihinden itibaren sekiz milyon 
liraya çıkarılması öngörüllmüştür. 

Bu artışla, tek hâkimin görevini belir
leyen parasal ısınırlar iki milyon liradan 
sekiz milyon liraya çıkarıldığı cihetle 
1.1.1993 (tarihinden sonra idare ve vergi 
mahkemeleriyle Danıştayda iki milyon li
rayla sekiz milyon lira arasında kalıp da
ha önce açılmış davalara ilişkin dosyalar
da, biı mercilerin görevsizlik kararı vere
meyecekleri ve ellerindeki işlere bakmaya 
dâvam edecekleri hükmü gdtirilirniştir. 

Ahimet Karaevli 

Ali Pınarbaşı 
Kbnya 

Şener İşleten 
Edirne 

Mehmet Keçeciler 
•Konya 

Haydar Koyuncu 
Konya 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyorlar mı efendim? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) •— 
Katılıyoruz efendim. 

ADALET BAKANI MAHMUT OL 
TAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Ka
tılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Ek madde ilavesini oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Okunan ek madde 4 üncü mad
de olarak kalbul ddflilrniştıir. 
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Geçici maddeyi okutuyorum: 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun, 
6.1.1982 tarih ve 2576 sayılı Kanunun 7 
nel maddesinde değişiklik yapan hükmü 
sehöbiyle idarî yargı mercilerince <görev-
«izliik kararı verilemez. 

BAŞKAN — Geçici madde üzerinde 
GÖZ isteyen?.. Yok. 

Geçici maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kalbul edenler... Etmeyenler... Geçici mad
de kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi 5 inci madde olarak 
okultuyorüm :t 

MADDE 5. — Bu Kanun yayımı ta
rihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 4 üncü maddeyi 5 inci 
madde olarak müzakere ediyoruz. Madde 
üzerinde ısöz isteyen?.. Yek. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Eftme'yenler... 4 üncü madde 5 inci 
madde olarak kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi 6 ncı madde olarak 
okutuyorum : 

İMADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Oylarınıza sunuyorum : Kaibul eden
ler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerindeki müzake
reler tamamlanmıştır. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyo
rum : Kalbul edenler,.. Etmeyenler... Ta
sarı kalbul edilip, kanunlaşmıştır. 

Hayırlı ol'sun. 

Çalışma süremizin bitimine çok az kal
mıştır.. 
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Gündemde bulunan kanun tasarı ve 
tekliflerini- ve 16 sıra sayıyla basılıp 
23.2.1988 Salı günü dağıtılan, aynı gün ge
len kâğıtlarda yayımlanan ve 25.2.1988 
Perşembe gündemine girecek olan kanun 

A) YAZILI SORULAR VE CE
VAPLARI 

I. — Artvin Milletvekili Hasan Ekin-
ci'nin, Bakanlık Personel Genel Müdü
rüne ilişkin sorusu ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı Bülent Akarcalı'nın ya
zılı cevabı (7/40) 

Türkiye Büyük MlılOeit Mecliisıi 
Başlkaniliığına 

'Sağlık Balkanı Sayın Bülent Akarcalı 
tarafından aşağıdaM sorudan yazılliı ola
rak cevaplandırmasına ddaleıtta<mıiızi 
arz ederiım.. 

S'aygıîarıımlıa, 
7.2.1988 

Hasan Ekinci 
lArltvim 

ıSayın •Akareak Bakanlığa geldiğimiz
den ıjt'ıbaren hayati konulara el! attığı
nızı Devletlin Bakan'llığımı ve 25 yıl! dev-
ıllotin her kademesûnde bulunmuş tok mü-
Oatvdk'iSli oflarak d'klkatlle izliameklteyiım. 
Çoğu zaman devletim Ibaşrndakiıler nehir-
Oeri ve ırmakları (geçerler ancak Iküçıük 
derede boğulllurlaır. 

BakariDığınıızım personel Geneli) Mü-
idürılldğünee yapılan uygullaımallar soruş
turma Iboyutllaınna varmıştır. Sadece (bir 
kaçını iffade dbmıek liisbiiyorum. 

1. Bakanilığınızda, Cumhuriyet teni-
hAide Genel Müdürlüğünde Mıillitetveikiliı 
adaylığı için istifa edip kazanamayınca 

tasarısını sırasıyla görüşmek için, 
25.2.1988 Perşembe günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 18.50 

aynı göreve tekrar atanan Gendi Mü
dür var mıdır? 'Personeli Genel Müdür
lüğü ıgilbiı Ibüyük ve çok önemılli', 'tarafsız-
llık gerdkt'ıren glöreve seçiim kaybetmiş, 
taraf oîlmuş üsltefJik limtikam duygusuna 
kapılmış tok kişinjn altanıması sizce dev
let adıma doğru1 ve uygun mudur, 

2. 'Sağlık Bakanlığı Personeli Genel 
Müdürıü. Sayın Süleyman Hatiınoğlu seçil
imi kaybetmenin faturasını acımasızca kin 
•ve intikam duygusuyla hareket ederek 
Artviın'deküı sağlık ve diğer kamu kuru-
Cıuiji'iaırındalkıi devlet memurllarına ödet-
ıme&bedir. Artvin'den ıgeıllen'lere İhama ça-
ıliışmayanları dağıtacağım diyor nilteikiım 
dağıtıyor. Süreklliı tehdit ve huzursuz 
©diyor. Artvin Sağlık teşfciilialtıında ağır 
kış şanlıları içinde 30 IKasım iılie 30 Ocak 
günleri arasında sebepsiz İli içimde ve ti 
dışına kaç personeli itayiın edilimişiüir? Gö
revleri nediır? 

3. Bakanlığınız personel1 Geneli! Mü
dürü Süleyman Oaltimoğllu yasallara ay
kırı davranışlarıyla ıbeîkıide devlet ha
yatımızda eşime rastlanmayan uygulliama-
lar yapmış ve yapmaktadır. Bunlardan 
ıblr örnek vermek istiyorum. 

Artvin Sağlkik. Müdürlüğünde çaiüışan 
Süleyman Şahinibaş'ın tayinimi:, miltetve-
kiı'ıi adaylığı İçin istifa eitmeden, 15 Ek:ım 
1987 tarihlinde aynı tarithl'i olurla Kars'a 
yapar. Ancak bu tayin evrakını seçim 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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boyunca celbimde taışır, tebliğ etmez, tou 
alûeye koz olarak kulilanıır. Seçimni kay
bedince, 30 "Kasıım 1987 günü tebliğ et
tirir. Böyllesi bw uygulama deımiokratöc 
bir ülkede ideğ'JL1 teokratik bor idarede 
ıb'Oe yaıpıilirnaz. Bakanflığıınızea bu konu
da ne işten yapı<l!mi!ştır? Parsond' yasa
sının aırnir hükümlerine aykırı davranış 
içim s:z Sağlık Bakanı olarak ne dü
şünürsünüz? 

4. AıicVıin Sağl'uk Mödürlliüğüne bağ-
diı Şavşat Has'banesimde göreviDi ebe-hem-
•şlıre Nilhall Balcı yo'lllaır kapaHi, ağır kış 
şarltöarı ve eşli devlet memuru olkiuğuı 
faalde, eşinin Süleyman Haıbimoğlu'nun 
kardeşi iile üzücü ibir konuda münakaşa 
etmesi sdbebiyMe keyfi ve" sebepsiz yere 
Yusufeüj lillçes'ne verdMlmlış'tlır. Arlhavi 
SağOık teşkilatımda Sııtma Savaş 'Me-
ımrıru irfan Odiaıbaışoğlm Haibimoğluma 
rey vermedlğiı 'için kıştan yolu kapalı 
Ktfıçkaıya'ya vendlrüitoişltir. Hatinoğlu'nun 
seçim kaybınım falburasını devletin me-
murlarına ödebmektediır 

Devlet kişiseli kim ve imtlkatm duy
gusuna alet ediilmes'ini Cumhuriyet Hü
kümetimin Bakanı oflıarak tasvip elimi
niz düşünüHemez. Bu konudaki: tavrınız 
ne olacaktır? İptal1 'çim tall'mat verecek 
miısi'ınıiz? 

T.C. 
Sağlık ve Sosyal' Yardım 

. Bakanlığı 24.2.1988 
Hukuk Müjşaviriiğ] 
Sayı : HIM 9239/308 

Türkiye Büyük Millet Medılsii 
Başkanlığına 

İllgi : 4 Şubat 1988 tarih ve Kan. 
'Kar. Md. 7/40-217-01361 sayıl! yazı
nız. 

Itlgide kaıyılüı yazınız ekinde göndeni-
fen Antvin 'MJMetvekiılıi Sn. Hasan Ekin-
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ci tarafımdan Bakantağıımıza yönellıtiiien 
Bakıanlhğımız Personel Gendi Müdürüne 
iiliışkin yazılı »ora önerlgesii cevabı iılliışlık-
'te sunulmuştur. 

BİOgill!erin:ıze aırz ederiiım. 
BüÛsmt Akarcalı 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

Artvin !M:illfebvekiı!li Sayın Hasan 
Bkinci'nim Yazım Sonu Önergesi ve Ce
vabı : 

Soru 1. Bakanllığınızda Cumhuriyet 
/tarihinde Geneli ıMüdürlIüğünden Milet-
•velkiıllii adaylığı liç.'n istifa eldip kazanama
yınca aynı göreve 'tekrar aibanıan Genel 
Müdür var imidir? Personel1 Geneli Mü
dürlüğü gifoiı ibüıyük ve çok ömeımiı, ıta-
ra'fisıızljık gerektlıren göreve ı&eçim kay-
ıbeUrniış, taraf ollmuış üslteıl'lk intikam duy-
'gusuna kapılmış biır kilsinin atanması siz
ce deviDet adına doğru ve uygun mıudur? 

Cevap 1. 10.9.1987 tarih ve 3403 sa-
yıi'ı «ISeçiımâeril'e iilgili Bazı 'Kanunlarda 
Değ'ışMl'k Yapılması ve Türk'ıye Büyük 
'Milat 'Meclisinin XVfirimei Dönem 
M'il'jetvekiilti': Gendi Seçimi Hakkında Ka
nunun 11 inci malddesJİndelki» XVIII' 
imci Dönem MOlÜietvtkiii .genel seçimimde 
ım'Jje!tveki!li adayı oüan Devlet ımemıurtlları 
ve diğer kamu görevlileri, seçimil fcay-
ibetmeiieri hafinde, Yüksek Seçim Kuru-
Dunca ıseoim sonuçlarının ilanını ıbakifoe-
den ıblır ay içinde müracâat etmeleri kay
dıyla eski görevlilerime veya kazani'l'mış 
hak aıyılük derecelerindeki haşka Ibiir gö
reve dönebiıitinller» hükmü uyarınca, mid1-
lıebvakiıii seçimini kaybeden Süleyman 
Haiij'noğiJu eski görevi oilan ve açık tou-
'l'unan 'Personel Genel! 'Müdürlüğü kad
rosuna 17 Ara'liık 1987 tarih ve 19667 sa-
y;ûı Resmî Gazetede yayımlanan müşte
rek kararname ille yeniden atanmıştır. 
Aynı Resmî Gazetede. Maliliye ve Güm
rük Bakanlığı Personel Genel1 Müdürü 
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ilken istifa ederek miletvekiıli seçimini ka-
ızanamayaın Hlkıriı Şahin de !baş bulunan ay
ını göreve müşterek (kararname ille a'tan-
mışitır. Ataımalliar ıCamamen mezkûr mad
de hükmüne dayalı oflup lyasall olduğu 
izahtan varestedir. Ayrıca Ibenzer uygula
maların da ıdalha 'önceki dönemlilerde ya
pıldığı Devillet arşivlerimde mevcuttur. 
Diğer 'taraftan, devlet memuru ilken iısfti-
'fa ederek seçilme iştirak ©den 'ya da ya
sama organında görev allan kamu görevli
lerinin tekrar ımemurjyeibe dönmelerini 
sağlayan ya da görevlilerinden lizîiınliı sayı
lacağına iılüışkiın daha önceki dönemlerde 
değ'işilk yasa1! düzenOeımelier yapıllmış olup 
idareller de /bu düzenlemelere ©Öre liışiliem 
tesis etımiıştir. 

