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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu Saat 15.00'te 
açıldı. 

Ankara Milletvekili Hüseyin Barlas 
Doğu, 11 -17 Nisan tarihleri arasında, 
Guatemala'nın Başkenti Guatemala City' 
de yapılan 79 uncu Parlamentolararası 
Birlik Konferansına ilişkin bir açıklama
da bulundu. 

Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, 
PKK ve yasa dışı örgütlerin Bingöl İli 
çevresindeki faaliyetleri ve bu yöreden 
yapılan göç konusundaki gündem dışı ko
nuşmasına, İçişleri Bakanı Mustafa Ka
lemli cevap verdi. 

Ankara Milletvekili Beşer Baydar da, 
1987 - 1988 Türkiye Profesyonel Liginde 
takımların düşmesinin kaldırılması konu
sunda gündem dışı bir konuşma yaptı. 

Cumhurbaşkanlığının 1987 Malî Yılı 
Kesinhesabına ilişkin Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Hesaplarını tnceleme Komis
yonu Raporu (3/464) (S. Sayısı : 48) Ge
nel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 
15 arkadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun Bazı Hükümlerinin Değişti
rilmesine ve Bazı Hükümlerinin Yürür
lükten Kaldırılmasına Dair Kanun teklif
lerinin, İçtüzüğün 38 inci maddesi gere
ğince doğrudan doğruya gündeme alın
masına ilişkin önergesi reddedildi. 

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyo
nunda açık bulunan üyeliğe, Anavatan 
Partisi Grubunca aday gösterilen, Adıya
man Milletvekili Zeynel Aslan seçildi. 

743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 
Bazı Maddelerinin ve 818 sayılı Borçlar 
Kanununun 49 uncu Maddesinin Değişti
rilmesine Dair Kanun Tasarısının (1/392) 
(S. Sayısı : 25) Yapılan görüşmelerden 
sonra, kabul edildiği ve kanunlaştığı açık
landı. 

5 Mayıs 1988 Perşembe günü saat 
15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 
19.12'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Abdulhalim Araş 

Kâtip Üye 
Kırklareli 

Cemal Özbilen 

Kâtip Üye 
Sakarya 

Mümtaz Özkök 

-»i mm mm « • » » • 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş 

KÂTtP ÜYELER : Cemal ÖzbUen (Kırklareli),. Mümtaz özkök (Sakarya) 

BAŞKAN — Türkiye Büyüık Millet Meclisinin 65 inci Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle 
yoklama yapılacaktır. 

(Diyarbakır Milletvekili Ferit Bora' 
ya kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız 
vardır; görüşmelere 'başlıyoruz. 

IH. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

GÜNDEM DIŞI KONUŞMASİ) 

LAR 
1. — Tunceli Milletvekili Kamer 

Genc'in, Tunceli İlinde can güvenliği 
ve kamu hizmetlerindeki aksaklıklara iliş
kin gündem dışı konuşması ve Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü 
Doğan'ın cevabı-

BAŞKAN — Tunceli Milletvekili 
Kaımıer Genç, Tunceli İlinde can güven
liği ve ıkamu hizmetlerindeki aksaklık
lar konusunda, gündem dışı söz istemiş
lerdir; kendilerine söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Genç. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, değerli üyeler; 25.3.1988 ila 
1.5.1988 ıtarihleri arasında, temsilcisi bu
lunduğum Tunceli İline bir inceleme 
gezisinde bulundum. Bu gezide karşılaş
tığım konuları sizlere arz etmeyi vicdanî 
bir borç biliyorum^ 

Değerli arkadaşlar, evvela şunu pe
şin olarak belirtmek istiyorum: Böyle 
lokal ibir konuyu, Yüce1 Meclisin huzu

runa getirdiğim için, gerçekten üzgünüm; 
ama, sizlere anlatacağım konuları din
lediğiniz takdirde, Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinin şanına yakışmayan olayların, 
ne derecede ibelirli boyutlara ulaştığını 
anlayacaksınız. 

Değerli arkadaşlar, bir il düşününüz 
ki, devlet hizmetlerinin hiçbirisinden 
yararlandırılmıyor; ıburada yaşayan in
sanların, can güvenliğine aldıran yok; 
en doğal vatandaşlık halkları bile insan
larından esirgeniyor. Şimdi sırası ile 
bu ildeki olayları size anlatmak istiyo
rum. 

Daha 'okulların kapanmasına bir ay 
kadar zaman kalmasına rağmen, il ve 
ilçe merkezine yakın olan köy öğretmen
lerine idarece tebligat yapılmış, hunlar 
şehir merkezine çağırılmış, kendilerine 
20'şer gün rapor verilmiş ve bütün okul
lar tatile sokulmuştur. 

Değerli arkadaşlar, Tunceli hudutla
rı içinde dört tane öğretmen arkadaşımız 
şehit edilmiş. Elbette ki, bunu şiddetle 
kınarız, öğretmen, toplumun en kıy-
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metli görevini yapan bir meslek mensu
budur, kendisine her zaman için saygı 
duyarız, hürmet duyarız. Ancak,. devlet 
denilen bir kuvvet ve olgu vardır. Dev
let, olaylar karşısında aciz kalmaz; dev
let, olaylar oldu diye, görevinden kaçı
narak, kendi vatandaşlarına hizmet getir
mekten kaçınmaz. Kaçındığı zaman bu, 
devleti yöneten insanların acizliği ve 
devletin yokluğu anlamına. gelir. 

©akın 1 Mayısta Tunceli köy yolla
rının yüzde 90'ı kapalıdır, Tunceli'nin 
bütün nahiye yolları kapalıdır. Nazimi
ye, Ovacık, Pülümür ilçelerinin köy yol
ları hâlâ karla kaplıdır 'arkadaşlar; ama 
şimdi valiye sorsanız, köy hizmetleri 
müdürüne sorsanız, yolların açık oldu
ğunu söylerler. Ben kendilerine gittim, 
yollarımız kapalı, vatandaşlar hize şi
kâyette bulunuyorlar dedim. «Efendim 
yol açık» dedi. Tesadüfen oradan bir ar
kadaşla karşılaştık; yolar nasıl dedim? 
«Efendim yollar kapalı» dedi. Ondan 
sonra «yol açacağız» diyorlar. 

Değerli arkadaşlar, 'bakın şurada otu
ran ıbasın mensubu arkadaşlarımız var. 
Geçen gün, bakanlar Doğuya 'bir gezi 
düzenlediler. O arkadaşlara da sorabi
lirsiniz, görevli hakanlar da gördüler. 
Acaba Tunceli hudutları içinde yol adı 
altında bir şey var mıdır, yok mudur? 
Bunu öğrenmek istiyorum; Sayın Kah-
veci'den öğrenmek istiyorum, Sayın Kurt' 
tan öğrenmek istiyorum. 

Ben burada bütçenin tümü üzerinde 
yaptığım konuşmada, Türkiye Cumhuri
yeti hudutları içinde 45 bin kilometre 
asfalt yol var diyorlar, ama 45 kilomet
resi Tunceli hudutları içinde değildir ar
kadaşlar. 

Değerli arkadaşlar, burada güvenlik 
kuvvetleriyle' vatandaşlar 'arasında bir 
uçurum var, kamu görevi yapan insan

lara vatandaş, giderek 'kendi derdini an-
Tatacak cesareti kendinde bulamıyor ve 
güvenlik mensupları olsun, idarî birim
lerde çalışan insanlar olsun âdeta halk
tan kopmuş durumdalar. Bakıyoruz bu
raya giden güvenlik görevlileri kendi 
can güvenliklerini sağlamak istiyorlar. 
Başka bir şeye aldırdıkları yok. Bugün 
Tunceli'nin 'bütün köy yolları kapalıdır. 
Niye kapalıdır diye isoruyoruz, «Efen
dim, makineleri yakıyorlar» diyorlar. 

Değerli arkadaşlar, devlet, ya var
dır, ya yoktur. Devletin varlığını, dev
letin gücünü kullanmaktan yoksun olan, 
aciz olan insanlar, devlet görevini yap
maktan çekilmek zorundadırlar. Peki, 
benim Tuncelimin dağında, ovasında, kö
yünde, kasabasında oturan insana sen 
devlet güvenlik kuvvetlerinin nezareti 
altında yol yapmak korkusu içinde olur
da, hu insanlara ydl götüremezsen, yarın 
orada bir katliam olduğu zaman sen 
hangi güçle 'o insanları koruyacaksın? 

Batkın, özellikle Hükümeti uyarmak 
istiyorum. Yarın Tunceli'nin herhangi 
bir yerinde katliam olursa, bunun hesa
bını bu Hükümetten şiddetle soracağımı. 
Hükümet bugün o köy yollarını açmak 
zorundadır. Bakınız arkadaşlar, bugün 
Tunceli'nin Nazimiye İlçesinin, «Sarryay-
la» adlı bayağı büyük bir köyü vardır. 
Oradan ilOO fcio samanı, vatandaş köye 
götürmek için - hayvanının ölmemesi 
için, çünkü yolar karla kaplıdır - 42 
bin lira sırtta taşıma ücreti Ödüyor. Ya
ni, saman sırtta taşınıyor. 

BAŞKAN — Sayın Genç, süreniz 
dolmuştur, toparlayınız efendim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sa
yın Başkan, daha yeni konuşmaya baş
ladım., 

BAŞKAN — Maalesef, süreniz dol
du efendim... (ANAP sıralarından gürül-
tüljer) 
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KAMER GENÇ (Devamla) — De
ğerli arkadaşlar, bakınız, çağ atlayan 
TürkiyeMe vatandaş kendi hayvanını bes
lemek için 100 fcilo şamam 42 bin lira 
ücret ödeyerek taşıtıyor. 

Değerli arkadaşlar, oradaki güvenlik 
güçleri özellikle köylere operasyona git
tikleri zaman vatandaşların evlerinde 
barınıyorlar. Bir vatandaş bana, «Ben, 
taş oymasında yaşayan, mağarada yaşa
yan bir insanım, 8 tane nüfusumuz var. 
Bir gün 35 tane asker geldi, o tek göz
lü evimde kaldı. 48 saat onlarla 'bir ara
da yaşamak zorunda kaldım» dedi. Yine, 
Tunceli'nin merkez Gökçek Köyünde, 
güvenlik kuvvetleri, gidip 5 evi tahrip 
ediyorlar. Bugün o insanlar mağaralara 
taşınmışlar. 

Değerli arkadaşlar, bunların mana
sını anlamak için vicdan sahibi olmak 
lazım. İnsanların Türkiye'deki gerçek
leri anlaması lazım. Ankara'da otura
rak Doğudaki olayları göremezsiniz. Bu
yurun gidelim, görelim; insanlarımız ne 
vaziyette, onları görelim, o insanların 
feryatlarını duyalım. Eğer vicdanımız 
varsa, eğer o insanları da insan gibi 
kabul ediyorsak, ibuyurun gidelim, o in
sanların dertlerine çare bulalım. 

Bugün oraya hiçbir kamu hizmeti 
gitmiyor; Ovacık'ın Tomova Nahiyesin
deki sağlık ocağına askerler yerleştiril
miş, mescide askerler yerleştirilmiş, or
man idaresine askerler yerleştirilmiş. 
Ovacıkla Hozat arasında Munzur Çayı 
üzerindeki,, - bu büyük bir çaydır - be
ton köprü çökmüştür. Bu köprü kana
lıyla Ovacıkla irtibat sağlayan 34 
köy var. Hozat tarafı karla kap
lı olduğu için, Ovacık'la bu köp
rü vasıtasıyla ulaşım sağlanıyor; fa
kat, maalesef 'bir ay süre geçmiş oima-
cına rağmen ibu köprüye en ufak bir 

müdahale yapılmıyor. Peki, 34 tane köy
de yaşayan bu insanların problemlerine 
kim çare bulacak? Kim bu insanların 
dertlerine çare bulacak? Peki, ne yapı
lacak arkadaşlar? Buna bir çare bulmak 
zorundayız. Eğer bunlar, burada söyle
nen laflar 'bir kulaktan girer öteki ku
laktan çıkarsa, niye getiriyoruz buraya? 
Bu memleketin problemlerini çözmek 
için hiz burada varız; yoksa, maaş alıp 
da keyfimize bakmak için burada deği
liz., Bunları anlayın. Bakın, güvenlik 
güçleri gidiyor, Tunceli'de köylerde dam 
evler; ibütün dam evlerin üzerine jandar
maları koyuyorlar. Orada, 'arkadaşlar, 
adamın karısı kızı tuvalete gidecek yer 
bulamıyor. Bunları çok iyi anlamanız 
lazım, bunları çok iyi bilmeniz lazım.; 
Durumu, gidip güvenlik kuvvetlerine ile
tiyoruz, onlar da «Ya biz, ya başkaları» 
diyorlar. Arkadaşlar, devletin güçleri va
tandaşlara bunu diyemez. Devlet gücü, 
devletin görevini yapan insanlar, vatan
daşlarla ilişki kurmak zorundadır. Vatan
daşların problemlerine çare aramak için 
oradadırlar; yoksa onlar oraya süs bit
kisi olarak konmamıştır arkadaşlar: 

BAŞKAN — Sayın Genç, toparlayı
nız efendim, rica ediyorum. 

KAMER GENÇ (Devamla) — To
parlayacağım Sayın Başkan. 

Değerli arkadaşlar, sizlerden şunu 
rica ediyorum: Balkın ANAP'lı millet
vekilleri, 'bu memleketin çok büyük prob
lemleri var. Doğu olayları büyüyor, Do
ğuda problem var; 'bunlara kulaklarınızı 
tıkayamazsınız, tıkadığınız zaman bunun 
altında kimlerin kalacağını kestiremezsi
niz. Lütfen bize inanmayın; siz iktidar
sınız, 'bakanlarınız var, sizler varsınız, 
gidin buraları inceleyin, bu insanların 
dertlerine, feryatlarına kulak verin. Bu 
insanlara kamu hizmetlerini götürün 
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Bakın, yollar IkapaÜı diyorum. Dün bu
rada, İçişleri Bakanı dedi ki: «Efendim 
Ibu problemleri bu kürsüde dile getiri
yorsunuz, bunların gazetelere ve dola
yısıyla dışarıya intikal etmesine fırsat 
veriyorsunuz.» Arkadaşlar, Avrupa, 
Amerika bizden daha fazla Türkiye'yi 
biliyor. 

BAŞKAN — Sayın Genç, toparlayı
nız diye rica ediyorum, sözlerinizi tek
rardan kaçınınız. 

KAMER GENÇ (Devamla) — To
parlıyorum efendim.-

Bakın arkadaşlar, bir şey daha söy-
leyim, Tunceli'nin Nazimiye ilçesinin Sa-
ımyayla Köyünde 19 yaşında Halis Ariş 
ismindeki bir genç intihar ediyor. Sav
cının gelip ceset üzerinde otopsi yap
ması için 4 gün bu ceset bekletiliyor - bu
gün hâlâ, Sarıyayla Köyü yolu karla 
kaplıdır - neticede savcı o köye gitmiyor, 
cesedi yakın bir köye getirip orada otop
si yapıyorlar. Düşünebiliyor musunuz 
siz, vicdan sahibi insanlar olarak düşüne
biliyor musunuz, 19 yaşındaki evladı in
tihar ©den bir insanın ıstırabını ve de 
devletin savcısı gelecek de ceset üzerin
de otopsi yapacak diye 4 gün cesedi 
bekleyen bir ünsanın ıstırabını düşünebili
yor musunuz arkadaşlar, tahmin edebili
yor musunuz? 