Soru 2. Sağüık IBıalkanlîığı Personel 
Geneli Müdürü Sayın Süleyman Haıtin-
oğlu seçimi kaybetmenin faturasını acı
masızca İkin ve lintilkam duygusuylla ha
reket ederek. Artvin'deki sağlık ve diğer 
ıkamu kurulluşllarıındakiı devlet ımemurlla-
rınıa ödeltımektediır. Artvin'den gelenlere 
bana çalışmayanlliarı dağıtacağım d'lyor 
nıiltekim dağıltıyor. (Sürekli tehdi't ve hu
zursuz ediıyor. Artvin Sağlık teşkilâtında 
ağır kış şartları ilcimde 30 Kasım illle 30 
Ocak günleri arasında sebepsiz il) içinde 
ve iıl! dışına kaç personel ıtayin edilmiş
tir? Görevleri nedir? 

Oevap 2. Bakanilığımıızca Artvin 
Sağlık Teşkilatımızda 30 Kasım 1987-
30 Ocak 1988 'tarihleri arasında öner
gede sözü edilen düşünceye dayalı ola
rak isbök dışı herhangi (bir atama yapıil-
mamııştıır. ti içerisindeki! ıtayinılar 'ise 5442 
sayılı 11 idaresi 'Kanununa ıgöre Valilik ta
rafından yapılmış odlup, Bakanlığımız Per
soneli Genel' Müdürlünün müdahalesi' dü
şünülemez. Bakanlığınız il içi tayinlerin 
sadece Itesoilliniı yapmakla yükümlüdür. 
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\\!i içerisinde görev yeri değiştirilen ibiır 
köy dbesi ille bir sağliılk savaş memurudur. 

Soru 3. Bakanlığınız Personel! Genel 
'Müdürü Süleyman Hatinoğlu yasallara 
aykırı davranışlarıyla belki de devlet 
hayatımızda rasltlanmayan uygulamalar 
yapmış ve yapmalklfcadıır. Bunllıardan Ibir 
öırnek vermek istiyorum. 

Artvin Sağlık Müdürlüğünde çalışan 
Sülieyman Şahiınbaş'ın ıtayini milletvekilli 
adaylığı için iıstilfa etmeden 15 Eklim 1987 
tarihinde aynı tarihi ölıurlla 'Kars'a ya
par. Ancak bu tayin evrakını seçim 'bo
yunca celbimde taşır, teblğ etmez İbu 
laüleye kaz olarak kullanır. Seçimi kay
bedince 30 Kasım 1987 günlü tebliğ et-
ftiirir. ©öylesi taiır uygulama demokratik 
ibiır ülkede değill teokratik Ihitr idarede 
ibilie yapııllam'az. Bakanlığınızca ıbu ko
nuda ne işlem yapılmıştır? Personeli ya
sasının aımiır hükümlerine aykırı davra
nış için süz Sağlık Bakanı olarak ne dü
şünürsünüz? 

Oevap 3. 657 SayıÜı Devlet Memur
ları Kanununun 243 sayıda KHK. ile 
değişik 120 noiı maddesinde «iki defa üsit-
lüslte olumsuz sicili allan memurların baş
ka bir siıaiıl amirinim emrime atanırlar. 
IBurada da olumsuz silciıl alrraaltarı hallinde 
memuriyetleri ile ilişkileri kesilllerek hak
lılarında T.C. Emekli Sandığı (Kanununun 
emekM'ikle ilgilli hükümleri uygulanır» 
amir Ihükmü gereğince, lifciı yıl üsıtüste 
olumsuz sicili allan Verem Savaş Dispan
serimde görevli Süleyman Şahiınbaş'ın 
Artvin Valiiliğince tayininin isitenımesiı üze-
-iıne mevzuat gereği naklen ataması 
IKars lillline yapıllmış ve (tayin kararı ilgiıliı 
Valiliğe Bakanlığımızca gönderilimiıştir. 
Tayin isteminin ıherhangi ıbir siyasî yönü 
ollımayıp aksime siıyasî ıbir 'yorum yapılı-
maması için tebligatın Valilikçe gecik
tirildiği anlaşılmaktadır. 
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Diğer taraftan, adı geçenim Çalışma 
ve Sosyal Güveni!k Bakanlığıma 'bağlı ola-
ırak çalıştığı ısiürdde disiplin cezası aldığı, 
Artvin Sağlık MıüdüriHüğünde olluımsüz 
davranuşları İle çaliışıma ortamını bozduğu 
ve (hizmeti aksattığı Artvin Vallili'ğince Ba-
kainlığıımıza bdlldiritaiıştir. 

Soru 4. Artvin Sağlık Müdürlüğü
me Ibağlı Şavşat Hastanesiimde görevli 
'ebe-lhemşir© ıNilhal Balcı yolf.ıar kapalı 
ağır kuş ışartları ve eşi devlet memuru 
'olduğu halde ©simim Süleyman Hatiın-
oğlu'nun kardeşi ile üzücü bir konuda 
münakaşa etmesi ısebebiıyûle keyfdı ve se
bepsiz yere Yusufeli lilliçesıine verdirilmliş-
ıtir. Aırlhavi Sağfok teşkilatında sıtma sa
vaş memuru M a n Odabaşoğlu, Hatin-
oğliu'na rey verırnediği için kıştan yolu 
kapak Kıllıçkaya'ya verdiril'mişitir. Ha-
timoğlu seçim kaybının faturasını dev
letim tmemıurlarıma ödetmektedir. 

Devlet kişisel ikim ve İntikam duygu
suna akıt editaesıimi Cumhuriyet Hükü-
ımetinin 'Bakanı olarak ıtasviıp etmeniz 
düşünülemez. Bu konudaki 'tavrımız ne 
olacaktır? İptal1 İçim Itallıimat verecek (mi
simiz? 

Cevap 4. IBbe Nihal Balllcı daha ön
ce eş durumu olmasına rağmen kendi .is
teği özerime Şavşat'a ti Onayı ile atan
mış, bilahare eşinen Şavşatlıı olması ne
deniyle Onman İşleltımesi Müdürlüğü 'ta
rafından Şavşat İlçesine tayinlimin yapıla-
'mayacağımı, ancak Yusufeli'ne yapılabi
leceğini Ibeyan etmesi üzerime Yusufeli' 
ne veriı'Jmişlfciır. Eşimin Şavşat'a atanama-
dığını gören ebe Nilhal Balcı, 6.1.1988 ta-
rilh ve 7-2-3 sayılı Şavşat Kaymakam
lığınım yazısı ekimde gönderilen maki! 
dilekçesi 'üzerine eşinin görev ma'haMî 

oüan 'Borçka Süllükllü Sağlık Evime nakli» 
yapılarak mağduriyetinin giderildiği Va-
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lıiliğin 8.2.1988 tarih ve 618 sayılı yazı
sından anlaşılmaktadır. 

Arhavi Sıltıma Savaş Mamuru İrfan 
Odalbaşoğ'.ıu, Vıailıüiğiın 8.2.1988 tarih ve 
617 sayılı yazısında uzun yıl'Ilar (21 yıllı) 
aynı yende görev yapması ve edindiği 
ımulhiıtten dolayı ticarî İlişkililerde bulun
duğu gerekçesi ile 5442 sayılı Yasa tıü-
kümlerii gereğince görev yerinim değiış-
tiırTıdiğiı Aritviın Valûliğ'min 8.2.1988 tarih 
ve 617 sayıilı yazıısınıdan amllaşılmakıta-
dır. 

Görüllıdüğü üzere her iiki tayinde 5442 
sayılı İl İdaresi Kanunu uyarımca Vali
likçe gerçekleştirilmiş olup, Bakanlığı-
ımiizca bir İşlem tesis edimemiıştiır. Va
lilikçe yapılan il içi 'tayinlerde Bakanllığı-
mız sadece tayin İşlemini dosyasına iışil'e-
mekte ve tescil etmektedir. 

2. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Bakanlık men
supları için alınan çelik yeleklere iliş
kin sorusu ve Dışişleri Bakanı A. Mesut 
Yılmazın yazılı cevabı (7/48) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Gündeme gelen çelik yeleklerin de
nenmesi ite ilgili raporda çelişkili bilgiler 
olduğundan Dışişleri mensuplarına alı
nan söz konusu çelik yelekler hakkında 
aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı 
Sayın Mesut Yılmaz tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygı ile rica 
ederim. 

7.2.1988 
Murat Sökmenoğlu 

Hatay 
1. Schuca Şirketinden alınan zırhlı 

yeleklerin markası nedir? Üreticisi kim
dir? 

2. Bu çelik yelekler, nerede, hangi 
laboratuvarda ve kimler tarafından test 
edilmiştir? 



T. B. M. M. B: 26 24 . 2 . 1988 O : 1 

3. Söz konusu testler, 1983 yılı Ha
ziran ayında çıkarılan «kurşun geçirmez 
yelekler ile ilgili geçici yönetmelik» uya
rınca mı yapılmıştır? Çelik yelekler ne 
zaman alınmıştır? Bu yeleklerin alımına 
kimler karar vermiştir? 

4. Bu çelik yeleklerin alımında her
hangi bir Türk teknik yetkilisi görev al
mış mıdır? Almamışsa, bu yelekler, Em
niyet Genel Müdürlüğünün laboratuvar-
larında denenmiş midir? 

5. Çelik yeleklerin alımından önce, 
Bakanlığınızca, bir «piyasa araştırması» 
yapılmış mıdır? 

6. Schuca Şirketi hakkında çelik ye
leklerin alıımından önce güvenlik soruş
turması yapılması düşünülmüş müdür? 
Düşünülimıemiş ise, diplomatlarımızın gü
venliği bu insanlara nasıl teslim edilmiştir. 

7. 30 Mayıs 1984 tarihinde Doktor 
Schutte'ye Saelzer Security GMBH Şir
keti tarafından gönderilen mektupta ye
leklerin kesinlikle kullanılmaması ifade 
edildiği halde niçin sorumlular bu yelek
leri almışlarıdır? 

T.C. 
Dışişleri Bakanlığı 22.2,1988 

Güvenlik İşleri Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : GİDA/18 
Konu : Yazılı soru önergesi hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığın a 

İlgi : 11 Şubat 1988 gün ve 7/48-263/ 
01518 sayılı yazılan. 

Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun Bakanlığım için yapılan bazı 
malzeme alımıyla ilgili iddialar konusun

da tevdii etmiş olduğu yazılı soru önerge
sinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
A. Mesut Yılmaz 

Dışişleri Bakanı 

Soru 1. Schuco Şirketinden alınan 
zırhlı yeleklerin (markası nedir? Üreticisi 
kimdir? 