Arkadaşlar, inanınız ki, içim kan ağ
lıyor, o memleketin insanlarının prob
lemlerine çare bulmadığımız için biz aciz 
kalıyoruz,.; 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — öm
rünün kaç yılı Tunceli'de geçti? 

KAMER GENÇ (Devamla) — Lüt
fen.. < Sizden rica ediyorum, bu prob
lemlere eğilin. Daha geniş zamanlarda 
yine burada size bu problemleri dile 
getireceğiz. Amacımız, bu memlekette 
•birliğin ve bera'berliğin sağlanması; in-
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sanlarımızın da huzur içinde yaşaması
dır. 

Saygılar sunarım efendim. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür edefiz Sa
yın Genç. 

TARİM ORMAN VE KÖYÎŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (izmir) 
— Sayın Başkan, izin verir misiniz efen
dim? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (İzmir) 
— Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri; doğu ve güneydoğumuzdaki çiftçimi
zin, köylümüzün meseleleri burada gün
dem içinde, gündem dışında dile getiril
mektedir. Özellikle Tunceli'ye yapılan ya
tırımlar konusunda burada müteaddit de
falar konuşmalar oldu. 

Ben şunu bilhassa ifade etmek istiyo
rum : Sadece bizim Hükümetimiz değil, 
bizden evvelki bütün hükümetler de, Tun
celi'ye ellerinden geldiği kadar yatırım gö
türmeye gayret etmişlerdir. Doğuda bü
tün vilayetlerimiz şimdiye kadar Türkiye 
Cumhuriyetinin yatırımlarından ne kadar 
istifade etmişlerse, Tunceli vilayetimiz de, 
orada yaşayan vatandaşlarımız da o ölçü
de istifade etmişlerdir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Bir tek 
asfalt yol var mı, lütfen söyleyin. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devam-
vamla) — Biz, son 4 yılda yollarında, iç
me sularında, elektriğinde, telefonunda 
her şeyinde elimizden gelen gayreti sarf 
ettik... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Hangi 
elektrikten bahsediyorsun? Gidin bakın 
bakalım. 
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TARIM ORMAN VE KÖY1ŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devam
la) — Burada, kalkıp da bir iki yerin so
rununu büyük sorun olarak getirmek doğ
ru değildir, günahtır; çünkü, açıklıkla ifa
de ediyorum, yurdun o köşesi bu memle
ketin en mutena köşelerinden biridir ve 
biz oranın bütün meselelerine sahip çık
maya gayret ediyoruz. Üzerine basa basa 
söylüyorum, oraya götürülen hizmetler 
sadece bizim dönemimizin hizmetleri de
ğil, şimdiye kadar hizmet götürenlerden 
de Allah razı olsun; ama, bunu burada 
bir istismar konusu olarak işlemenin doğ
ru olmadığını ifade ediyorum. 

Saygılar sunuyorum. (ANAP sırala
rından alkışlar). 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Benim 
burada söylediklerim yanlış ise ben mil
letvekilliğinden istifa ederim, bu Bakan 
da istifa etsin eğer söyledikleri yanlış ise 
sizler şahit olun. Bugün Tunceli köyleri
nin yüzde 90'ının yolu kapalıdır, nahiye 
yollan kapalıdır; kendisini protesto edi
yorum, burada Türkiye Büyük Millet 
Meclisine yalan bilgi veren Bakanı pro
testo ediyorum. (ANAP sıralarından gü
rültüler). 

BAŞKAN — Sayın Genç.. Sayın 
Genç... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Lütfen, 
gelsinler, onurlu olsunlar, şerefli olsun
lar. 

Bundan sonra sizinle konuşacağız... 
BAŞKAN — Sayın Genç, asabınıza 

hâkim olun. 

MEHMET BÜLENT ÇAPAROÖLU 
(Malatya) — Şerefliyiz tabiî. Sizden mi 
öğreneceğiz? Utanmaz adam! 

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

KAMER GENÇ (Tunceli) — Bir ha
kana düşen, Türkiye Cumhuriyeti baka

nına düşen, burada Büyük Millet Mecli
sine doğru bilgi vermektir. (ANAP sıra
larından gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın Genç, asabınıza 
hâkim olun. Burası miting meydanı de
ğil efendim. Lütfen oturun. Milletvekili 
olduğunuzu hatırlayın efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Erkek
likleri varsa, yiğitlikleri varsa Tunceli'ye 
gelsinler, gezsinler. 

ALÎ TOPÇUOĞLU (Kahramanma
raş) — Ayıp ayıp! Allah'tan kork; yalan 
söyleme. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Bizi bu
rada istismarla itham ediyorlar. (ANAP 
sıralarından «Utanmaz adam» sesleri, gü
rültüler). 

BAŞKAN — Millet Meclisinde oldu
ğunuzu hatırlayınız; miting meydanında 
değilsiniz. Lütfen... 

2. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, kimsesiz ve bakıma muh
taç çocuklar için alınması gerekli tedbir
ler ile Hükümetin konuya yaklaşımına 
ilişkin gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Sayın Müftüoğlu, kim
sesiz ve bakıma muhtaç durumda bulu
nan çocuklar için alınması gerekli tedbir
ler ve Hükümetin konuya yaklaşımı ko
nusunda söz istemişlerdir; kendilerine söz 
veriyorum, buyurun. 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
gündem dışı konuşmama başlamadan ev
vel hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Ulu önder Atatürk'ün Türk çocukla
rına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Ege
menlik ve Çocuk Bayramını, tüm dünya 
devletlerine örnek olacak şekilde, büyük 
bir coşkuyla kutladık ve tüm dünya dev
letleri önünde, çocuk bayramına sahip 
tek ülke olmanın mutluluğunu, gururunu 
duyduk. Tüm millet olarak da bu mutlu-
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luğun, gururun yaratıcısı Büyük Atatürk'ü 
'bir kez daha minnetle, şükranla, saygı.ve 
sevgiyle andık. 

Sayın milletvekilleri, 23 Nisan Ulu
sal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nede
niyle Türkiye Radyo ve Televizyon Ku
rumunun yaklaşık 10 yıldır düzenlemekte 
olduğu Uluslararası Çocuk Şenliği, bu yıl 
36 ülkenin çocuklarının katılımıyla ger
çekleştirilmiştir. tik şenliğe 6 ülke katıl
mış, her geçen yıl sayı artmıştır. Bu yıl 
36 ülkenin katılması, giderek, Ulu önde
rin Türk çocuklarına armağan ettiği bu 
güzel bayramın, Uluslararası bir niteliğe 
dönüşmesine işarettir sanırım. Bu yönde 
göstereceğimiz ufak bir gayret, güzel bay
ramımızın Uluslararası bir nitelik alması
na yetecektir. Bu yıl'ki törenlere, Birleş
miş Milletlere bağlı UNICEF'in dostluk 
elçisi Audrey 'Hepburn'un da katılması, 
bizi daiha da ümitlendirmektedir. 

Uluslararası çocuk şenliği boyunca 36 
ülkenin çocukları mahallî danslarını etti
ler, eğlendiler, güldüler, güldürdüler, Türk 
ailelerince konuk edildiler, ağırlandılar, 
hatta Türkiye Büyük Millet Meclisine ka
dar geldiler, oturumlar açtılar, yönettiler, 
dünya çocuklarına, dünya barışına, saf, 
temiz, güzel çağrılarda bulundular, Bun
ların hepsi güzel, hepsi hoştu, milletçe gu
rurlandık; ancak, tüm bu güzel görüntü
ler, duygular, çocuklarımızın büyük bir 
bölümünün yoksulluk, çaresizlik, bakım
sızlık içinde yaşadığını düşündüğümüzde, 
dağıhverdi. 

Sayın milletvekilleri, konuşmanın ilk 
'bölümünde güzel tablolar çizip, devamın
da kötümser bir tablo çizmeyi kimse iste
mez; artcak gerçeklere sırt çevirmek de 
kendi kendimizi aldatmaktan öte bir şey 
vermez bizlere. Bugün sayıları 700 bin 
civarında bulunan kimsesiz ve bakıma 
muhtaç çocuğumuz bulunmaktadır. Bir 
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kısmı devletin çeşitli kurumlarında anne 
baba şefkat ve sevgisinden uzak yaşam 
kavgası vermektedirler. Kimsesiz ve ba
kıma muhtaç çocukların bu duruma düş
melerinin ekonomik ve sosyal birtakım 
sebepleri olduğu aşikârdır. Tüm mesele, 
bu çocuklarımız için ne yaptığımız, ne 
yapacağımızdır. Uluslararası çocuk şenli
ği düzenlemek, yaratmak, yaşatmak çok 
güzel, onur verici, çocukları sevindirmek 
dünyanın en güzel mutluluğu; aricak, bu
nun yanında ve belki de bundan daha gü
zeli, daha sevabı, kimsesiz çocuklara sa
hip çıkmak değil midir? Tenkit anlamın
da söylemiyorum, dünya çocukları için 
çok güzel şeyler yaptık, yapmaya devam 
edelim, Uluslararası boyutlara çıkaralım; 
diğer taraftan, kimsesiz bakıma muhtaç 
çocuklarımızı hiçbir zaman unutmayalım. 

Anayasanın 5 inci maddesi devletin 
temel amaç ve görevlerini sayarken; 
«... İnsanın maddî ve manevî varlığının 
gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya 
çalışmaktır» demekte; «Sosyal ve Ekono
mik Haklar ve Ödevler» başlıklı üçüncü 
bölümün 41 inci maddesinde, «Aile, Türk 
toplumunun temelidir. Devlet, ailenin hu
zur ve refahı ile özellikle ananın ve ço
cukların korunması ve aile planlamasının 
öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için 
gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar» 
denmektedir; keza aynı bölümün 42 nci 
maddesinde, «Kimse, eğitim ve öğrenim 
hakkından yoksun bırakılamaz» fıkrasıy
la, eğitim ve öğrenim hakkının, özellikle 
çocuklarımız açısından bir güvencesini or
taya koymakta, devlete çocukların eğitim 
ve öğrenimini sağlaması görevini vermek
tedir. 

Bir diğer görev de, Anayasanın 50 
nci maddesiyle verilmektedir. Söz konu
su maddede, «Küçükler ve kadınlar ile 
bedenî ve ruhî yetersizliği olanlar çalış-
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ma şartları bakımından özel olarak koru
nurlar» diyerek; çalışma şartları yönün
den de çocukları koruyucu hükümler ge
tirmektedir. 

Sosyal güvenlik haklan yönünden de, 
Anayasanın 61 inci maddesinin, dördün
cü fıkrasında, «Devlet, korunmaya muh
taç çocukların topluma kazandırılması 
için her türlü tedbiri alır» denmektedir. 

Anayasanın getirdiği bu düzenlemele
re karşın, kimsesiz ve bakıma muhtaç ço
cuklarımıza neler verebilmekteyiz? 

Sayın milletvekilleri, daha önceleri, 
0-6 yaş grubu korunmaya muhtaç ço
cuklar, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığına, 7-18 yaş grubu ise, Millî Eğitim 
Bakanlığına bağlıydı; bir kısmına da Ço
cuk Esirgeme Kurumu sahip çıkmaktay
dı. 24.5.1983 tarihli 2828 sayılı Yasa ge
reğince, tüm kimsesiz ve korunmaya muh
taç çocuklar, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı, Sosyal Hizmetler Genel Mü
dürlüğü kapsamına alınmış, hizmetler bir
leştirilmiştir. Bu, olumlu bir gelişmedir. 
Bugün, bu bünyeden olarak, Ayaş Çocuk 
Yuvası 7-12 yaş, Sincan Çocuk Yuvası 
7-12 yaş, Etimesgut Yetiştirme Yurdu 
13-18 yaş, Gazi Kız Yetiştirme Yurdu 
13-18 yaş, 50 nci Yıl Yetiştirme Yurdu 
13-18 yaş, Atatürk Çocuk Yuvası 0-12 
yaş gruplarına hizmet vermektedir. Bun
lar, Ankara'da kurulu bulunanlardır. Ke
za, istanbul'da, Eyüp, Küçükyalı, Bakır
köy, Kasımpaşa, Kartal çocuk yuvaları; 
(Fatih Yetiştirme Yurdu; İzmir'de Borno
va Yetiştirme Yurdu... 

BAŞKAN — Sayın Müftüoğlu, topar
layınız lütfen. 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) 
— Buca Kız Yetiştirme Yurdu, Karşıya
ka Çocuk Yuvası, hemen aklımıza gelen
lerdir. Bunlara paralel olarak, Hakkâri 
İlimiz dışında, her ilde, tek de olsa böyle 
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kuruluşlar vardır. Ancak, bu kuruluşlar, 
ihtiyaca kâfi değildir; birçok çocuğumuz, 
âdeta kuyrukta beklemektedir. Bugün, 
devletin, kimsesiz ve bakıma muhtaç ço
cukları, koruma altına alan kurumlarının 
kapasitesi, 20 bin olmasına rağmen, bu 
durumda bulunan çocuklarımızın sayısı, 
700 bin civarındadır. 

Bu nedenlerle, kimsesiz ve bakıma 
muhtaç çocuklarımız için, neler yapabil
mekteyiz? Muhtaç oldukları bakımı, sev
giyi, şefkati ne ölçüde verebilmekteyiz, te
sislerimiz yeterli midir? Yoksa, korunma
ya muhtaç çocuklarımızın, korunması, ye
tiştirilmesi, topluma kazandırılması, Ana
yasanın maddelerinde mi kalmaktadır? 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
bir tarafta büyük coşkularla kutlanan, 
uğruna devlet televizyonunun özel şenlik
ler düzenlediği Ulusal Egemenlik ve Ço
cuk Bayramı; mutlu çocuklar ve dünya 
çocukları... Diğer tarafta ise, ihmal edi
len, unutulan, horlanan; kendi bayramla
rında büyük topluluklara, kamuoyuna 
seslerini duyuramayan, Türk Radyo ve 
Televizyon Kurumunda kendilerine 10 
dakika bile yer verilmeyen kimsesiz ve 
bakıma muhtaç çocuklarımız... İşte ger
çek rakam ve işte devlet imkânlarından 
faydalanabilen bir avuç çocuk... 

BAŞKAN — Sayın Müftüoğlu, lütfen 
toparlayın, rica ediyorum efendim... 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) 
— Bu, acı bir gerçek; ancak, daha iyisini 
yapabilmek için çok da geç kalınmadığını 
düşünmekle teselli bulmaktayım. 

Sayın milletvekilleri, Meclisin tatili 
nedeniyle ancak bugün gündeme getire
bildiğim ve bir hafta önce kutladığımız 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ne
deniyle, daha önemli bir boyut kazanan, 
kimsesiz ve bakıma muhtaç çocuklarımı
zın içinde bulundukları durumları ve alın-
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ması gerekli önlemleri Yüce Meclisin 
takdirlerine arz ediyor, saygılarımı sunu
yorum. (DYP ve SHP sıralarından alkış
lar). 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sa
yın Müftüoğlu. 

3. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya 
Postacı'nın, Tariş ortaklarının 1985 -1986 
yılından kalan kârpaylarına ilişkin gün
dem dışı konuşması ve Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Şükrü Yürür'ün cevabı. 

BAŞKAN — Aydın Milletvekili Hil
mi Ziya Postacı, Tariş ortaklarının 1985 -
1986 yılından kalan kârpayları hakkında 
gündem dışı söz istemişlerdir, kendilerine 
söz veriyorum. 