Cevap : Alınan yeleklerin koruyucu 
malzemesinin yapımcısı, Tongeren/Belçi-
ka'da mukim PRINCIPLE BUSINESS 
INTERNATIONAL B.W. Firmasıdır. 
Ancak Schuco Firması güvenlik malze
mesini söz konusu firmadan alarak ye
leklerin ön yüzündeki koruyucu katını 
24'e, arka yüzündekini ise 20'ye artıra
rak özel bir yelek üretmiş ve bu neden
le yeleklere ticarî anlamda bir ımarka ko
nulmamıştır. 

Soru 2. Bu çelik yelekler, nerede, 
hangi laboratuvarda ve kimler tarafından 
test edilmiştir? 

Cevap : Deneimeler ilk kez 30 Nisan 
1981 tarihinde Belçika'da «SAKAL» po
ligonunda LID VAN CEDC Firmasın
ca yapılmıştır. Denemeler sonunda 7 Ma
yıs 1981 tarihinde verilen raporda karşı
dan doğrudan yapılan atışlarda güvenli
ğin (korunmanın) tam olduğu belirtilmiş
tir. 

Aynı yelekler üzerindeki müteakip de
nemeler Ankara'da Emniyet Müdürlüğü 
atış poligonunda 29 Mart 1984 tarihin
de bir başkan ve iki üyeden oluşan bir 
heyet tarafından yapılmıştır. Aşağıda 
5. suale verilen cevaptan da görüleceği 
üzere, deneme sonuçları, incelenen diğer 
yeleklerin niteliklerinden daha iyi oldu
ğu için Schuco Firmasının yelekleri alın
mıştır. Güvenlik mülahazasıyla deneme 
sonuçlarını açıklamamın sakıncaları tak
dir edilecektir. 
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Soru 3. Söz konusu testler, 1983 yılı 
Haziran ayında çıkarılan «kurşun geçir
mez yelekler d'le ilgili geçici yönetmelik» 
uyarınca mı yapılmıştır? Çelik yelekler 
ne zaman alınmıştır? Bu yeleklerin alı
mına kimler karar vermiştir. ı 

Cevap : Denemeler Belçika ve Tür
kiye'de yapıldığı cihetle Federal Alman
ya'da geçerli yönetmelik hükümleri ta
bi yatıyla gözeti'lmemiştir. 

Çelik yelekler, Dışişleri Bakanlığı Müs
teşarı Büyükelçi Ercüment Yavuzalp, 
Müsteşar İdarî İşler Yardımcısı Büyük
elçi Hikmet Özkan, Komptrolörlük Da
iresi Başkanı Elçi Metin Mekik ve 
Komptrolörlük Dairesi Başkan Yardım
cısı Ercan Vuralhan'ın teklifi ve zama
nın Dışişleri Bakanı tlfcer Türkmen'in 
onayı üzerine SCHUCO GmbH Firma
sı ile 6 Ekim 1982 yılında imzalanan 
sözleşme hükümlerine göre satın alınmış
tır. 

Soru 4. Bu çelik yeleklerin alımın
da herhangi bir Türk teknik yetkilisi gö
rev almış mıdır? Almamışsa, bu yelekler, 
Emniyet Genel Müdürlüğünün lavoratu-
varlarında denenmiş midir? 

Cevap : Yeleklerin alımında herhan
gi bir Türk yetkili görev almamıştır. 

2 Soruya verilen cevapta de belir
tildiği üzere söz konusu yelekler 1984 
Mayıs ayında Ankara Emniyet Müdürlü
ğü atış poligonunda denemeye tabi tutul
muştur. 

Soru 5. Çelik yeleklerin alımından 
önce, Bakanlığınızca, bir «piyasa araştır
ması» yapılmış mıdır? 

Cevap : Piyasa araştırması Hollanda 
mamulatı Safaltland, ABD mamualtı 
«Body Shield Dress Shirt-18 Layer Kev-
ler» ve Federal Alman mamulatı «Protec-
tion vest U-20-M White» yelekler üze
rinde yapılmış, ancak, koruma gücü (gü

venlik derecesi) bakımından uygun gö
rülmemiştir. 

Soru 6. Schuco Şirketi hakkında çe
lik yeleklerin alımından önce güvenlik 
soruşturması yapılması düşünülmüş mü
dür? Düşünülmemiş ise, diplomatlarımı
zın güvenliği bu insanlara nasıl teslim 
edilmiştir? 

Cevap : Tam adı, «Schuco GmbH-
Geselschaft Für Sıcherheıtsberathng» 
olan firma, güvenlik konusunda danış
manlık hizmeti veren bir kuruluştur. 

1982 yılında Bonn Büyükelçiliğimiz
ce tanınan firma ilk kez dış temsilcilik
lerimizde görevli memurlarımızı terörist 
saldırılara karşı sigorta etmek amacıyla 
Bakanlığıma müracaat etmiş daha sonra 
ayn» firma ile dış temsilcilik binaları
mızda fizikî güvenlik donanımlarının te
mini konularında iş yapılmıştır. Aynı fir
ma,- zırhlı taşıtların yaptırılması için 
Hannover'de yerleşik «H. und S. Fahr-
zeugbaul und Co. KG» şirketi ile Ba
kanlığımız arasındaki bağlantıları için 
müşavirlik hizmeti vermiştir. 

Anılan firma ile ilgili olarak güven
lik soruşturması yapılması tabiyatıyla dü
şünülmüş, ancak başlangıçta şifahî ola
rak yapılan soruşturmalardan firmanın 
güvenlik açısından sakıncalı görülmediği 
öğrenilmiş, daha sonra yazılı olarak alı
nan referanslardan firmanın NATO iha
lelerine girmesinde sakınca görülmediği, 
Uluslararası Güvenlik Cemiyetine üye 
kaydedildiği, firma sahiplerinden Reiner 
Schutte'nin ABD Kongresi Müşavirlik 
Meclisinden, özel müşavir olarak verdi
ği fevkalade hizmetlerden Ötürü bir bel
ge ile onurlandırıldığı ve nihayet Federal 
Almanya İçişleri ve Dışişleri bakanlıkla
rınca da firmanın güvenlik açısından za
rarlı bir faaliyetine rastlanılmadığının 
bildirildiği tespit olunmuştur. , 
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Soru 7. 30 Mayıs 1984 tarihinde 
Doktor Schutte'ye Sailzer Securıty 
GMBH Şirketi tarafından gönderilen 
mektupta yeleklerin kesinlikle kullanıl
maması ifade edildiği halde niçin sorum
lular bu yelekleri almışlardır? 

Cevap : «Bonner Strasse 75, D-4000 
Düsseldorf 13» adresinde kâin «Saelzer 
Securıty GmbH» firmasının verdiği, ba
sında yayımlanan, 30 Mayıs 1984 tarihli 
mektupta sözü edilen yelekler, Bakanlı
ğımızca 1982 yılında Schuco GmbH Fir-

24 . 2 . 1988 O : 1 

masından satın alınmış yeleklerle aynı ol
mamak gerekir. Zira, yelekler 1982 yılın
da alınmıştır. Saelzer Securıty Firmasının 
Schuco GmlbH Firmasına muhatap ra
poru ise 30 Mayıs 1984 tarihini taşımak
tadır. Diğer taraftan Saelzer raporuna 
ekli deneme sonuçları ile 1981 yılında 
Belçika'da 1984 yılında ise Ankara Em
niyet Genel Müdürlüğü laboratırvarların-
da yaptırılan deneme sonuçlan da birbi
rini tutmamaktadır. Halen söz konusu 
yelekler dış temsilciliklerimizde kulla
nılmaktadır. 

•— 134 — 



Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

26 NCI BİRLEŞİM 

24 . 2 . 1988 Çarşamba 

Saat: 15.00 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 

İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

• 3 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAÎR ÖNGÖRÜŞMELER 

!l. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu ve 37 arkadaşının, Türk 
çiftçisine kredi veremez duruma geldiği 
iddia edilen Ziraat Bankasının içinde bu
lunduğu durumu ve bu konuda alınması 
gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/7) 

2. — Denizli Milletvekili Adnan Kes
kin ve 22 arkadaşının, ana işlevinden 
uzaklaştığı ve kredi veremez duruma düş
tüğü iddia edilen Ziraat Bankasının iş
lemlerini ve içine düştüğü durumun ne
denlerini tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclîs Araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/8) 

3. — Balıkesir Milletvekili Mustafa 
Çorapçıoğlu ve 9 arkadaşının, T.R.T.'nin 
iç yapısı, işleyişi ve yayınlan ile uygula

madaki aksaklıkları konusunda Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/2) 

4. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver ve 76 arkadaşının, Millî istihbarat 
Teşkilatının yıpranmasını önlemek ve bu 
teşkilatı, Kanununda yazılı görevlerinin 
sınırları içerisine çekmek için gerekli ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/9) 

5. — Elazığ Milletvekili Ahmet Kü-
çükel ve 40 arkadaşının, Doğu ve Gü
neydoğu Anadolu bölgelerinin sorunları 
ve bu sorunların çözüm yollan konusun
da Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 
101 inci maddeleri uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/3) 

6. — Gaziantep Milletvekili Abdulka-
dir Ateş ve 34 arkadaşının, bankacılık 
sektörünün içinde bulunduğu sorunları ve 
Anadolu Bankasının Türkiye Emlâk Kre
di Bankası ile birleşmesinden önceki du
rumunu ve birleşmeden sonra ortaya çı
kan sorunları tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 1012 ve 103 
üncü maddeleri uyannca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/10) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 19.2.1988) 

7. — Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptan ve 10 arkadaşının, bankacılık sek
törünün içinde bulunduğu sorunları ve 
Anadolu Bankasının Türkiye Emlâk Kre
di Bankası ile birleşmesinden önceki du-



rumunu ve birleşmeden sonra ortaya çı
kan sorunları tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'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. — Balıkesir Milletvekili I. Önder 
Kırlı'run, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı 
olan zırhlı araç ve gereçlerin alımında bir 
A.B.D. firmasının tercih edilmesinin ne
denine ilişkin 'Millî Savunma Balkanından 
sözlü soru önergesi (6/9) 

4. — Siirt Milletvekili Mehmet Ab-
durrezak Ceylan'ın, olağanüstü hal ilan 
edilen illerde ateşli silah ruhsatı almak 
için yapılan müracaatlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/10) 

5. — Denizli Milletvekili Adnan Kes
kin'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) 

6. — İstanbul Milletvekili Mehmet 
Moğultay'ın, kamu konutlarının tahsis 
gayesine ve kira bedellerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/20) 
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7. — 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) 

8. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'm, 3392 sayılı Yasa ile kuru
lan ilçelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/22) 

9. — Hatay MillelJvekili Turhan Hır-
fanoğlu'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 Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/23) 

10. — İstanbul Mülletvekili Yüksel 
Çengel'in, 16.1.1988 - 27.1.1988 tarihleri 
arasında gerçekleştirilen plastik ve deri 
terlik ihracatına ve bu terlikler için Des
tekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan ya
pılacak ödemeye ilişkin Başbakandan 
slözlü soru önergesi (6/24) 

11. — İzmir Milletvekili Türkân Ak-
yol'un, günlük bir gazetenin 29.1 1988 ta
rihli nüshasında yeralan Devlet Bakanı 
Cemil Çiçek ile ilgili bir yazıya konu edi
len olaya ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/25) 

12. — İstanbul Milletveküi 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) 

13. — 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) 

14. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenöğlu'nun, kumarhanelerin aç
tığı sosyal yaraları önlemek ve kumar
haneleri cazip halden çıkarmak için ne 
gibi tedbirler alındığına ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/28) 

15. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Kanunî Sultan Süleyman Ser-
gisi'nin Londra'daki açılışının Başbakanı 
temsilen eşi Semra Özal tarafından yapı
lacağı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/29) 

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

17. — Amasya Milletvekili Mehmet 
Tahir Köse'nin, tiler Bankası 16 ncı Böl
ge Müdürünün bir müteahhide fazla 
ödemede bulunduğu iddiasına ilişkin Ba
yındırlık ve iskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/31) 

18. — 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) 

19. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, belediye kurulması için istemde 
bulunan yerleşim 'birimlerine ve bu istem
lerin değerlendirilmesinde hangi ölçüle
rin esas alındığına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/33) 

20. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, pancar üreticilerine yapılacak 
ödemelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/34) 

21. — izmir Milletvekili Neccar Türk-
can'ın S. S. K. ve Bağ-Kur üyelerinin 
bazı sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sos
yal •> Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/35) 

22. — İçel Milletvekili M. İstemihan 
Talay'ın, Deniz Kuvvetlerimize yeni ka
tılan bir firkateynin isimlendirilmesine 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/37) 

7 
KANUN TASARı VE 

TEKLIFLERIYLE 
KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER 

İSLER 

1. — 3392 Sayılı 103 ilçe Kurulması 
Hakkında Kanunun Geçici Birinci Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Hükmünde Kararname ve içişleri Ko
misyonu Raporu (1/380) (S. Sayısı : 10) 
(Dağıtma tarihi : 10.2.1988) 

2. — Bazı Kanunlarda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/146) (S. Sayısı: 11) (Dağıtma tarihi : 
16.2.1988) 

3. — 6.1.1982 Tarihi ve 2576 Sayılı 
Bölge idare Mahkemeleri, idare Mah
kemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Ku
ruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu (1/371) (S. Sayısı : 9) (Dağıtma 
tarihi: 9.2.1988) 

4. — 2253 Sayılı Çocuk Mahkemele
rinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama 



Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/368) (S. Sayısı: 12) (Dağıtma tarihi : 
17.2.1988). 

5. — İzmir Milletvekili Akın Gönen' 
in, 24.5.1983 Tarih ve 2828 Sayılı Sosyal 
Hizmetler V3 Çocuk Esirgeme Kurumu 
Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal 

İşler; Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (2/5) (S. Sayısı: 13) (Dağıtma tarihi : 
19.2.1988) 

6. — Kastamonu Milletvekili Hüseyin 
Sabri Keskin ve 5 Arkadaşının, 4.10.1983 
Tarih ve 2908 Sayılı Dernekler Kanunu
nun 18 inci Maddesinin Dördüncü Fıkra
sının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/18) (S. 
Sayısı : 14) (Dağıtma tarihi : 22.2.1988) 



Dönem : 18 Yasama Yılı : 1 

T. B. M. M. S. Sayısı : 10 
3392 Sayılı 103 İlçe Kurulması Hakkında Ka
nunun Geçici Birinci Maddesinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Ko

misyonu Raporu (1 /380) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 23 . 11 . 1987 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K. K. Gn. Md. 
071101-11345102271 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

«3392 sayılı 103 İlçe Kurulması Hakkında Kanunun Geçici Birinci Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname» bugünkü Resmî Gazetede ya
yımlanmış ve Anayasanın 91 inci maddesi uyarınca ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

3392 sayılı Kanunla İstanbul'da Küçükçekmece, Ümraniye, Pendik, Kâğıthane ile 
İzmir'de Buca ilçeleri kurulmuş bulunmaktadır. Yeni ilçelerin kurulmasıyla 1580 sayı
lı Kanun gereğince 'büyükşehir belediyeleri sınırları içinde yeni ilçe belediyelerinin 
teşkili zorunlu hale gelmiştir. Ancak 3392 sayılı Kanunun 1 inci geçici maddesi ile 
bu ilçelerde belediye seçimleri ülke genelinde yapılacak ilk genel mahallî idare seçim
lerine kadar ertelenmiş ve bu belediyelere ait hizmetlerin de büyükşehir belediyelerin
ce yürütülmesi hükme bağlanmıştı. 

Tasarı ile bu süre içinde adı geçen ilçelerde belediye hizmetlerinin geçici olarak 
ayrıldıkları belediyeler tarafından (Buca için İzmir Büyükşehir Belediyesi) yürütülmesi 
öngörülmektedir. Böylelikle belde hizmetlerinde verimlilik, etkinlik ve sürat sağlanmış 
olacaktır. 

Mahallî idare seçimleri yapıldıktan sonra yeni belediyeler teşkilatlanıncaya kadar 
bu belediyelerin hizmetlerinin aksamaması ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla ay
rıldıkları belediyelerce geçici olarak yürütülmesi öngörülmektedir. 

Yeni kurulan belediyelerin araç, gereç, kadro, menkul, gayrimenkul ve benzeri ih
tiyaçlarının 3030 sayılı Kanunun geçici hükümlerinin bu belediyelere kıyasen uygulan
ması suretiyle temin edileceği ve koordinasyonun Büyükşehir Belediyelerince sağlana
cağı hükme bağlanmaktadır. 
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İçişleri Komisyonu Rapora 

Türkiye Büyük Mîllet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 5.2.1988 
Esas No. : 1/380 

Karar No : 3 

TÜRKJİYIE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIĞINA 

«3392 sayılı 103 İlçe Kurulması Hakkında Kanunun Geçici Birinci Maddesinin 
Değiştiriknesüne Dair Kanun Hükmünde Kararname» içişleri Bakanlığı temsilcileri
nin de katıldığı 3.2.1988 tarihli toplantıda Komisyonumuzca incelenip, görüşüldü. 

3392 sayılı Kanunla IstanlbulMa Küçükçekmece, Ümraniye, Pendik, Kâğıtöhane 
ile izmir'de Buca ilçeleri kurulmuştur. Ancak 3392 sayılı Kanunun Geçici 1 inci 
maddesiyle bu ilçelerde belediye seçimleri ülke genelinde yapılacak ilk genel mahallî 
idare seçimlerine kadar ertelenmiş ye bu belediyelere ait hizmetlerin de büyükşehir 
belediyelerince yürütülmesi hükme bağlanmıştı. 

Kararname ile bu süre içerisinde adı geçen ilçelerde belediye hizmetlerinin geçici 
olarak ayrıldıkları belediyeler tarafından (Buca için tzmıir Büyükşehir Belediyesi) 
yürütülmesi öngörülmekte, ayrıca mahallî idare seçimleri yapıldıktan sonra yeni be
lediyeler teşkilatlanmcaya kadar bu belediyelerin hizmetlerinin aksamaması ve sürekli-
iğinin sağlanması amacıyla ayrıidıMarı belediyelerce geçici olarak yürütülmesi hükme 
bağlanmaktadır. 

Komisyonumuz kararnameyi ve gerekçesini uygun bularak maddelerinin görüşül
mesine geçmiştir. 

Kararnamenin 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Anayasamızın kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi veren 91 inci madde
sinin 4 üncü fıkrası,' «Kanun Hükmünde Kararnamenin, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
tarafından süre bitiminden önce onaylanması sırasında, yetkinin son bulduğu veya süre 
bitimine ikadar devam ettiği de belirtilir» hükmünü getirmiştir. 

12.3.1986 tarihli ve 3268 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanununun yetki süresi 9.4.1987 
tarihli ve 3347 sayilı Kanunun 4 üncü maddesiyle 31.12.1988 tarihine kadar uzatıl
mıştır. Anayasamızın anılan amir hükmü karşısında 3392 sayılı 103 ilçe Kurulması 
Hakkında Kanun için bu süre bitimine kadar Bakanlar Kurulunun Kanun Hükmünde 
Kararname çıkarabileceğini kabul eden Komisyonumuz, tasarıya bu doğrultuda bir 
geçici madde eklemeyi uygun bulmuştur. 

Türküye Büyük Millet MeclM (S. Sayısı : 10) 
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Kararnamenin 2 nci ve 3 üncü maddeleri «Bu Kanun Hükmünde Kararname» 
ibareleri Kararnamenin kanun tasarısına dönüşmüş olması sebebiyle «Bu Kanun» 
seklinde değiştirilerek aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygıyla arz olunur. 

Başkan 
Gedip Demirel 

Malatya 

Üye; 
Ersin Koçak 

Adana 

Üye 
İbrahim Tez 

Ankara 

Üye 
Ali Necmettin Şeyhoğlu 

Çankırı 

Üye 
Ertekin Durutürk 

İsparta 

Üye, 
Mehmet Ali Eren 

İstanbul 

Üye; 
Ziya Ercan 

Konya 

Üye; 
Kudbettin Hamidi 

Siirt 

Başkanvekili 
Necat Tunçsiper 

Balıkesir 

Üye 
Abdurrahman Karaman 

Adıyaman 

Üye 
Ayhan Arifağaoğlu 

Artvin 

Üye; 
Mustafa Namlı 

Çorum 

Üye 
Ali Rıza Yılmaz 

İçel 

Üyö 
Mahmut Alinak 

Kars 
Muhalifim 

Üye 
Mehmet Adnan Ekmen 

Mardin 
Muhaifüm 

Üye 
Selahattin Mumcuoğlu 

Van 

TürkSye Büyük MiHet MecM (S. Sayısı : 10) 



HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ 
METİN 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

3392 Sayılı 103 Üçe Kurulması Hakkın
da Kanunun Geçici Birinci Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Hükraiindte 

Kararname 

3392 sayılı 103 İlçe Kurulması Hak
kımda Kanunun Geçici 1 inci maddesinin 
değiştirilmesi; 12,3.1986 tarihli ve 3268 
sayılı Kanun Jile 3347 sayılı Konumun ver
diği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kuru
lunca 17.11.1987 tarihinde 'kararlaştırıl
mıştır. 

MADDE 1. — 3392 sayılı 103 İlçe 
Kurulması Hakkında Kanunun Geçici 1 
inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Geçioi Madde 1. — İstanbul ve İz
mir Büyükşehir belediyeleri hudutları için
de kurulan ilçelerim merkezlerıindeki be
lediye seçimleri, ülke çapında ilk genel 
mahallî lidareler seçimleri ile birlikte ya
pılın 

Bu süre içinde Küçükçekmece, Ümra
niye, Pendik, Kâğıthane ilçe belediyeleri
ne aıit hak, yetki ve görevler; ayrıldıkları 
belediyeler taraflından 27.6.1984 tarihli ve 
3030 sayılı Kanun hükümlerime göre kul
lanılır ve yürütülür. 

Bu süre içimde Buca İlçe Belediyesine 
ait halk, yetki ve görevlerim tamamı ise İz
mir Büyükşehir Belediyesi latrafındam kol
lanılır ve yerime getirilir. 

İlk genel mahallî idareler seçimlerini 
müteakip mezkûr belediyeler teşkilatlanın -
caya kadar bumların her türlü hizmetle-
rJmim ayrıldıkları belediyeler (Buca içim 
İzmir Büyükşehir Belediyesi) tarafımdan 
yürütülmesime devam1 olunur. 