Buyururiuz Sayın Postacı. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bun
dan yaklaşık beş ay önce, yine bu kürsü
den 3186 sayılı Yasa ile ilgili olarak yap
tığım gündem dışı konuşmada, Türkiye' 
de tarım kesiminde uğraş verenlerin ve 
bunlardan bir kooperatifle ilgisi olanların 
durumlarının çok acıklı ve üzüntü verici 
olduğunu söylemiştim. 21 Aralık günü 
yapmış olduğum o konuşmada da, böl
gemizde Tariş'e bağlı üretici ortaklarının 
1985 -1986 sezonundan kalan 16 milyar 
lirayı aşkın kârlarının bulunduğunu ve bu 
kâr paylarının hâlâ dağıtılmadığını, dağı
tılması için nasıl bir zaman beklendiğini 
sormuştum. O günden bu yana beş ay 
geçmiştir ve o beş ay içerisinde Türk çift
çisinin artan girdi fiyatları, enflasyon ne
deniyle büyük kayıpları olmuştur. 

Kıymetli arkadaşlarım, bakınız, 6 Ocak 
günü bir traktörün bedeli 8073 model bir 
Steyr marka traktörün bedeli 11 milyon 
556 bin lira idi. Bu traktörün 5 milyon 
756 bin lirasını peşin ödeyen, geriye ka
lan 5 milyon 800 bin lirası için faiz ve 
KDV olarak 8 449 920 lira ödemek zo-
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runda kalan bir üreticinin durumunu dü
şünün ve 1986 yılı fiyatlarıyla teşekkül 
etmiş kârından 16 milyarını hâlâ alama
mış vatandaşlarımızı düşünün. Çiftçimiz, 
bir yandan, aldığı, kullanması gereken 
her şeyin bedelini hem yüksek fiyatla, 
hem de yüksek faizle ödemekte, diğer 
yandan kendi alacağına hiçbir faiz yük-
lenmemekte, beklemenin karşılığı öden
memekte, alacağını hâlâ alamamaktadır. 
Ben, bu durumda olan tüm kooperatif or
taklarının sorunlarının bir an önce çözül
mesini istiyorum. Bunu çözmek zorunda
yız. Eğer, bu ortaklara haklarını vermek 
için bir kongreyi, bir Tariş seçimini ve
yahut da Çukobirlik seçimini bahane ede
rek, o günleri bekleyerek bu parayı da
ğıtmak zorunda kalırsanız, inanın, ne si
ze ne çiftçiye, hiçbir kimseye fayda ge
tirmez. 

Ben bu konuşmada sayın Hükümet 
üyelerine ve tüm milletvekili arkadaşları
ma açıkça şunu söylüyorum: Artık bu 
paranın ödenme zamanı çoktan geçmiş
tir. Türk çiftçisinin 3186 sayılı Kanunda 
sonradan monte edilen ve genel kurulun
da dağıtma kararı almış olmasına rağ
men, 27 Aralık 1987 günü genel kurulun
da bu kararı alıp ilgili bakanlık nezdin-
de bu kararını bildirmiş olmasına rağ
men, bu paranın dağıtılmamasının sıkıntı
larını yaşıyorum, üreticimiz yaşıyor. Bu 
arkadaşlar bu parayı en çok lazım oldu
ğu zamanda alamazlar ise - biz bu süreyi 
mayıs ayı başına kadar tanımıştık - Tariş 
Birliğinin kapısına üreticilerle beraber gi
deceğiz. 

Sayın hükümet yetkilileri, sayın mil
letvekili arkadaşlarım; eğer önümüzdeki 
günlerde izmir'de bir milletvekilinin üre
ticilerle birlikte Tariş'in kapısına dayan
dığını duyarsanız ve orada haklarını al
mak için mücadele eden, orada birtakım 
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isteklerini dile getiren insanlar için yarın 
basında veya herhangi bir organda veya
hut da bu kürsüden bir yetkili çıkar, «Yi
ne sokaklara düştünüz, sokaklarda hak 
arıyorsunuz» derse, inanın, bütün sabrım
la bugüne kadar bekleyen bir arkadaşınız 
olarak - istemeyerek de olsa - tepkimi da
ha şiddetli göstermek zorunda kalacağım. 
(SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar). 

Bakınız, olayı baştan söylüyoruz. 
1986'dan bu yana geçen iki senede veril
meyen üretici haklarını verin diyoruz. Bu 
hakkın dağıtılması genel kurul kararı ile 
ortaklarca zaten kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Postacı, toparlayı
nız efendim. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Devamla) 
— Bitiriyorum efendim. 

Kıymetli arkadaşlarım, aynı genel ku
ruldaki binlerce ortağın isteğini değil de, 
Tariş Genel Müdürünün bir sözünü söy
leyerek konuşmamı tamamlamak istiyo
rum : Bakınız sayın genel müdürün olaya 
yaklaşımı nasıl: «Önümüzdeki yılın olu
şan kârını bir sermaye olarak kullandım 
ve bugün bu, balyada, kütlü pamukta ip
lik olarak sizin elinizdedir. Bu kâr cebi
nizde değil; ama burada sizin adınıza 
emaneten tutulmaktadır». 

Bir kuruluşun hükümetçe atanan genel 
müdürü, o emek sahibinin hakkını ver
mediğini, emaneten tuttuğunu söyleyebili
yor. Biz bunun gereğini yerine getirmi-
yorsak, hakikaten bir yanlışın içindeyiz 
demektir. 

Bu yanlışların tekrar etmemesini diii-
yor, Yüce Heyetinize; sayın milletvekil
lerine ve Sayın Başkana teşekkür ediyor, 
saygılar sunuyorum. Sağ olun arkadaşlar. 
(SHP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Şükrü Yürür cevap verecekler; 
buyurun Sayın Bakan. 

5 . 5 . 1988 0 : 1 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Sayın Baş
kan, saygıdeğer milletvekilleri; burada 
Tariş'le ilgili konuşma yapan milletvekili 
arkadaşımızın konuşmasından aldığım 
notlarla cevap vermek üzere huzurunuza 
gelmiş bulunuyorum, hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. (ANAP sıralarından alkış
lar). 

Her tarım satış kooperatifi birliğinin 
faaliyet dönemi, bildiğiniz üzere, yılın 
belli ayında başlar, müteakip yılın belli 
ayında biter. Tariş'in faaliyet dönemi, 
1 Ağustos tarihinde başlamaktadır, mü
teakip yılın 31 Temmuz tarihinde sona er
mektedir. Dolayısıyla, Tariş'in 1987 yı
lında mubayaa ettiği ve pazarladığı veya 
nevi değiştirerek sınaî ürün haline getire
rek piyasaya sürdüğü mamullerden hâsıl 
olacak kârlar 31 Temmuz gününden son
ra dağıtılma imkânına sahip olacaktır. 

İnanıyoruz ki... 
HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 

Sayın, Balkan, 1986 senesinden bahsedi
yorum. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — 1986 se
nesini de söyleyeceğim. 

İnanıyoruz ki, son 4 yılda ciddî olarak 
yapılan tarım satış kooperatifleri birlikle
rinin politikasıyla, elimizde dağıtılması 
imkân dahiline giren bir meblağ mevcut
tur. Bunu 31 Temmuz 1988'den sonra da
ğıtacağız. 

Sayın üye, 1985 -1986 kampanya dö
nemindeki 165 bin ton, 1986 -1987 kam
panya döneminde 105 bin ton, 1987 -1988 
kampanya döneminde mubayaa olunan 
76 bin ton kütlü pamuğun hâsılasından 
elde edilen nemanın ne zaman koopera
tif üyelerine dağıtılacağını sormaktadır. 

Bakanlığıma bağlı olan tarım satış 
kooperatifleri birliklerinin tamamında bu 
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çalışma başlatılmış olup, Tariş'te temmu
zu takip eden günlerde paralan dağıttı
racağız. 

Yalnız, bir şeyi yadırgadım: Sayın 
milletvekili, 1 Mayıs günü İstanbul'da, 
yanlarına bir grup adamı alarak ellerinde 
kırmızı karanfille yürüdüklerini, aynı şe
kilde Tariş Genel Müdürlüğünün önüne 
doğru da yürüyeceklerini beyan eden bir 
ifade tarzı kullandı. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Sayın 
Bakan, ne alâkası var bununla? 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Erol 
Bey, alakasını sen çok iyi biliyorsun da 
laf atıyorsun? 

EROL AĞAGİL (Ankara) — 1 Ma
yısla Tariş'in ne alakası var? Polemik ya
pıyorsunuz. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Var, çok 
alakası var. 

Dolayısıyla, bu tavır, hiçbir zaman ne 
yapana, ne yaptırana, ne yapılan partiye, 
ne de ülkeye fayda getirmemiştir. 

Tariş'in müstahsilinin alın teri, el 
emeği, bu sene değerlendirilecek ve ken
dilerine para dağıtılacaktır. 

Bu vesileyle, hepinizi saygıyla selam
lıyorum efendim. (ANAP sıralarından al
kışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Gündeme geçiyoruz. 

B) ÇEŞİTLİ İSLER 
1. — Japonya Temsilciler Meclisi Baş

kanının davetine icabet etmesi uygun gö
rülen TBMM Başkanına refakat edecek 
parlamenterlere ilişkin Başkanlık tezkeresi 
(5/21) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi var
dır, bilgilerinize sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kuruluna 

Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı
nın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanını, refaketinde bir heyetle birlikte Ja
ponya'yı ziyaret etmek üzere davetine 
icabet edilmesi Genel Kurulun 16.4.1988 
tarihli 57 nci Birleşiminde uygun görül
müştür. 

378 sayılı Kanunun 1599 sayılı Kanun
la değişik 1 ve 5 inci maddeleri gereğince 
siyasî parti gruplarının gösterdiği aday
ların adları Genel Kurulun bilgisine su
nulur. 

Yıldırım Akbulut 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

B a ş k a n ı 

İlyas Aktaş (ANAP Samsun) 
Haydar Özalp (ANAP Niğde) 
Beşer Baydar (SHP Ankara) 
Koksal Toptan (DYP Zonguldak) 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Gündemin, «Kanun Tasarı ve Teklif

leriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İş
ler» kısmına geçiyoruz. 
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IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 

1. — Bazı Kanunlarda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/396) (S. S ay m : 
26) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 1 inci sıra
sındaki Bazı Kanunlarda değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporunun müzakeresine ge
çiyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini al
mışlardır. 

Komisyon raporunun okunup okun
mamasını oylarınıza arz edeceğim: Ko
misyon raporunun okunmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Komisyon rapo
runun okunmaması kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerindeki müzakere
lere geçiyoruz. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın 
Ledin Barlas; buyurun. (ANAP sıraların
dan alkışlar). 

ANİAP GRUBU ADİNA LEDÎN 
BARLAS (Adana) — Sayın Başkan, de-
ğerl'i imilîiötlvdk.'illier.i; Bazı Kanunlarda 
DeğişLlklii'k Yapılmasına Dair Kanun Ta-
sarısınida öngörülen değişiklikler, adalet 
mekanizmasının çalışmasıyla ilgili bulun
maktadır. Bu tasarı hakkında Anavatan 
ParMsiriin görüşlerini arz etmek üzere 
huzurlarınızdayım. Hepinizi saygı ile se
lamlarını. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sözlerimle başlamadan önoe, adaletle 
ilgiil'i bir paragrafı Hükümet programın
dan dkuma'k 'iısltityıoruım : «Adalet Bakan
lığı ve yarığı onganlarınm gelişitlirilmesi, 
ıs'Momin mtidernıîzıaısyonu, çalışma şart
larının iyileşltörillmieısi, kanunların mah-

(1) 26 S. Sayılı basmayazı tutanağa 
eklidir. 

kemelerin yükümü azaltacak şekilde göz
eden gççiriîmesii he-defiimiizıdir.» Bu hedef 
(doğrultusunda Hükümetin hazırladığı ka
nun tasarıları /sırasıyla Meclise gslmek-
teldlir. Bujçjün, Adalet Komisyon unda, 
adalet teşkilatını güçlemdirime fonu ku
rulmasına dair kanun tasarısı kabul edil
miş, yakınlda Meclise inecekıtir. Daha 
önoe de adatet mekanizmasında çalışan 
ihâkilm ve savcıların ödeneklerinfden alın-
malkta olan vergilerıin alınmasına dair 
kanun kuvvetimde kararname çıkmış ve 
yürürlüğe girmişitü. Bugünkü gümdemi-
rnuzde bulunan kanun tasarısında, üç ka
nun (bulunmaktadır. Bunlardan b'ir'inc'ils'i, 
2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkımda Kanun Hükmün-
me Karannameriin Değişftiriierıek Kabulü 
Hakkında Kanuna bir ek madde eklen
mektedir. Diğer ifckıciıs'i, 2802 sayılı Hâ
kimler ve Savcılar Kanununun 36 ncı 
maddesine ilki bent ilave. edilmektedir. 
Üçüncüsü de, 3202 sayılı Hâkim ve Sav
cı adaylarının ikuruluış ve görevleri Hak
kındaki Kanunun 3 üncü maddesinin b'ir 
ve üç numaralı fıkralarını değiştirmekte
dir. 

Bilindiği üzere, memteketirn'izde on-
beş yirmi yıldan beri hâktim ve savcı 
açığı bulummaktadır. Bugünkü itibariyle 
ıbu açık 1 687ld'ir. Hâkim ve Savcı açı
ğını 'kapamak üzere Adalet Bakanlığı hâ
kim ve savcı yetiışitiirilmesi için 2992 sa
yılı Kamunla /burs verilmesini öngören 
bir ek madde hazırlamış, Meclise getir-
rmiş'tıir ve bugün de bunun müzakeresi 
yapılmaktadır. 

2992 sayılı Adalfet Bakanlığının Teş
kilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmümde (Kararnamenin Değiştirilerek 
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Kabulü Halkikınlda Kanuna ilave edilen 
bu dk madde ite Adalet Bakanlığı hesa
bına hâkim ve savcı ihtiyacını karşıla
mak üzere bum verilmesi temin edilmek
tedir. B'ilıindiği üzere, daha evvel (Onbeş 
yıirımi sene önce) Ankara Hulkulk Falkülıte-
ısine bağlı yurîtfca kalan öğrenciler, b'ila-
hara, mecburî hizmetle Adalet Bakan
lığı nezdinide hâkim ve savcı olanak hiz
met ıvertmelkteyidiler. Bu, bir süre önce 
ıkaldırıtmıştır. Buıgjün Adalet Bakanlığı, 
açtığı imrtlilhanla adalet camiası içerjsine 
(hâildim, ve savcı almaktadır. Ancak, sene
de bir defa yapılan imtıilhanlarla alınan 
ısavcı ve hâkimler, kurada beğenmedik
leri b'ir yer düşerse, maalesef iştirak et-
«memekte ve bü surette açı/k da kapan-
imaımalkltiadır. 

'Eskilden olduğu gibi, yine öğrencilere 
burs vermek, 'daha kalitelli öğrendiyii seç
mek, üniversite merkezî sistemiyle üni-
verislte hukuk .fakültelerine girmiş olan 
kişiler arasından hu seçimi yapmak, da
ha 'kaliteli eleman almak maksadıyla bu 
hüküm getimlm'iştlir. Verilecek olan burs 
mliJktarı, halen üniilverisiltle ve Kredi ve 
Yurtlar Kurumundan verilen kredinin bir 
katı faızia olacaktır. Aynı zatmanda üni
versite Ve Kredi Yurtlar ve Kurumuyla 
da anlaşmak suretiyle, bu öğrencilerin 
yurtlarda kalımaisı sağlanacaktır. Bunun, 
memleket ilrniizdek\i hâkim ve savcı açığı
nı kapayacağını ülmiit ediyoruz. 