Yemi kumlamı mezkûr belediyeler hak
kında 3030 sayılı Kamumun geçici hüküm-

Türkfiye Büyük MiHet Meclisi 

3392 Sayılı 103 İlçe Kurulması Hakkın
da Kanunun Geçici Birinci Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Kabulü Hakkında Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — Kanun Hükmümde Ka-
raırmamemim 1 inci maddesi Komisyonu
muzca aymen kabul1 edilmiştir. 

(S. Sayısı : 10) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metlin) 

leri kıyasen uygulanır ve koordinasyon bü-
yükşehir belediyelerince sağlanın".» 

MADDE 2, — Bu Kanun Hükmünde 
Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun Hükmünde 
Kararname hükümlerimi Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
H. C. Güzel 

Devlet Balkanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
A. Karaevli 

Adallet Bakanı 
H. Ertem 

inişlileri Bakam 
A. Selçuk 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
/. Safa Giray 

Ulaştırma Bakanı 
/. Pekel 

Çalışma ve Sosyali Güvenik Bakanı 
M. M. Taşçıoğlu 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam 
S. AT. Türel 

(İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

GEÇİCİ MADDE. — 12.3.1986 tarihli 
ve 3268 sayılı, 9.4.1987 tarihli ve 3347 sa
yılı Yetki Kanunları ile Bakanlar Kuruluma 
verilen Kanun Hükmünde Kararname çı
karma yetkisi, 3392 sayılı 103 İlçe Kurul
ması Hakkında Kanun iç:n adı geçen ka
nunlarla verilen süre bitimine kadar ge
çerlidir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı ta
rihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümleri
ni Baklanlar Kurulu yürütür. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

Devlet Balkanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
M. V. Dinçerler 
Devlet Bakanı 
M. T. Titiz 

Devlet Bakanı 
A. Bozer 

Millî Savunma Bakanı 
Z. Yavuztürk 

Dışişleri Bakanı 
V. Halef oğlu 

Miilllî Eğitim Gençlik ve Spor Bakam 
M. Emiroğlu 

Sağîik ve Sosyal Yardım Şakan* 
M. Kalemli 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

Kültür ve Turizm Bakanı 
A* fyİ. Yılmaz 

Türküye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 10) 





Dönem : 18 Yasama Yılı : 1 

T..B.M.M. (S. Sayısı : 11) 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet Komis

yonu Raporu (1 /146) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 29 . 9 . 1987 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K. K. Gn. Md. 18/101-1/289/05133 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎS! BAŞKANLIĞINA 

«Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname» 
bugünkü Resmî Gazetede yayımlanmış ve Anayasanın 91 inci maddesi uyannca bir 
sureti ekte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederini. 

Turgut Özal 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Bu Kanun Hükmünde Kararname, haklim ve savcı adaylarının daha iyi yetiştiril-
melerioi sağlamak üzere çıkarılan 3221 sayılı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Mer
kezinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında- Kanun uyarınca kurulan eğitim merkezinin, 
adayların menfaatine en uygun şekilde çalışmasını mümkün kılmak, stajın en iyi şe
kilde yapılmasını temin etmek, hâkim ve savcıların bazı idarî hakları ile ilgili ola
nak Hâkimler ve Savcılar Kanununda görülen aksaklıkların gıiderilmesini sağlamak ve 
Bakanlıkta tecrübeli elemanların çalıştırila bilmesine iimfcân vermek için hazırlanmıştır. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin A/5 inci fıkrası sil© 2802 
sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 8 inci maddesinin (h) bendinde sayılan suç
lardan hürriyeti bağlayıcı ceza ıile hükümlü bulunmamak Devlet memuru veya hâkim 
ve savcı olabilmek için yeterli görülmüştür. 

Ancak, 647 sayılı Kanunda yapılan son değişiklikle, uygulamada asıl mahkûmiye
tin, Kanunun 4 üncü maddesi hükümlerine göre çevrilen para cezası veya tedbir oldu
ğu hükme bağlanmıştır. Bu durumda, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin A/5 
inoi fıkrası ile 2802 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (h) bendinde sayılan yüz kızar-
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tıcı suçlardan herhangi birisi' ile 6 aydan daha az ağır hapis cezası ile cezalandırılıp 
bu cezası tedbir veya paraya çevrilmiş olan bir kimsenin Devlet memurluğuna veya 
hâkimlik ve savcılığa alınmasına engel bir bal kalmamak'tadır. Oysa kanun koyucu 
bu gibi suçların affa uğramış olsalar bide Devlet memurluğuna veya hâkimlik ve sav
cılığa alınmaya engel teşkil etmesini kabul etmiştir. 

Bu suretle ortaya çıkan mahzuru giderebilmek için mezkûr kanunların sözü edilen 
hükümlerinde geçen «... hürriyeti bağlayıcı ceza ile...» ibaresi yerine «... suçlarından 
dolayı hükümlü bulunmamak.» ibaresi eklenmiştir. Böylece, yüz kızartıcı suçlardan 
altı aydan daha az bir ceza ile mahkûm olup bu cezası paraya veya tedbire çevrilen 
bir kimsenin de Devlet memurluğuna veya hâkim ve savcılığa alınmayacağı hükme 
bağlanmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — idare ve vergi mahkemeleri idarenin işlem ve tasarruflarının yargısal 
denetimi ile görevli olduğumdan, bu mahkemelerde görev yapacak hâkimlerin idare
nin yapısını ve işleyişini de yakından bilmelerinde büyük fayda bulunmaktadır. 

Bu nedenle, Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil olan idarî yargı hâkim adayla
rının Adalet ve İçişleri bakanlıklarınca yönetmelikte müştereken belirlenecek olan il 
valiliklerinde de beli bir süre staj yapmalarını temin bakımından bu değişiklik getiril
miştir. 

Madde 2. — Hâkim ve Savcı adayları eğitim merkezinde, eğitimde görevkmdlirjle-
cek üniversite öğretim üyesi, Yargıtay ve Danıştay üyesi, avukat, hâkim ve savcı ile 
diğer uzmanlara bu görevlerine karşılık olmak üzere ders ücreti ödenmesi öngörül-
mektediır. Bu düzenleme, 1986 yılı Bütçe Kanununun 32 nci maddesinde polis aka
demisi için yer alan hükümler esas alınarak yapılmıştır. 

Madde 3. — 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinde 
15.4.1987 tarih ve 3355 sayılı Kamumla değişiklik yapılarak uygulamada asıl mahkû
miyetin çevrilen para oezası veya tedbir olduğu belirtilmiştir. 

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun mesleğe alınma ile ilgili 8 inci mad
desinin (h) bendinde de; affa uğramış olsa bile yüz kızartıcı suçlarla kaçakçulık, resmî 
ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açiğa vurma suçlarından 
hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunanın mesleğe 'kabule engel olduğu hükme 
bağlanmıştır. 

647 sayılı Kanunda yapılan son değişiklik sebebiyle 2802 sayılı Kanunun 8 İnci 
maddesinin (h) bendinde değişiklik yapılarak «hürriyet bağlayıcı ceza» ibaresi yerine 
«... suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak» İbaresine yer verilmiş, böylece hapis 
cezası paraya çevrilmiş olsa bile bu gibi suçlardan mahkûmiyetin mesleğe kabule engel 
olacağı belirtilmiştir. 

Madde 4. — Hâkimler ve Savcılar Kanununun 9 uncu maddesinde yapılan değişik
likle bazı hâkim adaylarınım adaylığa atanmadan önce d'ğer kamu kuruluşlarında ça
lıştıkları sırada kadro, maaş ve derece yönünden iktisap ettikleri hakların korunması 
sağlanmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 11) 
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Madde 5. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamemin 5 inci maddesiyle getirilen de
ğişiklik sebebiyle, idarî yargı hâkim adaylarının di valiliklerinde yapacakları staj so
nunda haklarında düzenlenecek rapor ve belgelerle ilgili olarak, Hâkimler ve Savcı
lar Kanununun 11 inci maddesine gerekli hüküm konulmaktadır. 

Madde 6. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 58 indi maddesinde aslî 
memurluğa geçme tarihinin adaylık süresinin /sonunu geçemeyeceği açıkça belirtil-
mıiştir. Hâkimler ve Savcılar Kanununun 10 uncu maddesiyle Hâkim ve Savcı 
Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görievleri HakkımdaJki Kanunun 8 inci mad
desinde adaylık süresi iikıi yıl olarak tespit edilmiş olmasına rağmen, atama işleminin 
gerçekleşmesıine kadar iki yıldan fazla geçen sürelerin ne şekilde değerlendirileceği
ne dair ıbir açıklık bulunmamaktadır. Bu maddede yapılan değişiklikle söz konusu 
boşluk doldurulmuştur. 

Diğer taraftan Adalet Bakanlığınca staj süresini dolduran adaylar için kur'a ile tes
pit edilecek görev ve görev yerlerinin tayininde ilgililerin aile birliği ve bütünlüğü
nün korunması için eş durumu ile diğer durumlarının da göz önünde bulundurulması 
uygun bulunmuştur. 

Bir diğer hükümle, avukatlık stajı yapmış olan adayların bu stajlarının mahkeme
ler bölümü ile ilgili sürelerinin de mesleğe atandıktan sonra değerlendirilmesi illkesi 
getirilmiştir. s. 

Bunlardan ayrı olarak stajını bitirip göreve yeni başlayacak bir idarî yargı 'hâki
minin meslekî yönden tam manası ile yetiştikten sonra mahkemede göreve 'başla
masını sağlamak için mesleğe kabul edildikten sonra yine, stajını bitirdikten sonra' 
ilk olarak iki yıl görev yapmak üzere Danıştay tetkik hâkimliğine atanması ve 
bu süre dolduktan sonra tıpkı adlî yargı hâkimliğine atanması ve bu süre dolduk
tan sonra tıpkı adlî yargı hâkimlerinde olduğu gibi kur'a ile görevi yapacağı yere gitme
si uygun bulunduğundan bu hususla ilgili düzenleme getirilmiştir. 

Madde 7. — Hâkimler ve Savcılar Kanununun kıdemle ligili 15 inci maddesine 
eklenen bu yeni fıkra, 9 uncu maddenin ikinci fıkrasındaki değişikliğe paralel ola
rak düzenlenmiş tir. Yani mesleğe diğer memuriyetlerde çalıştıktan sonra girenlerin o 
•memuriyetlerde iktisap etmiş oldukları kadro vö maaş dereceleri dikkate alın
makla birlikte bu maaş dereceleri ile o görevlerde geçen süreleri hâkimlik ve savcı
lık mesleğinin sınıf ve kıdemi üzerinde etkili olmayacaktır^ 

Madde 8. — 241 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunundaki kademe ilerlemesi, otomatik hale getirilmiştir. Aynı hük
mün Hâkimler ve Savcılar Kanununa yansıtılması amacıyla söz 'konusu Kanunun 
18 inci maddesi değiştirilmektedir. 

Madde 9, — Hâkimler ve Savcılar Kanununum kademe ilerlemesinin yapılış şek
lini gösteren 20 nci maddesinde de, 241 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 
paralel değişiklik getirilmiştir. 