Tasarıyla, 2802 sayılı Hâkimler ve 
Salcılar Kanununda da değişiikMk ya
pılmaktadır. SÖ2JÜ ©diten kanunun «Gö
rev değişiüirme» başlığını taşıyan 36 ncı 
maidldesihlde iki bent bulunmaktaydı. Bu 
bentler, idarî yargıda çalışan hâkimle
rin savcılığa, savcıların da hâlkiJml'iğle ge
çebilmelerini, adlî yangıda çalışan savcı
ların da aynı şekilde haklim veya savcı 
olaibilırneleıtai öngörüyordu. Bu defa ila-
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ve edilen diğer ilki bent, idarî yargıda 
çalışanların huikuk fakültesi mezuniyet 
farkını vermiş olmak kaydıyla, adlî yar
gıda savcı ve hâkilm olabilmelerini, adlî 
yargıda savcı ve hâlkimllik yapanların da 
iildarî yangıya geçebilmelerini sağlamak -
itadır. 

Yine tasarıyla, 3221 sayılı Hâlkim ve 
Savcı Adayları Eğitim Merkezli Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanunda da de
ğişiklik yapılmakta, bu kanunun 3 üncü 
miadldesindekii <değişliklıilkte, egiıfcittn merke
zi başkan yardımcılığı biliden ikiye çı
karılmakta ve 13 üncü maddecinde ya
pılan değişiklikle de eğitim merkezinde 
çalışan personelin, adaylara çıkarılan 
'yemekten yararlanması öngörülmektedir. 
alıklarının ikiye çıkarılması; birisi ba
yan memur olduğundan, başkan yardım
cılıklarının ikiye çıkarılması; binisi be
yan adaylara, diğeri de erkek adaylara 
ihizmeit vermesi bakıtmından uygun gö
rülmektedir. 

Sözllerİlme sıon verirken, tasarının ha
yırlı, uğurlu ollmaısını d'ilerlim. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

IBAŞKAN — Teşekkür ejderim. 
IHKKMBT ÇETİN (Diyarbakır) — 

Sayın Başkan, SHP Grulbu adına, Saym 
Kamer Genç konuşacak. 

BAŞKAN — SHP Grulbu adına, Sa
yın Genç; buyurun efendim. 

ISHP GRUBU ADINA KAMER 
GENÇ (Tunceli) - - Sayın Başkan, de
ğer İli üyeler; önümüze getirilen yasa ta
sarısının yaptığı en önemli değişiklik, 
özellikle 2 ncıi maddesindeki, idarî yargı 
ve adlî yarığı arasındaki görev değiştir
me imkânını Hâkimler ve Savcılar Yük-
ısek Kuruluna venme imkânını sağlayan 
değişikliktir. 

iBil'iiyorsıunuz, Anayasamızın 140 inci 
ımiaddasi, «Hâkimler ve savcılar, adlî ve 
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idarî yangı hâlküm ve savcıları olarak gö
rev yaparlar.» demektedir. Yani, bizini 
temel yasamız olan Anayasalda, /idarî 
yangı ve aidlî yargı ayinimi kesin olarak 
yapılmıştır. Bu sistem kabul edildiğine 
göre, getirilecek yasa tasarısının da ev
vela aldlî yargı ve iıdiarî yargı sıi'sitemine 
Ibağlı kalması lazım. Büküyorsunuz, bun
dan bir süre önce burada bir yasa tasa
rlısını kabul etföılk. İdarî yargıda ve adlî 
yangıda staj meselesini getirdik. 

İdarî yangıda stoj süresini geçirirken, 
idarî yargı hâkimlerine, valiliklerde, Da-
nısjtaıydia ve bölıge idare mahkemelerinde 
ısıtaj yapaihilme esaslarını getirdik. Şiimdii, 
ıgeltiirilen bu tasarı ile Hükümet, «Ben, 
'iıdarî yangı hâkimini alıp adlî yargıya ve
receğim ,aJdlî yangı hâkiimini de getirip 
'iıdarî yargıya vereceğim» diyor. 

Değerli arkadaşlar, düşünün, bir iş 
(mahkemesinde iş hukuku hâkimi geti
rilecelk vergi davasını çözümlemek için 
vergi hukuku hâkimliğine verilecek, bir 
ceza hâkilmi geçirilecek imar hukuku 
konusunda görev yapan bir idarî yargı
ya verilecek; yine, ticaret hukuku hâ
kimi getirilecelk, kendisine personel hu
kuku konusunda hâlki'mlilk yaptırılacak. 
Ben, ıbu tasarıyı getiren İdarenin, yangı
yı kesımiekeşlÜğe sürükleyen ve yapılamaz 
hale sokan zlilhn'iyetinıi gerçekten anlaya
madım. 

Değerli arkadaşlar, bugün bir vergi 
hukukunu alırsanız, başlıibaşına büyük 
(bir hukuk dalıdır. Belkli, maddelerini, 
ilkelerini sayarsanız vergi hukukunu il-
gilenidiren kanunlarda 1 500 - 2 000 mad
de vardır. Bir idare hukukunu düşünü
müz ki, idarî yangının kendMne özgü, ka
nunlarla tespit edilmemiş, birtakım usul
leri vardır. Jdare hukukunda, idarenin 
tek taraflı işlem tesis etme, kamu gücü
nü kullanıma imkânları vardır, İdarenin 

'birtakım zaruretleri vardır; ama buna 
rağmen, hususî hulkuklta da ceza huku
kumda da kendisine göre değişjik kural
ları vandır. Hükümet niye bu kanun ta
sarısını getiriyor; herhalde bunun peşlin
de de daha başka kanun tasarılarını ge
tirecek, Danış'tay üyesini Yargutaya, Yar
gıtay üyesirti de Danıştaya atayacak. 

ıDeğerM arkadaşlar, burada birtakım 
Iklanunlar getirilirken, bunların uygula
mada hangi .anlama ve nasıl profblemle-
re selbebiyet verdiğini iyice kestirmek la
zım. Bugün tıp âleminde doktorlar, da
hiliye mültehasısıisliarı dahi kendi arala
rında ilhtıilsasa güderken, sliz koskoca 
Ibir hukuk âleminde bir insanın bütün 
hukuku kavrayabilecek güç ve yetenek
te olduğunu hesaba katarak nasıl böyle 
bir şeyi düşünebiliıyorsunuz; ben anlaya
mıyorum. Acaba, Sayın Hükümet, böyle 
ıbir kanun tasarısı getirmekle yangı hiz
metini tamamen felce mi uğratmak is
tiyor? 

Değerli arkadaşlar ,bakın, bölge ida
re mahkemeleri, idare mahkemeleri ve 
vergi mahkemeleri kurulduktan sonra 
'buraya bazı atamalar oldu. Ben, 1983 
yılından beri serbest çalışan bir arkada
şınızım. Vergi mahkemelerine öyle hâ
kimler atandı ki, vergi konusunu bilmi
yor. Vergi konusunu bilmeyen bir insa
nı sliz oraya halkım tayin ederseniz, ora
da vatandaşın ve devletin hakkını nasıl 
korunsunuz? Cehaletin lolduğu yende, hak 
ve adalet olur mu arkadaşlar? Bir vergi 
hâlkiımi, hukuk fakültesini de bitinsin; 
hukuk fakültesini bitirerek vergi hâkimi 
olan bir kliş'i, giitaiiş İdarede staj ıgö'rmüş, 
uzun zaman o konuda ihtisas görmüş 
verginin genel ilkelerini öğrenmiş, ondan 
ısonra gelirmiş vergi hâkimliği yapmakta
dır. Öte tarafta, ceza hukuku konusun
da ihtisas yapan bir ceza hâkimi ceza 
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hukukunun genel ilkelerini öğrenmiş ve 
Oeza Kanunumun kenid'iıs'ine özgü kural
larını öğrenmiş, onun deneyimini kazan
mış, «gelirrmş ceza mahkemelerinde görev 
yapmaktadır. Siz, ceza mahkemesi, hâ-
Ik'i'm'inii a'lııp götürip de, bir imar hukuku 
konusunda çözüm yeitkisinli verd'iğiriiz 
zaman, bu arkadaşıımızın sağbfkh ,bir ka
rar vereceğine inanıiyior musunuz? Bence 
ımlüimkün değil arkadaşlar. 

Itnisan zekâsının kapsaıyaeağı bilgi 
çok azidir. insanların ihtiısaıs saliitbli ola
cağı konular <çiqk azdır. Bûr insanın, bü
tün hayattın her safahatını kavralması 
mümkün değildir. O hailde, insani arı ken
di bli İlgilerin in dışında, kendi yetenekle
rinin dışında, kendi çaplarının dışında 
'birtakım görevler «atma sokarak, ondan 
halk ve adalet beklemek, bence idare ile 
bağdlaşaımaz. Acalba diıyorüm, sayın hü
kümet, ıbulgîün idare mahkemesJinde gö
rev yapan, Danışjfcaiydan gitmiş, hakika
ten yetenekli üdarî yargı hâkimlerinden 
mi şikâyetçıifdir; çünıkü bu arkadaşlarımız, 
•<gerçi kendi aralarında değiştiril'iyor; 
ama- îısitanıbuldaiki veya Anlk'ara'daki bir 
'idare maıhlkemesi .başkanı, elbette ki, hü
kümetin birtalkım işlemlerine karşı açı
lan davaları inöellilyor, hukuka aykırı gör
düğü işlemleri 'ipltal ödüyorlar. Acaba, Sa
yın Hükümetlimiz bundan rahatsız olup 
da, «Madam !ki benim işlemlerimi iptal 
'ediyor, *ben de Ankara fdare Mafolkeme-
ısi Başkanını allayım» d'iıye düşünerek gö
renden alıp hukuk fakültesi mezunuyısa, 
Hakkâri hâlkimlüğ'ine göhderehlilmek için 
mi böyle bir tasarı geitirliiyior? tster iste
mez böyle bir şüphe ge%or aklımıza. 

iDeğerli arlkadaşlar, «Adalet mülkün 
temelidir» diyoruz. Adaletin, mlülkün te
meli •olalbitoesfl içlin, adlaleit hfemetinin 
sağlıklı, kusursuz .işlemesi lazımdır. Hiz
metin sağlıklı ve kusursuz işieyeb'ilmesü 
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içlin de, bu hizmeti yapan insanların, 
mesleğin gerektirdiği bâlgîye, yeteneğe, 
kültüre, tarafsızlığa sahip olması lazım
dır; eğer, isiz bu 'insanları bunlardan yok
sun bırakırsanız, bu olmaz. Yani, h& ce
za malbjkleımeısi haklimin! getirip vergi 
(mahkemesi h|k!ilm!İ!iğ!inid'e çalıştırimışısınız, 
ha da bir hıaımala delmişsiniz ki, «Gel şu 
vergi mâlhlkemeısi hâkimliğini yap.» Bun
ların aralsırtda hiçbir fark yoktur,, ger
çekten fark yoktiıır. Bugün, idare mah
kemesi idinde fihltJilsaslaştna vardır. Bir 
personel hukukunu alın, persıonel huku
kunun kaıplsaimı içinde telan olayları bir 
^düşününüz... Siz, bunları iıhttıüsaıs saMlbi 
hâkimler kanalıyla inceletlmezseniız o za
man bu hizmet (sağlıklı yürüyemez. Sağ
lilklı yürümeyince de, vatandaşın devlete 
ve adalete olan güvenli sarsılır. B'iziim gö
revlimiz, devlete ve adalete olan güveni 
ısağîamakltır. Blir insan, mahkemede, hak
lı olduğu bir davayı kaybettiği zaman, 
ıo insanın duyduğu elem ve üzün'tkiıyü ta
rif etmek mümkün değlildir. 

Onun için değerli arkadaşlarıim, özel
likle adlî yargıdan idarî yargıtya, idarî 
lyartgıldan adlî yargıtya nakli kesinlikle ön
lemek lazıimdır, bu (bir. 

tkÜnıdilsıi, bililyorsunuz Hâkİımler ve 
Savcılar Kanununda 'bir hüküm vardır; 
ibu hükime göre, aıynı hâkim, ,bir derece
de üst üste iki defa terfi etmezse, bir 
sınıfta da üst üste üç defa 'terfi etmezse, 
hâkimin görevline son .verlilir. Sayın Ada
let Balkanı, geçen gün, bir kamun dola
ylısıyla buraida, bize verdiği bfilgMe de
diler ki, «Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulu bir genelge ,yiaıyınladı; önceki yıl
dan devreden davalarla, o yıl içlinde açı
lan davaların yüzide 60'ını karara bağla-
ıma/yıan hâjklilm terfi edemez» düşünün; bîr 
oeza -mahkemesi hâklilmini ,bir vergi mah-
kemiösine üye atarsak, bu konuda tabanı 
yok, btf'Igfj'is yok, kültürü yok, deneıyiımi 
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yoktur. Ne yapacaktır bu arkadaş? Bir 
defa, o açılan davaların yüzde 60'ını ka
rara bağlayacak, terfi etmesi için bu şart. 
Karara bağlamken de, «Acaba doğru mu 
karara bağladım, yanlış mı 'karara bağ-

ı laldım» diye, .bunun sıkıntısı içlinde ola
cak. Bu santiar altında, bu hâkim arka
daşın yaptığı hizimetî düşünün... Hangi 
hukuk dalını alırsanız alın, getirilen bu 
Ikanun tasarısı Türkiye'deki adalet hiz
metinin felce uğratılması için bir neden 
'teşkil etmektedir; yani bu tasarı kanun
laşıp uygulaimıaıya konduğu takdfirde, 
Türkiye'de adalet hiızmeltü felce uğrar 
ıv|e yerini beğenen bÜr hâk'im, özelikte 
•idarî yargıdlaki hâlkıiım,, hiçbir zaman, hfıç-
Ibtir suretle hükümet işlemlerine karşı 
açılan daıvalaılda, sağlıklı göreıv yapa
maz. 

Yine bu kanunla götürülen bir sistem 
ide ,yü)klseköğre!tiimde tahsil yapan öğ-
nenclere bufls ilkesi getiriyor. Arkadaş
lar, (bana ıgöre bu öğrencilere burs ilke
si getirileceğine, hâkimlik mesleğinin ca-
zlilbesıini artırarak, hâkimliğe rağbetli ar
tırmalınız lazım. 

IHıikuk* fakültesini burs alarak bitiren 
öğrendi* hâkimlik mesleğinin gerektirdiği 
n'Jte'JMerii taşıimıyorsa, hâkimllik mesle
ğimde çalıştınamiaizlsmız. Buna mecburi 
hizmet getirilmiş,, medburî toJizoıeitffce staj 
hariç tıutıillmuş. Mecburî hizmet bittiği 
zaiman yalhutita mecburî hizmet bitme
den önce görevinden istifa ederse, nasıl 
bir ilşlleme tabi .tutulacağı bu kanun ta-
sarıisınldla ilzalh edilmemiş; ama belki 11-
gilli medburî hÜzmet yükümlülükleri hak-
tkırida kamu h)izme't!i görevlilerinin safaîp 
olduğu genel ilkeler çerçevesinde hâkim
lerin de durumu değerlendirilebilir. Ben
ce, hukuk fakülltisinde veyahutlta 2576 sa
yılı Bölge İdare Mahkemeleri, td'are 
Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin 
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Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanu
nunda, belirtilen yükseköğrenim kurum
larından mezun olan kişilere daha fa
külte yılarında bum vererek, bunları hâ-
Ikiimltiğe getirme zorunluluğu koyacağı-
imıza, hâkimlik mesleğimi cazüp hale ge
tirerek, bunları, mezun olduktan sonra 
ıhâlkimlik mesleğine kanal'ize edelim. Çün
kü, sliz ne kadar medbud hizmet getirir
seniz getirin, öğrendi yükseköğrenimini 
yapar, yükseköğrenimin sonunda da gi
der meciburî hiamet mükeltefiyet'ini öder, 
Iserbesit çalışır. Bu bir çözüm değildir. 

'Bence, bu kanun tasarısı, bu yönüy
le de gelecekte i'bJtiiyaçlara cevap verme
yecek ve hâlkimlıilk mesleğine rağbeti ar-
Itırlmayacalkltır. Bu itibarla, değerli arka
daşlar, bu kanun taısiarısı gerek 1 inci 
ve 2 nci maddeleriyle, gerekse kabul et
tiği temel ilkeler itibariyle hâlkimİk mes
leğine faydadan ziiiyaıde zarar verecek bir 
tiaısaridır. 

IDeğerlıi arkadaşlar, muhtelif vesileler
le burada izaıh etlik. Bugün idarî yargı
da çok büyük hâlkilm sıkıntısı vardır. 
İdarî yargıda hâkim sıkıntısının doğma
sının temel nedeni, Adalet Bakanlığının 
tultulmudur. Adalet Bakanı 2802 sayılı 
HâlkÜmler ,ve Savcılar Yüksek Kurulu ve 
2576 sayılı Bölge JJdiare Mahkemeleri, 
İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkeme
leri Kanunundaki ilkeleri bir tarafa ata
rak, kendi keyfine göre bir yönetmelik 
çılkartımış, yükseköğrenim kurumunda, 
bu kanunlardla hâkilmtök mesleğine kaıbu-
llü sağlayan yülkselkiöğrenlim kurumların
dan mezun olan kişilerin idarî yargı hâ
kimliklerine atanmasını engellemlişltür. tş-
te idiarî yargıdaki hâlklim ve savcıların ek
sikliği buradan kaynaklanıyor bir, 

lllklindüsi, eğer sayın idare, özellikle 
Üdarî yargıdaki hâkini ve savcıların idarî 
yargıyla rağbetti artırmak işitiyorsa, bu-
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nun çıdk çeşitli yolları vardır. Bugün 
tnüMlyöden, ikltiisat fakültelerinden, ken-
Idji programlarımda hulkulk bilgilsıine, ikltlilsat 
Iblillglilslinıe yer veren yükseköğrenim ku
rumlarından mezun olan kişileri idarî 
yargıya alıp belirli bir süre çalıştırdilkftan 
,s|onra, onlara idarî yangı sahasında avu
katlık hialklkını tanıdığız zaıman, yine bu 
ttnesldk grulbüna büyük ragbelt doğar 
Siz şimdi bunları bir tarafa bıralkı-
yorjsunuz, geçm'işlte denenmiş usullerle 
buna rağbet gdtiriiyonsunuz. Tıp öğrend-
lenine de bufls verlilliyor; ama dokltlor oT-
duklüan sionra medburî hizmıdtini ödüyor, 
resmî ddkltlorlulktan ayrılıyor. 

IDeğerli aflkaıdaşlar, hâlkimlilk mesleği 
çiolk önemli bir mesldktir, toplumun te
mel taşı olan blir meslektir. Siz, insanla
rın hlalk ve özgürlüklerini, onların mal ve 
can güvenliğimi güvenlik kuvvetleri ger
çi sağlar; ama temelde yine hâkim bu
nun temıinatıdır. Bu kadar çoik önemli 
Ibir mesleği yerline getirecek olan insan
ları seçenken çok dikkat edilmesi gere-
Ikiıflcen, bunları daha başlangıçta, «Ben 
•iişjte fakültelerde burs veririm; oddan son
ra da medburî hiiamöte talbıi tutanım di-; 
yerıelk hâküimlik mesleği yapılamaz. Hâ-
Ikîımlllilk mesleğini yapacak fciştilerıin çok 
'iyi seçlilmeısi lazum. 

'Bu i'J'lb&rlfa, ben, Sayın Hükümetten 
Ibu kanun Haşarısını geri çdkimesini talep 
ddiyıorum. Bu mesleğe blir fayda getir
mez, bilakis zarar getlirıir; amla Sayın 
lAldaldt Bakanlığı dense kli, efendim, hu
lkulk taUMli, ilktıilsat tahsili yapan her kiiş'i, 
hukukun her konusunda ihtisas sahlilbi-
Idir; bir ceza malhlkeımesd haklimi, vergiyi, 
(blir yergi hâkimi, -Tajbiî k/i hukuk fa
kültesini ftiltiinmıek koşuluyla- cezayı, ti-
qardt hukukunu, personel hukukunu, imar 
hulkukunu, idarenin bütün ösais ve usul
lerini kaıvrayalbilecek blir bilgi ve kalbili-

yete ısalbip'tiir, bir hafızaya sahliptlir dense, 
Ibizliım talbiî bunun karşısında diyeceği-
imiz bir şey yolktur. Biz, insanların kapa-
ıslitesini bilerdk konuşuyoruz ve insanla
rın kapaısiıflasü dışımda da onlardan iş ve 
görev iistendbilecıeğine inanmıyoruz. Za
ten isteseniz de ne olacak? îısıteseniilz, is-
tetmesenjiz hiizaniöti felcie uğratırısınız. 

ıBen, bu tasarı kanunlaşıp uygulandı
ğı tajkdirjde aldalet hizmetimin sağlıklı yü
rüyeceğine inanmıyorum. Zaten bugün 
maJhlkemeîeirid|dkli dosyalarda aynı meslek 
«sahasında çalışan bir vergi mahkemesin
de, ildare mahkemesinde çalışan hâkim
ler, o konuda ydteri kadar ilhltfeas yap-
ımaldıkiarı için gerekli ıblinçofc bilgilerden 
yolksun oluyorlar. Sliz bunlara da hukuk 
dalında yeterli bfilgi ve beceriyi verme-
Iden onları bütün hulkulk dallarında hâ
kim sıfatlıyla, uyuşmazlıkları çözümler 
!bir staHİü içline sokarsanız, bu insanlar 
hiçlbir şey yapamaz. Siz idare hâkimimi 
alacalklsıınz Mardde, Danışltaydia, valilfık-
!Öe çalışltıracalklsınız, bölge İdarede çalış
tıracaksınız 5 sene ihtisas yapacak, on-
idan sonra, gelecek «Ylolk kardeşim ben 
seni beğenm'iıyorum, idare mlahkemesi 
hâkimliğinden, vengi mahkemesi hâkim
liğinden buyur git Hakkâri'de -Yani, 
Hakikatli 1de de|mey ellim veya Manlbuîlda-
loraida ceza mıahlkemesii, iş mahkemesi 
Ihâkilmliğinıi yap.» Arkadaşlar, bu sağ
lıklı bir düşünde değil, sağlıklı bir teşhis 
değil, sağlıklı bir icraat değil, sağlıklı bir 
yasa tasarısı değil. Onun içlin biz bu 
tasarının bu yönüyle karşısındayız. Böy
le güderse, aidalet hlizmet'i felce uğrar ve 
isonuçjtja da vatandaş zarar görür. 

Hepinize saygılar sunarım efendim. 
CSHP sıralarınidan alkışlar) 

'BAŞMAN — Teşekkür ederim Sayın 
Genç. 
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Şahısı aldına, Sajyın Fetihti Çeliikfoıaş; 
buyurun efendiım. 

PlBTHt ÇBUÜKBAŞ ((Bundur) — Sa
yın Başkan, değerli üyeler; adaletin, dev
lerin bünyesinde ve çalışmalarında. ne ka
dar büyük elhetmimilyötli olduğu, Anayasa
da işgal eMigi kuvvetlerden birli olmasıy
la da sajbiıtltıir. Memleketimizde, uzun 
yıllar, maalesef adaletlin tevziî fevkala-
Ide ilhlmal ejdillmüş ve bu cilhaz vatandaşa 
(beklediği güvemi vermekten uzalk kal 
ımışltır. Geç tevzii ddillm/işlbir, çünkü kad
rolar zamanla boşaltmıştır. Bu itiilbarlla, 
Ibu cühazı talkMilye eitimek hususunda Hü-
küimıeflin gö;sterdiği gayreti yürekten des-
IteikMiyjoruım; falk'alt 20 küsur yıldan beri 
Idlilklkaitilmıi çelken bir husus, Meclise sevk 
«Kilen kanun tasarılarının biraz kanun 
/yapma tekilliğine uygun ol|m'adığı şeklfin-
ide gözüküyor. Klanun yapmanın blir özel 
tieknliği var, krâdliflklaısyonu. Bir kanu
nun başlığı, mulhlteıvaısıyla iUgiili olmalı
dır. HailIbUlkıi gelen kanun tasarısının baş
lığı «IBazı Kanunlarda Değişiklik Yaprî-
ımiaisı Hakkında Klanun Tasarısı» şeklin
dedir. Bu kanun yapıma tekniğine uygun 
değildir ve her nasılsa, evfvelkü MecMer-
de bu noksanlıklar görülmüş, İçtüzükte 
'bir madde geıtıimmiişltıir; ama maalesef iş-
lememekitiadir. içtüzüğün 816 ncı maddesi 
Ibakın nasıl bir hülkülm ibtiiıva ediyor : 
«Meclis Başkanlığı kanun tasarı ve tek
liflerini Anaıyaısa dilli, kanun yazılış tek-
ntiği bakımından incelemekle görevli ye-
Iteri kadar uzmandan kurulu bir heyet 
(teşkil eder. Bu heyet komisyonlara da
nışmanlık yapar.» vesa'lre. 

IBuriajda, «kanun yazılış tekniği bakı
mından» d'ilylor. Bu kanun tasarısı, ka
nun yazılış tefcnliğif bakımından isabetli 
ideğüljdir. Bu itibarla, badema buna ko
misyonların da elhemimlilyet vermesini bil-
Ihlaısısa rica edeceğim. Çünlkü, taıt(bi(katçı-
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lar kanun başlığıyla birilikte muhtevasını 
öğrene|biiecejkleri içlin, onların, kanunla
rın taltibilkaltında aranıp bulunmasında ko
laylığı olacaktır. 

ISonra, düşüneBim ki, ^öû'dlan sonra 
(kanunlar yeniden bir numara almaya 
Ibaşlamıştır. Bazen öyle kanun tasarıları 
geliıyortki, tariiih konmadığı yalnız numa
rası konduğu içlin, bunların ne zaman 
çıktığını blilimiejk rriüimkün değildir. 

Bu ilöilbarla, BaşIbalkanMdta Kanunlar 
Dairesi de vardır; orası da bununla meş
gul olmalıdır. Ben, eğer uygun görürler-
ıse, fooimlilsryionldlan rica edeceğim, başlığı 
Ideğişltlirmelk maksadıyla başlığı alsınlar, 
muhtevasıyla ilgili bir hüküm. get/irmek 
ısuretiilyle sevlk eltsiinler. Kanun, memle
ketin acil bir ihtıiıyacına cevap vermek-
Itadir. Ben klanun tekniği bakımımdan bu 
nojklsıanın giderilmelinde tatbikatçılar yö
nünden fayda okluğunu gördüğüm için 
Ibu maksatla sıöiz aldım, hepüMze teşek
kür ederim. (Allkışllar) 

IBAŞK1AN — Tasarının tümü üzerin
de başkaca söz isteyen?.. Yok. 

IMladdelerine geçilmesini oylarınızla 
sunuyorum : Klalbul edenler... Etmeyen
ler... Maddelerine geçülmesü kabul edil-
ımiişitir., 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
IBazı (Kanunlarda; Değişiklik [Yapılmasına 

Dair Kanun Tasarısı 
(Madde 1. — 2992 sayılı Adalet Ba

kanlığının Teşkilat ve Görevlerli Hak
kı nida Kanun Hükmünde Kararnamenlin 
Deği#flilerek Kalbülü Hakkında Kanıu^ 
na aşağidaM Bk Madde ilave edilmiş
tir. 

!«BK MIADDE 1. — Adalet Bakan
lığı bJesalbma, hâlkilm ve savcı ihtiyacını 
Ikarşılaimafc üzere burs verilmek sureciy
le, yıülkıseöcöğıienlsm yaptalabdlir. 
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ıBurs veniltodk suretliıyle yükselköğre-
nıkn yapacak öğrenclilenin sayısı Adalet 
Bakanlığınca bellirlenir. 

ıBu öğrencilere, eımisıallerfnıe ödenen 
Iburısun ilk'i katı oranıntdia burs, verilir. 
Burs alarak öğreflilmleridi tamaımlamış 
©fanlar staj için yazılı sınava tabı tu-
ıtulmazlar. 

Adalet Balkanlığı hesabına burs al
mak suretiıylie yüksıeköğrenliım yapmış 
olanlar medburî hlizsmıetlıe yükümlüdürler. 
Bu hususta, Devlelt Memurları Kanunu 
Ihülk'ülrnılerıi uygulanır. Mecburî hiiızmeit 
ısürast, hâkimlik ve savcılık göreline 
Ibtaşlaımıa tarilhiniden itibaren hesap ed'i-
İk, 

Adalet Balklanlığı, yüklselköğrenilnı öğ
renci yurtları ile üniversite yurtlarında. 
kafan burslu öğrencfilerünin hâlkiimllifc ve 
islavcılık görevlerine hazırianirnalıarı bakı-
iimnıdan eğitimlerine, Yüksıeköğrenıiim Kre-
ıdli ve Yurtlar Kurumu ve üniversitelerle 
•yapacağı proltlolkıol esasları dahilînde yar
dımcı olur». 

BAŞKAN — Madde üzerimde söz 
lilsteyen?.. Yok. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, (bir soru sorabilir miiyiım? 

IBAŞKA'N — Buyurun efendim. 

KAMER GENÇ (Tuncelli) — Sayın 
Başkan, «Mecburî hizmet süreis'i, hâkim
lik ve savcılık görevine başllama tari
himden itibaren hesap edilir» deniliyor. 
Yani, bu hâJkiim adayı kişinin, staj yap-
Itılktan sonra füilıen hâkimlik ve savcıliik. 
görevine asaleten atanması tarihlinden 
İtibaren olduğu mu anlaşılıyor? 

ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Öülmfüşlhane) v — 
Bvelt öyle anlaşılıyor. 

KAIMEIR GBNÇ (Tunceli) — Pelki, 
Ibünidan önce de, sttaj yaptığı sırada ka-
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mu görevi yapjtığına göne nüye o süreyi 
hesaba ikaıtaııayıp sınırlamış? 

lilkihıdiisi, aoaibla, medburi hizmet" sü
resini doldurmadan ayrılan hâtki'm, nasıl 
Iblir işleme tialbi tutulur? Çünkü, normal, 
diğer burslu öğrencilere bunun iki kaıtı 
Ikaıdar bir ddöme yapılıyor. Bunun bir 
açıklamasını iisitüiiyoıruım., 

BAŞİKAN — Sayın Bakan, şu anda 
cevap vereibilecek durumda mısınız? 

ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Ve
rebilirim efemdim. 