Madde 10. — Bu madde ile, master ve doktora öğrenimi ile Türkiye ve Or
tadoğu Amme idaresi Enstitüsüne devam edenlerin, ıbu süre içerisindeki özlük ve 
sosyal haklarına dair açıklık getirilmekte, bu eğitim süresinde izinli sayılacaklarından 
buna karşılık mecburî hizmet öngörülmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi <S. Sayısı: 11) 
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Madde 11. — Muvazzaf askerlik hizmetini yaptıktan sonra tekrar göreve dön
mek isteyen hâkim ve savcıların yeniden atama işlemine tabi tutulmalarını öngö
ren hüküm, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 83 üncü maddesine uygun şe
kilde değiştirilmiştir. Böylece, hâkim ve savcı iken askere gidenlerin dönüşte belli 
süre içinde Adalet Bakanlığına başvurmaları halinde atama işlemine gerek olmadan 
göreve başlamaları imkânı getirilmiştir. Ancak, 30 günlük süreyi geçirdikten sonra 
başvuranlar hakkında ise, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun mesleğe kabul 
kararı vermesi halinde 40 inci maddede olduğu gibi yenliden atama işleminin yapıl
ması gerekecektir. 

Madde 12. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Devlet Memurluğuna alı
nacaklarda aranacak şartları bellrleyen48 inci maddesinin A/5 inci fıkrasında sa
yılan suçlardan hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamak Devlet memuru 
olabilmek için zorunlu görülmüştür. 

Ancak 647 sayılı Kanunda yapılan son değişiklikle, uygulamada asıl mahkûmi
yetin, Kanunun 4 üncü madde hükümlerine göre çevrilen para cezası veya tedbir ol
duğu hükme bağlanmıştır. Bu durumda, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin 
A/5 inci fıkrasında sayılan yüz kızartıcı suçlardan herhangi birisi ile 6 aydan daha 
az ağır hapis cezası ile cezalandırılıp bu cezası ertelenmiş veya paraya çevrilmiş 
olan bir kimse için (tedbirde muayyen süre sonunda) artık Devlet memurluğuna 
alınmasına engel bir hal kalmamaktadır. Oysa Kanun koyucu bu gibi suçların affa 
uğramış olsalar hile Devlet memurluğuna alınmaya engel teşkil etmesini kabul et
miştir. 

Bu suretle ortaya çıkan mahzuru giderebilmek için mezkûr Kanunun sözü edilen 
hükmünde dieğişilklik yapılarak «... hürriyeti bağlayıcı ceza ile...» ibaresi kaldırıl
mış, fıkranın son cümlesi, «... suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.» şeklinde 
düzenlenmiştir. Böylece, yüz kızartıcı suçlardan altı aydan daha az bir ceza ile mah
kûm olup bu cezası paraya çevrilen veya ertelenen bir (kimsenin de Devlet memur
luğuna alınamayacağı hükme bağlanmaktadır. 

Madde 13. — 22.1.1986 tarih ve 3256 sayılı Kanunla 1136 sayılı Avukatlık Ka
nununun 23 üncü maaddesii değiştirilmiş ve «Hâkimlik stajında geçen süreler avu
katlık stajında nazara alınmaz.» hükmü getirilmiştir. Buna mukabil 2802 sayılı Ka
nunun 10 uncu maddesinde avukat adaylarının mahkemelerde yaptıkları stajların 
hâkim adaylığında geçmesini sağlayan hükmün bulunması avukatlık ve hâkimlik 
stajlarında eşitsizliğe sebep olmaktadır. Bu eşitsizliği ortadan kaldırmak amacıyla 
2802 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmaktadır. 

Ayrıca, 2802 sayılı Kanuna tabi olanlar hakkında da kademe ilerlemesinin 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunundaki hükümlere benzer şekilde yapılmasına dair 
değişiklik teklifi karşısında 19 uncu maddenin bu hususta Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulunun ilke kararı vereceğine ilişkin (c) bendindeiki hükme de gerek 
kalmadığından bu hüküm kaldırılmaktadır. 

2802 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinoi fıkrasında hizmet içi eğitim 
cümlesinden olmak üzere hâkim ve savcıların yurt dışına Adalet Bakanlığınca gönde
rilecekleri belirtildiğinden tenakuz teşkil eden son fıkra kaldırılmaktadıri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 11) 
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Keza, Adalet Bakanlığında da diğer bakanlıklarda olduğu gibi Basın ve Halkla 
İlişkiler Müşavirliği istihdamına imkân verildiğinden Genel İdare 'Hizmetleri Sınıfına 
dahil olanlar arasından yapılacak atamalarda Devlet Memurları Kanununun istis
naî memuriyetle ilgili 59 uncu maddesinin Adalet Bakanlığında da uygulanabilmesi 
için aynı maddenin bunu önleyen son fıkrası yürürlükten kaldırılmaktadır. 

Geçici Madde" 1-2. — 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 9 uncu mad
desinin ikinci fıkrası tile 13 üncü maddede yapılan değişikliğe paralel olarak halen 
görevde bulunan hâkim, savcı ve hâkim adaylarının girebilecekleri derecenin tespiti 
yönünden intibak hükümleri getirilmektedir. 

Geçici Madde 3. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi tesisleri henüz ik
mâl edilmediğinden şimdilik 200 kişi kapasiteli bir bina kiralanmıştır. Bu sebeple 
sınavı kazanıp adaylığa atanan 400 kişimin aynı anda üç aylık staj dönemine ka
bulleri imkânsız olduğundan, eğitim tesislerinin alınan bütün adaylara aynı anda 
hizmet verebilecek şekilde ikmal edilmesine kadar staj hükümlerinin kanunda oldu
ğa şekilde uygulanabilmesine imkân verebilmek amacıyla bu madde düzenlenmiş
tir. 

Adalet Komisyonu Rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/146 11 . 2 . 1988 

Karar No. : 7 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
Adalet Bakanı Sayın Mahmut Oltan Sungurlu'nun ve Bakanlık Temsilcilerinin de ka
tılmalarıyla Komisyonumuzca incelenip gö üşülmüş, gerekçesi uygun görülerek mad
delerine geçilmesi kabul edilmiş ve maddelere ilişkin kabul, ilave ve değişiklikler aşa
ğıda açıklanmıştır. 

1. Kanun Hükmünde Kararnamenin 1, 2 ve 3 üncü maddeleri aynen benimsen
miştir. 

2. Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesine yapılan ilave ile hâkim 
adaylığına atananlardan, daha önce serbest avukatlık yapmış olanların, avukatlıkta ge
çen sürelerinin üçte ikisinin değerlendirilmesine imkân tanınmıştır. 

3. Kanun Hükmünde Kararnamenin 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Geçici 1, Ge
çici 2 ve Geçici 3 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

4. Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Ek 4 üncü madde ile halen görev
de bulunan hâkim ve savcıların, hâkim adaylığına başlamadan önoe mahkemeler nez-
dinde yaptıkları avukatlık stajı ile serbest avukatlıkta geçirdikleri sürelerinin üçte 
ikisinin değerlendirilmesine imkân tanınmış ve Kararnamenin 4 üncü maddesinde ya
pılan değişiklikle paralellik sağlanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 11) 



5. Anayasanın Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisini düzenleyen 91 
inci maddesinin dördüncü fıkrası «Kanun Hükmünde Kararnamenin Türkiye Büyük 
Millet Meclisti tarafından süre bitiminden önce onaylanması sırasında yetkinin son 
bulduğu veya süre bitimine kadar devam ettiği de belirtilir.» hükmünü getirtmiştir. 

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki Bazı Kanunlarda Değişik
lik Yapılmasına Dair 12.3.1986 Tarihli ve 3268 sayılı Yetki Kanunu ile, 9.4.1987 ta
rihli ve 3347 sayılı 12.3.1986 Tarih ve 3268 sayılı Kanun life Kamu Kurum ve Kuru
luşlarının Teşkilatlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunlarının süresi de
vam etmektedir. 

Anayasamızın bu amir hükmü karşısında 6.6.1985 Tarihli ve 3221 Sayılı, 24.2.1983 
Tarihli ve 2802 sayılı, 14.7.1965 Tarihli Ve 657 Sayılı Kanunlar liçin süre bitimine ka
dar Bakanlar Kurulunun Kanun Hükmünde Kararname çıkarabileceğini kabul eden 
Komisyonumuz Kararnameye bu doğrultuda Geçici 5 inci madde eklemiştir. 

6. Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 ve 15 inci maddeleri madde metinlerin
de geçen «Bu Kanun Hükmünde Kararname» deyimleri «Bu Kanun» şeklinde de
ğiştirilerek kabul edimliştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere arz olunur. 

Başkan Başkanvekili 
Alpaslan Pehlivanlı İhsan Nuri Topkaya 

Ankara 'Ordu 

Kâtip 
Gökhan Maraş 

Kırşehir 

Üye 
Mustafa Cumhur Ersümer 

Çanakkale 

Üye 
Naim Geylani 

Hakkâri 

Üye 
Aytekin Kotil 

istanbul 

Üye 
Yılmaz Altuğ 

Sivas 

(5 inci ve 

(5 

(5 

Üye 

Üye 
Kâmil Atesoğulları 

Ankara 
inci ve 9 uncu Mad. Muhalifim) 

Üye 
Hasan Tanrıöver 

Gaziantep 

Üye 
Ali Haydar Erdoğan 

İstanbul 
inci ve 9 uncu Mad. Muhalifim) 

Üye 
Murat Basesgioğlu 

Kastamonu 

Üye 
Eyüp Cenap Gülpınar 

Şanlıurfa 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

9 uncu Mad. 
muhalifim) 

son fıkraya 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

Bazı kanunlarda değişiklik yapılması; 12.3.1986 tarihli ve 3268 sayılı Kanun ile 
9.4.1987 tarihli ve 3347 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulun
ca 11.9.1987 tarihinde kararlaştmlmıştır. 

MADDE 1. —«3221 sayılı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin (2) numaralı bendinin (b) alt bendü 
ile (4) numaran bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«b) idarî yargı hâkim adaylarına bu dönemin altı ayı Danıştayda, altı ayı il vali
liklerinde, altı ayı bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde tamamlatılır.» 

«4j Stajın; Yargıtay ve Danıştay'da yapılma şekli ile bu maddenin uygulanmasına 
dâir diğer hususlar Yargıtay ve Danıştay'ın görüşleri alınmak suretiyle çıkarılacak yö
netmelikte, il valiliklerinde yapı'lma şekli ile hangi illerde yapılacağı ise Adalet ve İçiş
leri Bakanlıklarınca birlikte hazırlanacak yönetmelikte gösteridir.» 

MADDE 2. — 3221 sayılı Hâkim ve Saivcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanuna aşağıdaki Ek Madde eklenmiştir. 

«Ders Ücreti 

EK MADDE — Eğitim merkezinde görevlendirilen öğretlim görevlilerinden; 
a) Üniversite öğretim üyelerine, Yükseköğretim Personel Kanununa göre, 
b) Üniversite dışından görevlendirilenlere, birinci derecede olanlar için profe

sörlere, ikinci derecede olanlar için doçentlere, üç veya daha aşağı derecede olanlar 
ile kamu görevlisi olmayanlar için okutmanlara ödenen ek ders ücreti mi'ktarınca ders 
ücreti ödenir.» 

MADDE 3. — 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 8 inci maddesinin 
(h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«h) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya üç aydan fazla hapis veya 
affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, 
rüşvet, hırsızlık, dalandırıcıük, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi 
yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve 
alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hüküm
lü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan 

fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuştur
ma altında olmamak.» 