Simidi, diyoruz ki, «IBu hususta Dev
lelt Memurları Kanunu hükümleri uygu
lanır» binisi bu. Yalnız dliğer noktada, 
«Neden siüaj yaptığı dönem hizmetten 
sayılmıyor?» denildi. Stıaj yaptığı döneım, 
'bir noktada djalha öğrenclil'lk dönemi. 
Henüz faydalı bir hailde değil, o, ken-
ıdislini yetiştirme dönemi. O dönemde de 
/davlejt onu finanse edliyor. O donemde 
devlete bir hizmet yaptığını düşünmek 
söz 'konusu değjil, o kendini yetiştirme 
dlönemııldlir; ancak bulgun de staj yapan 
Ihâlkilmlere devldt bir, ödeme yapmakta
dır. Bunun gayesi, hâkimi yetlişlüirmek 
liçıin bir imkân tannmıaiktır; ama o anıda 
hfidbir hâlkilmlilk görevi yapmamaktadır. 
Bunu, medburî hiızmelt sürecinden sıay-
(mialk rr̂ üımlkün değülldir. 

(BAŞKA'N — Teşekkür ejderim. 

1 indi madde üzerinde önerge vardır, 
dfcultuyoruim : 

Türkiye Büyük Millet MecİliSli 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kanun Taisarısı-
-nn çerçeve 1 indi maddesiyle 2992 sa

yılı Kanunla ilaye edilmesi öngörülen 
lek 1 indi maıdldenlin ikindi fıkrasına aşa-
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ğııdalki c'ülmlenin ilaıvesiinli arz ve teklif 
öderuz. 

tHaıydar Özalp 

Niğde 

Rauf Ertdkinı 

Kütahya 
Te-vtftifc Ertlürfc 

Anlkaraı 
Bahrli Karakeçili 

.Şanlıurfa 
Galip Deımıirel 

Malaltlya 

Eyüp Cenap Gürpınar 
Şanlıurfa 

Işılay Saygın 
tzmirı 

«Burs veritecek öğrendiîerde bulun-
ımaisı gereken nliitellilkler ile bunliarın seçil
melerine daıir esaıs ve usuller, Ald'aleıt 
Bakanlığında çikarı'laclak yönetmelikle 
ıgjöıslterilir.» 

Gerekçe : 

Adalet Bakanlığınca 'burs verilimek 
ısurötiyle yüklseköğrenülm yapacak öğren
cilerin sayısını bellirlemek ye'tk'iisinin Ada
let Bakanlığına veriillmıiış olfduğu dikkate 
alınımış, burs veriillmek sureitliyle yüksek-
öğrenli'm yapacak öğrencıilerde (bulunımia-
ısı gereken niteliklerin ve bunların seçim
le r iride uygulanacak esas ve usullerin 
yine Adalet Bakanlığınca çıkarılacak bir 
yöneilmeliıkle tesp'ilt eldlüımeısinin uygun 
lolacağı düşünülmüştür. 

'BAŞKAN — Kloımiiisıyon önergeye ka-
Itrlıyoır mu efendiim? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKAN-
V1HKİÎUİ İHSAN NURt TOPKAYA 
ı(Ondu) — Çoğunluğumuz olımaıdığı içlin 
Iklaltılmııytoruz; takdiri Yüce Heyete bıra
kıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
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ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Gümüşlhane) — Ka
tılıyoruz efendim. 

ıBAŞKAN — önengeyii oylarınıza su
nuyorum : Kajbul edenler... Eltimeyenler... 
Önerge kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi kalbul edilen önerge 
ile blirl'ilklte oylarınıza • sunuyorum : Ka
lbul edenler... Eltimeyenler... 1 ineli ma|dlde 
kalbul ddilmiiışltlir. 

2 nöi maidldeyi lOİkiütluiyorum : 
MADDE 2. — 2802 sayılı Hâkimler 

ve Saıvcılar Kanununun 36 ncı maddesi
ne (]b) bendimden sonra aşağıdaki (c) ve 
(id) bentleri eklenımfiştir. 

«c) Ajdlî yangıda görevli hâlkim ve 
sayıcılar, idarî yarguda hâküm ve savcılık; 

id) itdlarî yargıda görevlli hâkim ve 
isaJvcıIand'an bu Kanunun 8 incıi maddesi-
niin (c) bendindeki aıdlî yargı adaylığı 
(için aranan şartları taşıyanlar, adlî yar-
ıgılda hâlkJim ve savcılık;» 

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

Önerge vardır, dkutuyorum : 
ISayın Başkanlığa, 

Göriü'şülmökltie olan 26 sıra sa
yılı Yiatsa Tasarlısının 2 noi maddesln'in 
taisarı metninden çıkarılmasını arz ederiz. 

Kaimer Genç 
Tünce! 

Zeki Ünal 
Elslkişefolir 

Oevldet Selıvli 
iBskiişeMr 
Ali Uyan 
'Haıtaty, 

Kenan Sönmez 
îs'tianibut 

BAŞKIAN — Kjorniiısyon önergeye 
katılıyor mu? 

ADALET KÖMİfeYONU BAŞKAN-
VEK'ILI İHSAN NURİ TOPKAYA 
(Ondu) — Kaıtıtonııypruz. 
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BAŞKAN — HiMimeft?.. 
ADALET SAKANI MAHMUT OL

TAN SUNGURLU (Gümühane) — Kja-
Itıllmuyıoruz leifenıdibn. 

ISayın Kamer Genç, önergeleri' hak-
Ikıdda slöz listeıniişlerıdir; buyurun efen
din. 

(KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başlkan, değerli üyeler; önergelmiz, bu 
imaidıd'enin tasarı metninden çiık'arılimaısı 
yolundadır. Bunun gerekçeısin'i, taslarının 
ıHümü üzierlinıde yaptı ğıımız konuşlmallarda 
açıkladık. Zaten, madde bu halliyle Ana
yasanın 140 inci mıaidldesline açıkça ay
kırı. Büz tajbji'î buraida birtakımı fikirleri 
söylüyoruz, maalesef ilk'biıdar, hükümet 
Ibliıze cevap vermüıyor. Burada, muhale
fet partisi :mülleWdkillfârinin veya herhan
gi bir miltetvielk'ilinlin kanunların esası
na yöneliilk olarak yaptıkları teniklitlere 
Hükümet cevap verinnilyorsa, o zaımıan nü
ye hükümet sırasında oturuyor; onu bir. 
iöğren>miek lazım. 

Eİbet'te ki, kanunlar, buraida, bu Mec
liste m!ü2)a!kere adliierek çıkar. Biz söy-
lüyoruız, ısö|ylülyoruz ondan sonra Hfülkü-
met susuyor. Görüyoruz, baklanın yanın
daki ıb|azı bürokratlar balkana helmen kâ-
ğüdı uzatıyor, «Al 'işite olku» dftyor. Bu 
olmaz arkadaşlar, böyle hükümet yapıl-
ımaz mıetmlelke'tlte. /Memleketin birtakım 
Igeriçelklert var; bunları billmeden, konu
şulanlara da cevap vermeden, susarak, 
Iburaidan kanun geçimez. Yarın bu ka
nunu uygulayacak insanlar nıasıl bir yo
rulma güdecekler, nıasıl bir sonuca vara
caklar bu beli ıdeğjil. 

Değerli arkadaşlar, o hailde neylin biz 
Iburada münakaşasını yapıyoruz?,. Bakın 
Anayasanın 14'0 inci maddesi diyor ki, 
«ıHâlklilmler ve savcılar adlî ve idarî yargı 
hâkin ve savcıları olarak görev yapar

lar.» Bu, aldlî ve idarî yargı diye ayrı 
ısiisltdmlterin kajbul ödlilldiğlini göster'ir. O 
halde, eğer Anayasanın 140 inci majdide-
ısiindekli bu ilke olmasaydı, böyle bir ka
nun gelıebiKirdi. Eğer jıdlarî ve aldlî yar
ığı sistemi varsa o zjaıman bu maddenin 
olımaiması lazıim. Bu maldlde, idarî yiargı 
ile aıdlî yargıyı birleş'tliniyor. Ijdarî yargı 
ve adlî yargının varlığı, adlî ylargıtyla 
ildarî yarığı hâlklilmlerinin ayrılığı ile 
ımlümlklünldür. Yoksa, hem bu siiislteanli 
koyacaksınız, hem de ondan sonra iıdarî 
yargıdaki hâjkilmli geltlidp aıdlî yargıda ç/a-
lıştıracaklsınız, olmaz bu. O konuyu bi
lemez ve Usul de böyle değildir; a)ma gö-
reödki&iın'iiz bu kanun yürürlüğe gliridilkten 
isonra, Adalet Bakanlığı kendilisinin be-
ğenımediği idarî yargı hâkimlerini getlire-
cdk adlî yargıya altayacak, onldian sonra 
İdla, kenidÜ adamlarını idarî yargıya ata
yarak yiargı hizanetlini felce uğratacak; 
(yami bu eşyanın falbfiatınia aykırı arkadaş
lar. Bir inısan, bir konuda bilgi saıMbi 
otenadan nasıl karar verelbilir? 

(Ben soruyorum slize, Adalet Bakanı
nın Ikiendisıi' avulklat, giıdiilp de doktorluk 
yapialbiİr m!i, gidiıp dje öğretmenlik yia-
yapabilir mi arkadaşlar?.. 

IMUıSTAEA MURAT SÖKiMiENİOÖ-; 
LU (Hatay) — Hukuk doktorluğu ya-
ıpar, ni|ye yaptmaısm? 

'KAMER GENÇ (Devamla) — Ya
par tlalbiî, onların tutumuna göre her şey 
yapılır; ama, normal linsanın zekâsına, 
normal kusanın glördüğü tahsil© göre, 
herikeısıin kendisine göre, yapacağı işler, 
yapmayacağı işler vardır. Adalet bJiztne-
Itli giibi, böyle çok kultjsial bir hizmeti siz 
geftkıip de calhiü insanlar kanalıyla ya
parak Mce uğraitoımıazisrnız. Nasıl yapa-
dalklsınıız, nalsıl yapitıracaksınız onu bilii-
yorüm. 
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'Bugün imar hıulkulku biaşlıibaşına bir 
ih'ulkulkitur. Jdareriin kienıdfe'ine göre uısul-
lerii vardır, idare hukukunu h'Himeden 
Mare hukuku hMdinıliğini yapamazısınız. 
Nasıl yaptırıiyonsunuz, cenalefti nasıl ka
nunlara gelinip sokuyorsunuz... Cehaleti 
tblu kadar reddetmeyen bir hukülmdt gör-
ımeldklm afkladaşlar. Olimaz bu, gerçekten 
olimaz. Meanliekötin başına bela bir ka
nun. 

Siz itkltiiıdjarlara niye bu kadar suiistimal 
(yapma yetlkilsini vleriıyonsunuz, sfiz adlaleit 
(hiiznıeftıme bu kadar müdahale yapma 
(hakkını ruaısıl veriyorsunuz ben anlarnı-
lyjorulm. Buradla irüritakım gerçekleri söy
lüyoruz, bu gerçeklen! anlamiatnialk müm
kün dıaği'l. 

BAŞKAN — Saiyın Genç, toparlayı
nız efendilim. 

KIAİMBR GENÇ (Devaımlla) Bunlara 
rağmen, ssûz «jBizliım içtin ihtisas öneml'i 
değil, biziım için hak önemlli değil, bizim 
üçün ıhuikulk önemlıi değil; b'izÜm irademliz, 
mıalklsaidımıız ve menfaatimiz öneml/idir» 
Idiyonsanız, büz zaten süze brir ey demi
yoruz; ama hiç olmazsa yarın Anayasa 
'Mahkemesine gülütliğilm'iz zaman, bunun 
iburaıda dile geltinildiğiini de beltrmek is-
ıtliıyoruz. 

Bu kanunun bu maddesi, Anayasa
nın yargı ayrılığı ilelkis'ine açık seçüm ay-
(kırıldır. İdarî yarığının verdiği kanar Da
nışmaya güder, adlî yangının verdıiği ka
rar Yangfeıya güder. Sen onların hâlkilm-
leninıi. gelbir birleşltlir... Yarın da ifcisinli 
ibirleişltıiırmeye gilt... O zaman, Anayasayı 
'değişti fin. 

.Saıyjgılar sunarım efendimi. 
(BAŞKAN — Teşekkür edenim. 
Önergeyü oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Kalbul etmeyenler... Öner
ge klajbul edillmeım!i§(tfir. 
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2 ndi mıaidjdey'i oylarınıza sunuyor mm: 
Kalbul edenler... Katbui etmeyenler... 2 
ncü madde kabul ğdilımlişjfcir. 

3 üncü madjdlep okutuyorum : 
(MADDE 3. — 31221 sayılı Hâkini ve 

'Savcı Adajyları Eğüıtlim Merkezi Kuru
luş ve Görevler'i Halkikmlda Kanunun 3 
üncü maddesinin (1) ve (3) numaralı fık-
naları aşağidal&i şelkıMtie değiŞitlirîlmiVt'ir. 

ı«l. 'Halkam ve Savcı Adayları Eği-
ıtlilm Merikezii Başkanlığı blir başkan ve 
lik'i başkan yandıimcıısı ile bir bürodan 
ıoluşur». 

«3. Başkan yarldımcıları başkanın 
'vierdiiği .görevleri yaparlar». 

ıHAŞİKAN — Madde üzeninde söz 
isteyen?.. Y|dk. 

/Maddeyi aylarınızla sunuyorum : Ka
lbul edenler... Btimeıyenler... Kalbul edil-
m'işltlir. 

4 üncü maddeyi olkuituıyorum : 
İMADDE 4. — 3221 sayılı Halcim 

ve Savcı Adayları Eğitim Menkiezİ Ku
ruluş ve GöreMeni Hakkında Kanunun 
4 ünciü maddesiiniin başlığı -ile birinci fık
rası aşiağıdalki şekli'lde değişîtir'ilım işitir. 

«lEği'tlilm ıMeılkezi Balkanı ile Başkan 
Yardımcılarının Atanması» : 

ı«E;ğilLli;m Merkezli B'aş|kamı, bininci sı
nıfa ayrılmiiş adlî ve idarî yarığı hâlkiim 
ve siavcıları anasından; başkan yardım
cıları, en az iklinci dereceye yükıselmüş 
ollmaik şaftiyla adlî ve idarî yangı hâfaim 
ve savcıDarı arasından muvafaika'tları alın
mak suretiyle Adlaleit Balkanında dört vıl 
liç'in altlanırlar». 

ıBAŞKAN — Madde üzerinde söz 
isteyen?.. Yıojk. 

,'Madldleıyi oylarınıza sunuyorum : Ka-
ıb'ul edenler... Etmeyenler... Madde ka
lbul edıillmiıpir. 
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15 imci maıdldeyıi olkutuyorum : 
ıMAODE 5. — 32121 sayılı Hâlkim ve 

iSajvcı Aldiaıy-ları Eğiltiim Merlkeai Kuruluş 
ve Görevleri Hjalklkınida Kanunun 12 nc(i 
ımlalddeısi aşaği|dlalkli şielkilide deği!ştlir!ilmiş-
(Öir. 

ı«|M'a)dde 12. — Eğiltiim merkezlinde, 
Ibiaışlkan ve blaşjklan yartdımcıliarı dışınlda-
Iki pertsıoinel, 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanunu ile 2451 sayılı Kanun hü-
fküımlerine göre atanır». 

(BAŞKAN — Mialdlde üzerlinlde &öz 
isitlayen?.. Yloik. 

iMlalddeyı aylarınızla sunuyorum : Ka-
Ibül edenler... Emmeyenler.. Madde ka-
Ibul eldıi'llmliışitir. 