MADDE 4. — 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 9 uncu maddesinin 
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Yukarıdaki maddede belirtilen niteliklere sahip olup, yazılı yarışma sınavı ile mü
lakatta başarı gösterenler, başarı derecelerine göre sıraya konularak Adalet Bakanlı-
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesi Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesi Komisyonu
muzca. aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 9 uncu maddesinin 
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Yukarıdaki maddede belirtilen niteliklere sahip olup, yazılı yarışma sınavı ile 
mülakatta başarı gösterenler, başarı derecelerine göre sıraya konularak Adalet Ba-
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metlin) 

ğmca önceden belirlenen ihtiyaç sayısına, daha önce başka görevlerde kadro, maaş ve 
derece yönünden iktisap etmiş oldukları halklar nazara alınmak suretiyle lisans, maj&ter 
ve doktora öğrenim durumlarına göre Devlet memuriyetine giriş derece ve kademesiyle 
veya bu derecelerden aşağı olmamak şartıyla müktesep olarak aılimış oldukları derece 
ve kademeyle adaylığa atanırlar. Bu sıraya göre ihtiyaç sayısınca atananların dışında 
kalanlar 'bir hak İddia edemezler.» 

MADDE 5. — 2802 sayılı Hâkimler ve (Savcılar Kanununun 11 inci maddesine bi
rinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, ikinci fıkra ise üçüncü fık
ra olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«İdarî yargı hâkim adayları için birinci fıkradaki bilgilerle ilgili olarak, staj yap
tıkları il valiliklerince düzenlenecek raporda ü valisinin mütalaası ile birlicte Adalet 
Bakanlığına gönderilir.» 

«Yukarıdaki fıkralarda gösterilen merciler bu husustaki kanaat ve mütalaalarını, 
Adalet Bakanlığınca hazırlanacak fişlere yazarlar.» 

(MADDE 6. — 2802 sayılı Hâkimler Ve Savcılar Kanununun 13 üncü maddesi aşa
ğıdaki şekilde değişltirimi^ıtir. 

«Atama 

Madde 13. —- Stajını tamamlayan ve mani hali görülmeyen adayların mesleğe ka
bullerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca karar verilir. 

Mesleğe katillerine karar verilen adlî yargı hâkim adaylarının, Adalet Bakanlığın
da adlî yargı teşkilatının ihtiyacı ile eş durumu ve diğer durumları gözönünde bulun
durulmak suretiyle tespit edilecek görevleri ve görev yerleri, Hâkimler ve Savcılar Yük
sek Kurulunca yapılacak ad çekme ile belirlenir. 

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

Atamalar, ilgililerin adaylığa giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmek su
retiyle bulunacak derece ve kademeler üzerinden müşterek kararla yapılır. 

Atama işlemi gerçekleşinceye kadar 10 uncu maddede belirtilen iki yıldan fazla 
geçen adaylık süresi ile avukat adaylarının mahkemelerde yaptıkları staj süresi, hâ
kimlik ve savcılıkta değerlendirilir.» 

MADDE 7. — 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 15 inci maddesine aşa
ğıdaki fıkra eklenmiştir. 

«9 uncu maddenin ikinci fıkrasına göre adaylığa diğer kamu görevlerinde iktisap 
ettikleri derece ve kademe üzerinden atananların bu derece ve kademeleri ile o görev
lerde geçen süreleri hâkimlik ve savcılık sınıf ve kıdeminde nazara alınmaz.» 
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kanlığınca Önceden belirlenen ihtiyaç sayı sına, daha önce başka görevlerde kadro, 
maaş ve derece yönünden iktisap etmiş ol dukları haklar nazara alınmak suretiyle 
lisans, master ve doktora öğrenim durumlarına göre Devlet memuriyetine giriş de
rece ve kademesiyle veya bu derecelerden aşağı olmamak şartıyla müktesep olarak 
almış oldukları derece ve kademeyle adaylığa atanırlar. Bu atamada, daha önce ser
best avukatlık yapmış olanların avukatlık ta geçen sürelerin üçte ikisi de değerlendi
rilir. Bu sıraya göre ihtiyaç sayısınca ata nanların dışında kalanlar bir hak iddia ede
mezler.» 

MADDE 5. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Kanun Hükmünde Ka rarnamenin 6 ncı maddesi Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesi Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 8. — 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 18 inci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«.Genel Kural 

Madde 18. — Hâkimlik ve savcılık mesleğinde bulunanlar aşağıdaki maddelerde 
gösterilen usul ve esaslar uyarınca her yıl kademe ilerlemesi ve her iki yılda bir derece 
yükselmesi yaparlar. 

Süresini dolduranların kademe ilerlemeleri 20 inci madde hükümleri dairesinde ya
pılır. Derece yükselmeleri ise, yılın Nisan, Ağustos ve Aralık aylarının son günlerimden 
geçerli olmak üzere Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yapılır.» 

MADDE 9. — 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 20 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Kademe ilerlemesi 

Madde 20. — 19 uncu maddedeki şartları haiz olanlar, bir yıllık ilerleme süre
sini durdurdukları tarihte, başka bir işleme gerek olmaksızın bir ileri kademeye 
ilerlemiş sayılırlar ve keyfiyet Personel Genel Müdürlüğünce sicillerine işlenerek ilgi
lilere duyurulur. 19 uncu maddedeki şartları taşımadıkları anlaşılanların kademe 
ilerlemesi yapıp yapamayacaklarına her ay Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulun
ca karar verilir. Kademe ilerlemesi yapmış sayılanlardan ilerlemeye müstehak olma
dıkları sonradan tespit edilenlerin kademe ilerlemeleri, ilerlemiş sayıldıkları tarihten 
geçerli olmak üzere Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca iptal edilir.» 

MADDE 10. — 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 31 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 31. — Meslekleriyle ilgili konularda master veya doktora öğrenimi yap
mak isteyenlerle Türkiye ve Ortadoğu Amme idaresi Enstitüsüne devam etmek is
teyen hâkim ve savcıların. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulundan izin almaları 
şarttır. Aday iken öğrenime başlayanlar hâkimlik veya savcılığa atandıktan sonra 
Kurulun muvafakatini almak şartıyla bu öğrenimlerine devam edebilirler. 

Birinci fıkradaki öğrenimlerini yapanların derece yükselmeleri, kademe ilerlemele
ri, birinci sınıfa ayrılma, aylık, ödenek, diğer malî ve sosyal hakları devam eder ve 
mecburî öğrenim süresince izinli sayılırlar. 

Ancak, bu şekilde öğrenime devam edenler izinli sayıldıkları süre kadar Bakan
lığa karşı mecburî hizmetle yükümlüdürler. Bu yükümlülüğü yerine getirmeden görev
lerinden ayrılanlar kendilerine verilen ay lık, ödenek ve diğer tazminatların iki katı
nı ödemek zorundadırlar. 

Master öğrenimi ile Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünü başarı ile 
bitirenlere bir kademe ilerlemesi, doktora yapanlara bir derece yükselmesi uygula
nır. Bu uygulamada alt derece ve kademe de geçen süre üst derece ve kademede geç
miş sayılır.» 
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MADDE 8. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesi Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir. 

\ 
MADDE 10. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesi Komisyonu

muzca aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 11. — 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 41 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 41. — Hâkim ve savcı iken muvazzaf askerlik hizmetlerini yapmak üzere 
silah altına alınanlar, bu süre zarfında görev yerleri saklı kalmak suretiyle aylıksız 
izinli sayılırlar. Askerlik hizmetini tamamlayıp göreve dönmek isteyenler, terhisle
rinden itibaren otuz gün içinde Adalet Bakanlığına başvurmak; Adalet Bakanlığı da 
bu başvurma tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgilileri göreve başlatmak zorun
dadır. 

Yukarıdaki fıkrada gösterilen süre geçtikten sonra başvuranlar, görevden çekil
miş sayılarak haklarında 40 inci madde hükümleri uygulanır. 

Askerlik hizmetinde geçirilen süreler kademe ilerlemesi ve derece yükselmesinde 
değerlendirilir.» 

MADDE 12. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci mad
desinin (A) bendinin 29.11.1984 tarihli ve 243 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
nin 4 üncü madde ile değişik 5 numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«5. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ve
yahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, 
ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, 
dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve 
istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, 
Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.» 

MADDE 13. — 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 10 uncu madde
sinin ikinci fıkrası, 19 uncu maddesinin (c) bendi ve 49 uncu maddesinin son fık
rası ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesinin son fıkrası 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. —- Halen görevde bulunan hâkim, savcı ve hâkim adayları
nın diğer kamu kurumlarında kadro, maaş ve derece yönünden iktisap ettikleri hiz
met süreleri geçmişe yönelik malî bir hak doğurmamak ve hâkimlik ve savcılık kı
deminden sayılmamak kaydıyla kadro şartı aranmaksızın değerlendirilerek derece 
ve kademeleri tespit edilir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Halen görevde bulunan hâkim ve savcıların evvelce hâ
kim adaylığında geçen iki yıldan fazla süreleri, geçmişe yönelik bir hak doğurmamak 
kaydıyla kadro şartı aranmaksızın değerlendirilerek derece ve kademeleri tespit edi
lir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Hâkim ve sava adayları eğitim merkezi tesisleri, alınan 
tüm adaylara hizmet verebilecek şekilde ikmal edilinceye kadar, 7 nci maddeye gö
re atanmış olan adayların eğitim merkezine kabulleri, eğitim merkezinin kapasi
tesi göz önünde tutularak Adalet Bakanlığınca tespit edilecek esaslar dairesinde ya
pılır. 
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MADDE 11. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesi Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesi Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesi Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 1 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 2 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 3 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Halen görevde bulunan hâkim ve savcıların, hâkim aday
lığına başlamadan önce, mahkemeler nez dinde yaptıkları avukatlık stajının tamamı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 11) 
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(Hükümetlin Tekif Ettiği Metili) 

MADDE 14. — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer. 

MADDE 15. 
rulu yürütür. 

Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Ku-

Başbakan 
T. özal 

Pevlet Bak. - Başbakan Yrd. 
İ. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
H. C. Güzel 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
A. Karaevli 

Adıafet Bakanı 
M. O. Sungurlu 
içişleri Balkanı 

Y. Akbulut 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

A. K. Alptemoçin 
Bayındırlık ve îskân Bakanı 

/. Safa Giray 
Ulaştırma Bakanı 

V, Atasoy 
Çalışma ve Sosyal Güvenik Bakanı 

M. M. Taşçıoğlu 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

S. N. Türel 

Cumhurbaşkanı 
Kenan Evren 

Devlet Bakam 
2C Oksay 

Devlet Bakam 
M. V. Dinçerler 
Devlet Bakam 

M. T. Titiz 
Devlet Bakam 

A. Bozer 
Millî Savunma Bakanı 

Z. Yavuztürk 
Dışişleri Bakam 

V. Halefoğlu 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakam 

M. Emiroğlu 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam 

M. Kalemli 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 

H. H. Doğan 
Sanayi ve Ticaret Bakam 

H. C. Aral 
Kültür ve Turizm Bakam 

A* M. Yılmaz 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 11) 
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(Adalet Komisyonunun Kalbul Etfliği Metin) 

ile serbest avukatlıkta geçen sürelerinin üçte ikisi geçmişe yönelik bir malî hak do
ğurmamak kaydıyla, kadro şartı aranmak sızın değerlendirilerek derece ve kademe
leri tespit edilir. 