16 ncı mialdldey'i olkultuyıorujm : 
IMADDE 6. — 3221 sayılı Hâlk'iim 

ve SajVıcı Adjaylan Eğittim Merkezli Ku
ruluş ve Görevleri Hakkında Kamunun 
13 üncü miadldleslinlin 'birinci fıkrasına 
aşağıdlalk'i dülmle ekltenm'ilşltlir. 

«JEği'ti'im Merkezlinde çalışan personel 
de ajdaylara çılkarı'Ian yem'elk talbelatsma 
idaihil edıilr». 

'BAŞKAN — Maldlde üzeründıe söz is
leyen?.. Yldk.. 

Maidideyii aylarımıza <sıunuy|oruım : Ka-
ıbul eldenler... Eltimey enler... Kaıbul adil-
ımiştıiır. 

Tasarının başlığı ile ilıgiilıi bir önerge 
ıgieümilşltıir, olkdtuyıoruım : 

Türikliye Büyük Müllelt Mecfei 
'Başkanlığına 

IGlörlüşüllmeklt'e olan Kanun Tasarısı
nın başlığının aşağıldalki şlelklilide değişti-
tlilimeı&irii arz ve feklıtf ederiz. 

Galliip iDemıireİ! 
IM'alaltlya 

Işılaıy Slaygın 
'İzlmıir 
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Kerem 0 a n e ş 
Kjaris 

Mdhlmelt Kahraman 
(Erzurum 

Hayret'tlin El'mıas' 
'Isıtanjbul 

ı«2992 Sayılı Adalet Blalfcanlığıniın Teş
kilat vie Görevleri Hakkında Kanun Hüfc-
ımürid'e Kararnamenin Değşiltlir'ilerelk Ka-
Ibuiü Hakkında Kanuna Bür E!k Midide 
'Hklenmesi, 2802 Sayılı HâMmter ve Sav
cılar Kanunu ile 31221 Slayılı Hâkiim ve 
Savcı Aıdayliarı Eğlilüilm Merkezli Kuruluş 
ve Görevljerii Hajkkıoda Kanunda DeğÜ-
ş:kl'ilk Yapılmaısına Daıir Kanun Tasa-
rıisı» 

IBAŞKAN — Koimiiisyon ve .Hükü-
meit katılıyor mu efendim? 

ADAUET KOMİÎSYİOINU BA'ŞKAN-
VlBKlttJ İHSAN NURİ TOFKAYA 
iCOırldu) — Katılamıyoruz efen/diim. 

ADAUET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Glümüşlhane) — 
Kaıtılııyıonuz dfenldilm. 

İBIAŞIKAN — Önergeyi oylarınıza su-
nuyormim, : Klalhül edenler... Etımıeyenler... 
Tasarının 'başlığı, önergedeki gilbli k'albul 
ddillmiş'tir. 

|7 ndi maiddeyü okutuyorum : 
'MADDE 7. — Bu Kanun yaymıı ta-

niih'inldie yürürlüğe glirer. 

IBA'ŞKiAN — Maldde üzeriinde söz is
teyen?.. Ylolk. 

/Maıdldeyl .ayılarınıza sunuyorum : Ka
lbul edenler... Bitmeyenler.. Kabul edıil-
imi'şitür. 

18 inci miarfldeyi okultuyorum : 
(MADDE 8. — Bu Kanun hükümle

rini Balkanlar Kurulu yürütür. 
IBAŞKAN — Madde üzerinde söz is-

'toyen?.. Yok. 
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Maid/döyji oylarınıza sunuyorum : Ka
il edenler... Btimeiyenler... Kalbul etili 1'-
iştiir. 

Tasarının tümü üzertind'elkii müza<ke-
ler tamamlanimışîtır. Tümünü oyiarını-

'KAMER GENÇ (T-uncefli) — Sayın 
aışücan, bir dalkııka efendim... Anayasa-
n % ncı maddesine göre, karar yeter-
lyısı olan 114 kabulün aranmasını işti
ram. 

^BAŞKAN — EfenidÜm, aylarım, ba
rım: ona göre... 

KAMER GENÇ (Tunceli!) — Ta-

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : 
labul ödenler... 

KAMER GENÇ (Tunceli) '— Sayın 
aşjkan, 114 kalbul yok. 

5 . 5 . 1988 O : 1 

IBAŞKAN — Müsaade buyurun efen-
idim,... Sen mi saıyacalkısm ben mi saya
cağım? 

KAMER GE'NÇ (Tuncel'i) — Saya
caksın canım, M A Allalh! 

IBIAŞKAN — Nliçlin acele edÜyorsun? 
iKAMlER GENÇ (Tuncelıi) — Say, 

ıbaikahım! 
BAŞKAN — Kendıina nerede zanne

diliyorsun isen?! 

KAMER GENÇ (Tuncel'i) — Siz ne
rede zanneidilyorsianız ben de onalda zan
nediyorum. 

IBAŞKAN — Salbırh ol! 
OGalbul edenler... Kalbul ötmbytenller... 
Karar yetersayısı yolkltiur, birieşjiime 

10 dalkiiika ara veriiyorum. 

Kapanma Saati : 16.36 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 16.50 

BAŞKAN : İBaşkanvekili İAbdulhaliın Araş 

KÂTİP ÜYELER : Cemal Özbilen (KırklareU), Mustafa SangiU (İstanbul) 

BAŞKAN — Türlkıiiye Öüjyülk MSlte* Mledlıilsıitiin 65 indi Birteşiiiminin ikinci ott 
romunu açıyortüm. 

IV. .— KANUN (TASARI İVE TEKLİFLERİYLE (KOMİSYONLARDAN Gİ 
LEN (DİĞER ÜSLER (Devam) 

1. t— Bazı Kanunlarda Değişiklik ya
pılmasına \Dair \Kanun Tasarısı jve [Ada
let [Komisyonu [Raporu (1/396) (S. Sa
yısı :. 26) {Devam) 

BAŞKAN — 26 Sıra Sayılı Kanun 
Itksıarısının tüjmü üzierjindeM rniizfaikerelieri 
ıtaımamlairniış tülmünün oylarnlasına geç-
nıişItSİk. 

IKbnun tasarısının tümünü oylarınıza 
sunujyöruım : Kajbul edenler... Kabul 

dtlmeıyen'ler... Karar yefteraayıisı teşdk 
ötlmlelmlişltir. 

Bu sebeple, denetim konularını s. 
ısııylıa görtüşmıelk ve 10 Mayıs 1988 -
ıgiinlü saıat 15.00te toplanmak üzere 
teslimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16.52 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

65 İNCt BİRLEŞİM 

5 . 5 . 1988 Perşembe 

Saat : 15.00 

II 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 
İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

S 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Kars Milletvekili Mahmut Alı-
nak ve 12 arkadaşının, tutuklu ve hüküm
lülere cezaevlerinde yapıldığı iddia olunan 
haksız ve insanlık dışı uygulamalar ko
nusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner-< 
gesi (10/14) 

2. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler ve 33 arkadaşının, ülkemizin sa
hip olduğu çevre değerlerini korumak ve 
mevcut çevre sorunlarım gidermek için 
gerekli tedbirleri tespit etmek ve bir ÇÎV-
re politikası oluşturmak amacıyla Ana
yasamın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

3. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu ve 41 arkadaşının, 
T.R.T. ile ilgili konuların ve yolsuzluk 
iddialarının açıklığa kavuşturulması ama

cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/16) 

4. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet 
Selvi ve 44 arkadaşının, kamu iktisadî te
şebbüslerinin özelleştirilmesi konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/17) 

5. — Sakarya Milletvekili Mehmet 
Gölhan ve 18 arkadaşının, ülkemizin sa
nayileşmesi konusunda Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci madde
leri uyarınca bir genel görüşme açılma
sına ilişkin önergesi (8/4) 

6. — Samsun Milletvekili İrfan De-
mıkalp ve 21 arkadaşının, Türkiye'deki 
resmî ve) özel bankalarda açılmış olan 
döviz tevdiat hesapları ve tüketim mal
ları ithalatı konusunda Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/18) 

7. — Kars Milletvekili Mahmut Alı-
nak ve 17 arkadaşının, sağlık sorunları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/5) 

8. — Tokat Milletvekili Kenan Sü
zer ve 38 arkadaşının, işsizliğin boyutla
rını ve yarattığı bunalımlar ile bu husus^ 
ta alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 



amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/19) 

9. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin ve 20 arkadaşının, millî eğitimin 
içinde bulunduğu sorunların nedenlerini 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/20) 

10. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 19 arkadaşının, son yedi yılda 
emisyon hacminde genişlemeye yol açan 
ve enflasyonu hızlandıran nedenleri ve 
bunlar içinde DÇM ve garantisiz ticarî 
borçların rolünü tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

11. — Kocaeli Milletvekili Ömer 
Türkçakal ve 42 arkadaşının, talih oyun
ları işletmelerinin neden olduğu olumsuz
lukları ve Türk toplumunu kumar alış
kanlığından uzaklaştırmak için alınacak 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarımca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

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 Eğitini 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) 

2 — 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, hayali ihracat yaptığı gerekçesiy-. 
le hakkında dava açılan bir firmaya ver
gi iadesi ödendiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/52) (1) 

4. — Balıkesir Milletvekili I. önder 
Kırlı'nın, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı 
olan zırhlı araç ve gereçlerin alımında bir 
A.B.D. firmasının tercih edilmesinin ne
denine ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/9) 

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

6. — 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) 

7. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, T. C, Ziraat 
Bankasınca ziraî kredilerin durduruldu
ğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/77) (1) 

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

9& — Sakarya Milletvekili Ahmet Nei-
dim'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne kadar 
gerçekleştirilen lastik ayakkabı, bot, çiz
me ve terlik ihracatına ve bu mamuller 
için Destekleme ve Fiyat istikrar Fonun
dan yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/57) (1) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uy& 
rtnca sözlü soruya çevrilmiştin 
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İÛ. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Anadolu Bankasına yüz milyon 
liranın üzerinde borcu bulunup da 
31.12.1987 tarihi itibarîyle borcunu öde
memiş olan kişi ve kurumlara ve tahsil 
edilemeyen banka alacakları hakkında ne 
gibi işlem yapıldığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/21) 

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

12. — Hatay Milletvekili Turhan Hır-
fanoğlu'nun, 1987 ve 1988 yıllarındaki 
taşkınlar nedeniyle Hatay İline bağlı bazı 
üçe ve köylerde zarara uğrayan vatandaş
lara ne gibi yardımlar yapıldığına ve 
taşkınların önlenmesi için alınacak ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/23) 

13. — İzmir Milletvekili Türkân Ak-
yol'un, günlük bir gazetenin 29.1.1988 ta
rihli nüshasında yeralan Devlet Bakam 
Cemil Çiçek üe ilgili bir yazıya konu edi
len olaya ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/25) 

14. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, 1987 yılında alman şeker 
pancarı için üreticilere ne zaman ve nasıl 
ödeme yapüacağına üişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/27) 

15. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kumarhanelerin 
açtığı sosyal yaraları önlemek ve kumar
haneleri cazip halden çıkarmak için ne 
gibi tedbirler alındığına ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/28) 

16. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Kanunî Sultan Süleyman Ser
gisinin Londra'daki açılışının Başbakanı 
temsilen eşi Semra özal tarafından yapı

lacağı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/29) 

17. — 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) 

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

19. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det Selvi'nin, işçüerin ekonomik ve sos
yal sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önerge
si (6/32) 

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

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

22. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korktaıaz'ın, Kütiaibya Hinde yeni kuru
lan ilçelere gerekli atamaların ne zaman 
yapılacağıma ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/78) (1) 

23. — İzmir 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) 

24. — içel Milletvekili M. Istemıihan 
Talay'ın, Deniz Kuvvetlerimize yeni ka-



tıİan bir firkateynin isimlendirilmesine 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/37) 

25. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliğince 1987 
hasat döneminde satın alınan ayçiçeği 
ürünü için üreticilere fiyat farkı ödenip 
ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi 

26. — Kocaeli Milletvekilli Alaettin 
Kurt'un, Bakanlık Danışmanlığına yapı
lan bir atamaya ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/39) 

27. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Amasra Sağlık İstasyo
nunun sağlık hizmetleri yönünden yeter
siz kaldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/40) 

28. — Çorum Milletvekili R.ıza Ilıman' 
in, Çorum Ilı Alaca İlçesi PTT binasının 
işletmeye açılmamasının nedenine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/41) 

29. — İzmir Milletvekili Necoar Türk-
oaın'ın, Ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfına ait parayla alınan 
yiyeceklerin fakirlere Belediyece dağıtıl
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/87) (1) 

30. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum İli Sungurlu İlçesinde yap
tırılan konfeksiyon fabrikasının hizmete 
açılmamasının nedenine ilişkin Devlet 
«akanından sözlü soru önergesi (6/42) 

31. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum Hine bağlı bazı köylerin 
sınır ihtilafı nedeniyle odunsuz kaldığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/43) 

32. — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğulları'nın, Sıkıyönetim Kanunu
na göre görevlerine son verilip de bi-
lahara işe alınanlara arada geçen süre için 
aylık ve özlük haklarının verilmediği 
iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/44) 

33. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, halen görevde bulunan 
valilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/45) 

34. — Tunceli Miiletveküi Orhan Ve
li Yıldırım'ın, Tunceli İline bağlı bazı 
köy ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayın
da meydana gelen olaylara ve bu olay
ların sorumlularına ilişkin İçişleri Baka-: 
nından sözlü soru önergesi (6/46) 

35. — Antalya Milletvekili Hasan 
NamaFın, Antalya İli Beldibi mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine yap
tırılan binalardan bazılarının Antalya 
Valiliğince yıktırıldığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

36. — Çorum Milletvekili Rıza Ilı-
man'ın, Çorum İli Ortaköy İlçesi Yay-
lacık Köyünde yaptırılan ortaokulun öğ
retime açılmamasının nedenine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/48) 

37. — Hatay Milletvekili Öner Mis-
ki'nin, ABD ile yapılan Savunma ve 
Ekonomik işbirliği Anlaşmasının onay
lanmasının geciktirilme nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/49) 

38. — Zonguldak Milletvekili Şimasi 
Altıner'in, işçilerin kıdem tazminatların
dan vergi kesileceği iddiasına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/50) 

39. — Adana Milletvekili Abdullah 
Sedat Doğan'ın, tedavi amacıyla yurt dı
şına gitmek isteyen bir vatandaşımıza pa-
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saport verilmediği iddiasına ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/51) 

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

41. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, eğitim yüksekokulundan 1987 
yılında mezun olan öğretmen adayları
nın atamalarının yapılmadığı iddiasına 
ilişkin Mıillî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) 
(D 

42. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Vakıflar Bankasının Karabük 
ve Safranbolu şubelerince köy muhtar
larına 28J1 1.1987 Cumartesi günü cami
lere ve köylere yardım adı altında öde
melerde bulunulduğu iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/56) 

43. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver"in, bazı bürokratların aynı zamanda 
AJB.D. vatandaşı oldukları iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/92) (1) 

44. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Altımkaya Barajı baraj gölü sahasın
da kalan arazilerin istimlak bedellerinin 
ne zaman ödeneceğine ilişkin Bayındır
lık ve iskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/58) 

45. — Afyon Millatvek'M Baki Dur-
maz'ın, Afyon iline bağlı kaç köyde iç
me suyu bulunmadığına ilişkin Tarım 
orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/59) 

46. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, biirinci özal Hükümetinde görev alan 
eski bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği 

İddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/60) 

47. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, bakanlar için satın alınan veya kira
lanan lojmanlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/61) 

48. — Samsun Milletvekili Man De-
miralp'in, bankalardaki döviz tevdiat he« 
saplarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/62) 

49. — Samsun Milletivekili Man De-
miralp'in, ülkemiz üzerinden İran'a silah 
gönderildiği iddiasına ilişkin Millî Savun* 
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 

50. — Afyon Millletvekil'i Baki Dur-
maz'ın, sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/64) 

51. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, din görevlilerinin eğittim prog
ramlarının geliştirilmesi ve ödeneklerinin 
artırılması için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/65) 

52. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne-
idim'in, Sakarya îli Kültür Sarayı inşaa
tına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/66) 

53. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne-
idim'in, Sakarya ili organize sanayi böl
gesi inşaatuna ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/67) 

54. — Zonguldak Milletivekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol ligin
de uygulanan puan sistemine ilişkin Milî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/68) 

55. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, rotasyona tabi öğretmen
lerin mağduriyetilerine ve alınması gerekli 
tedbirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/69) 
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56. — Zonguldak Mftlfetivekih Güneş 
Müftüoğlu'nun, ihtiyaç sahibi köylülere 
kereste verilmediği iddiasına ilişkini Ta
nım Onman ve Köyişleri Bakanından 
sözllü soru önergesi; (6/70) 

57. — Nevşehir Milletvekili Bsatt Kı-
ratho|j)lu'nun, patates üreticlertain sorun
larına karşı ne gibi tedbiriıer alınacağına 
ilişkin] Tarım Orman ve Köyişleri Baka-
nından sözlü soru önergesi ((6/71) 

58 i — Zonguldak Milletveklili Kökisal 
Toptajn'ın, Zonguddak İlinin su ihtiyacını 
karşılayacak Ulüıtam Barajının ne zaman 
tamarhlanacağına ilişklin Bayındırlık ve 
iskân Baklanından sözlü soru önergesi 
(6/72) 

59. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne-
idim'in, çift pasaportlu kamu görevlile
rine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/73) 

60. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Eskihisar ve Topçular feribot 
iskelelerinin inşaatlarına ilişkin ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/74) 

61. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı mahalleler
den ikisine farklı telefon kod numarası 
verildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma (Baka
nından sözlü soru önergesi (6/75) 

62. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Kocaeli arasındaki oto
yollun trafiğe açılmasından sonra yaptın-: 
lan tamirata İlişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözilü soru önergesi (6/76) 

63. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, kamu kesiminde çalışan 
işçilere verilmesi kararlaştırılan ek zam
mın ilk taksidinin bazı kurumlarca öden
mediği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/79) 

64. — Kütahya Miletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, 1983 yılında kapatılan Kü

tahya Süimerbank Keramik Fabrikasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/80) 

65. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, 1980 yılında inşası ta
mamlanan Çaycuma Yem Fabrikasının ne 
zaman hizmete açılacağına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/81) 

66. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, Bursa Büyükşehir 
Belediyesince gerçekleştirilecek büyük 
projelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/82) 

67. — Bursa Milletvekili Beytuıllah 
Mehmet Gazioğlu'nun, 1988 yılı Mart 
ayında yapılan doçentlik yabancı dil sı
navına üişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/83) 

68. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, eğitim ve kültür 
faaliyetlerinde meydana geldiği iddia edi
len gerilemenin nedenlerine ve bu konu
da alınacak tedbirlere ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/84) 

69. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, üniversite öğren
cilerine verilen burs ve kredilerin artırıl
masına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/85) 

70. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Türk - iş Yapı Kooperatifince An
kara 100 üncü Yıl Sitesinde yaptırılan ko
nut inşaaitlan için Sosyal Sigortalar Ku
rumunca müteahhit firmaya yapılan öde-
meye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/86) 
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• KANUN TASARI VE 
TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 
İŞLER 

1. — Bazı Kanunlarda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Ada

let Komisyonu Raporu (1/396) (S. Sayısı: 
26) (Dağıtma tarihi : 14.3.1988) 

2. — Devlet Güvenlik Mahkemeleri
nin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasansı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/411) (S. 
Sayısı: 43) (Dağıtma tarihi : 28.3.1988) 





Dönem : 18 Yasama Yılı : 1 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 26) 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 

(1 /396) 

T. C, 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 18.2.1988 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: K. K. Gn. Md. 07 \ 101-2129 \ 01007 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLÎSI BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 
15.2.1988 tarihinde kararlaştırılan «Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim, 
Turgut Özal 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Adalet Bakanlığı hesabına hukuk fakültelerinde burslu öğrenci okutmak, böylece 
hâkim ve savcı açığını kapatmak, diğer taraftan mevcut adlî ve idarî yargı hâkim ve 
savcıları arasında geçiş sağlamak suretiyle yargı hizmetinin süratli, etkili ve verimli 
bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla bu tasarı hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde ile 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna 
bir madde ilave edilmekte ve Adalet Bakanlığı hesabına hâkim ve savcı ihtiyacını 
karşılamak maksadıyla burslu öğrenci okutmak imkânı getirilmektedir. Adlî Tıp Ku
rumu Kanununda olduğu gibi bu bursun emsallerine göre iki misli ödenmesi suretiyle 
mesleğin cazip hale getirilmesi de öngörülmektedir. 

Burs almak suretiyle yükseköğrenim yapanlar, hâkim ve savcı adaylığı için yapı
lacak yazılı sınava alınmayacaklar, ancak gerekli bütün nitelikleri taşıdıklarına dair 
son tespitin yapılacağı mülakata tabi olacaklardır. Bu bursun karşılığı olarak yerine 
getirilecek mecburî hizmet, staj tamamlanıp fiilen hâkimlik ve savcılık görevlerine 
taşlandığı tarihten itibaren hesap edilecektir. 
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Madde 2. — Yargı hizmetinin gerekleri göz önünde tutularak 2802 sayılı Hâ
kimler ve Savcılar Kanununun 36 ncı maddesine eklenen iki bent ile adlî yargıda 
görevli hâkim ve savcıların idarî yargıda hâkim ve savcılık, idarî yargıda görevli 
hâkim ve savcılardan ise sadece hukuk fakültesi mezunu olanlar ile yabancı bir hu
kuk fakültesini bitirip de Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik 
kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış olanların, adlî yargıda hâkim ve 
savcılık görevlerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca nakledilebilmelerine 
imkân verilmektedir. 

Madde 3. — Hizmetin daha etkili ve verimli yürütülebilmesi için Hâkim ve Sav
cı Adayları Eğitim Merkezlinde görevlendirilecek başkan yardımcılarının sayısı ikiye 
çıkarılmaktadır. 

Madde 4. — İkinci madde ile yapılan değişikliğe paralel düzenleme 4 üncü mad
dede de yapılmıştır. 

Madde 5. — Başkan yardımcılarının sayısı ikiye çıkarıldığından 12 nci maddede 
belirtilen şekilde değişiklik yapılmıştır. 

Madde 6. — 3221 sayılı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kanununun 
13 üncü maddesine göre, eğitim dönemi içerisinde adaylara üç öğün yemek veril
mekte ve masraflar bütçenin 400'ler kaleminden karşılanmaktadır. Merkezdeki görevli 
memur ve hizmetlilere ise sadece öğle yemeği verilmekte ve masraflar Bakanlıkça 
bütçenin 900'ler kaleminden gönderilen ödenekle karşılanmaya çalışılmaktadır. Oysa 
merkezide görevli memur ve hizmetlilere de adaylara verilen yemekten yararlanma 
imkânı getirildiği takdirde iki ayrı ambar hesabı ve iki ayrı ambarın düzenlenmesi 
zorunluluğu da ortadan kalkacaktır. Belirtilen sebeplerle maddenin birinci fıkrasına, 
Eğitim Merkezinde çalışan personelin de adaylara çıkarılan yemek tabelasına dahil 
olacağına dair hüküm eklenmiştir. 

Madde 7, 8. — Yürürlük ve yürütme ile ilgilidir. 

Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 10.3.1988 
Esas No. : 1/396 
Karar No. : 11 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Adalet Bakanı 
Sayın Mahmut Oltan Sungurlu'nun ve Bakanlık temsilcilerinin de katılmalarıyla Ko
misyonumuzca incelenip görüşülmüş, gerekçesi uygun görülerek maddelerine geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesi ile 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görev
leri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Ka
nuna bir ek madde ilave edilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı :. 26) 
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Burs almış olup da yükseköğrenim öğrenci yurtları ve üniversite yurtlarında ka
lan öğrencilerin mesleğe hazırlanmaları bakımından, kendilerine ders saatleri dışında 
da meslekle ilgili bilgilerin verilmesi imkânını sağlamak amacı ile ek maddeye bir 
fıkra ilave edilmiştir. 

Tasarının diğer maddeleri Bakanlar Kurulundan gelen şekli ile aynen kabul edil
miştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Alpaslan Pehlivanlı 

Ankara 

Sözcü 
A. Reyhan Sakallıoğlu 

Sakarya 

Üye 
Ledin Barlas 

Adana 

Üye 
Kâmil Ateşoğulları 

Ankara 

Üye 
Mustafa Cumhur Ersümer 

Çanakkale 

Üye 
Ali Haydar Erdoğan 

İstanbul 

Üye 
Murat Başesgioğlu 

Kastamonu 

Üye 
Eyüp Cenap Gülpınar 

Şanlıurfa 

Başkamvekili 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu 

Kâtip 
Gökhan Maras 

Kırşehir 

Üye 
Abdullah Ulutürk 

Afyon 

Üye 
Hasan Namal 

Antalya 

Üye 
Naim Geylani 

Hakkâri 

Üye 
Ahmet Ersin 

İzmir 

Üye 
Yılmaz Altuğ 

Sivas 

Üye 
Güneş Gürseler 

Tekirdağ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 26) 
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HÜKÜMETTİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna aşağıdaki 
Ek Madde ilave edilmiştir. 

«EK MADDE — Adalet Bakanlığı hesabına, hâkim ve savcı ihtiyacını karşıla
mak üzere, burs verilmek suretiyle, yükseköğrenim yaptırılabilir. 

Burs verilmek suretiyle yükseköğrenim yapacak öğrencilerin sayısı Adalet Bakan
lığınca belirlenir. 

Bu öğrencilere, emsallerine ödenen bursun iki katı oranında burs verilir. Burs ala
rak öğrenimlerini tamamlamış olanlar staj için yazılı sınava tabi tutulmazlar. 

Adalet Bakanlığı hesabına burs almak suretiyle yükseköğrenim yapmış olanlar 
mec'buri hizmetle yükümlüdürler. Bu hususta, Devlet Memurları Kanunu hükümleri 
uygulanır. Mec'buri hizmet süresi, hâkimlik ve- savcılık görevine başlama tarihinden 
itibaren hesap edilir». 

MADDE 2. — 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 36 ncı maddesine 
(b) bendinden sonra aşağıdaki (c) ve (d) bentleri eklenmiştir. 

«c) Adlî yargıda görevli hâkim ve savcılar, idarî yargıda hâkim ve savcılık; 
d) İdarî yargıda görevli hâkim ve savcılardan bu Kanunun 8 inci maddesinin 

(c) bendindeki adlî yargı adaylığı için aranan şartları taşıyanlar, adlî yargıda hâkim 
ve savcılık;» 

MADDE 3. — 3221 sayılı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin (1) ve (3) numaralı fıkraları 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«1. Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Başkanlığı bir başkan ve iki baş
kan yardımcısı ile bir bürodan aluşur». 

«3. Başkan yardımcıları başkanın verdiği görevleri yaparlar». 

MADDE 4. — 3221 sayılı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin başlığı ile birinci fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«Eğitim Merkezi Başkanı ile Başkan Yardımcılarının Atanması» : 
«Eğitim Merkezi ıBaşkanı, birinci sınıfa ayrılmış adlî ve idarî yargı hâkim ve 

savcıları arasından; başkan yardımcıları, en az ikinci dereceye yükselmiş olmak şar
tıyla adlî ve idarî yargı hâkim ve savcıları arasından muvafakatları alınmak suretiy
le Adalet Bakanınca dört yıl için atanırlar». 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 26) 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

. MADDE 1. — 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna aşağıdaki 
Ek Madde ilave edilmiştir. 

«EK MADDE 1. — Adalet Bakanlığı hesabına, hâkim ve savcı ihtiyacını karşı
lamak üzere, burs verilmek suretiyle, yükseköğrenim yaptırılabilir. 

Burs verilmek suretiyle yükseköğrenim yapacak öğrencilerin sayısı Adalet Bakan
lığınca belirlenir. 

Bu öğrencilere, emsallerine ödenen bursun iki katı oranında burs verilir. Burs 
alarak öğrenimlerini tamamlamış olanlar staj için yazılı sınava tabi tutulmazlar. 

Adalet Bakanlığı hesabına burs almak suretiyle yükseköğrenim yapmış olanlar 
mecburî hizmetle yükümlüdürler. Bu hususta, Devlet Memurları Kanunu hükümleri 
uygulanır. Mecburî hizmet süresi, hâkimlik ve savcılık görevine başlama tarihinden 
itibaren hesap edilir. 

Adalet Bakanlığı, yükseköğrenim öğrenci yurtları ile üniversite yurtlarında ka
lan burslu öğrencilerinin hâkimlik ve savcılık görevlerine hazırlanmaları bakımından 
eğitimlerine, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ve üniversitelerle yapacağı 
protokol esasları dahilinde yardımcı olur». 

MADDE 2. — Tasannın 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil- • 
mistir. 

Türkiye- Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 26) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 5. — 3221 sayılı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanunun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 12. — Eğitim merkezinde, başkan ve başkan yardımcıları dışındaki per
sonel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 2451 sayılı Kanun hükümlerine göre 
atanır». 

MADDE 6. — 3221 sayılı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki 
cümle eklenmiştir. 

«Eğitim Merkezinde çalışan personel de adaylara çıkarılan yemek tabelasına da
hil edilir». 

MADDE 7. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 8. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
Turgut Özal 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
1. Kaya Erdem 
Devlet Bakanı 

Abdullah Tenekeci 
Devlet Bakam 

Ali Bozer 
Devlet Balkanı 

Adnan Kahveci 
Devlet Bakam 
Cemil Çiçek 

Adalet Bakanı 
M. Oltan Sungurlu 

İçişleri Bakanı 
Mustafa Kalemli 

Maliye ve Gümrük Bakam 
A. Kurtcebe Alptemoçin 

Bayındırlık ve iskân Bakanı 
İ. Safa Giray 

Ulaştırma Bakanı 
Ekrem Pakdemirli 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
İmren Aykut 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Fahrettin Kurt 

15 . 2 . 1988 

Devlet Bakam 
Kâzım Oksay 
Devlet Bakam 
Veysel Atasoy 
Devlet Bakanı 
Yusuf B. Özal 
Devlet Bakanı 
Mehmet Yazar 
Devlet Bakanı 
Nihat Kitapçı 

Millî Savunma Bakam 
Ercan Vuralhan 
Dışişleri Bakam 

A. Mesut Yılmaz 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 

Hasan Celâl Güzel 
S>ağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

Bülent Akarcalı 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 

H. Hüsnü Doğan 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Şükrü Yürür 
Kültür ve Turizm Bakanı 

M. Tınaz Titiz 

Türkiye Büyük Millet. Meclisi (S, Sayısı : 26) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 8. — Tasarının 8 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 26) 