GEÇtCt MADDE 5. — 12.3.1986 tarihli ve 3268 Sayılı Memurlar ve Diğer 
Kamu Görevlileri Hakkındaki Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair ve 
9.4.1987 Tarihli ve 3347 Sayılı, 12.3.1986 Tarih ve 3268 Sayılı Kanun ile Kamu Ku
rum ve Kuruluşlarının Teşkilatlarında Derişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunları 
ile Bakanlar Kuruluna verilen Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi 6.6.1985 
Tarihli ve 3221 Sayılı, 24.2.1983 Tarihli ve 2802 Sayılı, 14.7.1965 Tarihli ve 657 Sa
yılı Kanunlar için adı geçen yetki kanun lan ile verilen süre bitimine kadar geçer
lidir. 

MADDE 14. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 15. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 11) 





Dönem : 18 Yasama Yılı : 1 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 9) 

6 . 1 . 1982 Tarihli ve 2576 Sayılı Bölge İdare 
Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mah
kemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Ka
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 

Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1 /371) 

T. C, 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 8.1.1988 
Sayı : K. K. Gn. Md. 07/196-1311/01055 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

önceki Hükümet döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve İçtüzüğün 78 
inci maddesi uyarınca hükümsüz sayılan ilişik listede adları belirtilen kanun taşanla
rının yenilenmesi Bakanlar Kurulu'nca uygun görülmüştür. 

'Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

T. C, 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 6.7.1987 
Sayı : K. K, Gn. Md. 18/101-1733/03925 

TÜRKÜYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet BakanhğVnca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulu'nca 
30.6.1987 tarihinde kararlaştırılan «6.1.1982 tarihli ve 2576 saydı Bölge İdare Mah
kemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkmda 
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun' Tasarısı» ve gerekçesi ili
şikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 
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GENEL GEREKÇE 

6.1.1982 tarihinde kabul edilip 20.1.1982 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan 2576 
sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, Itdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Ku
ruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun bugüne kadarki uygulanıasinda ortaya çıkan 
aksaklıkları gidermek, 6183 sayılı Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü (Hakkında Ka
nunun tatbikinde Danıştay Kanunu ile paralellik sağlamak, Türk parasının değerin
deki düşüşler nazara alınarak tek hâkimle çözümlenmesi öngörülen davalarda sınırı 
yükseltmek ve hu suretle davaların biran önce kesin sonuca bağlanmasını temin et
mek amacıyla bu Tasarı hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Kanunun 5 inci maddesinin birinci (fıkrasının birinci cümlesinde, 
idare mahkemelerinin görevleri sayılırken, idare mahkemelerinin vergi uyuşmazlık
ları dışındaki belirtilen davalara bakacağı ifade edilmiştir. Buradaki vergi uyuşmaz
lıkları ibaresi vergi mahkemelerinin görevine giren davaları ifade etmektedir. İdare 
mahkemeleri, vergi mahkemeleri görevine giren davalar ile ilk derecede Danıştayda 
bakılacak davalar dışındaki davalara bakacaktır. Metinde buna uygun değişiklik ya
pılmıştır. Ayrıca, idare mahkemelerinin diğer kanunlarla verilen işlere ve bakabil
mesine imkân tanınmıştır. 

Madde 2. — Kanunun 5 inci maddesinde yapılan değişikliğe paralel olarak, 
6 ncı maddedeki «uyuşmazlık» terimleri «dava» olarak değiştirilmiştir. 

Bunun yanında, maddenin (b). bendinde yapılan değişiklikle, Âmme Alacakları
nın Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasından doğan uyuşmazlıkların tama
mının vergi mahkemelerince çözümlenmesi önlenmekte ve 2575 sayılı Danıştay Ka
nununun 35 inci maddesiyle paralellik •sağlanmaktadır. 

Madde 3. — İdare ve vergi mahkemelerinde yetmişbeşbin lirayı aşmayan dava
lar, mahkeme hâkimlerinden birisi tarafından çözümlenmektedir. Bu meblâğ, günün 
ekonomik şartları karşısında çok düşük kalmakta ve bunun sonucu olarak pek az 
dava tek hâkim tarafından görülebiıkneiktedir. Tasarı ile bu sınır yükseltilmekte, böy
lelikle heyetçe çözümlenecek işler azaltılmakta ve tek hâkim prensibine işlerlik ka
zandırılmaktadır. Ayrıca, 6183 sayılı Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanunun uygulanmasıyla İlgili davalara tek hâkim tarafından bakılması mümkün 
hale getirilmektedir. 

Madde 4. — Yürürlükle ilgilidir. 

Madde 5. — Yürütme ile ilgilidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 9) 
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Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Mîllet Meclisi 
Adalet Komisyonu 3.2. 1988 
Esas No.: 1/371 

Karar No. : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

6.1.1982 tarihi ve 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve 
Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Tasamı, Adalet Bakam Sayın Mahmut Oltan Sungurlu'nun 
ve Adalet Bakanlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla Komisyonumuzca incelenip gö
rüşülmüş, gerekçesi uygun görülerek maddelerine geçilmesi kalbul edilmiş ve tasarının 
maddelerine ilişkin kabul, ilave ve değişiklikler sırasıyla aşağıda açıklanmıştır. 

1. Tasarının 1 inci maddesi ile değiştirilen 2576 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 
birinci fıkrasında yapılan değişiklik ve fıkraya yeni bir (d) bendinin ilave edilmesi ne
deniyle 5 inci maddenin 1 inci fıkrası yeniden düzenleramiştir. 

2* Tasarının 2 nci ve 3 üncü maddeleri aynen benimsenmişltir. 
3, Tasarının 3 üncü maddesi ile 2576 sayılı Kanunun 7 nci maddesi değiştirilmek

te ve tek hâkim taraf ıridan bakılan davaların parasal sınırı yetm'işlbeşbin liradan bir mil
yon liraya çıkarılmaktadır. 

İdarî yargı mercilerince görev konusunda herhangi bir teredldüte düşülmemesi için 
tasarıya eklenen geçici madde ile Yargı Mercilerinin görevsizlik kararı veremeyecekleri 
ve ellerindeki işlere bakmaya devam ddecekleri hükme bağlanmıştır. 

4, Tasarının Yürürlüğe ilişkin 4 ve Yürütmeye ÜişkÜn 5 inci maddeleri aynen ka
bul edilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Alpaslan Pehlivanlı 

Ankara 

Üye 
Abdullah Ulutürk 

Afyon 

Üye 
Mustafa Cumhur Ersümer 

Çanakkale 

Üye 
Ahmet Ersin 

1"7!pTJfl 

Üye 
Yılmaz Altuğ 

Sivas 

Başkanvekili 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu 

Üye 
Kâmil Ateşoğulları 

Ankara 

Üye 
Hasan Tanrıöver 

Gaziantep 

Üye 
Mehmet Onur 

Kahramanmaraş 

Üye 
Eyüp Cenap Gülpınar 

Şanlıurfa 

Kâtip 
Gökhan Maraş 

Kırşehir 

Üye 
Hasan Narnal 

Antalya 

Üye 
Aytekin Kotil 

İstanbul 

Üye 
Murat Basesgioğlu 

Kastamonu 

Üye 
Güneş Gürseler 

Tekirdağ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 9) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ 
METİN 

6.1.1982 Tarihli ve 2576 Sayılı Bölge 
İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri 
ve Vergi Mahkemelerinim Kuruluşu ve 
Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Mad
delerinizi Değiştirihnesine Dair Kanun 

Tasarısı 

'MADDE 1. — 2576 sayılı Kanunun 5 
inci maddesinin birinci fıkrasının ilk cüm
lesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ay
nı fıkraya aşağıdaki (d) bendi eklenmiş
tir. 

«1, İdare mahkemeleri, vergi mah
kemelerinin görevine giren davalarla ilk 
derecede Danıştayda çözümlenecek olan
lar dışındaki1:» 

«d) Diğer kanunlarla verilen işleri, 
Çözümler.» 

MADDE 2. — 2576 sayılı Kanunun 6 
ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştifil-
ımiştir. 

«îMadde 6. — Vergi mahkemeleri : 

a) Genel 'bütçeye, il özel idareleri, 
belediye ve köylere ait vergi, resim ve 
'harçlar ile benzeri malî yükümler ve bun
ların zam ve cezaları ile tarifelere ilişkin 
davaları, 

b) (a) bendindeki konularda 6183 sa
yılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin 
davaları, 

c) Diğer kanunlarla verilen işleri, 
Çözümler.» 

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

6.1.1982 Tarihi ve 2576 Sayılı Bölge 
İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri 
ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve 
Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Mad
delerinin DeğiştMmıesine Dair Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — 2576 sayılı Kanunun 5 
inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki) 
şekilde değiştirilmiştir. 

«1, İdare mahkemeleri, vergi maıhkte-
melıeriaıiın görevine giren davalarla ilk de
recede Danıştayda çözümlenecek olanlar 
dışındaki :» 

a) İptal davalarını, 
b) Tam yargı davalarını, 
c) Genel hizmetlerden birinin yürü

tülmesi için yapılan idarî sözleşmelerden 
dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmaz
lıklara ilişkin davaları, 

d) Diğer kanunlarla verilen işleri, 
Çözümler.» 

MADDE 2. — Tasarının^ 2 nci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 9) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 3. — 2576 sayılı Kanunun 
7 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkra
ları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«1., Toplamı bir milyon lirayı aşma
yan tam yargı davaları, idare .mahkeme
leri hâkimlerinden biri tarafından çözüm
lenir. 

2. Kazançları götürü usulde tespit 
edilen mükelleflerin sınıf ve derecelerinin 
tespiti işlemlerine karşı açılan davalar 
ile her türlü vergi, resim, harç ve benzeri 
malî yükümler ve bunların zam ve ceza
ları toplamı bir milyon lirayı geçmeyen 
tarhlara ve bu miktarla sınırlı olmak üze
re 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tah
sil Usulü Hakkında Kanunun uygulanma
sına ilişkin davalar vergi mahkemesi hâ
kimlerinden biri tarafından çözümlenir.» 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı ta
rihinde yürürlüğe girer 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği 
Metin) 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü mad
desi Komisyonumuzca aynen, kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE, — Bu Kanunun, 
6.1.1982 tarih ve 2576 sayılı Kanunun 7 
nci maddesinde değişiklik yapan hükmü 
sebebiyle idarî yargı mercilerince görev
sizlik konarı verilemez. 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü mad
desi Komisyonumuzca aynen 'kabul edil
miştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi " (S. Sayısı : 9) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği 
Metin) 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Başbakan 
T, Özal 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
H. C. Güzel 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci K 

Devlet Bakam 
A. Karaevlî 

AkMöt Bakam 
M. O. Sungurlu 

İçişleri Bakam 
F. Akbulut 

Maliye ve Gümrük Bakam V. 
H. H. Doğan 

Bayındırlık ve iskân Bakanı 
İ. S. Giray 

Uilaşturma Bakanı 
V* Atasoy 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba'kam 
A. Bozer 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam 
Sti N« Türel 

30.6.1987 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakam 
M. V. Dinçerler 

Devlet Bakam 
M. T., Titiz 

Devlet Bakam 
A. Bozer 

Millî Savunma Bakam 
Z. Yavuztürk 

Dışişleri Bakam 
V. Halef oğlu 

M İ EğitJiım Gençlik ve Spor Bakam 
M. Emiroğlu 

Saglik ve Sosyal Yandım Bakanı 
M. Kalemli 

Tanm Orman ve Köyişleri Bak. 
H. H. Doğan 

V. Sanayi ve Ticaret Bakam 
H. C. Aral 

Kültür ve Turizm Bakam 
A* M. Yılmaz 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 9) 


